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Z OBRAD SENATU
W

lutowych obradach Senatu Uniwersytetu Rze
szowskiego (23 lutego 2012 r.) wzięło udział 
60 osób. Przewodniczył im JM Rektor prof. dr 
hab. Stanisław Uliasz.

Na wstępie prorektor ds. badań naukowych i współpracy 
z zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko przedstawił ocenę 
dorobku naukowego nauczycieli akademickich Uniwersytetu 
Rzeszowskiego za 2011 rok. Prezentacja na ten temat uwzględ
niała m.in. informacje o:
• rozwoju kadry UR w latach 2007-2011; w 2011 r. tytuł 

profesora uzyskało 5 osób, stopień naukowy doktora 34 
osoby, zaś doktora habilitowanego 14 osób,

• kategorii jednostek naukowych (2010 r.),
• uprawnieniach do nadawania stopnia naukowego dokto

ra i doktora habilitowanego (1993-2011),
• liczbie stypendiów naukowych (doktorskich i habilitacyj

nych),
• konferencjach organizowanych przez UR (2011 r.),
• dotacji dla uczelni,
• grantach uczelnianych i KBN,
• projektach badawczych, uzyskanych z MNiSW.

W dalszej części obrad głosowano sprawy osobowe: prze
dłużenia zatrudnienia dr hab. prof. UR Małgorzaty Rybickiej 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego (wniosek Rady Wy
działu Socjologiczno-Historycznego) oraz zatrudnienia na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. Mirosława 
Dymona (wniosek Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycz- 
nego), dr hab. Magdaleny Parlińskiej-Wojtan i dr hab. Miro
sławy Zimy (wnioski Rady Wydziału Matematyczno-Przyrod
niczego).

Senat - w głosowaniu jednomyślnym - zatwierdził rów
nież projekty dwóch regulaminów wyborczych: studentów 

i doktorantów. Przyjęto w tej sprawie stosowne uchwały.
Ponadto - na wniosek Komisji Wyborczej Uniwersytetu 

Rzeszowskiego - zaakceptowano zapisy dotyczące podziału 
miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego (uchwała nr 3 KWUR) oraz Terminarz czyn
ności wyborczych do organów jednoosobowych i kolegialnych 
w Uniwersytecie Rzeszowskim (uchwała nr 2 KWUR).

Do punktu programu lutowego posiedzenia Senatu, do
tyczącego powołania w UR sześciu centrów naukowo-ba
dawczych, zorganizowanych w ramach projektów unijnych, 
ogólne założenia przedstawił prorektor ds. rozwoju i polityki 
finansowej dr hab. prof. UR Czesław Puchalski. Senat przyjął 
uchwały powołujące: Centrum Transferu Technologii i Badań 
Podstawowych, Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk 
Podstawowych, Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w 
Przemyśle Spożywczym, Centrum Konferencyjno-Naukowe 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Marketingu Produk
tów Spożywczych, Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpa
dów na Energię - wraz z odpowiednimi regulaminami.

Członkowie Senatu zmienili też wcześniejszą (z listopada 
ubiegłego roku) uchwałę w sprawie działań Centrum Kultury 
i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców 
„Polonus”.

Prowadzący obrady rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz 
poinformował o decyzjach przyznających zasłużonym na
uczycielom akademickim odznaczenia państwowe. Informa
cja o zmianach w systemie płac UR zakończyła lutowe posie
dzenie Senatu.

Małgorzata Dworak

KRONIKA 
REKTORSKA

3 lutego
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sta

nisław Uliasz wręczył nominację na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego dr hab. Marcie Uberman z Wydziału Peda- 
gogiczno-Artystycznego (Instytut Pedagogiki).

W tym dniu odbyło się również spotkanie prof. Stanisława 
Uliasza z Romanem Holzerem, zastępcą prezydenta Rzeszo
wa. Rozmawiano o aktualnych problemach Uniwersytetu.

13 lutego
Rektor UR uczestniczył we mszy św., podczas której ks. bp 

Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, wraz 
z kapłanami polecili Matce Bożej z Guadalupe ludzi nauki, 
władzy, biznesu i przedsiębiorczości z Podkarpacia. Akt pole
cenia dokonał się w czasie nawiedzenia kopii cudownego ob
razu Matki Bożej z Guadalupe Międzynarodowego Studenc
kiego Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie (parafia 
św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie). Z okazji tego wydarzenia 
wysłuchano referatów w ramach konferencji Etyka w zarzą
dzaniu zasobami ludzkimi w oparciu o wiedzę i wartości chrze
ścijańskie.

15 lutego
W Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem rektora UR, od

była się narada na temat Podkarpacia z ośrodkami akademic
kimi zza granicy.
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16-17 lutego
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz wziął udział w Konferen

cji Rektorów Uniwersytetów Polskich (Lublin). Podczas ob
rad odbyły się dwie sesje: pierwsza poświęcona była polity
ce finansowej państwa wobec szkolnictwa wyższego, druga 
- ocenie jednostek naukowych oraz informacjom o pracach 
Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

20 lutego
Uniwersytet Rzeszowski odwiedzili nauczyciele akademic

cy z Ukrainy: rektor Państwowego Uniwersytetu im. M. Go
gola w Nieżynie prof. Oleksander Bojko oraz prorektor prof. 
Oleksander Mielniczuk. Goście spotkali się z JM Rektorem 
UR oraz prorektorem ds. współpracy z zagranicą, a następ
nie z kierownictwem Instytutu Filologii Polskiej i władzami 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Zwiedzili również 
Bibliotekę UR, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Pola
ków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”, Instytut Historii 
i Wydział Biologiczno-Rolniczy. Wizytę zakończono 23 II.

23 lutego
Pod przewodnictwem rektora UR Stanisława Uliasza ob

radował Senat.
Rektor UR uczestniczył w uroczystościach nadania tytułu 

doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej prof. Tade
uszowi Kaczorkowi, przewodniczącemu Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów.

24 luty
Prof. Aleksander Bobko - prorektor ds. badań naukowych 

i współpracy z zagranicą (w imieniu władz UR) oraz Mateusz 
Morawiecki - prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. 
(należącego do globalnej grupy finansowej Santander) podpi
sali umowę, która przewiduje m.in. wsparcie ze strony Ban
ku dla projektów edukacyjnych i naukowych, realizowanych 
w naszej uczelni.

JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego spotkał się ze Sła
womirem Mikliczem, członkiem Zarządu Województwa Pod
karpackiego. Wśród wielu spraw dotyczących naszej uczelni 
za najważniejsze uznano działania na rzecz utworzenia kie
runku lekarskiego, co wiąże się z nowymi inwestycjami dla 
Wydziału Medycznego.

24 luty
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz - rektor UR i pani mgr inż. 

Lucyna Doroba - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 
ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim podpisali poro
zumienie o współpracy w zakresie przybliżania uczniom ofer
ty dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu.

28 lutego
W nawiązaniu do obchodzonego w całym kraju 

„Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” na Wydziale Pra
wa i Administracji odbyła się sesja naukowa pt. „Prawa ofiar 
przestępstw” zorganizowana przez Zakład Prawa Karnego 
i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Ho

ryzont” w Rzeszowie. Otwarcia konferencji dokonał prof. dr 
hab. Stanisław Uliasz.

29 lutego
W Uniwersytecie Rzeszowskim przebywał ambasador 

Iranu Samad Ali Lakizadeh oraz I sekretarz ds. kultury Beh
zad Mohammadi. Przyjazd gości do Rzeszowa związany był 
z otwarciem wystawy Iran w fotografii. Uniwersytet Rzeszow
ski od kilku lat współpracuje z Iranem w związku z badania
mi archeologicznymi prowadzonymi przez dra hab. prof. UR 
Marka Olbrychta, autora publikacji Aleksander Wielki i świat 
irański. Na wystawie eksponowane są fotografie ukazujące za
bytki oraz współczesny Iran. W otwarciu wystawy uczestni
czył rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz.

1 marca
Z udziałem JM Rektora UR prof. dra hab. Stanisława Ulia- 

sza w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskie
go odbyło się uroczyste otwarcie gabinetu ćwiczeń dla słucha
czy podyplomowych studiów logopedii.

3 marca
Profesor Stanisław Uliasz uczestniczył w spotkaniu koń

czącym pierwszą edycję studiów podyplomowych z logope
dii, przeprowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej. Studia 
ukończyły 63 osoby, świadectwa potwierdzając nowe kwalifi
kacje wręczał JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

6 marca
W Warszawie dr hab. prof. UR Czesław Puchalski, prorek

tor UR, podpisał w imieniu władz Uniwersytetu Rzeszowskie
go umowę na realizację w Uniwersytecie Rzeszowskim nowej 
inwestycji - Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badaw- 
czego Środowiska. Jest to projekt finansowany (34,07 mln zł) 
z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po
wstanie budynek o powierzchni użytkowej ponad 3300 m2 

i kubaturze prawie 13,5 tys. m3.
Prof. Stanisław Uliasz złożył wizytę JE ks. biskupowi Kazi

mierzowi Górnemu. Rozmawiano o rozwoju UR i zachodzą
cych zmianach w szkolnictwie wyższym. Rektor UR złożył ks. 
Biskupowi życzenia z okazji imienin i 20. rocznicy utworzenia 
Diecezji Rzeszowskiej.

8 marca
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. 

Stanisław Uliasz wręczył dr hab. prof. UR Mirosławie Zimie 
(Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) oraz dr. hab. prof. UR 
Mirosławowi Dymonowi (Wydział Pedagogiczno-Artystycz- 
ny) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego, po uzyskaniu habilitacji, według 
obowiązujących obecnie zasad. Podczas spotkania rozmawia
no o możliwościach rozwoju wydziałów, w których pracują 
profesorowie nadzwyczajni UR.
12 marca

Prof. Stanisław Uliasz uczestniczył w konferencji nauko
wej Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie, inaugurującej 
XV Zjazd Krystyn w Rzeszowie.

2 WWW.UNIV.RZESZOW.PL
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Społeczność akademicka 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmierci

prof. dra hab. inż. Wiktora Prochorenki
wieloletniego pracownika Instytutu Techniki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Dla nauczycieli akademickich i studentów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego na zawsze pozostanie Pan Profesor wspaniałym autorem 
cennych naukowych publikacji oraz inicjatorem wielu działań służących 

społeczności akademickiej.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają: 
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Techniki

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 16 marca 2012 r. zmarł

dr Krzysztof Woźniak
artysta, rzeźbiarz, pedagog, 

wieloletni pracownik Zakładu Rzeźby 
Wydziału Sztuki UR.

W Krzysztofie straciliśmy cenionego pedagoga 
i serdecznego kolegę.
Żegnaj Przyjacielu.

Pogrążeni w smutku
Dziekan, pracownicy i studenci 

Wydziału Sztuki
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Włodzimierz Bonusiak

350 LATUNIWERSYTETU LWOWSKIEGO
(cześć trzecia)

Uniwersytet wznowił działalność w sierpniu 1944 r. 
Krótko kierował nim jako rektor Mykoła Pasze-Ozerskyj, 
którego już w październiku zastąpił Iwan Bieljakiewicz, nie- 
posiadający żadnego tytułu naukowego. W grudniu 1944 r. 
w Uniwersytecie pracowało 152 pracowników naukowych, 
w tym 60 Polaków. Najwięcej Polaków pracowało na Wydzia
le Filologicznym. Od roku akademickiego 1945/46 ich liczba 
systematycznie się zmniejszała w związku z opuszczaniem 
Lwowa przez polskich naukowców. Tylko nieliczni pozostali 
na Uniwersytecie Lwowskim. Byli wśród nich: Marceli Chla- 
macz (do 1947 r.), Przemysław Dąbkowski (do 1950 r.), Juliusz 
Makarewicz (do 1955 r.). Część zdecydowała się pozostać we 
Lwowie do końca życia (prof. Wilhelm Rappe, Mieczysław 
Gębarowicz).We wrześniu 1945 r. w Uniwersytecie uczyło 
się zaledwie 799 studentów, z których większość stanowi
li studenci pierwszego roku (na starszych latach było tylko 
238 osób). Uczelnia borykała się z kłopotami kadrowymi (na 
części kierunków nie było żadnego profesora). Do Uniwersy
tetu kierowano naukowców z Ukraińskiej i innych republik 
ZSRR. Ponieważ uczelnię uznano za wiodący Uniwersytet 

w Zachodniej Ukrainie, rozpoczęto intensywnie rozbudo
wywać studia zaoczne i wieczorowe, na których kształcili 
się studenci i absolwenci innych uczelni. W latach 60. liczba 
studentów zaocznych i wieczorowych znacząco przewyższa
ła liczbę studentów stacjonarnych. W 1961 roku, w związku 
z obchodami 300-lecia powstania Uniwersytetu wyróżniono 
uczelnię Orderem Lenina za „sukcesy w przygotowaniu na
ukowo-pedagogicznych kadr i specjalistów dla gospodarki 
narodowej i kultury”. W 1964 r. przed budynkiem głównym 
Uniwersytetu ustawiono pomnik Iwana Franki. Od 1965 r. 
w nawiązaniu do tradycji uniwersyteckich zaczęto organi
zować uroczyste inauguracje roku akademickiego. Kolejny
mi rektorami Uniwersytetu byli: Gurij Sawin (matematyk - 
w latach 1948-1951), Ewhen Lazarenko (geolog - 1951-1963), 
Mikoła Maksimowicz (fizyk 1963-1981), Wołodimir Czuga- 
jow (historyk - 1981-1990).

5 grudnia 1990 r. zainaugurował swą działalność pierw
szy demokratycznie wybrany przez społeczność uczel
ni rektor Uniwersytetu - Iwan Wakarczuk (fizyk). Pełni 
tę funkcje do tej pory, uzyskując poparcie społeczności
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w kolejnych wyborach. W 1963 r. rozpoczął działalność na 
Uniwersytecie Zespół Pieśni i Tańca „Czeremosz”, reprezentu
j ący uczelnię i Ukrainę na wielu konkursach folklorystycznych. 
W 1980 r. oddano do użytku kompleks sportowy Uniwersy
tetu, a w ciągu lat 80. i 90. systematycznie rozbudowywano 
bazę laboratoryjną, dydaktyczną, socjalną i kulturalną uczelni. 
Owocowało to tworzeniem nowych kierunków studiów i spe
cjalności. Wśród uczonych Uniwersytetu zasłużonym uzna
niem cieszą się pisarz Roman Iwaniczuk, historyk Jarosław 
Daszkiewicz, chemik Ewhen Gładiszewski, literaturoznawca 
Teofilia Komarincja. Laureatami nagród państwowych Ukra
iny za działalność naukową są: Iwan Wakarczuk, Bogdan Ko- 
tur, Jarosław Kaliczak, Włodzimierz Pawljuk, Juriewa Soło- 
nina, Igor Zawalij, Wasyl Zaremba, Anatolia Biłous, Roman 
Gładyszewski i Jurij Stadnik. W 1998 r. Uniwersytet otrzymał 
nowy herb i flagę, a w roku następnym nadano Uniwersytetowi 
Lwowskiemu status „Nacjonalnyj Uniwersytet”, który posiada 

niewiele uczelni ukraińskich. W 2004 r. studenci i naukowcy 
uczelni brali udział w „Pomarańczowej Rewolucji”.

W roku jubileuszu 350-lecia w Uniwersytecie Lwowskim 
funkcjonuje 18 wydziałów i 3 kolegia oraz Instytut Studiów 
Podyplomowych. Uczelnia kształci studentów na 52 kierun
kach w 91 specjalnościach. Na studiach stacjonarnych kształci 
się ponad 19 tysięcy studentów, na niestacjonarnych ponad 
6 tysięcy. Wśród 2 tysięcy pracowników naukowych jest 193 
profesorów i doktorów habilitowanych, 908 docentów i dok
torów oraz 897 doktorantów. Kilka jednostek naukowych Uni
wersytetu wyróżnia się wśród uczelni Ukrainy. Są nimi: Ogród 
Botaniczny, Fundacja Rękopisów, Starodruków i Książek 
Rzadkich Biblioteki Naukowej, naukowo-badawczy kompleks 
aparatury do nauki i badania sztucznych ciał niebieskich bli
skiego kosmosu Obserwatorium Astronomicznego, Muzeum 
Zoologiczne. W międzynarodowym rankingu Webometrices 
Uniwersytet Lwowski zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni 
ukraińskich. Uczelnia współpracuje z 82 uczelniami zagra
nicznymi (wśród nich z Uniwersytetem Rzeszowskim). Stu
denci Uniwersytetu uczą się 28 języków obcych. Jako jedyna 
uczelnia na Ukrainie Uniwersytet prowadzi naukę wszystkich 
języków słowiańskich oraz łaciny jako języka obowiązkowe
go dla wszystkich studentów. W ramach wymiany naukowej 
i współpracy Uniwersytet w 2011 roku gościł 830 naukowców 
z całego świata, a jego ponad 600 pracowników przebywało na 
stażach, kursach i konferencjach w innych krajach.

Reasumując można stwierdzić, iż w niepodległej Ukrainie 
Uniwersytet Lwowski zbudował sobie mocną pozycję nauko
wą i skutecznie nawiązuje do chlubnych kart swych poprzed
ników, zwłaszcza z okresu autonomii galicyjskiej i Drugiej 
Rzeczypospolitej.

I II 
I.' 

-I 
L

Zdjęcia: archiwum Uniwersytetu we Lwowie
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Książka prof. Stanisława Uliasza 
wydana po ukraińsku

W
 ubiegłym roku władze Instytutu Filologicz
nego Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu 
im. Tarasa Szewczenki zaproponowały prof. 
Stanisławowi Uliaszowi, jako autorowi, przetłumaczenie 

książki Literatura pogranicza - pogranicza literatury (Feno- 
mem Wschodnich Kresów w polskiej literaturze międzywojen
nego dwudziestolecia) na język ukraiński i jej wydanie w se

rii uniwersyteckiej. Po załatwieniu niezbędnych formalności 
w grudniu ub. roku książka była udostępniona czytelnikom. 
Tłumaczenia podjął się prof. dr hab. Rościsław Radyszewski, 
nauczyciel akademicki w kijowskim Uniwersytecie, kierownik 
Katedry Polonistyki.

Wydanie ukraińskiego tłumaczenia książki prof. S. Uliasza 
było możliwe dzięki staraniom władz Kijowskiego Uniwersy
tetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Instytut Filologii), 
Instytutu Literatury im. Tarasa Szewczenki, Berdiańskiego 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, Międzynarodo
wej Szkoły Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 
oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

19 grudnia ub. roku w Kijowie, z udziałem prof. S. Ulia
sza, odbyła się promocja ukraińskiego wydania książki Litera
tura pogranicza - pogranicza literatury. Współorganizatorem 
przedsięwzięcia była Ambasada RP w Kijowie. Spotkanie z 
Autorem stało się okazją do dyskusji na temat artystycznych 
ujęć pogranicza wschodniego w literaturze polskiej.

Spotkanie było także okazją - dla nauczycieli akademic
kich i studentów - do poszerzenia wiedzy o tym nowym dla 
społeczności ukraińskiej zjawisku. Tematem spotkania była 
literatura i sylwetki pisarzy polsko-ukraińskich kresów dwu
dziestolecia międzywojennego. Profesor stwierdził, że pogra
nicze literackie jest niezwykle popularnym tematem badań 

nie tylko w Polsce, ale i w świecie. 
W szczególności utwory pisarzy 
„kresowych” bada się w takich wio
dących polskich ośrodkach, jak In
stytut Slawistyki PAN, w Warszaw
skim, Poznańskim, Wrocławskim, 
Szczecińskim uniwersytetach oraz 
na Uniwersytecie w Białymstoku. 
Ponadto w centrach edukacyjnych 
światowej sławy, takich jak Oxford 
(Anglia), Uniwersytet w Lille (Fran
cja), Uniwersytet w Wilnie (Litwa). 
Na Ukrainie literatura pogranicza 
jest obiektem badań na uniwersyte
tach w Kijowie, Lwowie, Czerkasach 
i Żytomierzu. Rektor przedstawił 
podstawową bazę terminologiczną
i podkreślił znaczenie właściwego doboru metodologii.

Badacz zauważył, że osobliwości literatury kresów le
piej można dostrzec w kontraście z innymi literaturami. To, 
że ta literatura powstała na odległych od centrum terenach, 
nie przeszkadza jej być interesującą i cenną, a czasami nawet 
bardziej oryginalną i atrakcyjną, niż twórczość w stolicy lub 
regionach centralnych.

Liczne pytania, które zadawali studenci i wykładowcy prof. 
Uliaszowi potwierdziły olbrzymie zainteresowanie tematem.

Prof. Rościsław Radyszewski mówił o problemach tłuma
czenia na język ukraiński książki rektora Uniwersytetu Rze
szowskiego. Podkreślił, że publikacja po ukraińsku pozwoli 
upowszechnić w akademickiej społeczności jeszcze jedno 
cenne spojrzenie na zjawiska pogranicza kultur.
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Paulina Filip

Rachunkowość wiedzy - nowy dział rachunkowości
(Recenzja książki RACHUNKOWOŚĆ WIEDZY, suplement 

do podręczników pt. Rachunkowość finansowa)

Książka ,,RACHUNKOWOŚĆ WIEDZY”, w podtytule su
plement do podręczników Rachunkowość finansowa jest na
pisana przez adiunkta Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracow
nika Wydziału Ekonomii dra Lesława Niemczyka i jest jedną 
z pierwszych publikacji na temat pomiaru 
wiedzy w prowadzonym procesie gospoda
rowania i jej odzwierciedlenia w sformalizo
wanym systemie ewidencyjnym oraz spra
wozdawczości finansowej. Rachunkowość 
jest jedną z najstarszych stosowanych dys
cyplin ekonomicznych. Dostarcza wszech
stronnych i udokumentowanych informacji 
na temat przebiegu różnorodnych zjawisk 
gospodarczych, a tym samym umożliwia 
ocenę działalności podmiotów gospodar
czych oraz podejmowanie bieżących i stra
tegicznych decyzji w ramach zarządzania 
tymi podmiotami.

Wiek XX był szczytowym okresem eks
pansji gospodarki opartej na przemyśle 
i dynamicznym rozwoju rozbudowanych 
systemów ewidencji księgowej, zwłaszcza 
w zakresie pomiaru i ewidencji kosztów 
i wyników, z kolei wiek XXI to okres gospo
darki opartej na wiedzy. Konieczność mo
bilizowania kapitałów niezbędnych do finansowania wielkich 
przedsięwzięć doby przemysłowej skutkuje systematycznym 
rozwojem rynków kapitałowych. Te zaś wymuszają stan
daryzację oraz usztywnienie zasad rachunkowości poprzez 
wprowadzenie szczegółowych regulacji prawnych określa
jących jak prowadzić księgi przedsiębiorstwa. Standardy ra
chunkowości niewątpliwie dają stabilne oparcie gospodarce 
i rynkom finansowym oraz inwestorom zewnętrznym. Nie
stety, w dobie zachodzących przemian gospodarczych blokują 
poniekąd szerokie perspektywy dalszego rozwoju, zwłaszcza 
w gospodarce otwartej na innowacje i wiedzę oraz przewi
dywanie istniejącego ryzyka, niepewności i niedoszacowa
nia transakcji gospodarczych, będących efektem złożonych 
zmian. Na te zmiany zwraca uwagę podręcznik dra L. Niem
czyka. Walorem pracy jest autorski charakter opracowania 
i próba pomiaru wpływu pozyskiwanej, generowanej i rozwija
nej wiedzy w przedsiębiorstwie, jako istotnej wartości dodanej 
oraz zwrócenia uwagi na wzrastającą rolę wiedzy i jej znacze
nie w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa. Waż

nym aspektem jest ujęcie technicznych i metodologicznych 
zasad pomiaru i wyceny wiedzy, jako wartości niematerialnej 
i prawnej, co sprawia, że obraz informacji o przedsiębior
stwie i jego sytuacji finansowej jest pełniejszy. Uwzględnienie 

pomiaru wiedzy daje podstawy do podej
mowania decyzji, zarówno w krótkim, jak 
i w dłuższym horyzoncie czasowym.

Tradycyjna rachunkowość finansowa nie 
zdołała wypracować instrumentów ewiden
cyjnych, dostosowanych do specyfiki gospo
darki opartej na wiedzy. Klasyczny układ 
obowiązkowych sprawozdań finansowych 
jest skoncentrowany na aktywach material
nych i wynikach mierzalnych, wycenionych 
według kosztu historycznego, a w układzie 
sprawozdawczości międzynarodowej według 
wartości godziwej. Podstawowa zasada true 
and fair view - prawdziwego i rzetelnego ob
razu, która jest nadrzędna przy pełnej księ
gowości, zapewnia porównywalność spra
wozdań finansowych i zabezpiecza potrzeby 
informacyjne użytkowników zewnętrznych. 
Z drugiej strony, ma ograniczone zastoso
wanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
zwłaszcza w sytuacji globalizacji rynków, ich 

działalności i konieczności otwarcia na zmiany. Rachunko
wość wiedzy to nowy dział rachunkowości finansowej zwią
zany z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Przedmiotem 
rachunkowości wiedzy jest wycena zasobów wiedzy oraz ich 
ujmowanie w ewidencji księgowej podmiotów gospodarują
cych. Dzięki temu można w sprawozdaniu finansowym jed
nostki przedstawiać wiedzę, kluczowe kompetencje, doświad
czenie zawodowe, innowacyjność oraz relacje z otoczeniem. 
Wiedza jest tym składnikiem, który nie podlega prawu male
jących zysków. Przy sprzedaży wiedzy nie następuje przekaza
nie jej własności i dlatego wiedza w praktycznej działalności 
nabiera większej wartości niż składniki materialne.

Książka stanowi zbiór wykładów i zadań pomyślanych 
jako pomoc do zajęć dydaktycznych z rachunkowości finan
sowej lub do samodzielnego studiowania. Zakres tematów 
autor zawarł w siedmiu rozdziałach. W pierwszych dwóch 
zwrócił uwagę na fundamentalne cechy rachunkowości jako 
systemu pomiaru zachodzących zjawisk gospodarczych bę
dących efektem podejmowanych decyzji gospodarczych oraz 
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cechy przedsiębiorstwa, zwracając szczególną uwagę na jego 
zasoby i kreacje wyników finansowych w teorii zasobowej or
ganizacji. Kolejne rozdziały w sposób ciekawy i nowatorski 
prezentują instrumentarium systemu rachunkowości wiedzy 
oraz wykorzystanie rachunku kosztów do odzwierciedlenia 
ekonomii działania, wyceny i kalkulacji kosztów wiedzy. Za
gadnienia te są charakteryzowane w kontekście istniejącego 
stanu wiedzy w zakresie gospodarki wykorzystującej wiedzę 
jako nośnik postępu, kreacji zysku i wartości dodanej. Go
spodarka oparta na wiedzy to reorientacja współczesnych 
systemów gospodarczych, polegająca na stopniowym prze
chodzeniu od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki 
opartej na informacji i wiedzy. W jej wyniku dotychczasowe 
konkurowanie przedsiębiorstw poprzez ich zasoby material
ne jest powoli zastępowane konkurowaniem poprzez zasoby 
niematerialne, a zwłaszcza poprzez kapitał ludzki, wiedzę oraz 
nowe technologie. O szansach rozwoju w coraz większym 
stopniu decydować będzie ludzki potencjał intelektualny oraz 
wiedza związana z najnowszymi osiągnięciami współczesnej 
nauki. Zdaniem autora, podstawowe znaczenie dla przedsię
biorstw prorozwojowych mają nie tylko czynniki materialne, 
ale w coraz większym stopniu wiedza zarówno kodyfikowana, 
jak i niekodyfikowana, wyrażająca umiejętności i zdolności 
pracowników. W rozdziale czwartym autor podejmuje próbę 
sformalizowania ewidencji księgowej stanu wiedzy, prezen

tując układ ewidencyjny bilansu wiedzy osobistej. Ten bilans 
ukazano jako narzędzie prezentacji kompetencji zawodowych 
oraz ustalania źródeł finansowania ich rozwoju. Uzupełnie
niem bilansu, jako rachunku stanu, jest rachunek kosztów 
wiedzy oraz różne techniki i metody pomiaru tych cennych, 
trudno mierzalnych wartości. Ta część powiększa zakres ak
tywności i potrzeb widzianych od strony wytwarzania i prze
twarzania wiedzy. Końcowy rozdział podręcznika to schematy 
księgowań, typowe korespondencje i zalecane rozwiązania 
oraz testy porządkujące i utrwalające przedstawioną wiedzę.

Podręcznik autorstwa L. Niemczyka obejmuje problema
tykę z zakresu nowoczesnych koncepcji rachunkowości wie
dzy i jest adresowany do studentów kierunków ekonomicz
nych oraz zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych 
oraz praktyków. Zaprezentowane rozwiązania mogą pomóc 
właścicielom i pracownikom przedsiębiorstw innowacyjnych, 
zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, sformułować nową 
wizję i misję istnienia oraz zmienić priorytety działania przed
siębiorstwa.

L. NIEMCZYK ,,RACHUNKOWOŚĆ WIEDZY, suplement do 
podręczników Rachunkowość finansowa”. Wyd. DR L. NIEM
CZYK, 102 ss., 2011 r., I wydanie.

Centrum
Innowacyjno-Badawcze Środowiska 
powstanie w Zalesiu

6 marca 2012 r. w Warszawie dr hab. prof. UR Czesław 
Puchalski, prorektor UR podpisał - w imieniu władz Uni
wersytetu Rzeszowskiego - umowę na realizację w Uniwer
sytecie Rzeszowskim nowej inwestycji - Podkarpackiego 
Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska. Jest to 
projekt finansowany (34,07 mln zł) z programu operacyjne
go Infrastruktura i Środowisko.

Powstanie budynek o pow. użytkowej ponad 3300 m2 i ku
baturze prawie 13,5 tys. m3. Będą nowe laboratoria dydaktycz
no-badawcze, sale ćwiczeniowe i wykładowe, magazyny oraz 
pokoje pracowników naukowych. Na mapie naukowej miasta 
będzie nowoczesna jednostka służąca kompleksowym działa
niom badawczo-dydaktycznym, głównie w obszarze biologii 
i ochrony środowiska. Wybudowane w okresie dwóch lat cen
trum wyposażone w unikatową na rynku aparaturę badawczą 
wzmocni potencjał uczelni, szczególnie Wydziału Biologiczno- 
Rolniczego. Nowoczesna aparatura badawcza podniesie atrak-

Budynek Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska zaprojektowany 

został na rzucie dwóch prostokątów z dziedzińcem połączonych trójkątnym 
łącznikiem. W obiekcie najważniejsze będą laboratoria: fizyki, biologii gleby, 
mikrobiologii, biologii oraz chemii gleby

cyjność oferty edukacyjnej Uniwersytetu, a także przyczyni się 
do prowadzenia unikatowych badań, niezbędnych dla nauko
wych realizacji osób prowadzących przewody doktorskie.
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Po rozbiorach Polski i klęskach kolejnych polskich po

Pahlawi, powiedział o nim, że był pierwszym 
storykiem jego ojczyzny.
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 1935 roku ówczesny władca Persji Reza Szach 
Pahlavi zmienił nazwę państwa na Iran, cho
ciaż językiem urzędowym nadal pozostał język
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perski. Historia Persji sięga II tysiąclecia p.n.e., zaś związki 
polsko-perskie XV wieku. Ich punktem odniesienia było nie
ustanne zagrożenie tureckie. Już w 1474 roku w tej sprawie 
miała bowiem miejsce wymiana korespondencji pomiędzy 
królem Polski Kazimierzem Jagiellończykiem a Uzun Hasa- 
nem. Ale od XVI wieku, kiedy w wielu państwach europejskich 
rodziła się koncepcja wielkiej antytureckiej koalicji, król Ste
fan Batory za pośrednictwem posłów weneckich proponował 
perskiemu szachowi Izmailowi II zawarcie sojuszu. Jakkolwiek 
śmierć Batorego udaremniła to przedsięwzięcie, to jednak ten 
polityczny plan częściowo urealnił Zygmunt III Waza. Bowiem 
podczas wojny polsko-tureckiej z lat 1620-1621, kiedy toczyły 
się walki o Chocim, szach Abbas I Wielki zorganizował odcią
żającą wyprawę na wschodnie tereny Turcji. Przyjazną wobec 
Persji politykę kontynuował zarówno król Władysław IV jak 
i Jan III Sobieski, budując przeciw Turcji Świętą Ligę Państw 
Chrześcijańskich. Jakkolwiek Persja, przeżywając wówczas 
polityczny kryzys, odmówiła antytureckiego wsparcia, to 
jednak w pamięci obydwu państw pozostała postać Teodo
ra Miranowicza, polskiego Ormianina, wielokrotnego posła 
Jana III Sobieskiego, który zmarł w Isfahanie 26 grudnia 1686 
roku. Jego grób na isfahańskim cmentarzu ormiańskim przy
pomina współczesnym o politycznych związkach I Rzeczypo
spolitej z Persją. Drugą postacią, która wpisała się na trwale 
w polsko-perskie relacje, był polski jezuita, wybitny orien
talista i dyplomata, uczestnik watykańskiej misji katolickiej 
w Persji w XVIII wieku, o. Tadeusz Krusiński TJ. W 1977 roku 
podczas wizyty w Warszawie szach Iranu Mohammad Reza 

wstań, około 500 Polaków, powstańców-emigrantów, związa
ło swój los z ziemią perską i wpisało się w ówczesną historię 
Persji. Wśród nich był m.in. gen. Izydor Borowski, uczestnik 
powstania kościuszkowskiego i oficer Legionów Polskich we 
Włoszech. Kiedy w 1821 roku przybył do Persji, zreorganizo
wał armię perską na wzór francuski i został jej dowódcą. Jako 
wezyr perski walczył przeciwko Afganom, emiratom arabskim 
i Turkmenom. Poległ w walce z Afganami 24 czerwca 1838 
roku podczas oblężenia twierdzy Herat. Uznany za bohatera 
narodowego Persji, pochowany został w kościele karmelitów 
w ormiańskiej Dżulfie, dzielnicy Isfahanu2. A jego syn Anto
ni Borowski, oficer armii perskiej, dopełnił dzieła swego ojca, 
wsławiając się zdobyciem twierdzy Herat w 1856 roku i uzy
skując stopień generała.

Wspomnieć także trzeba o wielu polskich naukowcach, 
prowadzących badania w Persji. Wśród nich nie wolno nie 
wymienić dwóch nazwisk: prof. Seraja Szapszała (1878-1961) 
i prof. Witolda Zglenickiego. Prof. Szapszał, Karaim, wybit
ny orientalista, twórca Biblioteki Karaimskiej i Karaimskiego 
Muzeum Narodowego w Eupatorii na Krymie (1916), a od 
1928 roku wykładowca Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie, 
był w latach 1901-1908 nauczycielem księcia Muhammada 
Alego w Tybryzie, późniejszego szacha Persji, z dynastii Ka- 
dżar. Natomiast Witold Zglenicki (1850-1904), geolog, absol
went Szkoły Głównej Warszawskiej i Instytutu Górniczego 
w Petersburgu, uczeń słynnego Dmitrija Mendelejewa, uczy
nił z Baku naftowe „Eldorado”, odkrywając tam, jak i w Persji, 
bogate złoża ropy naftowej. Był także pierwszym na świecie
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twórcą urządzeń do podmorskich wierceń i wydobycia ropy. 
W 1900 roku ówczesny szach Persji Muzaffar ad Din za te od
krycia odznaczył go Orderem Lwa i Słońca.

Po zakończeniu I wojny światowej w Persji, głównie 
w Teheranie, osiedliło się ponad 100 Polaków, którzy po re
wolucjach w Rosji z 1917 roku znaleźli tam schronienie. Z ich 
inicjatywy w 1926 roku powstało w Teheranie Stowarzyszenie 
Polaków w Persji „Polonia”, przy którym funkcjonowała szko
ła polska, biblioteka polska i kasa samopomocowa. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego, zwłaszcza po podpisaniu 
polsko-perskiego traktatu przyjaźni 19 marca 1927 roku z Te
heranie (ratyfikowanego w 1930 roku), wyjechało z Polski do 
Persji wielu lekarzy i inżynierów, pracując tam w przemyśle 
papierniczym, garbarskim czy przy budowie kolei transirań- 
skiej, dokąd szyny kolejowe sprowadzano z górnośląskich hut. 
W latach 30. XX wieku nadwornym dentystą szacha był dr 
Adam Mielczarski, a dyrektorem szpitala w Teheranie dr An
drzej Zapłatyński.

***
Najwięcej Polaków przebywało w Iranie w latach 1942-1945 

w następstwie ewakuacji z ZSRR Armii Polskiej gen. Włady
sława Andersa wraz z ponad 40-tysięczną rzeszą uchodźców 
cywilnych, w tym ok. 20 tysięcy polskich dzieci. Byli to Polacy, 
którzy w latach 1939-1941 deportowani zostali do sowieckich 
łagrów bądź osadzeni w sowieckich więzieniach, a w następ
stwie układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku, po ogłosze
niu tzw. amnestii, dane im było wstąpić do tworzonej wówczas 
Armii Polskiej w ZSRR. Abstrahując od politycznych aspek
tów jej tworzenia, warunków funkcjonowania i planów Stalina 
co do sposobu wykorzystania jej na froncie wschodnim, gen 
Anders, w przeciwieństwie do premiera rządu RP w Londynie 
i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, znając so
wieckie realia, nie miał złudzeń co do intencji Kremla wobec 
Polski. Stąd naciskał na jej ewakuację na Środkowy Wschód, 
który to obszar - jego zdaniem - był wówczas kluczowy dla 
dalszych losów wojny. W momencie, kiedy z polecenia Stalina 
radykalnie obcięto racje żywnościowe dla polskich formacji 
wojskowych w ZSRR, Wielka Brytania, obawiając się o bezpie
czeństwo Środkowego Wschodu, a w szczególności złóż ropy 
naftowej, 11 marca 1942 roku zaproponowała premierowi Si
korskiemu przeniesienie, przynajmniej części polskiej armii 
z ZSRR do Iranu. Po rychlej akceptacji tego planu przez prezy
denta Roosevelta, już 18 marca 1942 roku Stalin w rozmowie 

z gen. Andersem wyraził zgodę na ewakuację polskiej armii 
do Iranu. Tego samego dnia gen. Gieorgij Żukow przedstawił 
gen. Andersowi szczegóły ewakuacji, co zaświadcza, że Ro
sjanie dużo wcześniej podjęli decyzję o pozbyciu się polskiej 
armii z terytorium ZSRR.

Ewakuacja polskiego wojska, uchodźców cywilnych, w tym 
dzieci do Iranu odbyła się drogą morską, a więc z rosyjskie
go portu Krasnowodzk przez Morze Kaspijskie do perskiego 
portu Pahlevi. Przebiegała ona w 2 etapach: od 25 marca do 
końca kwietnia 1942 roku oraz w sierpniu i wrześniu 1942 
roku. Łącznie ewakuowano 116 131 obywateli polskich, w tym 
75 003 żołnierzy i 41 128 cywilów, z czego niespełna połowę 
stanowiły dzieci. Jedno z nich, opuszczając Sowiety, zapisało 
w swoim pamiętniku: „Słońce chyliło się ku zachodowi, gdy 
osiągnęłyśmy szczyt naszych marzeń. Ściągnięto liny i okręt 
wolniutko odpływał od brzegu. W tej chwili z nami działo się 
coś niepojętego. Serca biły tak, że gdyby nie więzy klatki pier
siowej, opuściłyby z pewnością swoją kryjówkę... Zostawiamy 
tu tylu bliskich, a większość zostawia swych najbliższych, tj. 
rodziców. Nigdy już ich nie zobaczą, ani też nie odwiedzą ich 
grobów. Płaczemy, bo wiemy, że nie tylko zostawiamy NKWD, 
głód, chłód, czerwonkę i wszelką nędzę, a zostawiamy miliony 
żyjących i tysiące spoczywających”3.

Ewakuacja Polaków do Iranu niewątpliwie wymagała du
żego zaangażowania nie tylko polskiego rządu w Londynie, 
ale także władz brytyjskich, a w szczególności irańskich. Jak
kolwiek wojsko wraz ze szkołami junackimi prosto z Pahle
vi Brytyjczycy przetransportowali do Iraku w rejon Mosulu 
i Kirkuku z zadaniem ochraniania pól naftowych przed dy
wersją niemiecką, to dla uchodźców cywilnych Iran stał się 
miejscem tymczasowego osiedlenia. Zarówno Brytyjczycy jak 
i Irańczycy nie spodziewali się tak dużej liczby ludności cy
wilnej, toteż w Pahlevi z trudem organizowano im zakwatero
wanie, opiekę medyczną, wyżywienie oraz dalszą ewakuację. 
Poważnym utrudnieniem w organizacji przyjęcia Polaków w 
Pahlevi był fakt okupowania północnych terenów Iranu przez 
wojska sowieckie w następstwie brytyjsko-rosyjskiej operacji 
Y, która miała miejsce w sierpniu 1941 roku. W jej wyniku 
obalono proniemieckiego szacha Rezę Pahlaviego zaś jego 
następca Mohammad Reza Pahlavi w tzw. pakcie trójstron
nym zobowiązał się do neutralności Iranu, a w konsekwencji 
wypowiedzenia Niemcom wojny, co nastąpiło w 1943 roku. 
Niemniej, pomimo trudnych stosunków angielsko-irańskich, 
bowiem Brytyjczycy okupowali pozostałą część Iranu, ich 
współpraca na niwie pomocy polskim uchodźcom z udziałem 
utworzonej 4 kwietnia 1942 roku w Teheranie Delegatury Mi
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej, kierowanej przez Wikto
ra Styburskiego, układała się przyjaźnie, o czym zaświadczali 
polscy uchodźcy. W ich pamięci zachowały się liczne świadec
twa życzliwości i ofiarności gen. Esfandiariego, odpowiedzial
nego za ewakuację Polaków ze strony rządu irańskiego, jak 
i płk. Aleksandra Rossa, koordynującego tę wielką operację 
z ramienia armii brytyjskiej.

W Pahlevi, wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego od koń
ca marca do początków października 1942 roku funkcjono
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wało polskie miasteczko uchodźcze, które podzielono na 
część zakaźną i zdrową. Polacy wyczerpani głodem i schoro
wani kierowani byli do obozowych szpitali, pozostałych, po 
odbyciu kwarantanny, niemal natychmiast transportowano 
do Teheranu, gdzie rząd irański w Doshan Tappeh przygoto
wał dla nich budynki dawnej szkoły lotniczej, zaś szach Mo
hammad Reza Pahlavi udostępnił swoją prywatną własność, 
gdzie urządzono szpital. Ale w miarę przybywania kolejnych 
transportów uchodźczych teherańska Delegatura Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej otrzymała od władz irańskich 
kolejne obiekty, m. in: po niedokończonej fabryce broni czy 
ośrodek dla dzieci chorych w Szemiradzie koło Teheranu. 
Z chwilą zakończenia I fazy ewakuacji funkcjonowały w Te
heranie 4 Obozy Uchodźców Polskich, które liczyły łącznie 
11 352 osoby, w tym ok. 3 tysięcy dzieci. Po 4 miesiącach 
tychże Polaków przetransportowano z Teheranu do Ahwa- 
zu, a większość dzieci do Isfahanu, aby przygotować miejsca 
dla kolejnych polskich uchodźców, którzy przybyli z Rosji 
w ramach II sierpniowej fazy ewakuacyjnej. Tak więc polskie 
obozy uchodźcze w Teheranie w sierpniu 1942 roku przyję
ły kolejnych uchodźców, liczących ponad 26 tysięcy Pola
ków, w tym 9956 dzieci. Podkreślić należy, że dzięki dobrej 
współpracy irańsko-brytyjsko-polskiej przemieszczanie się 
i pobyt Polaków w obozach uchodźczych, które zlokalizowano 
w brytyjskiej strefie okupacyjnej, był dobrze zorganizowany. 
Polacy posiadali przyzwoite warunki egzystencji i należytą 
opiekę medyczną, jakże ważną po ich katorżniczym doświad
czeniu życia na nieludzkiej ziemi. Najwięcej wysiłku włożyły 
służby medyczne, przeciwdziałając zbyt dużej śmiertelności 
wśród tej ogromnej rzeszy uchodźców, wycieńczonych w so
wieckich łagrach. Ta walka o ich życie rozegrała się głównie 
w Pahlevi i Teheranie. Na szczęście dzięki ofiarnej pomocy 
i sprzyjającym warunkom egzystencji sytuację tę unormowa
no. Umożliwiło to zorganizowanie w obozach uchodźczych 
życia społeczno-kulturalnego dla dorosłych, zaś dla dzieci 
otwarto szkoły powszechne, gimnazjum i liceum, dla których 
sprowadzono z Jerozolimy i Londynu podręczniki szkolne. 
Z kwalifikowaną kadrą nauczycielską kłopotu nie było, gdyż 
wśród uchodźców było sporo nauczycieli, naukowców, dzien
nikarzy i literatów, bowiem deportacje sowieckie z lat 1939
1941 dotknęły w szczególności inteligencję. Wydawano także 
gazetę pt. „Polak w Iranie”, która zawierała nawet wkładkę 
z materiałem szkolnym dla poszczególnych klas. We wrze
śniu 1942 roku grupa polskich uczonych, którzy stanowili 
0,6% ogółu uchodźców, powołała do życia Towarzystwo Stu
diów Irańskich w Teheranie, którego celem było -jak głosił 
statut -„kultywowanie nauki polskiej oraz szerzenie wiedzy 
o Polsce wśród mieszkańców Iranu, wiedzy zaś o Iranie 
i krajach sąsiednich wśród Polaków”4. Prezesem tego Towa
rzystwa był prof. Stanisław Kościałkowski, a w skład Rady Na
ukowej wchodzili m.in.: prof. Wiktor Sukiennicki, prof. Stani
sław Świaniewicz, (wszyscy z Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie), prof. Stanisław Zaremba z Uniwersytetu Jagielloń
skiego, dr Wiktor Turek z Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie (po wojnie profesor i dyrektor Polsko-Kanadyjskiego

Instytutu Naukowego w Toronto) czy dr Franciszek Machal- 
ski, iranista, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskie
go. Wydawali oni „Studia Irańskie”, a także podjęli współpracę 
z Uniwersytetem Teherańskim, publikując w pismach nauko
wych tegoż uniwersytetu, jak również wygłaszając tam oko
licznościowe wykłady na wielu wydziałach. Wspomnieć na
leży, że w maju 1943 roku prof. Kościałkowski na Wydziale 
Literatury Uniwersytetu Teherańskiego wygłosił wykład pt. 
L’Iran et la Pologne a travers les siecles, który wydany został 
w formie broszury i wręczony szachowi Iranu Mohammadowi 
Reza Pahlavi. W efekcie tego, jeszcze w 1943 roku, powoła
ne zostało Towarzystwo Polsko-Irańskie z przewodniczącym 
gen. Esfandianim i wiceprzewodniczącym Karolem Baderem, 
ówczesnym posłem Poselstwa RP w Teheranie.

Drugim, oprócz Teheranu, ośrodkiem polskiego uchodźc- 
twa był Isfahan, historyczna stolica Persji. Zorganizowany zo
stał dla dzieci osieroconych i chorych dzięki życzliwości sza
cha Iranu oraz francuskim siostrom szarytkom, szwajcarskim 
salezjanom, irańskiej misji anglikańskiej pastora Roberta Illiff, 
wspieranej finansowo przez Piusa XII. Ten specjalny polski 
ośrodek dziecięcy z dobrymi warunkami klimatycznymi i ma
terialnymi, wzorowo zorganizowany, stanowił niewątpliwie 
centrum polskiego życia oświatowego i kulturalnego w Iranie. 
Funkcjonował on od kwietnia 1942 roku do jesieni 1945 roku. 
Po zakończeniu ewakuacji z Rosji ośrodek ten liczył ponad 
2300 dzieci, uczęszczających do 12 szkół powszechnych oraz 
1 gimnazjum i liceum. Kadra pedagogiczna liczyła 86 nauczy
cieli i 24 wychowawców. Prowadzono tam bardzo aktywne 
życie kulturalno-oświatowe. Działał chór dziecięcy, zespół 
artystyczny, teatr, wydawano pismo uczniowskie pt. „My”, ak
tywnością wyróżniały się Sodalicja Mariańska i harcerstwo5.

Trzecim ośrodkiem uchodźczym w Iranie był Ahwaz. Zor
ganizowany został pod koniec lipca 1942 roku. Ewakuowano 
tutaj z początkiem sierpnia ok. 9 tysięcy Polaków, w tym po
nad 2500 dzieci z Teheranu, aby zwolnić miejsca dla kolej
nych transportów uchodźczych, które w sierpniu i we wrze
śniu przybyły z Rosji do Iranu. Urządzony w Ahwazie polski 
ośrodek uchodźczy miał charakter przejściowy, bowiem stąd 
ewakuowano Polaków z Iranu do stałych miejsc osiedlenia na 
czas wojny. Dla polskich uchodźców Ahwaz, położony blisko 
Basry był ważnym etapem ich wojennej tułaczki. Tutaj przy
bywały transporty nie tylko z Teheranu, ale także z Isfahanu, 
oczekując dalszej drogi, wyznaczonej przez władze brytyj
skie. Tak więc już w 
sierpniu i we wrześniu 
1942 roku wyruszyły 
z Ahwazu przez Basrę 
pierwsze transporty 
morskie z ponad 11 
tysiącami Polaków do 
kolonii brytyjskich w 
Afryce, a więc do Ke
nii, Tanganiki i Ugan
dy. W 1943 roku kolej
ne transporty morskie
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z Polakami dotarły do Ro
dezji Południowej (obecnie 
Zimbabwe), Rodezji Północ
nej (obecnie Zambia) i Unii 
Południowej Afryki (obecnie 
RPA). A jesienią 1944 roku 
większość dzieci z Isfahanu 
ewakuowano do Nowej Ze
landii, a także do Palestyny, 
która była brytyjskim manda
tem na mocy traktatu wersal
skiego.

Jeżeli ośro dki ucho dźcze w 
Teheranie, Isfahanie i Ahwazie 
powiązane były z ewakuacją 
Polaków z Rosji przez Morze 
Kaspijskie i port Pahlevi, to 
czwarty ośrodek uchodźczy 
usytuowany w Meshedzie, a 
więc w północno-wschodniej 
części Iranu, powstał za przy
czyną lądowej ewakuacji Pola

ków z Rosji wiodącej z Aschabadu. Obóz uchodźczy w Meshe
dzie funkcjonował od marca 1942 roku do czerwca 1944 roku 
i miał, podobnie jak obóz w Ahwazie, charakter przejściowy. 
Tym bowiem szlakiem lądowym transportowano nie tylko do
rosłych, ale także dzieci osierocone i chore, dla których terenem 
osiedlenia były Indie. W Meshedzie przechodzili kwarantannę 
i nabierali sił przed długą i ciężką podróżą samochodową 
do Bombaju. Ponieważ czas oczekiwania na dalszą podróż 
zazwyczaj się wydłużał, utworzono sierocińce, przedszkola, 
szkoły powszechne i gimnazjum. Przez ten obóz w Meshedzie 
podążyła do Indii Maria Anna Tyszkiewicz, czyli Hanka Or
donówna, wraz z grupą polskich dzieci. Tę drogę przebył także 
ks. prałat Zdzisław Peszkowski. Ogółem przez Meshed prze
winęło się ponad 5 tysięcy uchodźców, w tym ok. 2000 dzieci.

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku na terenie 
Iranu, w Teheranie, Isfahanie i Ahwazie, przebywało ok. 4,5 ty
siąca Polaków. Ich sytuacja stała się dramatyczna, kiedy Wiel
ka Brytania - a także Iran - wypowiedzieli uznanie polskiemu 
rządowi emigracyjnemu w Londynie na rzecz warszawskie
go Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Anglicy, dą
żąc wówczas do szybkiej likwidacji ośrodków uchodźczych 
w Iranie i zaprzestania okupacji tego kraju, zdawali sobie 
sprawę z niemożliwości powrotu polskich uchodźców, którzy 
doświadczyli „nieludzkiej ziemi”, do komunistycznej Polski. 
W tej sytuacji, dzięki umiejętnościom dyplomatycznym rządu 
londyńskiego, w szczególności Poselstwa RP w Bejrucie, wy
bór padł na Liban, który nadal uznawał (do 1956 roku) polski 
rząd w Londynie. Toteż jesienią 1945 roku polscy uchodźcy 
z Iranu przetransportowani zostali do Libanu. W Iranie po
zostało jeszcze czasowo ok. 300 Polaków zajmujących się li
kwidacją polskich instytucji rządowych. Jedynie kilka Polek 
po zawarciu związków małżeńskich w Irańczykami pozostało 
na stałe w Iranie. Niektóre z nich (5 pań) w 2008 roku odzna

czone zostały przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 
Zesłańców Sybiru. Wraz z nimi odznaczony został Orderem 
Zasługi Rzeczypospolitej irański reżyser Khosrow Sinai, autor 
dokumentalnego filmu pt. „Zapomniane requiem” („The Lost 
Requiem”) o losach polskich Sybiraków w Persji podczas II 
wojny światowej. W ten sposób dobiegła końca irańska droga 
Polaków. Pozostały po niej pamięć i polskie cmentarze. Jako 
pierwszy zapełnił się cmentarz w Pahlevi (dzisiejszej Anzali), 
gdzie z wycieńczenia, głodu i chorób chowano zmarłych Po
laków. W środku tego cmentarza na prostokątnej kolumnie 
z dużym Białym Orłem w języku polskim i angielskim napi
sano: „Tu spoczywa 639 Polaków żołnierzy Armii Polskiej na 
Wschodzie Generała Władysława Andersa i osób cywilnych 
byłych jeńców i więźniów sowieckich łagrów zmarłych w 1942 
roku w drodze do Ojczyzny. Cześć Ich pamięci”. A obok ka
mień z wygrawerowanym napisem: „Pamięci żołnierzy pol
skich kobiet, mężczyzn i dzieci do kraju ojczystego zdążają
cych na ziemi obcej zgasłych i tu pochowanych w roku 1942”. 
W Teheranie na ormiańskim cmentarzu Dulab pochowanych 
zostało 1937 Polaków, w tym 650 wojskowych. A na cokole 
głównego pomnika w języku polskim i angielskim wyryto 
słowa: „Pamięci Wygnańców Polskich, którzy w drodze do 
Ojczyzny w Bogu spoczęli na wieki 1942-1944”. Także w Isfa
hanie nowy cmentarz ormiański na Dżulfie, w pobliżu grobu 
gen. Izydora Borowskiego, liczy 12 polskich kwater, u wejścia 
których, już po wojnie, postawiono monument z polskim or
łem i napisem: „Polskim Wygnańcom Rodacy”. A nieopodal 
ormiańskiego cmentarza w kaplicy ss. Szarytek dzieci polskie 
w 1943 roku ufundowały tablicę z wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej i napisem: „Dzieci polskie w tej kaplicy skła
dały hołd Bogarodzicy za ocalenie w latach wygnania”. Podob
ną tablicę wmurowano w 1944 roku w kościele ormiańskim na 
Dżulfie: „Votum Marii od dzieci polskich za ocalenie w latach 
wygnania 1942-1944”.

Te miejsca pamięci Polaków w Iranie z lat II wojny świa
towej, zaświadczają dzisiaj nie tylko o polskiej tułaczce po 
irańskich szlakach, ale także o życzliwej wobec Polaków per
skiej duszy. A przywołują ją w swych wspomnieniach ocaleni 
z Rosji Polacy.

Foto: Elżbieta Wójcikiewicz
Przypisy
1Referat wygłoszony 29 lutego 2012 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim 
z okazji 70 rocznicy przyjęcia przez Iran polskich uchodźców z ZSRR w 
obecności m.in. ambasadora Iranu Samad Ali Lakizadeha.
2 Tablica nagrobna w języku francuskim głosi: „Tu spoczywa Borowski 
Izydor, generał porucznik, zabity w wyłomie murów podczas szturmu 
Persów na miasto Herat 24 czerwca 1838 roku. Z rozkazu J.C. Mości 
Mehmeda Szacha ciało przeniesiono na Dżulfę. Pochowane zostało 23 
maja 1839 roku z wszelkimi honorami wojskowymi”.
3Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939-1950, pod redakcją Janusza 
Wróbla i Joanny Żelazko, Warszawa 2008, s. 73.
4J. Draus, Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 
1939-1950, Lublin 1993, s. 254-255.
5Ibidem, s. 99-107.
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Adam Kulczycki

LAURY ZA NAJLEPSZE 
PROJEKTY BADAWCZE

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
wręczono nagrody laureatkom pierwszej edycji konkursu 
na najlepszy projekt badawczy - pracę licencjacką. Było to 
możliwe w ramach zadania 4 projektu „UR - nowoczesność 
i przyszłość regionu”. Wzięli w niej udział pracownicy In
stytutu, studenci socjologii oraz zaproszeni goście.

Do konkursu zgłoszono dziewięć projektów badawczych 
obronionych w 2011 roku na ocenę bardzo dobrą. Celem wy
łonienia najlepszych prac powołano komisję w składzie: prze
wodniczący - ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak, człon
kowie - dr hab. prof. UR Beata Szluz oraz dr hab. prof. UR 
Maciej Gitling.

Uroczystość wręczenia nagród poprowadził ks. prof. Wi
told Jedynak, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UR. 
Mgr Janusz Halik przedstawił działania skierowane do stu
dentów, które są realizowane w ramach Projektu i zachęcał 
studentów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Centralnym punktem wydarzenia było wręczenie nagród 
laureatkom. Pierwszym miejscem i nagrodą w wysokości 
3 000 zł uhonorowano Wiolettę Madej, autorkę pracy pt. 
„Wpływ religijności na zachowania moralne młodzieży”. Dru
gie miejsce i nagrodę w wysokości 1 500 zł otrzymała Hali
na Płaziak, autorka projektu pt. „Uwarunkowania i korelaty 
postaw antysemickich”. Trzecie miejsce i nagrodę w wysoko
ści 750 zł przyznano pracy pt. „Nowe zjawiska społeczne we

Uroczystość wręczenia nagród poprowadził ks. prof. Witold Jedynak, 
zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UR. Od prawej stoją: Wioletta 
Madej, Halina Płaziak i Angelika Pelczar

współczesnym mieście. Studium socjologiczne na przykładzie 
Rzeszowa” autorstwa Angeliki Pelczar.

Deklaracją organizacji kolejnej edycji konkursu zachęcał 
studentów kierunku socjologia prof. dr hab. Marian Mali- 
kowski, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszow
skiego. - W 2012 roku zostanie ogłoszony nowy nabór prac. 
Wszystkie informacje dotyczące konkursu zostaną zamiesz
czone na stronie Instytutu Socjologii oraz Projektu „UR - no
woczesność i przyszłość regionu”.

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www. 
socjologia.univ.rzeszow.pl oraz www.nipr.univ.rzeszow.pl 
i zapoznania się z wszystkimi działaniami realizowanymi 
w ramach Projektu „UR - nowoczesność i przyszłość regionu” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Euro
pejskiego Funduszu Społecznego.

Foto: Sławomir Wilk

Codzienna Wielkanoc
Przez śmierć Swoją pokonał śmierć 
i dał życie tym, co byli w grobach. 
Przez życie swoje walcz ze śmiercią. 
Rosa drży na liściach, jak i serce twoje. 
Powszednie słońce patrzy przyjaźnie. 
Boso wędrujesz przez swój czas, 
a trawa pod stopami tchnie wilgocią 
żywego ciała. Nie lękaj się.
To tylko trawa, a nie trupy.
Mięśnie ziemi są mocne i wytrzymują 
nacisk nóg. Dusza zaś, 
raz lekka jak obłok, 
raz ciężka jak kamień grobowy.
Nie znasz twarzy duszy, choć znasz jej ciemność 
i cierpliwość.
Niebo uderza cię światłem.
Zewsząd mury. Zamiast pamięci. 
Kto nie pamięta, jest jak śmierć. 
Przez śmierć Swoją pokonał śmierć 
i przywrócił pamięć tym, co byli w grobach.

Zdzisław Wawrzyniak
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Ewa Kuc Od Chemii organicznej do Fenomenu Krystyn, czyli wydawnicze podsumowanie I kwartału 2012 r.
W

pierwszym kwartale 2012 roku ukazało się 35 tytułów 
z planu wydawniczego, w tym: 23 publikacje naukowe 
zwarte i zbiorowe, 7 podręczników i skryptów oraz 5 
czasopism naukowych. Łączna objętość wydanych książek z planu 

wydawniczego wyniosła 420 ark. wyd., a łączny nakład 7 000 egz. Na 
podkreślenie zasługuje terminowe wydanie 3 prac habilitacyjnych 
i 1 tytułu w oprawie twardej oraz to, że wiele książek wzbogaciliśmy 
kolorowymi ilustracjami i indeksami.

Najlepiej sprzedającymi się książkami w I kwartale roku oka
zały się tytuły: Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy, 
wspierania rozwoju i edukacji pod redakcją K. Barłóg, A. Mach i M. 
Zaborniak-Sobczak, wydane pod naukowym patronatem Polskiej 
Akademii Nauk oraz przy współudziale Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty, Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży. Konteksty edukacyjne i społeczne pod redakcją K. Barłóg, 
E. Kensy i M. Rorat. Natomiast ze skryptów: Chemia dla kierunków 
przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna - ćwiczenia laboratoryjne 
autorstwa M. Balawejdera, M. Droby i B. Droby, Ćwiczenia labora
toryjne z toksykologii żywności autorstwa A. Pasternakiewicz i M. 
Dżugan oraz Geografia gospodarcza Rosji w ćwiczeniach i Rosyjska 
korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko- 
polskim autorstwa G.A. Ziętali. Sukcesami wydawniczymi okaza
ły się także trzy podręczniki, których nakłady uległy wyczerpaniu 
i zaistniała potrzeba ich dodruków, są to: Edukacja polonistyczna, 
t. 1: Materiały z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego dla stu
dentów oraz nauczycieli pod redakcją D. Hejdy i E. Mazur, Ekologia 
i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia pod redakcją Z. Wnuka 
(nagrodzona na 15. Targach Książki w Krakowie), oraz Administracja 
bezpieczeństwa i porządku publicznego S. Pieprznego.

Ważną publikacją I kwartału roku była książka wydana 
w koedycji z Wydawnictwem Mitel, pt. Fenomen Kry
styn autorstwa K. Leśniak-Moczuk. Publikacja ta ukazała sięŚmiech i uśmiech Uwagi języko - i literaturoznawczeZdzisław Wawrzyniak

Po angielsku: laughter i smile, po hiszpańsku: risa i son
risa, po niemiecku: Lachen i Lächeln, po szwedzku: skratt 
i leende, itd.

W wielu językach znajdziemy to przeciwstawienie znaczeniowe 
wyrażone w języku polskim przez dwa wyrazy bliskie fonetycznie, 
praktycznie różniące się tylko jedną zgłoską.
Ksiądz Jan Twardowski (1915-2006) pisze o Jezusie, co następuje: 
„Mówią, że Matka Najświętsza widziała uśmiechniętego Jezusa, któ
ry uśmiechał się jako dziecko. Czy potem jego uśmiech zgasł?”

Na obrazach widzimy raczej poważną twarz Jezusa, nieraz suro
we oczy. Ewangelia dwukrotnie mówi o tym, że Jezus płakał - płakał 
po śmierci Łazarza i nad Jerozolimą. Nie ma nigdzie mowy o tym, by 
się uśmiechał” (Jan Twardowski, Myśli na każdy dzień, Poznań 2010, 
s. 71).

W „Księdze przysłów polskich” Samuela Adalberga, Warszawa 
1889-1894 śmiech jest przedstawiany jako przeciwieństwo płaczu: 

w przeddzień zjazdu Krystyn w Rzeszowie, który odbył się 13 mar
ca br. Została poświęcona pamięci Krystyny Bochenek - inicjatorki 
ruchu, dziennikarki, senator i wicemarszałek Senatu RP, przewodni
czącej senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Jeśli chodzi o zapowiedzi wydawnicze, to w kwietniu pla
nujemy wydanie m.in.: bibliografii Piotr Żbikowski. Uczony 
i wykładowca (1935-2011) opracowanej przez L. Żbikowską 
oraz podręcznika pt. Psychologia polityki autorstwa H. Pietrzaka 
i J. Gawrońskiego.

W ramach działań marketingowych Wydawnictwa UR 
w I kwartale br. należy wymienić dwukrotne wystąpienie dyrek
tora mgra Stanisława Dudzińskiego w audycjach Radia Rzeszów 
poświęconych kulturze i promowanie wydawnictw uczelnianych, 
a w szczególności książek o tematyce regionalnej, takich jak: Wal
ka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002-2010 
autorstwa Bogusława Kotarby, Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. 
Załuskich w Iwoniczu Zygmunta Wnuka i Piotra Łopatkiewicza czy 
Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie. Studium socjologiczno- 
pastoralne Witolda Jedynaka. Istotnym wydarzeniem promocyjnym 
było także nawiązanie współpracy z Narodową Biblioteką Niemiecką 
w Lipsku, co zaowocowało przekazaniem wybranych publikacji 
wydanych przez naszych pracowników z filologii germańskiej UR, 
dzięki czemu książki te zostały ujęte w Niemieckiej Bibliografii 
Narodowej.

„Co jednemu śmiech, to drugiemu płacz na tym świecie”. Druga waż
na opozycja występująca często w przysłowiach to śmiech i grzech: 
„Śmiech i grzech niedaleko od siebie chodzą”, „Ze śmiechu przyjdzie 
czasem do grzechu”. Obok sformułowań iście filozoficznych i dow
cipnych, jak np. „Nie każdy uśmiech śmiechu wart”, istnieją też przy
słowia wskazujące na sytuacje ekstremalnie przeciwstawne: „Komu 
do śmiechu a drugiemu do zdechu.” (s. 549). O śmiechu u Adalberga 
znajdziemy tylko jedno przysłowie i to raczej niesłodkie: „Uśmiecha 
się, jak złodziej w dybach”.

Ksiądz-poeta Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy po
równuje stwarzanie świata przez Boga do Jego uśmiechu. Wiersz 
powstał w roku 1970 i nosi tytuł: „Który”. Zacytuję tutaj dwie pierw
sze i ostatnie linijki tego niezwykłego utworu: ”Który stworzyłeś/ 
pasikonika jak szmaragd z oczami na przednich nogach.../chy- 
ba jeszcze nie powstał na serio świat/ jeszcze trwa Twój uśmiech 
niedokończony.”
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Janusz J. Cywicki

„PRACOWNIA
W GALERII”

Na zaproszenie Wydziału Sztuki Politechniki Radom
skiej w dniu 19 stycznia br. w Galerii Pentagon w Rado
miu odbył się wernisaż wystawy „Pracownia w Galerii”. Na 
wystawie pokazano 26 prac, a także 2-godzinną prezenta
cję multimedialną wybranych projektów zrealizowanych 
w ramach programu Pracowni Transformacji Obrazu pro
wadzonej przez prof. UR Janusza J. Cywickiego i mgr inż. 
Piotra Kisiela w Zakładzie Intermediów Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W wystawie udział brali: Ewelina Bachórz, Julianna Ci- 
choń, Celina Czachor, Dominik Dub, Aleksandra Gontarz, 
Paulina Hippe, Tomasz Jabłoński, Kamila Kośmider, Bar
bara Kowalska, Magdalena Krzemień, Damian Krzywonos, 
Małgorzata Lipp, Katarzyna Łach, Karolina Napora, Kata
rzyna Peć, Barbara Rec, Łukasz Woźniak, Marcin Wojto
wicz, Agnieszka Zakulec, Konrad Zieleźny i prof. UR Ja
nusz J. Cywicki.

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem obec
nych na otwarciu profesorów i studentów Wydziału Sztuki 
PR. Pracownia otrzymała zaproszenie do pokazów indy
widualnych, a wystawa zastanie powtórzona jeszcze w tym 
roku w kilku innych galeriach.

Kamila Kośmider - Ciało, 2011

Od lewej: prof. Aleksander Olszewski, dziekan Wydziału Sztuki PR; Szymon Piasta, kurator 
Galerii; prof. Andrzej Gieraga, opiekun Galerii Pentagon i prof. UR Janusz J. Cywicki

Foto: Rena Wota

MARZEC-KWIECIEŃ 2012 15



UNIWERSYTET RZESZOWSKI

NASTĘPNY ETAP PREZENTACJI DOROBKU MIĘDZYNARODOWEJ, POPLENEROWEJ WYSTAWY PLASTYCZNEJ „SZYMBARK’ 11”.
W

 Galerii Ratuszowej w nowosądeckim Mia
steczku Galicyjskim do 5 marca 2012 pre
zentowana była wystawa prac plastycznych 51 
autorów, którzy wzięli udział w sympozjum i towarzyszącym 

mu plenerze artystycznym w Szymbarku koło Gorlic. Była ona 
drugą z cyklu planowanych wystaw czasowych, podsumowu

Wernisaż w Limanowej

jących dorobek artystyczny tego międzynarodowego projek
tu autorstwa pracowników Wydziału Sztuki UR, studentów 
z koła naukowo-artystycznego „Razem” i naszych oddanych 
przyjaciół ze Stowarzyszenia Fenomenologicznego im. Jana 
Patocki i Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”. 
W projekcie tym brali również udział studenci z akademii 
lwowskiej, częstochowskiej, krakowskiej oraz z Nowego Są
cza, a także profesorowie i studenci z dwóch prestiżowych

Fagment ekspozycji prac z wystawy w nowosądeckiej Galerii Ratuszowej w Mia
steczku Galicyjskim

uczelni artystycznych w Sta
nach Zjednoczonych - z New 
York’s School of Visual Arts w 
Nowym Jorku oraz z Union 
Kent University w New Jersey.

Celem tego wydarzenia 
była integracja różnych śro
dowisk akademickich i porów
nanie ich systemów dydak
tycznych, połączone z analizą Plenerowa pracownia w Szymbarku

efektów kształcenia artystycznego w zakresie plastyki. Taką 
możliwość porównania i konfrontacji stworzyła właśnie pre
zentacja prac z wybranych pracowni plastycznych, polskich, 
ukraińskich i amerykańskich uczelni.

Wystawy systematycznie odbywać się będą w ośrodkach 
biorących udział w sympozjum oraz w placówkach zaintereso
wanych tym międzynarodowym projektem - galeriach i salach 
wystawienniczych.

Jedną z nich jest Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Limanowej, gdzie 9 marca 2012 roku odbył się wernisaż

„Finisaż” Nowy Sącz

wystawy z tej zaplanowanej serii. Wystawa w Limanowej 
zatytułowana „Polemiki Artystyczne - Tradycja a nowocze
sność” cieszy się sporym zainteresowaniem zwiedzających. 
O tym wydarzeniu pisze dyrektor biblioteki w Limanowej 
(tekst zamieszczony jest na portalu: www.limanowa.in/wyda- 
rzenia/news/) Joanna Michalik:
Dawno - jeśli w ogóle - tego typu sztuka nie gościła w naszej 
Galerii. Można chyba powiedzieć, że w znaczącym stopniu cha
rakteryzuje ją szeroko pojęte awangardowe spojrzenie na sztu
kę: tematyczne, konceptualne, wykonawcze. Nieczęsto tego typu 
artystyczne kreacje prezentowane są w naszym mieście. Choćby 
nawet z tego powodu warto się z nimi zapoznać i np. skonfron
tować swój pogląd [...] Zapraszam do [....] naszej Miejskiej Ga
lerii Sztuki.
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Prace Tomasza Rolniaka podczas roboczej prezentacji dorobku uczestników 
pleneru z Wydziału Sztuki UR, Szymbark k. Gorlic

«r
ai Bardzo interesująco o naszym projekcie pisze też w kata

logu promującym tę wystawę Łukasz Konieczko, prorektor kra
kowskiej ASP, uczestnik sympozjum i pleneru:
Sztuka nosi w sobie element „nieprzewidywalny”, może w nim 
kryje się jej podstawowa uroda i hipnotyczna moc, ale jak tę 
moc odkryć i utrwalić? Jak marzenie, obsesję, inspirację przeło
żyć na przekonującą formę artystyczną? To pragnienie spędza 
sen z powiek artystom od wieków i z pewnością nic się nie zmie
ni, przynajmniej w najbliższych dziesięcioleciach. Pojawia się 
sakramentalne pytanie - co robić?

W tym przypadku najprostsza odpowiedź wydaje się najlep
sza - pracować! Podejmować nowe wyzwania, realizować wła
sne artystyczne cele, nie bać się konfrontacji, szukać rozwiązań, 
szukać ich w różnych miejscach.

Malowanie...i opalanie!

Spotkanie w Szymbarku z pewnością stworzyło sprzyjają
ce warunki do pracy, a organizatorzy zadbali o to, by rezultaty 
warsztatów i sympozjum miały swoją dalszą historię. W tym 
przedsięwzięciu udział wzięły uczelnie, instytucje oraz cała 
rzesza osób, których zapał i zaangażowanie doprowadziły do 
szczęśliwego finału [...]. Teraz, powstałe prace plenerowe, uzu
pełnione pracami opiekunów - artystów pedagogów oraz praca
mi gości zaproszonych do udziału w sympozjum, rozpoczynają 
swój artystyczny „tour” od Szymbarku przez Nowy Sącz, Lima
nową, Kraków, Częstochowę, by powrócić do Rzeszowa.

m.a.o.

Foto: „wrona studio’”
Foto: Bogdan Skrzekut

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ

25 stycznia br. uczniowie najstar
szych klas rzeszowskiego Zespołu 
Szkół Gospodarczych im. Spytka 
Ligęzy poznali ofertę edukacyjną 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ze 
względu na profil szkoły w spotka
niu uczestniczyli przedstawiciele na
uczycieli akademickich i studentów 
Wydziału Biologiczno-Rolniczego 
oraz pracownicy Działu Informacji 
i Promocji. Kierowane pod ich ad
resem pytania dotyczyły szczegó
łów akcji rekrutacyjnej oraz ofero
wanych przez uczelnie specjalności 
w ramach kierunków kształcenia.

Foto: Ludwik Borowiec
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W INSTYTUCIE MUZYKI

DR HAB. MIROSŁAW DYMON w 1986 r. 
rozpoczął pracę w Katedrze Wychowania Mu
zycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rze
szowie (obecnie Instytut Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego) jako asystent. Później był za
trudniony na etacie adiunkta i powołany na za
stępcę dyrektora Instytutu, prowadząc zajęcia z 
psychologii, psychologii muzyki, II instrumentu 
- akordeonu, metodologii oraz proseminarium 
i seminarium prac magisterskich.

28 listopada 2011 r. Rada Wydziału Peda
gogicznego Uniwersytetu Ostravskiego w Ostravie, po prze
prowadzeniu kolokwium habilitacyjnego, podjęła uchwałę 
o nadaniu dr. Mirosławowi Dymonowi stopnia doktora ha
bilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 
w specjalności: teoria i pedagogika muzyczna.

Mirosław Dymon od 1978 r. był uczniem I Liceum Ogól
nokształcącego im. Stanisława Konarskiego oraz Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego 
w Rzeszowie. W 1986 r. ukończył studia muzyczne w Akade
mii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale Instrumentalnym, 
Sekcji Pedagogiki Instrumentalnej, ze specjalnością: akordeon 
(dyplom w klasie doc. K. Milczanowskiego), uzyskując tytuł 
magistra sztuki. W 1995 r. otrzymał stopień doktora nauk 
humanistycznych w zakresie psychologii muzyki na Wydzia
le Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, na podstawie dysertacji pt. Przeszkody w procesie 
twórczym. Analiza empiryczna dotycząca wykonawców mu
zyki (promotor: prof. dr hab. E. Nęcka). W 2008 r. ukończył 
podyplomowe studia z muzykoterapii w Akademii Muzycznej 
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych dra hab. Mi
rosława Dymona dotyczy problematyki związanej z szeroko 
rozumianymi uwarunkowaniami psychopedagogicznymi 
krajowej i zagranicznej edukacji muzycznej, prowadzonej 
w szkołach ogólnokształcących, artystycznych oraz kształcenia 
na studiach muzycznych. Szczególnie psychologia twórczości, 
psychologiamuzyki, pedagogikamuzyczna, interpretacjautwo- 
rów muzycznych, stanowią główne cele prowadzonych analiz 
i dociekań badawczych. Wyrazem tej aktywności jest m.in. 
udział w licznych konferencjach naukowych, polskich (Byd
goszcz, Gdańsk, Kraków, Warszawa) oraz zagranicznych (Pre- 
sov, Praga, Kijów, Tallin, Saarbrücken, Frankfurt nad Menem). 
Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje szereg 
publikacji naukowych, w tym ponad 50 artykułów, z czego 12 
opublikowano za granicą oraz dwie monografie. Jedna z nich pt. 
Wiedza i umiejętności - warunkiem aktywności twórczej w edu

kacji muzycznej, stała się podstawą rozprawy 
habilitacyjnej, w której wyniki badań własnych 
porównywane były z rezultatami uzyskanymi w 
Międzynarodowym Programie Oceny Umie
jętności Uczniów (Programme for International 
Student Assessment), prowadzonym co trzy lata 
od 1997 r. i koordynowanym przez Organization 
for Economic Co-operation and Development.

Oprócz działalności naukowej, dr hab. M. 
Dymon prowadzi działalność artystyczną jako 
muzyk-kameralista, sprawując kierownictwo 

artystyczne (wraz z prof. UR Pawłem Paluchem) nad Podkar
packim Kwintetem Akordeonowym „AMBITUS V”. Dotych
czasowe koncerty odbywały się zarówno na Podkarpaciu, jak 
i w innych regionach kraju oraz za granicami (Saarbrücken, 
Otzenahausen, Szeged). Kwintet dokonał nagrań dla Radia 
Rzeszów oraz zrealizował dwie płyty CD dla Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz firmy MTU. Działalność artystyczną do
pełniają sukcesy uczniów na krajowych i międzynarodowych 
konkursach, m.in. w Castelfidardo (Włochy), Dunajskiej Stre- 
dzie (Słowacja) i Rajeckich Teplicach (Czechy) oraz liczne za
proszenia do składu jury.

W Instytucie Muzyki UR od ponad 10 lat pełni funk
cję zastępcy dyrektora Instytutu Muzyki UR, koordynując 
współpracę pomiędzy Instytutem i krajowymi Akademiami 
Muzycznymi w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Warszawie, 
jak również uczelniami zagranicznymi, m.in. w Niemczech, 
Włoszech, Rumunii, z Węgier i Słowacji. Uczestniczył także 
w granatach badawczych Polskiej Rady Muzycznej, kierując 
cząstkowym projektem Edukacja muzyczna w Polsce. Stan, 
uwarunkowania, pożądane obszary zmiany oraz stażach za
granicznych w Spittal/Drau w Austrii i Hochschule für Musik 
Saar w Niemczech.

Dr hab. Mirosław Dymon jest członkiem European Asso
ciation for Music in Schools, Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Muzyków, Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich oraz Pol
skiego Towarzystwa Edwina E. Gordona. W 2001 r. powołany 
został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na eksperta 
do komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego na
uczycieli.

Za swe osiągnięcia został wielokrotnie nagradzany, m in. 
nagrodą Rektora II stopnia, nagrodami Dziekana oraz Dyrek
tora Instytutu Muzyki UR, Nagrodą Prezydenta Miasta Rze
szowa oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nada
nym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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DR HAB. KRZYSZTOF KOSTRZEWA urodził się w Czę
stochowie 12 sierpnia 1961. Jest absolwentem Państwowej Szko
ły Muzycznej II st. w Częstochowie (1981), w klasie fortepianu 
Ludomiry Grądman. W latach 1981-1987 studiował teorię mu
zyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w 
Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem), 
a w latach 1985-1992 odbył studia w zakresie kompozycji 
w klasie Bogusława Schaeffera. W latach 1994-96 studiował 
teorię muzyki w Staatliche Hochschule für Musik und Dar
stellende Kunst w Stuttgarcie, pod kierunkiem Matthiasa Her
manna. W okresie od 1989 do 2002 roku brał udział w wielu 
kursach muzyki elektronicznej i komputerowej: w Krakowie, 
Amsterdamie, Schwaz, Stuttgarcie, Helsinkach. W 1999 uzy
skał kwalifikację I stopnia sztuki muzycznej w zakresie kom
pozycji w Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 2005 
i 2007 brał udział w kursach kompozycji prowadzonych przez 
Karlheinza Stockhausena w Kürten koło Kolonii.

27 lutego br. uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dzie
dzinie sztuki muzycznej (w zakresie kompozycji) w Akademii 
Muzycznej, w Krakowie - Wydział Twórczości, Interpretacji 
i Edukacji Muzycznej. Pracą habilitacyjną był utwór Magnificat 
na solistów, chór i orkiestrę oraz opis utworu „Mój Magnificat w 
kontekście postmodernistycznych technik kompozytorskich”. 
Partyturę utworu i książkę wydało Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.
W latach 1988-1994 K. Kostrzewa prowadził zajęcia teore

tyczne w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1989 r. był asy
stentem w Katedrze Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Rzeszowie, od 1999 adiunktem w Instytucie 
Muzyki.

Skomponował ponad 50 utworów, głównie solowych i ka
meralnych. Jest też autorem trzech większych dzieł: Koncert 
na klarnet basowy i orkiestrę, Msza na alt solo, chór miesza
ny i orkiestrę oraz Magnificat na sopran, tenor, chór mieszany 
i orkiestrę. Jego zainteresowania obejmują w równym stopniu 

muzykę instrumentalną, 
jak i elektroniczną i kom
puterową.
W pierwszej fazie 

twórczości, do około 2002 
r., stosował zdobycze so- 
noryzmu oraz postserialną 
harmonikę i fakturę. Jego 
pierwsze utwory odzna
czały się bardzo dużą gę
stością materii muzycznej, 
co zresztą jest charaktery
styczne także dla innych 
kompozytorów szkoły B. 
Schaeffera, np. Barbary 
Buczek. Faktura obecnie
komponowanych utwo
rów uległa znacznemu rozrzedzeniu i uproszczeniu. Do głosu 
dochodzi teraz element harmoniki, dotąd pozostający w cie
niu innych elementów, w tym przede wszystkim kolorystyki. 
W najnowszych utworach stara się łączyć elementy tonalności 
z modalnie traktowaną dodekafonią, jak również elementy 
techniki serialnej. W twórczości instrumentalnej stosuje nie
kiedy specyficzną fakturę i narrację, typową dla muzyki elek
tronicznej W kompozycjach elektronicznych i komputerowych 
stosuje elementy muzyki konkretnej oraz pewną teatralizację 
gestów i zdarzeń muzycznych.
W Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

(seria „Muzyka”, 2002, 2004 i 2007 oraz w Przeglądzie Mu
zycznym UR „Moderato”, nr 1/2010) K. Kostrzewa opubliko
wał kilka artykułów dotyczących muzyki serialnej. W Ruchu 
Muzycznym (RM 2010 nr 6 oraz 7) opublikował dwuczęścio
wy artykuł „Dwanaście mitów. Uwagi o recepcji serializmu 
w Polsce”. Jest żonaty, ma troje dzieci, mieszka w Krakowie.

W INSTYTUCIE HISTORII
DR HAB. PAWEŁ SIERŻĘGA studia historyczne ukończył 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 1993 roku pra
cował jako asystent, a od 2001 był adiunktem w Zakładzie Dy
daktyki Historii. Nastąpiło to po obronie rozprawy doktorskiej na 
temat: Pierwsze obchody narodowe w Galicji doby autonomicznej 
(1869-1883), przygotowanej pod kierunkiem dra hab. Alojzego 
Zieleckiego, prof. WSP. Od października 2005 r. pracuje w Zakła
dzie Historii Historiografii i Metodologii Historii. Praca badaw
cza dra hab. Pawła Sierżęgi koncentruje się na historii historio
grafii (myśli historycznej, historii instytucji i biografistyce).

Przedłożona rozprawa habilitacyjna pt. Kazimierz Tyszkowski 
(1894-1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie 
poświęcona jest człowiekowi, który należał do organizatorów ży
cia naukowego w lwowskim środowisku historycznym, w latach 

1918-1939. W dniu 16 lutego 
2012 r. na Wydziale Socjolo
giczno-Historycznym odbyło 
się kolokwium habilitacyjne 
dra Pawła Sierżęgi.

Dr hab. Paweł Sierżęga na
leży do Oddziału Rzeszowskie
go Polskiego Towarzystwa Hi
storycznego oraz Towarzystwa 
Badaczy i Miłośników Historii 
XIX wieku.

Foto: Archiwum Wydziału Socjologicz
no-Historycznego
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W KATEDRZE POLITOLOGII

DR HAB. WOJCIECH FURMAN mówi o sobie: - naj
pierw chciałem być inżynierem, a potem dziennikarzem. Nie 
wiedziałem tylko, że aby dostać pracę w gazecie, muszę sobie 
tę gazetę założyć, albo przynajmniej przyczynić się do jej po
wstania. Taki schemat powtórzył mi się jeszcze kilka razy.

Podczas pierwszych studiów w ówczesnej Wyższej Szkole 
Inżynierskiej (od 1974 r. Politechnika Rzeszowska) pisywałem 
do tygodnika studenckiego „Politechnik”. W roku 1969 trafi
łem do powstającego studenckiego miesięcznika „Prometej”, 
kierowanego przez studenta polonistyki Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej w Rzeszowie Józefa Węgrzyna (późniejszy wybit
ny dziennikarz prasowy i telewizyjny, dziś znany producent 
programów telewizyjnych). Było w tej grupie wielu świetnych 
ludzi, żeby wymienić choćby Urszulę Surmacz, późniejszą re
daktor naczelną „Super Expressu” i kilku tytułów prasy ko
biecej.

W „Prometeju” byłem dziennikarzem, sekretarzem redak
cji, redaktorem naczelnym. To sprzyjało myśleniu o powin
nościach prasy. Jeszcze bardziej sprzyjały temu dziennikarskie 
studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim i później
sze studia magisterskie w Uniwersytecie Warszawskim. Poma
gała też nauka języków obcych. Dobrze wspominam waka
cyjne kursy językowe w Brighton Polytechnic, Uniwersytecie 
Moskiewskim oraz Fachschule für Journalistik w Lipsku.

Narastanie niepokojów w drugiej połowie lat siedemdzie
siątych i próbę zrozumienia nadchodzącego przełomu prze
żyłem w Warszawie jako redaktor tygodnika studenckiego 
„ITD”. Odbyło się to w towarzystwie młodych socjologów 
i politologów z klubu „Sigma” w Uniwersytecie Warszawskim. 
Dzisiaj większość z nich to znani profesorowie.

Nad rozprawą doktorską pracowałem jako dziennikarz 
„Nowin” w stanie wojennym. To było moje prywatne rozli
czenie z polską prasą lat siedemdziesiątych. Nie trzeba było 
się spieszyć, więc praca powstawała długo. Rozpoczyna
łem jako uczestnik seminarium prof. Józefa Kądzielskie- 
go, po jego śmierci funkcji promotora podjął się prof. Jerzy 
Olędzki. Obrona odbyła się w Uniwersytecie Warszawskim 
w roku 1991.

Potem mój przedsiębiorczy kolega Roman Bijak szu
kał kogoś, kto zna język niemiecki i pomoże założyć spół
kę z partnerem z Niemiec. Wiedział, że sam nie da rady na 
konkurencyjnym rynku, a ja szukałem okazji do przyjrze
nia się, co znaczą public relations w wielkiej międzynarodo
wej firmie. Tak powstała spółka Bimex-Bollhoff, działająca 
z powodzeniem do dzisiaj. Jej wybudowaną wiele lat póź
niej okazałą siedzibę można oglądać jadąc z Rzeszowa do 
Łańcuta.

Dobrze czułem się w biznesie, lecz kiedy nadarzyła się 
okazja wróciłem do redakcji. Tym razem były to „Super No
wości”, ale już na krótko. Bardziej interesowało mnie naucza

nie dziennikarstwa i badanie komunikowania. Dzięki inicjaty
wie ówczesnego rektora WSP prof. Kazimierza Sowy i razem 
z obecnym prof. Kazimierzem Wolnym-Zmorzyńskim w roku 
1996 uruchomiliśmy pierwsze w Rzeszowie podyplomowe 
studia dziennikarskie. Przejęty tą nową funkcją wyszukałem 
kontakt w odpowiedniku - studium dziennikarstwa w Freie 
Universität Berlin, a prof. Stephan Ruß-Mohl zaprosił mnie na 
dziesięciodniowe seminarium. Wracałem tam jeszcze kilka
krotnie. W ten sposób z dziennikarza stawałem się nauczycie
lem. Rozdwojenie trwało aż do roku 1999, kiedy ostatecznie 
pożegnałem się z redakcją.

Zakończywszy pracę nad dziennikarską galanterią wzią
łem się do książek. Pierwsze były Sekrety public relations (wy
dane w roku 2000 i 2002), potem wspólnie z Kazimierzem 
Wolnym-Zmorzyńskim i Andrzejem Kaliszewskim Gatunki 
dziennikarskie (2000, 2006, 2009), następnie (również wspól
ne) Źródła informacji dla dziennikarza (2008). Kolejne książ
ki to Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komu
nikowania (2006) oraz Dominacja czy porozumienie? Związki 
między dziennikarstwem a public relations (2009). Ta ostatnia 
okazała się rozprawą habilitacyjną, obronioną na Uniwersyte
cie Śląskim.

W Uniwersytecie Rzeszowskim jestem (etatowo) od 2003 
roku, w Katedrze Politologii. Prowadzę zajęcia z kilku przed
miotów: komunikowania politycznego, public relations oraz 
gatunków dziennikarskich.

Foto: archiwum

Dr hab. Wojciech Furman jako opiekun Koła Naukowego Politologów wielokrot
nie jeździł ze studentami na uczelnie innych krajów
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W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI
DR HAB. MARTA UBERMAN związana jest z Uniwersytetem 

Rzeszowskim, gdzie w 1995 roku podjęła pracę w Instytucie Pedago
giki w Zakładzie Wychowania Plastycznego. Stopień doktora nauk 
humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w 2002 roku w 
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na podstawie przedło
żonej dysertacji na temat: „Kształcenie nauczycieli rysunku, wycho
wania plastycznego, plastyki na potrzeby szkolnictwa podstawowego 
w Polsce w latach 1944 - 1989”, której promotorem był prof. zw. dr 
hab. Karol Poznański. 24 listopada 2011 roku decyzją Rady Naukowej 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie 
uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie peda
gogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawą decyzji była roz
prawa habilitacyjna na temat: „Rozwój obrazowania figuratywnego 
w ekspresji plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnosz- 
kolnym. Implikacje dla praktyki pedagogicznej”.

Zainteresowania naukowe i artystyczne Marty Uberman są 
wielorakie. Łączy je istotny poznawczo i ważny, z punktu widzenia 
praktyki edukacyjnej i artystycznej, obszar zagadnień związanych 
z pedagogiką artystyczną, w szczególności rozwój obrazowania fi
guratywnego dziecka oraz teoria i dydaktyka edukacji plastycznej 
rozpatrywane wielokierunkowo i wielopoziomowo, a także własna 
działalność twórcza w zakresie rysunku i grafiki warsztatowej. Każ
dy z tych kierunków pojawiał się w sposób ewolucyjny, wynikający 
z rozwoju kompetencji rzeczywistych i formalnych. Marta Uber
man stopniowo, krok po kroku, wchodzi w najtrudniejsze obszary 
uwarunkowań i rozwoju obrazowania figuratywnego dziecka, szcze
gólnie te, które wynikają z kontekstów pedagogicznych i wiążą się z 
dziecięcą „gramatyką plastyki”. Drogę tę można prześledzić, wgłębia

jąc się w zakres merytoryczny jej prac na
ukowych i artystycznych. Bardzo ważną rolę 
odgrywa tutaj wszechstronne wykształcenie 
M. Uberman - artystyczne i pedagogiczne, 
naukowa rzetelność, artystyczno-pedago- 
giczna pasja oraz przeświadczenie, że pro
pozycje nowych dziedzin, dyscyplin i spe
cjalności naukowych nie rodzą się ot tak, ale 
wymagają kompetencji, czasu, konsekwen
cji i odpowiedzialności.

W dorobku artystyczno-naukowym 
Marty Uberman wyraźnie dostrzega się róż
norodność zakresów problemowych, poszu
kiwań naukowych i artystycznych, z pełną 
świadomością faktu, iż owe zakresy działań 
łączą się i mają podobne uwarunkowania. Jest autorem dwóch prac 
monograficznych, współredaktorem dwóch prac zbiorowych, skryp
tu dla studentów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Drukiem 
ukazało się ponad 60 artykułów naukowych, popularnonaukowych 
i specjalistycznych, tak w kraju, jak i za granicą. Opublikowała 128 
projektów ilustracji książkowych dla dzieci w pracach zwartych, pod
ręcznikach i innych publikacjach rodzimych i zagranicznych.

Czynnie uczestniczyła w ponad 60 konferencjach i sympozjach 
naukowych krajowych i zagranicznych (Słowacja, Czechy, Chorwa
cja, Ukraina), w Międzynarodowych Kongresach Sztuki (Estonia, 
Czechy) oraz w Europejskim Festiwalu Szkół Artystycznych (Słowa
cja). Brała udział w międzynarodowych projektach naukowo-arty- 
stycznych w Słowacji i Czechach.DOKTORATY

NA WYDZIALE WF
dr bolesław lassota, urodzony 6 lipca 1958 

roku jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydzia
łu Wychowania Fizycznego. Pracę magisterską pod tytułem: 
Czy sportowiec może być wegetarianinem napisał pod kierun
kiem prof. dr. hab. Kazimierza Obodyńskiego w 2006 roku. 
Drugą jego płaszczyzną zainteresowania jest historia kultu
ry fizycznej. Od wielu lat wiedzę swą w tej dziedzinie pogłębia 
z ogromną pasją. Uczestniczył w ośmiu konferencjach naukowych, 
tematycznie związanych z historią sportu. Lesław Lassota jest auto
rem 9 artykułów, zamieszczonych w publikacjach recenzowanych. 
Obecnie jest zatrudniony na Wydziale Wychowania Fizycznego Uni
wersytetu Rzeszowskiego i prowadzi zajęcia z lekkoatletyki. Otworzył 
przewód doktorski 17 lutego 2009 roku w Poznaniu. Tematem jego 
pracy jest Kultura fizyczna na terenie województwa zamojskiego w la
tach 1975-1998. Została ona napisana pod kierunkiem dra hab. prof. 
UR Stanisława Zaborniaka. Obrona odbyła się 7 lutego 2012 roku na 
Wydziale AWF w Poznaniu.

W 1974 r. Lassota zaczął uprawiać lekkoatletykę pod kierunkiem 
Stanisława Zaborniaka. Jako swoją koronną konkurencję wybrał 
chód sportowy. Bardzo szybko uzyskiwał znakomite wyniki, co było 
powodem powołania go do reprezentacji kraju w kategorii juniorów, 
a później seniorów. Osiągał sukcesy w wielu zawodach rangi zarów

no krajowej, jak i międzynarodowej. Po zakończeniu 
kariery zawodniczej rozpoczął pracę w klubie CWKS 
„Resovia” Rzeszów jako trener chodu sportowego. 
Jego wychowankowie osiągali i osiągają bardzo dobre 
wyniki sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzyna
rodowej. Zdobyli 71 medali mistrzostw Polski, w tym 
24 złote. Brali udział w mistrzostwach świata, Europy 
oraz w wielu mityngach międzynarodowych. Efektem 
wieloletniej pracy trenerskiej i osiągniętych sukcesów 
było powołanie Lesława Lassoty na stanowisko trene
ra kadry narodowej 1992 roku, którą to funkcję pełni 
nadal. Znajduje także czas na organizacje wielu maso
wych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz
osób niepełnosprawnych. Za swoją dotychczasową działalność został 
odznaczony brązową, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony działacz 
kultury fizycznej”, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz brązowym meda
lem „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”.

Od 1999 roku jest zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicz
nej w Rzeszowie (od 2001 roku Uniwersytet Rzeszowski), najpierw 
w charakterze pracownika administracyjnego, a od 2007 r. na stano
wisku wykładowcy na Wydziale Wychowania Fizycznego.
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W INSTYTUCIE INFORMATYKI
DR ŁUKASZ MACIURA urodził się 9 sierpnia 

1981 roku w Jarosławiu. Po ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego (o profilu matematyczno-in- 
formatycznym w Zespole Szkół Drogowo-Geode- 
zyjnych i Licealnych w Jarosławiu) podjął studia 
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Poli
techniki Rzeszowskiej, na kierunku informatyka. 
Studia ukończył w roku 2005, przedstawiając pracę 
dyplomową pt.: Komponent. NET podobny do ar
kusza Excela i uzyskując tytuł magistra inżyniera 
informatyki. W latach 2006-2011 pracował w In
stytucie Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Jarosławiu na stanowisku wykładowcy, a następnie (od roku 
2008) jako asystent. Od września 2011 r. na stanowisku asysten
ta w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: grafika i ko
munikacja człowiek - komputer, programowanie obiektowe (I 
i II), programowanie zespołowe na kierunku informatyka.

W 2008 roku nawiązał współpracę naukową z profesorem 
Konradem Wojciechowskim z Politechniki Śląskiej. W roku 
2009 otwarto na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informaty
ki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przewód doktorski nt. Mo
zaikowanie obrazów z kapsuły endoskopowej, którego promoto
rem był prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski.

Rozprawa doktorska dr. inż. Łukasza Maciury dotyczy mo
zaikowania (łączenia po zastosowaniu odpowiednich transfor
macji) obrazów wewnątrz przewodu pokarmowego człowie
ka pochodzących z kapsuły endoskopowej. Aby możliwe było 
utworzenie mozaiki, obrazy te muszą przedstawiać wspólny ob
szar. W rozprawie doktorskiej autor przedstawił oryginalny al- 

gorytm mozaikowania obrazów, pozwalający stwo
rzyć w sposób całkowicie automatyczny mozaikę 
z obrazów pochodzących z kapsuły endoskopowej. 
Główną trudnością badawczą było właściwe wy
znaczenie odpowiedniości punktów kluczowych 
w parze obrazów, co jest konieczne do obliczenia 
transformacji perspektywicznej pomiędzy nimi. 
Opracowany dla potrzeb doktoratu oryginalny 
algorytm został zaimplementowany w języku pro
gramowania C przy użyciu biblioteki wizyjnej Intel 
OpenCV (Open Source Computer Vision Library).

Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku obrazów 
z kapsuły endoskopowej algorytm ten jest wielokrotnie szybszy 
od algorytmu GDB - ICP przy podobnej dokładności obu al
gorytmów.

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się na Wydziale Au
tomatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Re
cenzentami rozprawy byli prof. dr hab. inż. Andrzej Polański 
z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. Ewa Grabska z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 27 września 2011 roku Rada Wydziału Auto
matyki, Elektroniki i Informatyki PŚl. w Gliwicach nadała mgr. 
inż. Łukaszowi Maciurze stopień doktora nauk technicznych 
w zakresie informatyki.

Zainteresowania naukowe dr. inż. Łukasza Maciury koncen
trują się wokół wizji komputerowej oraz grafiki komputerowej. 
W szczególności dotyczą analizy obrazów medycznych, stereo- 
wizji i zagadnień pokrewnych. Dr inż. Łukasz Maciura jest auto
rem lub współautorem 3 recenzowanych prac naukowych.

W INSTYTUCIE MUZYKI
DR JAROSŁAW PELC urodził się 2 wrze

śnia 1962 roku w Łańcucie. W latach 1969-76 
uczęszczał do PSM I stopnia w Łańcucie, w 
klasie fortepianu, a w latach 1977-81 do PLM 
w Rzeszowie, także w klasie fortepianu u mgr 
K. Matheis-Domaszowskiej. Studia w Katedrze 
Fortepianu AM w Krakowie (u prof. M. Wer- 
bowskiego) odbył w latach 1982-86. Dyplom 
z wyróżnieniem. Od 1987 roku zatrudniony 
jest na stanowisku asystenta i wykładowcy 
w obecnym Instytucie Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, w Zakładzie Gry Fortepianowej. 
W latach 2003-2005 odbył studia podyplomo
we na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym 
AM w Katowicach, na kierunku kameralistyka 
fortepianowa (u prof. R. Strokosz-Michalak).

7 listopada 2011 roku odbył się recital for
tepianowy w ramach przewodu doktorskiego, 
w zakresie sztuki, na Wydziale Instrumentalnym 
AM w Poznaniu, a 25 listopada ub. roku Jarosław 
Pelc obronił pracę doktorską, pt. „Walory piani
styczne wybranych miniatur fortepianowych 
i kameralnych wybitnego pianisty i pedagoga 
XIX wieku Teodora Leszetyckiego w aspektach: 
kolorystycznym i ilustracyjnym”.

Dr J. Pelc występował z koncertami w Pol
sce, Niemczech, Austrii, Włoszech i na Ukrainie. 
W listopadzie 2009 roku dokonał nagrania dla 
Radia Rzeszów utworów solowych i kameral
nych Teodora Leszetyckiego, a szczególnie pie
śni na głos niski i fortepian op. 26 i 32, które są 
pierwszymi nagraniami w Polsce.
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W INSTYTUCIE INFORMATYKI

DR PRZEMYSŁAW W. PARDEL urodził 
się 14 października 1981 roku w Nowej Dębie 
i tu ukończył I LO im. Jana Kochanowskiego 
w klasie o profilu matematyczno-informatycz- 
nym z rozszerzoną fizyką. Studia ukończył 
w roku 2006 na Politechnice Rzeszowskiej, 
przedstawiając pracę dyplomową pt.: Gra
ficzna interpretacja wypadku drogowego na 
podstawie modelu matematycznego FEM przy
gotowaną pod kierunkiem dr. inż. Ryszarda 
Leniowskiego. W latach 2006-2009 odbył stu
dia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w 
Gliwicach, na kierunku informatyka.

Od 1 października 2008 roku pracuje w Ka
tedrze Informatyki (od 1 września 2011 roku: Instytut Informa
tyki) Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest pracownikiem Zakładu 
Inteligentnych Systemów Informatycznych, kierowanego przez 
dra hab. prof. UR Jana Bazana. Uczestniczy także w organizacji 
Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, w 
ramach Laboratorium Informatyki Stosowanej Centrum Inno
wacji i Transferu Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej UR.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku informatyka z 
przedmiotów: programowanie zespołowe, inżynieria oprogra
mowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych oraz gra
fika i komunikacja człowiek - komputer.

Zainteresowania naukowe dra Pardela koncentrują się wo
kół problemów z zakresu zastosowania grafiki komputerowej w 
rozwiązywaniu zagadnień symulacji i modelowania rzeczywi
stości, grafiki i wizji komputerowej, optymalizacji, algorytmiki, 
inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, zagadnień 
związanych z rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością. Tej pro- 

blematyce poświęcone były też referaty wy
głoszone na krajowych i międzynarodowych 
konferencjach naukowych. Jest autorem kilku 
recenzowanych prac naukowych, w tym z tzw. 
listy filadelfijskiej. Posiada kilkanaście certyfi
katów z zakresu zaawansowanych zagadnień 
informatyki i zarządzania.

W latach 2010-2011 realizował w Uni
wersytecie Rzeszowskim grant pt. „Interfejsy 
dotykowe w środowisku rozszerzonej rzeczy
wistości”, wspomagający uczelniane projekty 
badawcze. Od listopada 2010 r. pracuje na 
stanowisku asystenta naukowego na Wydziale 

Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwer
sytetu Warszawskiego, wykonując zadania w ramach projektu 
badawczego SYNAT (System Nauki i Techniki) finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz realizowanego 
przez wiodące polskie ośrodki naukowe.

Dr P. Pardel w sierpniu 2011 r. został powołany przez rektora 
Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisko kierownika projek
tu kierunku zamawianego „Informatyka twoją szansą”, realizo
wanego w Instytucie Informatyki UR. Od września 2009 roku 
jest opiekunem Koła Naukowego Informatyków.

Od 2009 roku członek Towarzystwa Przetwarzania Obra
zów (Polish Member Society of the International Association 
for Pattern Recognition). W 1999 roku za udział w Międzyna
rodowym Konkursie „Kangur matematyczny” otrzymał wyróż
nienie z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz od organizacji Association 
Kangourou sans Frontieres.

W „ARTYSTYCZNEJ”
WALCZONO WIECZOREM

29 stycznia krynicka restauracja „Artystyczna” na dziewięćdziesiąt minut 
stała się areną sportowych zmagań. A wszystko to za przyczyną Gali Kick-bo- 
xingu pod tytułem „Wojna Zimowa”. W tej nietypowej, lecz urokliwej scene
rii stoczono pięć pojedynków, które dostarczyły licznych wrażeń przybyłym 
gościom. Walkę wieczoru stoczyła studentka wychowania fizycznego Ewa 
Bulanda, pokonując jednogłośnie 3:0 Ewelinę Kanię, zawodniczkę z Bielska- 
Białej.
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Małgorzata Marć
Natasza Tobiasz-Kałkun
Anna Jacek

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

współorganizatorem 
IX Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologicznego

W dniach 9 i 10 grudnia 2011 roku odbyło się w Warsza
wie IX Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne, które
go tematykę określono hasłem „Optymalizacja diagnostyki 
i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków. 
Organizatorami sympozjum były Klinika Chirurgii Dzie
cięcej i Transplantacji Narządów Instytutu Pomnika Cen
trum Zdrowia Dziecka oraz Fundacja Rozwoju Chirurgii 
Dziecięcej im. prof. Zygmunta H. Kalicińskiego. Patronat 
merytoryczny nad sympozjum objęły: Instytut Pomnik 
Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Chirur
gów Dziecięcych, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, 
Polskie Towarzystwo Tarako-Chirurgii, Polskie Towarzy
stwo Neurochirurgów oraz Instytut Pielęgniarstwa i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pod względem merytorycznym sympozjum odbywało się 
w dwóch wymiarach: klinicznym i pielęgniarskim. W części 
klinicznej odbyło się siedem sesji, w tym sesja plakatowa i pa
nelowa. W pierwszej sesji zatytułowanej „Płód jako pacjent” 
zaprezentowano 7 prac. Wskazano na współczesne metody 
diagnostyki i terapii farmakologicznej płodu. Sesja druga 
(plakatowa) zarezerwowana została dla „Najtrudniejszych 
przypadków w neonatologii i chirurgii noworodka, zespołów 
wad wrodzonych, wielospecjalistycznego leczenia”. Zaprezen
towano w niej 12 najciekawszych prac, spośród 24 przyjętych 
do sesji plakatowej. W sesji III zatytułowanej „Śmiertelność 
w neonatologii i chirurgii noworodka” eksponowano 8 prac 
analizujących śmiertelność wśród noworodków leczonych 
chirurgicznie z wadami serca, obumierającym zapaleniem 
jelita, niedrożnością przełyku, wadami ośrodkowego układu 
nerwowego. W kolejnej IV sesji panelowej szukano odpowie
dzi na pytanie - „Leczenie noworodków z ekstremalnie małą 
masą ciała, sukces czy porażka?”

W trakcie Sympozjum Pielęgniarskiego - zorganizowa
nego w pierwszym dniu konferencji - odbyły się dwie sesje, 
w trakcie których zaprezentowano 12 prac. Podczas pierwszej 
sesji prezentowano prace, których tematyka skupiała się wokół 

takich zagadnień, jak: metoda chłodzenia główki noworodka 
(system Olympic Cool-Cap), pielęgnowanie noworodka po 
zabiegach kardiochirurgicznych, w zespole „suszonej śliwki”, 
w zespole wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji. W sesji dru
giej szczególną uwagę zwrócono na aspekty opieki pielęgniar
skiej w oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej po różne
go rodzaju zabiegach chirurgicznych oraz rolę pielęgniarki 
w opiece nad noworodkiem poddawanym dializie otrzewno
wej. Dodatkowo odbyły się Warsztaty Stomijne Coloplastu.

Podczas warszawskiego sympozjum zaprezentowane zo
stały prace przygotowane w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dr Anna Jacek 
przedstawiła pracę zatytułowaną „Aspekty prawne w opiece 
nad noworodkiem”. „Opieka nad noworodkiem z osobistą 
pompą insulinową” to temat pracy zaprezentowanej przez 
mgr Nataszę Tobiasz-Kałkun. Natomiast trzecia praca, autor
stwa dr Małgorzaty Marć i Małgorzaty Nagórskiej dotyczyła 
„wczesnego wykrywania zaburzeń okresu noworodkowego - 
roli i zadań pielęgniarki i położnej”.

W drugim dniu sympozjum odbyły się trzy sesje. Pierw
sza dotyczyła ważnego problemu w chirurgii, a mianowicie 
„Zakażeń w neonatologii i chirurgii”. Zaprezentowano 7 prac. 
Analizowano m.in. rolę zakażeń wirusowych w etiologii wy
branych wad wrodzonych, szczepienia ochronne u noworod
ków, zakażenia grzybicze u noworodków i niemowląt, a także 
metody oceny ryzyka zakażenia uogólnionego i zgonu wśród 
noworodków leczonych chirurgicznie. Przedostatnia sesja 
poświęcona była „Powikłaniom w neonatologii i chirurgii 
noworodka”. Zwrócono uwagę na powikłania żywienia po
zajelitowego, zabiegów kardiochirurgicznych, kaniulacji na
czyń centralnych i innych zabiegów chirurgicznych. Tematem 
ostatniej sesji były „Postępy w chirurgii noworodka i neonato- 
logii”. Zaprezentowano m.in. prace pokazujące różne metody 
chirurgiczne, stosowane w niedrożności przełyku oraz do
świadczenia w leczeniu wrodzonej przepukliny przeponowej.
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Magdalena Płonka, Małgorzata Marć
Beata Penar-Zadarko, Marta Filip

I PODKARPACKA KONFERENCJA
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIELĘGNIARSTWA

13 stycznia 2012 roku w kompleksie naukowo-dydaktycz
nym Zalesie odbyła się I Podkarpacka Konferencja Naukowa 
Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa Pielęgniarka 
- praktyk, edukator, organizator, badacz. Inicjatorami i or
ganizatorami tego spotkania były: Studenckie Koło Naukowe 
Pielęgniarstwa oraz Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdro
wia, działające w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu 
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem 
konferencji było ukazanie zakresu i charakteru działań na
ukowych studenckich kół naukowych pielęgniarstwa, a także 
regionalna integracja oraz wymiana doświadczeń i stworzenie 
płaszczyzny do wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju pielę
gniarstwa.

Cel konferencji był zbieżny z działaniami studenckiego 
ruchu naukowego: rozwijaniem i pogłębianie wśród studen
tów zainteresowań opieką pielęgniarską oraz problematyką 
zdrowia i choroby; nawiązywaniem kontaktów naukowych ze 
studentami zrzeszonymi w innych kołach naukowych; rozpo

wszechnianie i publikowanie prac i informacji o działaniach 
członków kół, integracja studentów z kierunku pielęgniarstwo 
i innych medycznych dyscyplin.

W konferencji wzięli udział studenci z kół naukowych 
wszystkich podkarpackich uczelni kształcących się na kierun
ku pielęgniarstwo wraz z opiekunami oraz duża grupa stu
dentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Wśród uczestników byli też studenci z: Koła Biologiczno-Me- 
dycznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Krośnie, Studenckiego Koła Naukowego 
„Promotorzy Zdrowia” z Instytutu Ochrony Zdrowia Pań
stwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. 
B. Markiewicza w Jarosławiu, Koła Naukowego Pielęgniarek 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sa
noku oraz kół organizujących konferencję.

Otwarcia konferencji oraz prowadzenia oficjalnej czę
ści podjęli się studenci II roku studiów pierwszego stopnia 
- członkowie Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa

Uczestnicy I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa wraz z opiekunami
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Studenci podczas przygotowania do prezentacji . Pierwsza z lewej dr Edyta Guty - opiekun Koła Nauko
wego „Promotorzy Zdrowia” Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

motorzy Zdrowia” Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- 
Ekonomicznej w Jarosławiu) zaprezentowano również 8 prac. 
Dotyczyły one tematyki badań związanych z pielęgnowaniem 
chorych. Zakres prezentowanych prac obejmował m.in. meto
dy oceny stanu zdrowia pacjentów i problemy zdrowotne wy
stępujące u pacjentów objętych opieką pielęgniarską. Atutem 
prezentowanych prac było wykorzystanie przez studentów w 
badaniach standaryzowanych narzędzi badawczych.

Wszystkie prezentowane prace przygotowane były profe
sjonalnie, a wiele wzbudziło niespodziewane zainteresowanie. 
Niebawem organizatorzy konferencji planują wydanie książki, 
która jest już w trakcie przygotowania. Warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden aspekt tego studenckiego wydarzenia - szcze
gółową analizę i omówienie, a także odniesienie prezentowa
nych treści do problematyki badawczej w dziedzinie nauk o 
zdrowiu przez przewodniczących obu sesji. Stanowiło to nie 
tylko o naukowym charakterze konferencji, ale także wsparciu 
przez kadrę akademicką, w tym opiekunów wszystkich kół, 
wysiłków podejmowanych przez studentów na rzecz rozwija
nia badań naukowych w pielęgniarstwie.

z UR. W tej uroczystości uczestniczył prof. dr hab. Aleksan
der Bobko - prorektor ds. badań naukowych i współpracy 
z zagranicą UR, który skierował do uczestników spotkania 
słowa otuchy i uznania oraz życzenia, aby pielęgniarki na
dal skutecznie pracowały na rzecz wspierania człowieka po
trzebującego w różnym zakresie troski, rozmowy i wsparcia. 
Wśród przedstawicieli uczelni byli również: prodziekan Wy
działu Medycznego, a zarazem opiekun Studenckiego Koła 
Naukowego Pielęgniarstwa - dr Małgorzata Marć, dyrektor 
Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. n. 
med. Paweł Januszewicz wraz z zastępcą - dr n. med. Moniką 
Binkowską-Bury.

W trakcie konferencji zaprezentowano 16 prac, w dwóch 
sesjach. Obrady konferencji poprzedził wykład prof. dra hab. 
Pawła Januszewicza, zatytułowany Z medycyny opartej na do
wodach (EBM) do decyzji indywidualnej pacjenta. Pan profe
sor wskazał na współczesne problemy farmakoterapii, w tym 
badań klinicznych, a tym samym znaczenie rozwoju badań 
naukowych i ich konsekwencji.

W sesji I zatytułowanej Pielęgniarka - edukator i badacz, 
której przewodniczyli: prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, 
dr n. med. Monika Binkowska-Bury, dr n. med. Małgorzata 
Marć i mgr Ewa Poźniak (opiekun Koła Naukowego Pielęgnia
rek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w 
Sanoku) studenci zaprezentowali 8 prac. Ich zakres tematycz
ny obejmował m.in. takie zagadnienia, jak: zjawisko samo- 
leczenia wśród młodzieży, źródła informacji o leku w opinii 
pacjentów, metody i środki dydaktyczne w poradnictwie pielę
gniarskim, ocena funkcjonowania chorych ze stwardnieniem 
rozsianym w środowisku domowym czy badania młodzieży 
w zakresie świadomego rodzicielstwa, bezpieczeństwa pracy i 
postaw wobec HIV i AIDS. W II Sesji Pielęgniarka - praktyk 
i organizator, której przewodniczyli: dr n. med. Beata Penar- 
Zadarko, dr n. med. Małgorzata Marć, dr Barbara Gugała i dr 
Edyta Guty (opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Pro-

Foto: E. Wójcikiewicz

Uczestnicy I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych Pielę
gniarstwa, Rzeszów 13 stycznia 2012

Studentki kierunku pielęgniarstwo: Magdalena Płonka i Marta Filip -podczas rozpoczę
cia Konferencji
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Wojciech J. Cynarski
Kazimierz Obodyński

Konferencja „Globalna przyszłość nauk o sporcie”
(„Toward the Global Future of Sports Science”. The 3rd International

Conference on Sports and Exercise Science, 7-10.02.2012, Bangkok -Tajlandia)

Już po raz trzeci Wydział Nauk o Sporcie Uniwersytetu 
Chulalongkorn zorganizował międzynarodową konferencję 
naukową, która odbyła się w Bangkoku, 9-milionowej metro
polii Królestwa Tajlandii. Tym razem w centrum uwagi była 
globalna przyszłość nauk o sporcie.

Uniwersytet Chulalongkorn w Tajlandii zajmuje w rankin
gu pierwsze miejsce wśród uczelni wyższych. Jest to państwo
wy uniwersytet, założony w 1917 roku. Skupia 20 wydziałów 
oraz dwie szkoły i 13 kolegiów/instytutów. Wydział Nauk 
o Sporcie dysponuje stadionem narodowym. Dziekanem wy
działu jest prof. Vijit Kanungsukkasem, już tradycyjnie głów
ny organizator naszej konferencji.

Wśród ok. 400 uczestników tajlandzkiego spotkania jedy
nymi Polakami byli profesorowie z UR - prof. dr hab. Kazi
mierz Obodyński i dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski. Aby 
dotrzeć do Bangkoku, musieliśmy pokonać w ciągu kilkunastu 
godzin ponad 9 000 km. Jechaliśmy autobusem do Warszawy, 

później samolotem do Bangkoku z przesiadką w Helsinkach. 
Musieliśmy także pokonać różnice klimatyczne (temperatur 
od - 20° C do +36° C oraz wilgotności, a w drodze powrotnej 
znowu od ok. 40° C do -28° C) i dodatkowo 6 godzin różnicy 
strefy czasowej.

Jako członkowie prezydium IMACSSS zostaliśmy powita
ni na lotnisku, jako ViP-owie przez delegację organizatorów 
i przewiezieni do centrum kongresowego - „The Imperial Qu
een’s Park Hotel” oraz do miejsca zakwaterowania. Od następ
nego dnia, od rana zaplanowane były obrady, poprzedzone ce
remonią otwarcia. Do Bangkoku przybyliśmy na zaproszenie 
specjalne prof. Chuchchaia Gomaratuta, jednego z organiza
torów tej konferencji. Mieliśmy w związku z tym możliwość 
obejrzenia zawodów Muai Tai na stadionie Rajadamnern.

Prof. Gomaratut jest wybitnym ekspertem Muai Thai 
i Krabi Krabong, tajskich tradycyjnych sztuk walki. Jest też 
członkiem Zarządu naszej organizacji IMACSSS, a swą wiedzę

MARZEC-KWIECIEŃ 2012 27



UNIWERSYTET RZESZOWSKI

i umiejętności prezentował już podczas II Światowego Kon
gresu Naukowego Sportów Walki i Sztuk Walki w Rzeszowie, 
we wrześniu 2010. Podczas tej konferencji jego uczniowie de
monstrowali pokazowe ćwiczenia i walki w stylu Krabi Kra- 
bong. Prof. Gomaratut obiecał też napisać o Krabi Krabong 
artykuł dla wydawanego w Rzeszowie pisma „Ido Movement 
for Culture. Journal of Martian Arts Anthropology”.

Ciepły klimat Tajlandii powoduje, że w lutym rozkwita tu 
powszechnie egzotyczna roślinność. Uczestnicy konferencji 
mieli możliwość zobaczyć jak rośnie mango, pomelo i palma 
kokosowa. W znakomitej kuchni tajskiej, którą rozkoszowali 
się wszyscy uczestnicy konferencji jest wiele owoców, jak gu- 
awa, papaja, ananasy, smoczy owoc i wiele, wiele innych, nie- 
mających polskiej nazwy.

Podczas sesji plenarnej referaty wygłosili zaproszeni z ca
łego świata goście: prof. dr Claude Stricker, International Aca
demy of Sports Science and Technology in Lausanne (AISTS): 
Toward The Global Future of Sport Science; prof. dr Timothy D. 
Mickleborough, Department of Kinesiology, Indiana Universi
ty, USA.: Future Trends for Physical Fitness Improvement; prof. 
dr Hosung So, College of Science, California State University, 
San Bernardino, California, USA.: Toward the Global Future of 
Sport Technology and Training; prof. James Zhang, University 

Florida, USA.: Recreation and Tourism Science: 
Trends & Issues in World Sport Tourism & Sport 
Industry oraz prof. Simon Chadwick, Centre for 
the International Business of Sport at Coventry 
University, U.K.: Sport Management: Service 
Quality in Sport and Leisure. Zostały również 
wygłoszone referaty w 8 sekcjach konferencji: 
Health & Wellness for Special Population; To
ward the Future of Sport Science in Korea, Chi
na, Singapore, Malaysia and Thailand; Toward 
the Future of Recreation and Tourism Science; 
Toward the Future of Football & Golf Manage
ment; Worldwide Health Promotion; Coaching 
& Sport Technology; Alternative Tourism oraz 
Strategic Development of Sports Organization. 
Odbyła się też sesja posterowa.
Obok ciekawych referatów i dyskusji nauko
wych, nie mniej interesująca była część kultu
ralna spotkania - pokazy, wycieczki i turniej 

Muai Thai. W ramach programu kulturalnego mieliśmy oka
zję zobaczyć wspaniałe pomniki kultury tego pięknego kraju, 
przyrodę oraz jeździć na słoniach i przyglądać się, a nawet - 
pod okiem tancerzy - samodzielnie zatańczyć tajski taniec.

Loga 6 najważniejszych w Tajlandii uczelni, zajmujących się sportem, 
organizatorów konferencji: Uniwersytet Chulalongkorn, Uniwersytet 
Kasetsart, Uniwersytet Srinakarinviroj, Uniwersytet Mahidol, Uniwer
sytet Burapa oraz Institute of Physical Education
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Kazimierz Ożóg

Odpowiednie dać rzeczy słowo!
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - 21 lutego 2012

Chodzi mi o to, aby język giętki 
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa

Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do naszego języka, że 
jakże często mamy go w pogardzie i w ogóle go nie szanuje
my. Obserwowana dziś nadmierna wulgaryzacja i brutalizacja 
języka ojczystego źle świadczy o naszym stosunku do polsz
czyzny. Ubóstwo słów, stałe jęki namysłu w mówieniu, pry
mitywizm składni, toporne pisanie to tylko niektóre oznaki 
kryzysu języka. Kryzys ten został, paradoksalnie, wywołany 
przez nowe zjawiska kulturowe, zwłaszcza przez szalony roz
wój mediów, konsumpcjonizm, amerykanizację życia, rewolu
cję informatyczną, odejście od czytania i nową piśmienność.

Aby ratować kulturę słowa, wszyscy musimy ciągle praco
wać nad językiem ojczystym. Obojętnie ile mamy lat i jaki jest 
nasz społeczny status. Wszyscy pracujemy nad polszczyzną. 
Język jest bowiem dla każdej posługującej się nim wspólnoty 
wielką wartością i służy do przekazywania wartości. Oto trzy 
powody, które mają nas przynaglać do pracy nad polszczyzną. 
Powód pierwszy nazywam osobistym. Język jest najważniej
szą naszą legitymacją, Szybko poznać człowieka po jego mo
wie. Jeśli nasz język, którym się posługujemy jest rozwinięty, 
bogaty pod względem leksykalnym i składniowym, jeśli ma 
wiele odwołań do rzeczy wzniosłych, do wielkich wartości, 
wtedy dobrze jest nam z taką mową, a inni dobrze nas po
strzegają. Natomiast jeśli nasza mowa jest prymitywna, peł
na nienawiści, brutalna, wulgarna - a tak, niestety, często się 
dzieje - wówczas przez innych postrzegani jesteśmy fatalnie. 
Twoja mowa cię zdradza - ta mądra sentencja ewangeliczna 
ciągle obowiązuje.

Powód drugi określam jako grupowy. Język jest od tysiąc
leci najważniejszym instrumentem działania w każdej grupie, 
poczynając od grup najmniejszych (rodzina, wspólnota są
siedzka), a kończąc na grupach (wspólnotach) największych, 
np. narodowych. Jeśli mamy sprawny, bogaty, rozwinięty ję
zyk, wówczas nasze działanie w grupie jest udane. Nie można 

sobie wyobrazić nauczyciela, 
prawnika, ekonomisty, du
chownego, polityka bez umie
jętności dobrego mówienia i 
pisania. Rozwijamy nasz język, 
gdyż on pozwala nam znakomi
cie działać w każdej grupie. Jeśli 
do znajomości polszczyzny do
damy jeszcze znajomość innych 
języków, to mamy dużą szansę 
na to, iż nasze kontakty zawo
dowe i prywatne zakończą się sukcesem.

Wreszcie powód trzeci, przynaglający nas do pracy nad 
językiem, nazywam narodowym. Język jest bardzo ważnym 
elementem kultury narodu, który się nim posługuje, język jest 
znakiem naszej narodowej tożsamości. Troska o język polski 
jest pielęgnowaniem polskiej tradycji i polskiej kultury.

Od kilkunastu lat obchodzimy 21 lutego Międzynarodo
wy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu czcimy nasz język 
ojczysty. Działacze UNESCO, inicjując to święto, chcieli zwró
cić uwagę na języki prześladowane ze względów politycznych, 
ideologicznych czy religijnych. Polszczyzna wiele razy w hi
storii narodu przechodziła takie okresy, by wspomnieć tylko 
czasy zaborów czy II wojny światowej.

W tym roku i na naszym Uniwersytecie po raz pierwszy 
zwróciliśmy uwagę na te obchody. W Instytucie Filologii Pol
skiej UR odbyła się konferencja naukowa Język nasz ojczysty: 
historia i współczesność polszczyzny. W czasie tej sesji wygło
szono 15 referatów, w których zwrócono uwagę zarówno na 
nowe, jak i na dawne zjawiska językowe. Wśród referentów 
byli pracownicy naukowi i doktoranci, przedstawiciele Uni
wersytetu Rzeszowskiego, UMCS i PAN z Krakowa. Konfe
rencja cieszyła się dużym powodzeniem. Przez cały dzień na 

sali było obecnych kilkadziesiąt osób, 
głównie studentów.

Na koniec wyrażam serdeczne po
dziękowanie wszystkim Referen
tom, a szczególnie Pani dr Bożenie 
Taras z Instytutu Filologii Polskiej 
UR za pomysł konferencji i jej 
zorganizowanie.

Foto: E. Wójcikiewicz
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Ewelina Czenczek

W RZESZOWIE ODBYŁY SIĘ 
IV MIĘDZYNARODOWE 

DNI REHABILITACJI
W dniach 16 i 17 lutego w Rzeszowie już po raz czwarty 

odbyły się Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, zorganizowa
ne pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 
prof. dra hab. Stanisława Uliasza. Podczas konferencji zapre
zentowano najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące potrzeb 
i standardów rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodko
wego układu nerwowego.

Do udziału w konferencji zaproszono prelegentów z kraju 
i zagranicy (Niemcy, Ukraina, Hiszpania). Wykłady inaugu
racyjne w tym roku wygłosili: Urlich Dockweiler - neurolog 
i specjalista rehabilitacji z Kliniki Rehabilitacyjnej w Bad Sal
zuflen ( Niemcy) oraz prof. Janusz Nowotny z Bielska-Białej. 
Następnie odbyły się cztery sesje naukowe. Przedstawiono re
feraty dotyczące m.in. rehabilitacji pacjentów po udarze mó
zgu, przebytej śpiączce pourazowej, chorobach nowotworo
wych, pooperacyjnym leczeniu kręgozmyku oraz rehabilitacji 
dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

W drugim dniu konferencji, oprócz sesji naukowych, 
odbyły się warsztaty terapeutyczne cieszące się - jak zwykle 
- dużym zainteresowaniem uczestników, na których zaprezen
towano nowoczesne formy rehabilitacji i metodologię pisania 
prac naukowych.

Część naukową drugiego dnia konferencji zakończyła se
sja plakatowa i studencka, z wystąpieniami najzdolniejszych 
studentów fizjoterapii z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

IV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, jak co roku zorga
nizowane pod kierownictwem naukowym dziekana Wydziału 
Medycznego prof. dra hab. n. med. Andrzeja Kwolka i orga
nizacyjnym dr Teresy Pop zakończyły się kolejnym sukcesem. 
W rzeszowskim spotkaniu uczestniczyło 350 lekarzy i fizjote
rapeutów oraz zaprezentowano 66 referatów naukowych. Po 
zakończeniu części naukowej konferencji oraz oficjalnym wy
różnieniu najciekawszych prac, zainteresowane osoby miały 
również możliwość zwiedzenia nowoczesnego Regionalnego 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzie-

ży. Na następne - już V - rzeszowskie Dni Rehabilitacji pocze
kamy do kolejnego tłustego czwartku 2013 roku.

Foto: E. Wójcikiewicz
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Wojciech J. Cynarski

Międzynarodowy Kongres Judo
W dniach 23-24 lutego 2012 r. w Warszawie odbył się In

ternational Congress on Judo: “Science for Judo Practice”. Or
ganizatorami byli: Polski Związek Judo i Wyższa Szkoła Tre
nerów Sportu w Warszawie. Kongres poprzedzał turniej judo 
o Puchar Świata Kobiet. Głównymi organizatorami tej cieka
wej imprezy byli: dr Waldemar Sikorski, były trener kadry 
oraz prezes Związku (7 dan) i dr Wiesław Błach, aktualny pre
zes i także posiadacz stopnia 7 dan w judo.

Przed laty (1987) taki kongres, zorganizowany przez pol
skich liderów olimpijskiego judo, odbył się w Ośrodku Olim
pijskim w Spale. Również obecnie zamierzeniem organizato
rów było dążenie do podniesienia poziomu kompetencji kadr 
trenerskich oraz promocja dorobku badawczego nauki, reali
zowanego na potrzeby praktyki judo. W tym celu zaproszono 
do Komitetu Naukowego specjalistów nauk o sporcie: dr hab. 
Elżbietę Hubner-Woźniak (AWF Warszawa), prof. Romana 
Macieja Kalinę i prof. Józefa Langforta (AWF Katowice), 
prof. Stanisława Tokarskiego (PAN i UJ), prof. Stanisława 
Sterkowicza (AWF Kraków) i dra hab. Wojciecha J. Cynar- 
skiego, prof. UR. Zaproszono także, jako gości honorowych, 
byłych prezesów Związku (od Tadeusza Kochanowskiego za
czynając) i trenerów kadry, wybitnych trenerów klubowych, 
pionierów i liderów polskiego judo. Przewidziano zajęcia 
praktyczne na macie i filmy szkoleniowe. Na warsztatach wy
stąpił superchampion polskiego judo - Paweł Nastula (6 dan). 
Dyskusja panelowa dotyczyła najpilniejszych problemów pol
skiego judo (licencje trenerskie etc.).

Moderatorem pierwszej sesji plenarnej warszawskie
go spotkania był dr W. Sikorski. Z pierwszym referatem pt. 
Wkład judo w sferę sztuk walki. Techniki, strategie, wartości 
wystąpił prof. S. Tokarski. W tej sesji był jeszcze referat dra 
Adama Marka (AWFiS Gdańsk). W przerwie omawiano 
plakat zespołu doc. K. Witkowskiego z AWF we Wrocławiu. 
Drugą sesję plenarną poprowadzili: prof. J. Langfort i autor 
tej relacji. Tu przedstawiono 6 referatów. Kolejno E. Hubner- 
Woźniak (nt. wskaźników biochemicznych), prof. H. Sertić 
i dr I. Segedi z Zagrzebia (preferencje stosowanych technik), 
trener Ralf Lippmann (o szkoleniu sportowym w Niem
czech), prof. Sterkowicz (nt. suplementacji), prof. Kalina (nt. 
selekcji do judo) i dr Piotr Wiśnik (o suplementacji). Ponadto 
S. Sterkowicz przedstawił kanadyjski film z testem sprawności 
specjalnej.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty, które poprowadził 
trener Marek Rzepkiewicz. Pojawiły się na nich legendy pol
skiego judo, jak Hiromi Tomita, Antoni Zajkowski i Paweł

Nastula. Przedstawiono działania sztabu specjalistów, którzy 
zajmowali się dżudocką karierą P. Nastuli. III sesję plenar
ną poprowadził S. Tokarski. Kolejne referaty przedstawili: 
M. Garnys (badania laboratoryjne judoków), dr J. Supiń- 
ski (badania psychologiczne), dr S. Kuźmicki i prof. Lang
fort. Dwa ostatnie doniesienia dotyczyły problemu redukcji 
masy ciała zawodników. Następnie W. Cynarski przedstawił 
swój referat pt.: Idokan and IMACSSS for research and prac
tice of judo, czyli o wkładzie dwóch towarzystw naukowych 
(Stowarzyszenie Idokan Polska i International Martial Arts 
and Combat Sports Scientific Society) w badania judo i upo
wszechnianie wiedzy o judo - m.in. przez publikacje w kwar
talniku „Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts 
Anthropology” (www.imacsss.com;www.idokan.pl).

Uczestnicy kongresu otrzymali certyfikaty udziału i pro
pozycję publikacji prac w piśmie „Journal of Combat Sports 
and Martial Arts”.

Warszawska impreza była okazją do ponownego spotka
nia wybitnych postaci polskiego sportu, takich jak Ryszard 
Zieniawa (6 dan, Instytut Kodokan). Ten najwybitniejszy tre
ner kadry w historii polskiego judo jest człowiekiem bardzo 
skromnym i niezwykle racjonalnym. Na rozmowach z nim 
spędziłem ok. dwóch godzin. Ten spełniony trener i sensei 
(nauczyciel) judo jest skarbnicą wiedzy o historii tej dyscypli
ny - zwłaszcza polskiego i europejskiego judo.

Na zdjęciu: S. Sterkowicz, A. Zajkowski, H. Tomita, S. Tokarski i W.J. Cynarski (autor). 
Międzynarodowy Kongres Judo, Warszawa, luty 2012
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Monika KlejnowskaJAK PRAWO CHRONI OFIARY PRZESTĘPSTW?
28 lutego 2012 roku, w nawiązaniu do obchodzonego w 

Polsce „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, na Wy
dziale Prawa i Administracji odbyła się sesja naukowa pt. 
Prawa ofiar przestępstw zorganizowana przez Zakład Prawa 
Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzeszow
skiego oraz Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich 
„Nowy Horyzont” w Rzeszowie.

Honorowymi gośćmi konferencji byli: JM Rektor Uni
wersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisław Uliasz, 
dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Sta
nisław Sagan oraz wicemarszałek Województwa Podkar
packiego pani Anna Kowalska.

W konferencji wzięli udział nie tylko teoretycy prawa, ale 
także praktycy - przedstawiciele sądów, prokuratur, adwoka
tury, policji, a ponadto pracownicy administracji państwowej 
i samorządowej, członkowie instytucji i stowarzyszeń działają
cych na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem oraz studenci 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spotkanie rozpoczęło wystąpie
nie dr hab. prof. UR Moniki Klejnowskiej - kierownika Za
kładu Prawa Karnego i Postępowania Karnego WPiA, która 
w imieniu organizatorów konferencji powitała przybyłych go
ści oraz zakreśliła tematykę obrad naukowych, wskazując na 
prawne instrumenty ochrony ofiar przestępstw. Wskazała, że 
oprócz prawa karnego materialnego, procesowego i wykonaw
czego, z włączeniem unormowań europejskich i międzynaro
dowych, istotne są instrumenty ochrony związane z realizacją 
programów pomocy dla pokrzywdzonego przestępstwem re
alizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, organy i in
stytucje wypełniające zadania z zakresu pomocy społecznej, 
organizacje pozarządowe oraz charytatywne.

Zabierając głos, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof.
Stanisław Uliasz złożył na ręce dziekana Wydziału Prawa

i Administracji gratulacje i podziękowania za osiągnięcie 
przez Wydział czwartego miejsca w Polsce, wśród wyższych 
uczelni, pod względem wyników zdawalności absolwentów na 
aplikacje prawnicze.

Pani Anna Kowalska, wicemarszałek Województwa Pod
karpackiego podkreśliła rolę, jaką w zakresie ochrony ofiar 
przestępstw pełnią organy i instytucje samorządu terytorial
nego, a także wskazała na potrzebę udoskonalenia regulacji 
prawnych w celu zwiększenia ochrony pokrzywdzonych prze
stępstwem.

Stanisław Sagan, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, 
witając przybyłych gości podziękował organizatorom za pod- 
j ęcie ważnej inicj atywy, j aką j est spotkanie naukowe integruj ą- 
ce środowisko prawnicze oraz organy i organizacje realizujące 
zadania w zakresie pomocy ofiarom przestępstw. Podzięko
wał też pracownikom naukowo-dydaktycznym za ich pracę 
ze studentami, która zaowocowała wysoką pozycją Wydziału 
w Polsce pod względem zdawalności absolwentów na aplika
cje prawnicze.

Pierwszą część konferencji poprowadził dr hab. prof. UR 
Stanisław Pieprzny kierownik Zakładu Prawa Policyjnego 
WPIA UR oraz wiceprezes Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Pomocy Ofiarom Przestępstw. Referat wprowadzający wy
głosił prokurator Andrzej Augustyniak z Ministerstwa Spra
wiedliwości, który wskazał działania resortu na rzecz ofiar 
przestępstw, m.in. na realizację Krajowego Programu Pomocy 
Ofiarom Przestępstw, na budowę Sieci Pomocy Ofiarom Prze
stępstw, której głównym celem jest nawiązanie współpracy 
interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zajmującymi się 
pomocą ofierze i przywróceniem jej do stanu emocjonalne
go sprzed popełnienia przestępstwa. Podstawowym ogniwem 
Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla 
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działające na terenie 
całego kraju. Początkowo tworzy się 16 ośrodków. Osoba po
krzywdzona nawiązuje kontakt z ośrodkiem: bezpośrednio, 
poprzez złożenie wizyty w ośrodku, za pośrednictwem telefo
nu informacyjnego, za pośrednictwem poczty e-mail. Osoba 
pokrzywdzona może także trafić do ośrodka wskutek skiero
wania przez inną instytucję lub organizację. Praca ośrodków 
opiera się w znacznej mierze na grupie wolontariuszy, którzy 
pełnią funkcję opiekunów pokrzywdzonego, szczególnie osób 
małoletnich, starszych, nieporadnych życiowo. Mówca przy
pomniał też unormowania prawne mające na celu fizyczne 
odizolowanie pokrzywdzonego od sprawcy przestępstwa.
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Następne referaty wygłoszone przez mgra Mariusza Chu
dzika (prokuratora prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie) 
oraz nadkom. Alinę Pieniążek (ekspert Wydziału Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie) nawiązywały 
do działań policji i prokuratury na rzecz ochrony ofiar prze
stępstw. W ramach prezentacji mulitmedialnych ukazano 
statystyki przestępstw popełnianych najczęściej w ciągu ostat
nich lat. Wspomniano też o tworzeniu w województwie pod
karpackim tzw. niebieskich pokoi, w których przeprowadza 
się przesłuchania osób małoletnich.

Z kolei Tomasz Hałs, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jaśle, zaprezentował zadania oraz stronę 
internetową Ośrodka, umożliwiającą m.in. kierowanie przez 
Internet pytań i próśb o pomoc i interwencję. Zaprezento
wano też film propagujący akcję powstrzymania przemocy 
w rodzinie.

Podsumowując pierwszą część obrad, prof. Stanisław 
Pieprzny zaznaczył m.in., że ciągle w niewystarczającym 
stopniu, zwłaszcza w mediach, propaguje się formy pomocy 
przewidziane prawem, z jakich pokrzywdzeni mogą korzy
stać. Dodał, że wciąż najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa, 
zwłaszcza w małych miejscowościach i wsiach, są chuligańskie 
wybryki popełniane najczęściej pod wpływem alkoholu.

Drugą część konferencji prowadziła dr hab. prof. UR 
M. Klejnowska Jako pierwszy głos zabrał dr Dariusz 
Tracz - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpac
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, który omówił 
„Funkcjonowanie systemu wsparcia ofiar przemocy w rodzinie 
w województwie podkarpackim oraz rolę i zadania wojewo
dy”. Z kolei dr Damian Gil z Katedry Prawa Karnego i Postę
powania Karnego (Wydział Zamiejscowy KUL Prawa i Nauk 
o Gospodarce w Stalowej Woli), nawiązał do karnoproceso- 
wej problematyki praw ofiar przestępstw w postępowaniach 
szczególnych w sprawach karnych, prezentując uwagi de lege 
ferenda. Postępowania szczególne, tj. uproszczone, nakazowe, 
prywatnoskargowe oraz przyspieszone są w większym stopniu 
odformalizowane niż zwyczajny tryb procesu karnego. Nie
stety uproszczenie może sprzyjać też pozbawianiu gwarancji 
procesowych pokrzywdzonych. Dr D. Gil podkreślił, iż postę
powanie przyspieszone, które miało usprawnić rozpoznawanie 
spraw karnych, co jawi się jako korzyść dla pokrzywdzonego, 
do dziś nie spełniło pokładanych w nim nadziei, a w praktyce 
jest coraz rzadziej wdrażane.

W dalszej części obrad głos zabrała mgr Elżbieta 
Wisz - prezes Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich 
„Nowy Horyzont” w Rzeszowie (które to stowarzyszenie jest 
jednym z 16 ośrodków w kraju włączonych w Sieć Pomocy 
Ofiarom Przestępstw Ministerstwa Sprawiedliwości) i jedno
cześnie przedstawicielka współorganizatora konferencji. Na 
początku swego wystąpienia odniosła się ona do niektórych 
tez wygłoszonych przez referentów, zaznaczając m.in., że na
leży ostrożnie i z dystansem podchodzić do gromadzonych 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych statystycznych 
wskazujących na odsetek mężczyzn jako ofiar przemocy do
mowej, gdyż niejednokrotnie mężczyźni składają takie fałszy

we zawiadomienia o przestępstwie w odwecie za zgłoszenie 
na policję przez ich partnerkę faktu znęcania się przez nich 
nad rodziną. W drugiej części swego wystąpienia skupiła się 
na przybliżeniu przykładów ofiar przestępstw seksualnych, 
które zwróciły się do Stowarzyszenia o pomoc, i na zakresie 
wsparcia, jakie w takich przypadkach jest udzielne przez Sto
warzyszenie.

Ostatni referat w II części obrad wygłosił student IV roku 
prawa Zbigniew Dworak, działający w Uniwersyteckiej Po
radni Prawa UR. Podzielił się on refleksjami dotyczącymi 
pracy z pokrzywdzonymi i udzielaniu im porad oraz pomocy 
przez studentów w ramach poradni, a zwłaszcza na niedosta
tek psychologicznego przygotowania studentów prawa i mło
dych prawników do prowadzenia rozmów z osobami, które 
z racji przestępstwa są dotknięte traumą.

W kolejnej części konferencji doszło do bezpośredniej wy
miany poglądów na temat praktycznej współpracy pomiędzy 
procesowymi organami postępowania karnego - prokuratora
mi i sądami a instytucjami pozasądowymi niosącymi wspar
cie pokrzywdzonym przestępstwem. Głos zabrał m.in. Marek 
Brożek ze Stowarzyszenia „Nowy Horyzont”, który wskazywał 
na to, że zdarzały się przypadki, iż ofiary przestępstw, zwracały 
się o pomoc do Stowarzyszenia, twierdząc, iż w niewystarcza
jącym stopniu ich prawa respektują organy ścigania. Z kolei 
prokuratorzy A. Augustyniak i M. Chudzik przypomnieli 
o tym, że prokurator i sąd muszą zawsze działać w granicach 
prawa, a ponadto zwrócili uwagę na małą świadomość prawną 
społeczeństwa i nieznajomość oraz niezrozumienie niekiedy 
elementarnych przepisów o charakterze gwarancyjnym przez 
obywateli.

Dyskusję oraz obrady podsumowała dr hab. prof. UR 
Monika Klejnowska. Podkreśliła ona, że obecnie prawo za
wiera ogromną ilość unormowań o charakterze gwarancyj
nym służących ochronie praw i interesów pokrzywdzonego. 
W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony ma status 
strony, a w stadium sądowym procesu karnego sam decyduje 
czy chce być stroną procesu jako oskarżyciel posiłkowy, pry
watny lub powód cywilny. Do najważniejszych uprawnień 
pokrzywdzonego w procesie karnym należą: zawiadomienie 
o przestępstwie, złożenie i cofnięcie wniosku o ściganie, za
żalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania 
przygotowawczego, wgląd do akt sprawy, zażalenie na odmowę
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udostępnienia akt sprawy, zażalenie 
na inne niż postanowienia czynno
ści naruszające jego prawa, złożenie 
wniosku o uzupełnienie postępo
wania przygotowawczego, zgłasza
nie wniosków dowodowych i udział 
w postępowaniu dowodowym, 
zgłoszenie powództwa cywilnego i 
jego zabezpieczenia, ustanowienia 
pełnomocnika, a także zaskarżanie 
decyzji procesowych. Niebagatelne 
znaczenie dla procesowej pozycji 

pokrzywdzonego ma projekt nowelizacji kodeksu postępo
wania karnego przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną 
Prawa Karnego z 2011 roku, co nastąpiło po wielu dyskusjach 
i konsultacjach ze środowiskiem prawniczym. Przede wszyst
kim proponuje się wprowadzenie nowej instytucji proceso
wej - pełnomocnika z urzędu dla strony innej niż oskarżo
ny (art. 87a k.p.k.), w tym dla pokrzywdzonego, a jedynym 
kryterium przyznania pomocy ma być brak pełnomocnika z 
wyboru. Projektowany art. 300 § 2 k.p.k. ma również na celu 
wprowadzenie standardu ochrony procesowej pokrzywdzo
nego, zapewniając, aby przed pierwszym przesłuchaniem w 
postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony, podobnie 
jak obecnie podejrzany, został pouczony w szczególności o 
tych uprawnieniach, które wiążą się z jego aktywnością jako 
strony postępowania przygotowawczego. Projekt realizuje 
także od lat postulowane zrównanie uprawnień pokrzyw
dzonego i podejrzanego do udziału w końcowym zaznajo
mieniu z materiałami postępowania przygotowawczego. M. 
Klejnowska nawiązała również do referatu prokuratora A. 
Augustyniaka przypominając o prawnych instrumentach 
służących odizolowaniu sprawcy od pokrzywdzonego, m.in. 
w związku ze stosowaniem środka zapobiegawczego w po
staci nakazu opuszczenia lokalu, co powinno przełamać ist
niejący do tej pory stereotyp, że w sytuacjach znęcania się 
przez ojca nad rodziną, to matka z dziećmi musi uciekać z 
domu. Podkreślając ogromną rolę, jaką odgrywają instytucje 
i organy zajmujące się pomocą ofiarom przestępstw poza po
stępowaniem karnym, aby mogły one funkcjonować w swym 
środowisku, M. Klejnowska wyraziła nadzieję, że działania 
tych podmiotów rządowych, samorządowych, społecznych 
czy charytatywnych nie ulegną zbiurokratyzowaniu oraz że 
dojdzie do skoordynowania ich wspólnych inicjatyw na rzecz 
jak najlepszej ochrony osób pokrzywdzonych. Istotne jest to, 
aby prawne instrumenty ochrony praw ofiar przestępstw były 
kompatybilne i nie mnożyły tylko pustych deklaracji, tworząc 
pozory, że oto Polska wypełnia minimalne standardy, zobo
wiązania międzynarodowe oraz unijne poprzez wprowadze
nie stosownych przepisów do swego systemu prawnego.

Na zakończenie M. Klejnowska w imieniu organizatorów 
podziękowała osobom, które przygotowały referaty, dysku
tantom i wszystkim uczestnikom konferencji za udział.

Foto: E. Wójcikiewicz

Marcin Niemczyk

Czwarte miejsce w Polsce 
dla kierunku prawo 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego

W
dniach od 21 do 22 lutego br. w Popo- 
wie odbyło się doroczne spotkanie mini
stra sprawiedliwości, Jarosława Gowina, 
z dziekanami wydziałów (uczelni publicznych i niepu

blicznych), na których prowadzony jest kierunek pra
wo. W spotkaniu tym uczestniczyli także minister nauki 
i szkolnictwa wyższego - prof. dr hab. Barbara Kudryc- 
ka oraz szefowie samorządów prawniczych, m.in.: prezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej - Andrzej Zwara, prezes 
Krajowej Rady Radców Prawnych - Maciej Bobrowicz, 
prezes Krajowej Rady Notarialnej - Lech Borzemski, wi
ceprezes Krajowej Rady Komorniczej - Rafał Łyszczek, 
a także Leszek Pietraszko - dyrektor Krajowej Szkoły Są
downictwa i Prokuratury.

Tematem przewodnim tego spotkania było omówienie 
wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze 
(głównie: adwokacką, notarialną i radcowską) oraz okre
ślenie profilu absolwenta kierunku prawo, który najlepiej 
odpowiadać będzie oczekiwaniom stawianym przez sa
morządy prawnicze. Ministerstwo Sprawiedliwości od 
czterech lat dokonuje precyzyjnych analiz wyników eg
zaminów na aplikacje prawnicze, z których wynika, że 
w latach 2008-2011 do egzaminów przystępowało ok. 
60% absolwentów prawa z danego roku. Warto podkreślić, 
że na egzaminach - organizowanych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości - wszystkich kandydatów obowiązują te 
same zasady i taki sam zakres przedmiotowy. To powo
duje, że egzamin ten jest jednolity w całym kraju i stwarza 
kandydatom równe szanse. Warunkiem przyjęcia na apli
kację jest zdanie egzaminu wstępnego. Pytania testowe dla
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kandydatów na aplikantów 
adwokackich, radcowskich 
i notarialnych opracowy
wane są przez niezależne 
zespoły powołane przez 
ministra sprawiedliwości, 
który na spotkaniu w Po- 
powie podkreślił, że jedy
nym kryterium sukcesu 
i przyjęcia na aplikację jest 
wiedza magistra prawa.

Na podstawie rankingu stworzonego przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, według danych za ubiegły rok, Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego znalazł 
się na czwartym miejscu w Polsce, wyprzedzając - między 
innymi - Uniwersytet Warszawski. Spośród absolwentów 
naszego Wydziału z roku 2011 do egzaminu na aplikacje 
(adwokacką, radcowską, notarialną) przystąpiły 154 osoby 
(45,58% absolwentów), natomiast wspólnie z absolwentami 
z ubiegłych lat do egzaminów na aplikację adwokacką przy
stąpiło 189 osób, a na radcowską 178 osób.

W całym kraju do egzaminów tych przystąpiło 10 918 
osób, a wynik pozytywny uzyskały 4 844 osoby (44,73%). 
Średnia zdawalność wynosiła: na aplikację adwokacką 52%, 
na aplikację radcowską 45,4%, a na aplikację notarialną 15,3%. 
Uwzględniając odsetek osób, które uzyskały wynik pozytywny 
do liczby osób, które do tych egzaminów przystąpiły (spośród 
absolwentów naszego Wydziału Prawa i Administracji) zda- 
walność ta wyniosła odpowiednio: na aplikację adwokacką 
54,79% (czwarte miejsce w kraju), na aplikację radcowską 
51,05% (piąte miejsce w kraju). Według takiego kryterium 
egzamin na aplikację notarialną zdało 21,95% naszych ab
solwentów, co plasuje Wydział Prawa i Administracji UR na 
drugim miejscu w Polsce (bezpośrednio za Uniwersytetem 
Jagiellońskim).

Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało także zbiorczej 
analizy wyników egzaminów na aplikacje: adwokacką, rad
cowską i notarialną. Wynika z niej jednoznacznie, że Wydział 
Prawa i Administracji UR znalazł się w gronie najlepszych, 
ustępując tylko Uniwersytetom: Jagiellońskiemu, Łódzkiemu 
i Śląskiemu. Sukces ten jest o tyle znaczący, że zanotowaliśmy 
awans z miejsca 11 w roku 2010 na miejsce 4 w 2011 roku. 
Z przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości da
nych wynika także, co nie budzi zdziwienia, że większe szanse 
na uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminach aplikanc- 
kich mają studenci studiów stacjonarnych oraz posiadający 
bardzo dobre oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Powszechnie przyjmuje się, że procentowy wskaźnik osób, 
które uzyskują wynik pozytywny na egzaminach aplikacyj
nych stanowi najbardziej rzetelny sposób oceny jakości kształ
cenia na wydziałach prawa oraz stanowi wyznacznik poten
cjału absolwentów. Niezaprzeczalnie dotyczy to głównie tych 
absolwentów, którzy pragną realizować swoje życie zawodowe 
w jednej z profesji prawniczych. Pamiętać jednak należy, że 
studia na wydziałach prawa nie są zdeterminowane jedynie 

kształceniem zawodowym, ale są także studiami uniwersal
nymi, koncentrującymi się na przekazywaniu wiedzy, umie
jętności i kompetencji przydatnych w administracji, biznesie 
oraz polityce.

Tegoroczne wyniki, podane przez Ministerstwo Sprawie
dliwości, w tym także wysoka pozycja Wydziału Prawa i Ad
ministracji UR, były szeroko komentowane zarówno przez 
uczestników narady w Popowie, jak i stały się przedmiotem 
prasowych doniesień, zarówno ogólnopolskich, jak i lokal
nych. Osiągnięcia Wydziału Prawa i Administracji potwier
dzają tezę, że nie tylko studiowanie w dużych ośrodkach, 
o wieloletnich tradycjach kształcenia na kierunku prawo daje 
gwarancję czy zwiększa szansę odniesienia sukcesu na egza
minach prawniczych.

Składowych sukcesu naszego Wydziału jest, co oczywiste, 
wiele. To niewątpliwie efekt systematycznych starań o podno
szenie jakości kształcenia, starań, które - co należy podkreślić 
- są udziałem całej społeczności akademickiej naszego Wy
działu. Bez wątpienia sukces ten jest także, a być może przede 
wszystkim, efektem wytężonego wysiłku i życiowych ambicji 
absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UR. Serdecznie 
zatem im gratulujemy i tym bardziej jesteśmy dumni, że ufa
jąc nam, związali z naszym Wydziałem istotną część swojego 
życia. Dali w ten sposób dowód, że warto studiować prawo na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Wreszcie, sukcesu tego trudno 
byłoby się spodziewać, gdyby nie praca organizacji studenc
kich skupiających studentów w Samorządzie Studentów, Eu
ropejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland, 
w poradni prawnej oraz w kołach naukowych. Praca w tych 
organizacjach rozwija nie tylko ich umiejętności społeczne, 
ale także, jak choćby poprzez organizowanie przez Samorząd 
Studentów Wydziału próbnego egzaminu na aplikacje, pozwa
la studentom opanować trudne teoretyczne zagadnienia oraz 
umiejętności ich stosowania w praktyce.

W przeciwieństwie do budowanych, według różnych meto
dologii, rankingów wydziałów prawa ten przedstawiony przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości, z punktu widzenia tych, któ
rzy pragną w przyszłości wykonywać jeden z zawodów praw
niczych, wydaje się najbardziej obiektywny. Uwzględnia się 
w nim bowiem łatwo mierzalne wartości - liczbę absolwen
tów, którym udało się uzyskać wynik pozytywny na egzami
nach uprawniających do podjęcia aplikacji prawniczych.

Foto: E. Wójcikiewicz
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Artur Czapiga

LUTOWE SPOTKANIE
FILOLOGICZNE

S
potkania Filologiczne zostały pomyślane jako 
platforma wymiany doświadczeń i forum dysku
syjne dla pracowników naukowych. Poza proble
mami związanymi z tematem przewodnim, przedstawiana 

jest bieżąca sytuacja w sferze badań lingwistycznych oraz 
wszelkie inne zagadnienia nurtujące uczestników spotka
nia.

23 lutego br. w sali obrad Rady Wydziału Filologicznego 
dziekan wydziału prof. Kazimierz Ożóg otworzył Drugie 
Spotkanie Filologiczne Współczesne trendy w metodologii ba
dań lingwistycznych. W swoim wystąpieniu podkreślił funda
mentalne znaczenie warsztatu metodologicznego dla każde
go naukowca. Obecny stan badań nad językiem zmusza do 
poszukiwań i wyboru odpowiedniego paradygmatu. Każdy 
„dojrzały” badacz musi się zdecydować albo na podążanie (w 
pełni świadome i krytyczne) śladami poprzedników, albo na 
dostosowanie istniejących teorii do potrzeb własnych badań.

Prof. K. Ożóg podkreślał konieczność dobrej znajomości tych 
narzędzi badawczych i zachęcał do eksperymentowania w celu 
wypracowania własnych metod, dostosowanych do realizacji 
problemu.

Wstępem do dalszej dyskusji było wystąpienie prof. Zofii 
Bilut-Homplewicz. Zostały w nim wskazane warunki, jakie 
powinno spełniać programowanie i realizacja naukowego pro
cesu badawczego. Niezwykle ważny okazuje się dobór wyraź
nie sprecyzowanych metod, sposobów i narzędzi badawczych 
dostosowanych do celu i obiektu badań na poziomie pisania 
rozprawy habilitacyjnej. Uwagi te wzbudziły szczególne zain
teresowanie uczestników spotkania, znajdujących się właśnie 
na tym etapie rozwoju naukowego. Pani Profesor podkreśla
ła wagę precyzyjności, zwłaszcza w prezentowaniu własnych 
wniosków, a także potrzebę prowadzenia analiz kontrastyw- 
nych, jako poszerzających horyzonty naukowe. Bardzo cie
kawe może się okazać np. wykorzystanie metodologii badań 
nad jednym językiem do analizy i opisu drugiego języka. Po
jawił się także ogólny postulat zmiany podejścia do wystąpień 
konferencyjnych - prelegenci powinni skupiać się na przed
stawianiu wyników własnych badań, a nie na prezentowaniu 
istniejących teorii.

W dyskusji, po wysłuchaniu referatu, poruszano nie tylko 
kwestie związane z tematem przewodnim, jak choćby problem 
przekładalności i nieprzekładalności pewnych terminów lin
gwistycznych, lecz także wymieniano doświadczenia z realiza
cji projektów naukowych. Dr Anna Hanus i dr Iwona Szwed 
zaprezentowały utworzony niedawno na filologii germańskiej 
UR Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy 
„Tekst Dyskurs Komunikacja” (strona internetowa ośrodka: 
http://www.tdk-univ.ugu.pl/). Profesorowie biorący udział w 
spotkaniu (prof. K. Ożóg, prof. Z. Bilut-Homplewicz, prof. 
Z. Czapiga, prof. J. Golonka) przekazali wiele cennych rad i 
wskazówek dotyczących pisania prac naukowych, omawiając 
mechanizmy rządzące przebiegiem realizacji problemu ba
dawczego i dzieląc się własnymi doświadczeniami związany
mi z recenzowaniem rozpraw naukowych.

Ustalenie terminu następnego Spotkania Filologicznego 
(jesień br.) zakończono pierwszą, lutową konferencję. Należy 
sądzić, że impreza ta na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń 
Uniwersytetu Rzeszowskiego jako forum dyskusyjne filologów 
i miejsce wymiany doświadczeń naukowych.
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Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek
Wacław Jarecki, Ewa Szpunar-Krok
Renata Tobiasz-Salach

Czerpać wiedzę od najlepszych
(Staże krajowe pracowników Katedry Produkcji Roślinnej 

Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego)

W
ub. roku 5 pracowników Katedry Produkcji 
Roślinnej Wydziału Biologiczno-Rolniczego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło 2-tygo- 
dniowe staże krajowe w ramach projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społeczne
go pt. „UR - nowoczesność i przyszłość regionu”, zadanie 6 
„Wymiana doświadczeń kadry UR”.

W Katedrze Diagnostyki i Patofizjologii Roślin (Wydział 
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu War
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie), w okresie od 1 do 21 paź
dziernika 2011 r. staż realizowały prof. dr hab. inż. Dorota 
Bobrecka-Jamro i dr inż. Renata Tobiasz-Salach, a w Katedrze 
Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną swój staż 
odbyła dr inż. Ewa Szpunar-Krok. W Katedrze Szczegółowej 
Uprawy Roślin (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uni
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), w okresie od 17 do 
28 października 2011r. staż realizował dr inż. Wacław Jarecki, 
a dr inż. Jan Buczek odbył staż w dniach 14-25 listopada 2011r. 
w Zakładzie Szczegółowej Uprawy Roślin na Wydziale Rol
nictwa i Biologii (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie).

Staże odbywały się w wiodących polskich ośrodkach aka

Dr hab. prof. UWM Jacek Olszewski i prof. zw. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro w hali wegetacyjnej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

demickich. W ocenie parametrycznej Komitetu Badań na 
Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki, Wydział Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa UWM zakwalifikowano do I katego
rii. Wydział dysponuje licznymi laboratoriami katedralnymi, 4 
stacjami doświadczalnymi oraz ogrodem doświadczalnym.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu skutecznie łączy 
60-letnią tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlep
szych specjalistycznych uczelni tego typu w Polsce południo
wo-zachodniej.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
zajmuje pierwsze miejsce w rankingach uczelni rolniczych 
i mieści się w pierwszej dziesiątce polskich szkół wyższych, 
prowadząc wspólne badania naukowe i dydaktyczne z 250 za
granicznymi uczelniami i instytucjami z 50 państw świata.

Wszędzie uczestnicy stażów zapoznali się ze strukturą 
i ofertą kształcenia na wizytowanych wydziałach, poznali bazę 
dydaktyczną katedr i uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych 
(ćwiczenia laboratoryjne, wykłady, seminaria, spotkania na
ukowe), realizowanych przy użyciu unikatowej aparatury la
boratoryjnej. W ramach seminariów dyplomowych odbyto 
rozmowy ze studentami na temat ich oczekiwań w zakresie 
metod i efektów kształcenia.

W ramach spotkań naukowych z pracownikami 
katedr, w których realizowano staże, wymieniono 
poglądy dotyczące perspektyw rozwoju nauk rolni
czych. Efektem często ożywionej dyskusji są nowe 
pomysły i wypracowane koncepcje nowych przed
miotów, które można wprowadzić do programów 
studiów na Wydziale Biologiczno-Rolniczym UR. 
Są też sugestie wprowadzenia nowych treści przed
miotów już realizowanych.

W ramach wizyty dokonano także lustracji do
świadczeń, w oparciu o które przygotowywane są 
prace dyplomowe oraz wizytowano laboratoria ana- 
lityczno-pomiarowe, w których studenci analizują 
próby materiału roślinnego pobranego z doświad
czeń.

W trakcie stażu prof. dr hab. inż. Dorota Bo- 
brecka-Jamro, dr inż. Ewa Szpunar-Krok i dr inż. 
Renata Tobiasz-Salach zwiedziły stacje doświad
czalne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Dr inż. Wacław Jarecki w trakcie seminarium ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

w Bałcynach i Łężanach. W czasie dyskusji z dr. Andrzejem 
Koseckim, kierownikiem Stacji Dydaktyczno-Badawczej 
w Bałcynach (gospodarującej na powierzchni blisko 2000 ha) 
miały one możliwość porównania zasad funkcjonowania oraz 
źródeł finansowania Stacji w Bałcynach i Stacji Dydaktyczno 
-Badawczej Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w Krasnem, a także zasad odbywania prak
tyk studenckich. W czasie pobytu w Olsztynie nasi nauczy
ciele akademiccy zwiedzili i korzystali z zasobów Biblioteki 
Uniwersyteckiej UWM (900 tys. woluminów, 17 tys. tytułów 
pełnotekstowych czasopism elektronicznych, powierzchnia 19 
tys. m2, 720 stanowisk dla użytkowników, 400 stanowisk kom
puterowych, aula, 3 sale dydaktyczne).

Dr inż. Wacław Jarecki zwiedził Stację i Zakład Doświad
czalny Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim i Zybi- 
szowie (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz bogatą 
kolekcję roślin ozdobnych i użytkowych w ogrodzie botanicz
nym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapoznał się także z wy
posażeniem Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, w tym 
z laboratorium przetwarzania biomasy.

Dr inż. Jan Buczek brał udział w zajęciach terenowych do
tyczących diagnostyki uszkodzeń roślin ozimych, prowadzo
nych na terenie poletek doświadczalnych Zakładu Szczegó
łowej Uprawy Roślin SGGW w Warszawie. Ponadto zwiedził

Lustracja doświadczeń w Stacji Dydaktyczno-Badawczej UWM w Bałcynach (od lewej kie
rownik Stacji dr Andrzej Kosecki oraz prof. zw. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro i dr inż. 
Ewa Szpunar-Krok)

nowoczesne Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum 
Wodne SGGW. Spotkanie z pracownikami Centrum Edukacji 
Multimedialnej SGGW umożliwiło zapoznanie się z zadania
mi i formami działania Centrum, które organizuje kursy z wy
korzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych 
(wideokonferencje), w tym szkolenia kadry dydaktycznej oraz 
szkolenia w zakresie tworzenia treści dydaktycznych i prowa
dzenie zajęć e-learningowych.

W ramach odbytych staży pracownicy Katedry Produkcji 
Roślinnej Uniwersytetu Rzeszowskiego poznali różnorodną 
tematykę prac badawczych (granty, projekty unijne i inne) re
alizowanych w wiodących ośrodkach akademickich oraz osią
gnięcia naukowe i dydaktyczne pracowników wizytowanych 
katedr. Nawiązali nowe kontakty, które w perspektywie umoż
liwią współpracę w sferze nauki i dydaktyki. Staż przyniósł 
zamierzone efekty, a zdobyte umiejętności i doświadczenia 
pozwolą wykorzystać i wdrożyć wiele ciekawych i interesują
cych procedur oraz technik kształcenia w pracy dydaktyczno- 
badawczej na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Dr inż. Jan Buczek w czasie interaktywnego wykładu „Pieczywo w żywieniu współczesnego człowieka” 
na Wydziale Nauk o Żywieniu i Konsumpcji SGGW. Prezentacja prelekcji online za pomocą programu Ado
be Acrobat Connect

Dr inż. Renata Tobiasz-Salach na zajęciach z przedmiotu „Diagnostyka molekularna 
w ochronie roślin”
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Piotr Matłosz
Lidia Sokołowska

STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
-NOWA KONCEPCJA ROZWOJU NAUKOWEGO

Studenckie Towarzystwo Naukowe 
to organizacja dążąca do zjednoczenia 
wszystkich kół naukowych w Uniwer
sytecie Rzeszowskim - młodych ludzi 
z pasją i zaangażowaniem, poszuku
jących nowych wyzwań. Towarzystwo 
zostało powołane do życia w 2005 roku 
na Wydziale Wychowania Fizycznego UR przez grupę aktyw
nych studentów. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został 
wówczas wybrany Jarosław Herbert, a opiekunem naukowym 
prof. dr hab. Kazimierz Obodyński, który do dziś wspiera 
wszelkie inicjatywy studentów i członków STN.

Obecnie stowarzyszenie przechodzi kolejny etap rozwoju. 
Ideą przewodnią, przyświecającą założycielom stowarzyszenia 
i ich kontynuatorom jest organizacja platformy umożliwiają
cej studentom realizację swoich pomysłów, stwarzającej moż
liwość rozwijania pasji i zainteresowań związanych z nauką, 
a także doskonalenia talentów i umiejętności organizacyj
nych. Jednym z ważniejszych celów Studenckiego Towarzy
stwa Naukowego jest pobudzanie kulturalnego, naukowego 
i społecznego rozwoju studentów oraz wspieranie działalności 
kół naukowych.

Nasze cele pragniemy realizować poprzez organizowanie 
sympozjów, konferencji, zjazdów oraz obozów naukowych. 
Każda działalność w STN jest także świetnym sposobem na 
sprawdzenie się w roli organizatora, nawiązanie prawdziwych 
przyjaźni i zrealizowanie własnych marzeń. Ponadto ta praca 
daje możliwość nawiązania kontaktów z różnymi instytucja
mi, uczelniami, a nawet przyszłymi pracodawcami. Dlate
go też pragniemy wspólnie realizować wiele wartościowych 
przedsięwzięć o charakterze naukowym, dających możliwość 
zdobycia cennego doświadczenia, poszerzania horyzontów 
i poznawania wielu ciekawych ludzi. Pomagamy także w re
alizacji projektów, które wykraczają poza zakres działania po
szczególnych studenckich organizacji naukowych.

Ostatnio zrealizowanym projektem (z udziałem STN) była 
interdyscyplinarna konferencja naukowa „Medycyna trans
plantacyjna i terapie celowane - stan obecny i perspektywy”, 
organizowana wspólnie z Oddziałem Hematologii Wojewódz
kiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie i Stowarzysze
niem Pomocy Chorym na Choroby Nowotworowe Krwi. 
Pierwszego dnia w sali sesyjnej rzeszowskiego ratusza zor
ganizowano trzy sesje naukowe z udziałem wielu wybitnych 
specjalistów z dziedziny transplantologii. Drugiego dnia na 
Rzeszowskiej Estradzie odbył się wielki festyn, dla wszystkich

Studenckie 
TOWARZYSTWO 
NAUKOWE

mieszkańców Rzeszowa. pod hasłem 
„Weekend radosnego dawcy”.

Braliśmy także udział w organizacji 
innych projektów: „Dzień Honorowe
go Dawcy Krwi”, realizowany wspólnie 
z Samorządem Studentów Wydziału 
Wychowania Fizycznego oraz festynu 

dla osób po 50. roku życia „Senioriada”, wspólnie z Europej
skim Stowarzyszeniem Promocji Aktywności Ruchowej 50+.

W przygotowaniu są kolejne projekty, między innymi 
druga edycja konferencji naukowej o tematyce transplanto- 
logicznej, organizowanej pod przewodnictwem prof. UR dr 
hab. Elżbiety Dyni, prorektora w UR wraz z Politechniką Rze
szowską, Centrum Medycznym „Medyk” i Stowarzyszeniem 
Pomocy Chorym na Choroby Nowotworowe Krwi. Planu
jemy również w najbliższej przyszłości przygotować I Mię
dzynarodową Konferencję Naukową Studentów i Młodych 
Pracowników Nauki: Biomedyczne i humanistyczne podstawy 
i uwarunkowania wychowania fizycznego i sportu. Wszystkich 
zainteresowanych współpracą ze Studenckim Towarzy-stwem 
Naukowym przy realizacji tych lub innych projektów serdecz
nie zapraszamy.

Pragniemy, aby w przyszłości nasza organizacja 
jednoczyła wszystkie aktywnie działające koła naukowe na 
Uniwersytecie Rzeszowskim, by dzięki temu wspólnie za
biegać o lepsze warunki rozwoju i silną reprezentację ruchu 
naukowego studentów.
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Katarzyna Ozimek
Krzysztof Żarna

„OBOK. POLSKA-NIEMCY.
1000 LAT SĄSIEDZTWA W SZTUCE

W
dniach 8-11 grudnia 2011 r. kilkudziesięcio
osobowa grupa studentów Politologii Uniwer
sytetu Rzeszowskiego brała udział w wyjeździe 
do Berlina i Poczdamu. Nastąpiło to w dwudziestą rocznicę 

podpisania przez kanclerza Helmuta Kohla i premiera Jana 
Krzysztofa Bieleckiego Traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy. W grudniu, jak pamiętamy, kończył 
się półroczny okres przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej 
w Radzie Unii Europejskiej. Kilkudniowy pobyt w Niemczech 
miał więc szczególne znaczenie dla studentów nauk politycz
nych. Cel wyjazdu miał z jednej strony charakter edukacyj
ny, z drugiej promocyjny. Studenci wraz z opiekunami przez 
cały okres pobytu w Niemczech zajmowali się promocją wo
jewództwa podkarpackiego: jego historii, kultury, zabytków 
architektonicznych, regionalnej kuchni.

Stosunki polsko-niemieckie budzą wiele emocji, a historia 
wzajemnych relacji trwa już tysiąc lat. Temu poświęcona jest 
unikatowa wystawa w Martin Gropius-Bau w Berlinie: Obok. 
Polska-Niemcy. 1000 lat sąsiedztwa w sztuce (Tür an Tür. 1000 
Jahre Kunst und Geschichte), a jej zwiedzenie było głównym 
punktem wizyty studentów politologii w Niemczech. Wypoży
czone na wystawę eksponaty z muzeów i kolekcji całej Europy 
(m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki 
w Łodzi, British Museum w Londynie, Muzeum Historii Sztuki 
w Wiedniu, Biblioteki Watykańskiej) to świadectwa powiązań 
kulturowych Polski i Niemiec. Wśród wybitnych dzieł sztuki 
zgromadzonych na wystawie można wymienić m.in. portret 

margrabiego Albrechta Hohenzollerna autorstwa Lucasa Cra- 
nacha Starszego, siedemnastowieczne malarstwo gdańskie, 
monumentalny obraz Jana Matejki Hołd pruski, arcydzieła 
Wita Stwosza, złoty skarb znaleziony w Środzie Śląskiej oraz 
bezcenne rękopisy. Komentarz do różnych wątków wystawy 
stanowią dzieła znanych współczesnych artystów (Mirosława 
Bałki, Krzysztofa Bednarskiego, Edwarda Dwurnika, Jochena 
Gerza, Anselma Kiefera, Gerharda Richtera, Wilhelma Sasna- 
la, Gregora Schneidera, Gunthera Ueckera, Piotra Uklańskie- 
go, Luca Tuymansa i Krzysztofa Wodiczki).

Ważnym tematem wystawy są koligacje dynastyczne pol
skich władców z innymi rodami panującymi, ilustrujące po
przez ten aspekt europejski wymiar stosunków polsko-nie
mieckich. Szczególnie rozbudowane były związki dynastii 
Jagiellonów z Hohenzollernami i Habsburgami, a także nie
mieckie koligacje elekcyjnych królów z rodu Wazów.

Wyjątkowym wydarzeniem dla miłośników sztuki była 
możliwość obejrzenia na wystawie kompozycji rytowniczych 
i znanych rysunków Wita Stwosza. Jego życie i twórczość 
są równie ważne dla polskiej jak i niemieckiej historii sztu
ki. Swoje najważniejsze dzieło stworzył w Krakowie - ołtarz 
główny w kościele Mariackim. Wit Stwosz był obywatelem 
Norymbergii i Krakowa - jego dzieła ilustrują na wystawie ści
słe związki kulturalne obu miast w XV i XVI wieku.

Niezwykle ważną osobą w kontekście polsko-niemieckich 
relacji był urodzony w Toruniu Mikołaj Kopernik. Wyeks
ponowano dokumenty i rękopisy jego autorstwa, pierwsze 
wydanie dzieła De Revolutionibus Orbium Coelestium z 1543
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roku oraz księgi z zakresu astronomii i medycyny pochodzące 
z jego prywatnej biblioteki. W przeszłości postać Kopernika 
była przedmiotem zażartych sporów polskich i niemieckich 
historiografów, na wystawie ukazany został jako postać przede 
wszystkim o wielkim, ponadnarodowym znaczeniu dla euro
pejskiej myśli naukowej.

W centralnym punkcie muzeum, na zadaszonym dziedziń
cu, ukazane zostały dzieje Zakonu Krzyżackiego, a zwłaszcza 
bitwy stoczonej na polach pod Grunwaldem w 1410 roku, gdy 
Zakon zwyciężony został przez wojska polsko-litewskie. Wy
stawiony tu został wspomniany „Hołd pruski”.

Część wystawy poświęcona historii najnowszej ukazuje 
relacje ponadgraniczne i ponadnarodowe. W centrum uwagi 
znalazły się polsko-niemieckie powiązania artystyczne w la
tach dwudziestych ubiegłego wieku, będące częścią międzyna
rodówki awangardy, w opozycji do zaostrzających się wówczas 
tendencji skrajnie nacjonalistycznych. Symbolem tej awangar
dy był polsko-żydowski malarz Jankiel Adler.

W części poświęconej historii lat osiemdziesiątych i pol
skiemu ruchowi „Solidarność”, wyeksponowana została rola 
artystów, których sztuka w kontekście sytuacji politycznej 
stała się łącznikiem między oboma krajami. Bezpośrednio po 
ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce artyści z Düsseldorfu 
zorganizowali aukcję Przeciwko stanowi wojennemu w Polsce 
- dla Solidarności. Niektóre z dzieł przygotowanych specjalnie 
na tę aukcję można zobaczyć na wystawie.

Wystawa została przygotowana wspólnie przez Martin- 
Gropius-Bau w Berlinie oraz Zamek Królewski w Warszawie. 
Powstała w ramach Zagranicznego Programu Kulturalnego 
Polskiej Prezydencji 2011. Nad projektem czuwała Rada Pro- 
gramowo-Naukowa pod przewodnictwem prof. Władysława 
Bartoszewskiego. Kuratorem wystawy jest polska historyczka 
sztuki Anda Rottenberg, autorka licznych międzynarodowych 
wystaw artystycznych i wieloletnia dyrektorka Narodowej Ga
lerii Sztuki Zachęta w Warszawie.

Kolejnym celem wyjazdu studentów politologii było po
znanie miejsc związanych z funkcjonowaniem nazistowskiego 
reżimu totalitarnego. Studenci zwiedzili ekspozycję w mu
zeum The story of Berlin, dzięki czemu mieli szansę poznania 
historii stolicy Niemiec na przestrzeni kilkuset lat. Atrakcyjna, 
interaktywna prezentacja pozwoliła na zrozumienie złożonej 
historii Berlina: okresu XVIII w., wilhelmińskich Niemiec, 

Republiki Weimarskiej, Trzeciej Rzeszy, podzielonego na dwie 
części po II wojnie światowej miasta. Szczególne wrażenie na 
zwiedzających robił schron przeciwatomowy. Wiele zadumy 
towarzyszyło zwiedzaniu Muzeum Żydowskiego. Jest ono jed
nocześnie unikatowym budynkiem architektonicznym autor
stwa Daniela Liebeskinda. Pierwszy zwiedzający odwiedzili 
wystawę w 1999 r. Przez budynek przebiega wertykalnie pięć 
przestrzeni nazywanych „pustkami”, ich ściany zrobione są 
z surowego betonu. W jednej z tych przestrzeni znajdują się 
rzeźby Menashe Kadishmana Shalechet przedstawiające meta
lowe ludzkie twarze, z ustami otwartymi do krzyku, pokrywa
jące podłogę i zmuszające zwiedzającego do przejścia po nich. 
Znajdują się w nim również przejścia nazywane „osie“ symbo
lizujące trzy poziomy żydowskiej obecności w Berlinie - „oś 
ciągłości” symbolizuje ciągłość berlińskiej historii; od niej od
chodzą pozostałe trasy: „oś emigracji“, prowadząca do Ogrodu 
Wypędzonych oraz „oś Holokaustu“, prowadzącą do Wieży Ho
lokaustu. We wspomnianym Ogrodzie Wypędzonych znajduje 
się 48 betonowych słupów wypełnionych ziemią z Izraela, upa
miętniających 1948 rok oraz jeden, znajdujący się w centrum, 
betonowy słup wypełniony ziemią z Jerozolimy (ma ona sym
bolizować Berlin). Ogród pochylony jest pod kątem 12 stopni, 
co ma powodować dezorientację zwiedzającego, podobną do 
tej, jakiej doświadczali emigranci z Berlina. Natomiast drzewa 
oliwne, wyrastające z betonowych słupów symbolizować mają 
nadzieję.

Niezwykle istotną częścią pobytu było zwiedzanie Domu 
Konferencji Wannsee. Ta letniskowa miejscowość, ulubione 
miejsce spędzania wolnego czasu przez mieszkańców przed
wojennego Berlina, stała się bardziej znana pod symboliczną 
datą: 20 stycznia 1942 r. Na zaproszenie szefa Policji Bezpie
czeństwa oraz Służby Bezpieczeństwa Reinharda Heydricha, 
w południe 20 stycznia 1942 roku w willi przy ulicy Am Gro
ßen Wannsee odbyło się półtoragodzinne zebranie przedsta
wicieli SS, NSDAP oraz ministerstw Rzeszy, którego tematem 
było „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Heydrich 
miał na celu ugruntowanie swojej kierowniczej pozycji 
w zakresie deportacji, a także włączenie ważnych ministerstw 
oraz urzędów partyjnych w przygotowania do wymordowa
nia Żydów europejskich. Jednocześnie zażegnane miały zostać 
konflikty cywilnej administracji okupacyjnej w Polsce oraz
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w prowincji „Ostland” z miejscowymi dowódcami SS. Tym 
samym przywódcy niemieckiego aparatu państwowego stali 
się współsprawcami eksterminacji Żydów. Studenci zwiedzi
li stałą ekspozycję przedstawiającą: dyktaturę w Niemczech, 
okres przedwojenny, wojnę w Polsce, getta, masowe egzeku
cje, konferencję w Wannsee, deportacje, sale krajów, obozy 
przejściowe, obozy śmierci, Auschwitz, życie w obozie kon
centracyjnym, powstanie w getcie.

Kolejnym miejscem, które odwiedzili studenci było mu
zeum Topografia Terroru, które pokazuje osoby odpowie
dzialne za zbrodnie III Rzeszy. Miejsce placówki jest symbo
liczne, powstała ona na terenie dawnej siedziby Gestapo, SS, 
SD i kontrwywiadu. Największa część ekspozycji znajduje 
się pod gołym niebem i uwidacznia układ ocalałych po woj
nie pomieszczeń urzędów i więzienia. Na terenie Topografii 
Terroru znajduje się hala, gdzie stała ekspozycja pokazuje 
strukturę aparatu terroru nazistowskich Niemiec. Ważną 
część wystawy poświęcono również ściganiu zbrodniarzy. 
Wystawa przypomina, że w pierwszych latach po wojnie tyl
ko 15 zbrodniarzy zostało skazanych na karę śmierci, dwóch 
na dożywocie, a pięciu na wieloletnie kary więzienia. Wielu 
z nich ułaskawiono w latach pięćdziesiątych.

Studenci odwiedzili też kompleks Sanssouci. Była to let
nia rezydencja króla Prus Fryderyka Wielkiego w Poczdamie 
(obecnie stolica Brandenburgii). W pałacu udostępnionych 
jest do zwiedzania kilkanaście komnat, a szczególne wraże
nie robi przedstawienie w jednej z nich postaci Fryderyka 
Wilhelma, autorstwa Andy Warhola. W parku udostępnio
ny do zwiedzania jest również pałac Cecilienhof, w którym 
w dniach 17 lipca - 2 sierpnia 1945 r. odbyła się konferencja 
Wielkiej Trójki.

***
Uczestnicy wyjazdu składają podziękowania panu 

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Mirosławo
wi Karapycie, panu Prorektorowi ds. Badań Naukowych i 
Współpracy z Zagranicą prof. Aleksandrowi Bobko oraz 
panu Doktorowi Mieczysławowi Janowskiemu za pomoc 
w organizacji tego wyjazdu.

Barbara Kinstler

Pogodziłam 
naukę z pracą

W Rzeszowie studiuje prawie 60 tys. młodych. Jak sobie ra
dzą nie tyle ze studiowaniem, ale także finansowaniem nauki i 
życia? Studenci, którzy nie otrzymują pomocy materialnej od 
rodziców szukają różnej pracy. Zapytałam jedną ze studentek 
UR, w jaki sposób udaje jej się łączyć naukę z pracą.
- Wiem już, że uczysz się i pracujesz. Co to za rodzaj za
trudnienia?
- Obecnie jestem na III roku studiów i zaplanowana ilość zajęć 
pozwoliła mi na pracę w niepełnym wymiarze godzin, mam 
pół etatu w McDonald’s.
- Rozumiem, że nie otrzymujesz wystarczającej pomocy 
materialnej od rodziców?
- Mogłabym w dalszym ciągu korzystać z ich finansów, ale po
stanowiłam usamodzielnić się i odciążyć rodzinę. Teraz mam 
swoje pieniądze, mam możliwość wyboru na co je wydam, 
oczywiście po uiszczeniu wcześniej opłat za mieszkanie.
- Jak podejmuje się pracę w McDonald’s?
- Pierwszym krokiem było wybranie się do restauracji i zło
żenie podania. Następnie długi okres oczekiwania na telefon, 
potem „wyrabianie” książeczki sanitarnej. Na rozmowie kwa
lifikacyjnej dowiedziałam się od kiedy mogę zacząć pracować 
oraz ogólne zasady panujące w tego typu lokalach.
- Dlaczego akurat to miejsce pracy wybrałaś?
- O tej możliwości zarobkowania dowiedziałam się od kole
żanki. Są możliwości wyboru dnia i godzin pracy, a w przy
padku osób studiujących jest to czynnikiem decydującym. 
Ciężko jest znaleźć pracę bez jakiegokolwiek doświadczenia, 
a tam nie jest ono wymagane.
- Pracę oceniasz jako lekką czy raczej męczącą?
- Czasem po 12 godzinach pracy, w domu zasypiając nie widzi 
się nic, oprócz hamburgerów, ale to już kwestia przyzwyczaje
nia. Nie mogę powiedzieć, że jest lekko, ale też nie powinnam 
narzekać.
- Studia nie „ucierpiały” z tego powodu?
- Nie. To jest właśnie ten plus, że mogę pracować np. tylko 
podczas weekendów i kilka godzin w tygodniu. Zostaje mi 
sporo czasu na naukę, chociaż na pierwszym roku nie wyobra
żałabym sobie połączenia pracy ze studiami stacjonarnymi.

Dziękuję za rozmowę.
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Studenci III roku kulturoznawstwa mają w programie studiów zajęcia warsztatowe z dziennikar
stwa. Po wcześniejszym wykładzie (prowadzonym przez dra hab. prof. UR Adriana Uljasza; IV 
semestr) praktycznie uczą się redagowania różnych testów dziennikarskich. Zajęcia prowadzi red. 
Ludwik Borowiec, kiedyś dziennikarz, obecnie pracownik UR.
W tym wydaniu „Gazety Uniwersyteckiej” prezentujemy 2 studenckie teksty, przygotowane na 
zaliczenie przedmiotu

Joanna Gajda

Dla mnie studia to ...

Trzy lata temu, wybierając studia nie wyobraża
łam sobie dokładnie tego, co później spotkało 
mnie za drzwiami Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Spełniły się moje oczekiwania, ale były też momenty roz

czarowania. Życie, głaskając po głowie, niewiele uczy, jak 
da klapsa, to zapamiętamy cenne lekcjie.

Podejmując studia z założenia chciałam uruchomić u 
siebie pokłady jeszcze niewykorzystane, a być może - po 
stosownej edukacji - przydatne w przyszłości. Chciałam 
poznać różnych ludzi, inne punkty widzenia spraw i zda
rzeń, ich wizje świata i kolory, w jakich dostrzegają otacza
jącą rzeczywistość. Chciałam poszerzyć wiedzę, otworzyć 
więcej okien w swoim życiu, odsłonić zaciągnięte zasło
ny, wpuścić świeże powietrze i poznać lepiej samą siebie. 
Chciałam odnaleźć drogę, którą mogłabym iść przez kolej
ne chwile mojego życia. Chciałam mieć wybór.

Początkowo nieśmiałość nie pozwalała mi zbyt daleko 
wybiegać w przyszłość, więc trzymając się jedynie bliższych 
przypuszczeń czekałam na efekty kolejnych dni. Z prze
straszonymi oczyma i burzą myśli w głowie niepewnie stą
pałam po schodach uczelni, wspinając się coraz wyżej. W 
miejsce kompletnego chaosu pojawił się, może nie idealny, 
ale porządek, względne porządkowanie działań. Wcześniej 
widziałam punkciki, które nijak miały się do siebie. Drep
tałam, czasem wolniej, czasem szybciej, aż kropki zaczęły 
łączyć się w sensowne esy-floresy. Dzisiaj, będąc nieco od
ważniejszą studentką trzeciego roku kulturoznawstwa pa
trzę śmielej przed siebie, dopuszczam możliwości i szanse, 
które los mi podsuwa.
Każdy człowiek ma swoje pasje, coś lubi, za czymś nie 
przepada. Jednym nie smakuje zupa pomidorowa, inni bez 

grzybowej nie wyobrażają sobie życia. To my wybieramy, w 
którą stronę będziemy iść i nie jest ważne, że czasem nogi 
się plączą i bolą. Ważne, że dostrzegamy własne osiągnięcia 
i wysiłki, udowadniamy, że nasz byt to nie splot przypad
ków.

Studia to dobry sposób na urzeczywistnienie „leżakują
cych” marzeń i cichych „chceń”. Możemy wreszcie usłyszeć 
swój tłumiony dotąd głos. To dobry moment na pokonanie 
strachu, podniesienia głowy i sprawdzenia siebie w różnych 
sytuacjach. To w tym okresie życia „dopada nas” świado
mość życia, język się rozwiązuje, odwaga zastępuje parali
żujący strach, zaczynamy mówić, choć nie zawsze składnie 
i koniecznie kompetentnie. Na metodzie prób i błędów jed
nak też polega studencka nauka. Będąc na uczelni, uczest
nicząc w akademickich dyskusjach, sprawdzamy swoje 
możliwości. Młody człowiek ma sposobność walki o swoje, 
a w efekcie umocnienie wiary we własne możliwości. Bie- 
rzemy odpowiedzialność za słowa i czyny, a nawet samo 
bycie. Nikt nikogo nie zmusza, ale buduje się wewnętrzne 
zobowiązanie, kształtuje odpowiedzialność pozwalającą 
dojrzeć.

Dla mnie bycie studentką to urzeczywistnienie nie
śmiałych pragnień. Na uczelni przekonałam się, że wystar
czy prawdziwa chęć przełamania lęku, by podnieść rękę i 
zabrać głos, że ten głos może się liczyć, a czasem nawet coś 
zmienić. Dziś, choć znacznie pewniejsza, nadal niepewna 
dnia jutrzejszego, z pełną odpowiedzialnością nie muszę, 
lecz chcę przyznać, iż okres studiów to wielka szansa. Wte
dy kształtujemy osobowość, dowiadujemy się na co nas 
stać, dokładamy więcej cegieł we wznoszone ściany nasze
go bytu, a wizja przyszłego życia staje się wyrazistsza.
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Anna Żarska

BYŁAM JA W PETERSBURGU 
NIE RAZ, NIE DWA RAZY!

T
radycyjnie w lutym tego roku grupa studentów fi
lologii rosyjskiej UR udała się - w ramach wymia
ny studenckiej - do Państwowego Pedagogicznego 
Uniwersytetu im. Hercena w Sankt Petersburgu.

Wybierając się do Petersburga zimą żałowaliśmy trochę, że 
nie będzie nam dane zobaczyć słynnych „białych nocy”, jednej 
z głównych atrakcji miasta. Obawialiśmy się również mrozów, 
które dały się w tym roku we znaki w Polsce. Tymczasem oka
zało się, że gród Piotra I może być gościnny i zachwycający 
o każdej porze roku - przywitał nas słońcem i niewielkim 
chłodem.

Program naszego pobytu w Rosji był bardzo bogaty i róż
norodny. W ramach wymiany studenci odbyli kurs języka 

rosyjskiego, wzięli udział w III konfe
rencji kół naukowych studentów - 

rusycystów, uczestniczyli w panelu 
dyskusyjnym wraz ze studentami 

z Rosji oraz Chin, mieli możli
wość przyjrzeć się pracy na

uczycieli w rosyjskiej szkole.
To wszystko niewątpliwie 

poszerzyło wiedzę na 
f temat tego kra

ju, a także 
przy

czyniło się do rozwoju umiejętności i nawyków językowych.
Program turystyczny, zaproponowany nam przez stronę 

rosyjską obfitował w wycieczki. Mogliśmy obejrzeć miasto 
z okien autokaru w czasie trzygodzinnej przejażdżki wraz 
z przewodnikiem. Taka wycieczka, zorganizowana na począt
ku pobytu pozwala na zorientowanie się w topografii miasta, 
zdobyciu informacji o historii, głównych zabytkach i atrak
cjach. Nie bez znaczenia jest fakt, że zimą, w czasie silnych 
mrozów taki sposób zwiedzania jest po prostu bardzo wygod
ny i przyjemny. Przyjeżdżając do miasta Piotra I nie można 
nie zobaczyć kolekcji światowego malarstwa, zgromadzonej 
w Ermitażu, a także unikatowych, jedynych w swoim rodzaju 
wnętrz Pałacu Zimowego. Warto również spędzić kilka go
dzin, obcując z wielką sztuką w niezwykle bogatym Muzeum 
Rosyjskim, zwiedzić słynny krążownik „Aurora”, Twierdzę 
Pietropawłowską, położony niedaleko Peterhoff oraz zobaczyć 
Zatokę Fińską.

Warto również znaleźć czas na spacer po ulicach, mostach 
i zaułkach „Wenecji Północy”, gdzie na każdym kroku może
my podziwiać prawdziwe perły architektury: piękne pałace, 
wspaniałe kamienice, rzeźby i pomniki. Petersburg jest mia
stem kultury obfitującym w teatry, sale koncertowe oraz gale
rie. Nie sposób nudzić się tu nawet zimą. Dobrym sposobem 
na ogrzanie się w mroźny dzień jest herbata lub kawa w jednej 
z niezliczonych kawiarni czy restauracji, kuszących klientów 
ciepłymi, „klimatycznymi” wnętrzami. W restauracjach mo
żemy znaleźć przysmaki z różnych stron świata, warto jed
nak poznać typowe dania kuchni rosyjskiej; bliny, pielmieni, 
solankę czy pyszne, nomen omen, pyszki, które każą na czas 
pobytu w Rosji zapomnieć o diecie. W razie zmęczenia lub 
w przypadku braku noclegu możemy zatrzymać się na noc 
w jednej z księgarń sieci „óykBoeg” (zjadacz liter), czynnych 
całą dobę(!), gdzie w przytulnej kawiarence mamy możliwość 
do woli czytać książki i gazety.

Wszystkich osobliwości Petersburga nie sposób wymienić, 
a dwa tygodnie naszego pobytu okazały się oczywiście zbyt 
krótkie, aby zobaczyć wszystko, czym zachwyca i czaruje mia
sto nad Newą.

Przebywając za granicą, nieuchronnie dostrzegamy różni
ce w mentalności innych narodów. Tak jest również w przy
padku Rosji i Rosjan. Chociaż można zauważyć wiele podo
bieństw między naszymi narodami, niezmiennie zdumiewa 
i zachwyca spontaniczność i gościnność Rosjan, ich szacu-
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nek do własnego kraju i historii, ale także życzliwy stosunek 
do Polaków. Mieszkańcy Petersburga są ludźmi wrażliwymi 
i uczuciowymi, o swoim mieście, z którego są dumni, mówią 
jak o bliskiej im osobie; chwalą się nim, recytują wiersze, śpie- 
waja piosenki. Sankt Petersburg jest ich miłością i inspiracją. 
Może dlatego po powrocie rzeszowscy studenci również będą 
mogli powiedzieć: Hw6aw meóa, nempa mBoperne*

Dr Stanisław Domoradzki z Instytutu Matematyki 
został wybrany do Komitetu Historii Nauki i Techniki 
Polskiej Akademii Nauk. S. Domoradzki zajmuje się hi
storią matematyki. Ostatnio opublikował monografię 
The Growth of Mathematical Culture in the Lvov Area in 
the Autonomy Period (Charles University, University of 
Rzeszów), Matfyzpress, Prague 2011, pp. 331.

* Kocham cię, grodzie mój Piotrowy..., A.S. Puszkin, Jeździec 
Miedziany, tłum. J. Tuwim. UR zawarł umowę 

o współpracy 
z Bankiem Zachodnim

24 lutego br. prof. Aleksander Bobko - prorektor ds. 
badań naukowych i współpracy z zagranicą oraz Mateusz 
Morawiecki - prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK 
S.A. (należącego do globalnej grupy finansowej Santan
der) podpisali umowę, która przewiduje m.in. wsparcie 
ze strony Banku dla projektów edukacyjnych i nauko
wych, realizowanych w UR. Szczegółowe zasady realizacji 
ustalonych tematów będą konkretyzowane w odrębnych 
umowach.

Foto: Ewa Krzyżanowska
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Katarzyna Buczek

Z RZESZOWA NA DRUGĄ 
STRONĘ ŚWIATA

P
onad dwadzieścia godzin lotu dzieli Rzeszów i Mel
bourne. Z dwoma międzylądowaniami, po 3 dniach 
w podróży, udało się nam dotrzeć do celu, czyli do 
Australii, a konkretnie do położonego na jej południowo- 

wschodnim krańcu miasta Melbourne, dokąd z wizytą studyj
ną w ramach projektu UR - nowoczesność i przyszłość regionu 
(w terminie 21-28 XI 2011), udaliśmy się w składzie: dr Anna 
Stasienko, dr Katarzyna Buczek, dr Agnieszka Lis-Czapiga, dr 
Artur Czapiga oraz dr Marcin Grygiel. Pracownicy Katedry Fi
lologii Rosyjskiej już po raz drugi odwiedzili ten odległy kon
tynent. W październiku ubr. dr Grzegorz Ziętala przebywał 
w Macquarie University w Sydney, my wybraliśmy Melbourne 
i tamtejszy Monash University. Jest to prężnie działający, nowo
czesny, prestiżowy ośrodek naukowo-dydaktyczny, najwięk
szy pod względem liczby kształconych studentów uniwersytet 
w Australii. Posiada osiem kampusów - sześć znajduje się na 
terenie stanu Wiktoria, jeden w Malezji i jeden w RPA. Proces 
dydaktyczny jest zindywidualizowany, stosowane są nowocze
sne techniki badawcze. Jednymi z najbardziej renomowanych 
kierunków są humanistyczne i socjologiczne.

Uczelnia aktywnie zaznacza swoją obecność w regionie - 
m. in. wydział filologiczny współpracuje z wieloma jednostka
mi, w tym rządowymi, firmami prywatnymi i organizacjami 
społecznymi przez przegotowywanie ekspertyz oraz prowa
dzenie kursów itp. Liczna kadra uniwersytetu (zatrudnionych 
jest 7600 pracowników naukowych) w bardzo aktywny sposób 
przyczynia się do rozwoju ośrodka, często organizowane są re
nomowane międzynarodowe konferencje naukowe. Uczelnia 
odznacza się bardzo dużym stopniem umiędzynarodowienia, 

szczególny nacisk na kierunkach filologicznych kładziony jest 
na pracę z przedstawicielami różnych kultur. Studia filologicz
ne cechuje interdyscyplinarność i przystosowanie do zmienia
jącego się rynku pracy.

Podczas wizyty studyjnej zapoznaliśmy się z organizacją 
uniwersytetu i infrastrukturą campusu Clayton, złożyłyśmy 
wizytę w bibliotece, zwiedzaliśmy sale wykładowe i ćwiczenio
we, spotykaliśmy się z pracownikami Wydziału Filologicznego 
(School of Languages, Cultures and Linguistics), prof. Farza- 
dem Sharifianem (director of Language and Society Centre) 
i prof. Millicent Vladiv-Glover, która zaznajomiła nas z or
ganizacją studiów slawistycznych i programami nauczania. 
Obserwowaliśmy także seminarium z literatury rosyjskiej. 
Dodatkowo braliśmy udział w konferencji 17th Conference 
of the International Association of World Englishes, gdzie dr 
Artur Czapiga i dr Marcin Grygiel wygłosili referaty dotyczą
ce realizowanych tematów badawczych. Podczas konferencji 
uczestniczyliśmy w panelach dyskusyjnych i wymieniliśmy 
doświadczenia dydaktyczne z wykładowcami z Australii i in
nych krajów.

Zwiedzaliśmy campus Caulfield i biblioteki, gdzie zapo
znaliśmy się z księgozbiorem, dostępnością do publikacji 
elektronicznych, czytelniami, sprzętem ułatwiającym studio
wanie i naukę w bibliotece. Ważnym punktem było spotkanie 
z Kathryn Jackson - wykładowcą Monash University English 
Language Centre - dotyczące nowoczesnych metod nauczania 
języków obcych i organizacji kursów językowych na studiach 
filologicznych.

W czasie pobytu w Monash University mieli
śmy możliwość zapoznania się 
z zasadami i organizacją pracy na gosz
czącym nas School of Languages, Cultures 
and Linguistics. Szczególnie cenna okaza
ła się wymiana doświadczeń dydaktycz
nych z pracownikami tego Wydziału oraz 
debata na temat zagrożeń i możliwości, 
jakie daje szkolnictwu wyższemu na kie
runkach filologicznych System boloński.

Podczas naszego pobytu w Australii 
znaleźliśmy również czas na zwiedzanie. 
Pierwsze wrażenia były mieszane. Po
mimo tak długiej podróży, w Melbour
ne od razu poczuliśmy się jak u siebie - 
w Europie. Nic nie zaskakiwało, wszystko 
było przewidywalne i dziwnie znajome
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począwszy od ludzi, poprzez kuchnię, sklepy i ich asortyment, 
budynki, na samochodach kończąc. No, może tylko z tą różnicą, 
że wszystko było wyraźnie większe. Olbrzymie, szerokie drogi, 
po których jeździły wielkie furgonetki, imponujące drapacze 
chmur i... o wiele wyższe ceny. Po wyprawie „na koniec świata” 
spodziewaliśmy się większej egzotyki. Dopiero kontakt z florą 
i fauną pozwolił nam poznać odmienność Australii. Bajeczne 
lasy deszczowe, dzikie, zapierające dech klify na Great Ocean 
Road, misie koala skubiące leniwie liście eukaliptusa, kangu
ry pasące się przy drodze, wieczorne parady pingwinów czy 
skrzeczące, kolorowe papużki przelatujące nad głowami nie 
pozostawiały wątpliwości, gdzie jesteśmy. Również to, iż pod 
koniec listopada plażowaliśmy (do plaży można było z cen
trum Melbourne dojechać metrem) przypominało nam, w ja
kiej części świata jesteśmy.

We znaki dała nam się dziesięciogodzinna różnica w cza
sie pomiędzy Rzeszowem i Melbourne. Gdy my wstawaliśmy 
rano, w Polsce właśnie kończył się poprzedni dzień. Udało 
nam się potwierdzić, iż woda w ujściu zlewu kręci się zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara (zgodnie z zasadą działania siły 
Coriolisa na półkuli północnej wir kręci się w lewo, a na połu
dniowej w prawo) oraz to, że w tej części świata nocne niebo 
jest jakieś inne.

Z dala od domu, „na drugim końcu świata” często spo
tykaliśmy polskie akcenty. Już taksówkarz, który wiózł nas 
z i na lotnisko pochwalił się polskim pochodzeniem. Duże 
wrażenie zrobiło na nas zamiłowanie Australijczyków do eko
logii, ich pogoda ducha i ogromna życzliwość. Zachwyciły 
nas bumerangi (naprawdę wracają), malowidła Aborygenów, 
które początkowo wykonywane były na piasku lub na ciele. 
Charakteryzuje je technika malowania punktami, co sprawia, 
że obrazy wydają się trójwymiarowe. Każdy obraz niesie ja
kieś przesłanie, zawsze przemawiające do wyobraźni, choć nie 

zawsze oczywiste dla odbiorcy-turysty. Dziś malowidła Abo
rygenów powstają na przedmiotach użytkowych i na płótnie, 
dzięki czemu mieliśmy okazję je podziwiać.

Zauroczył nas zapach olejku eukaliptusowego i zadziwi
ło jego wszechstronne zastosowanie: zwalcza przeziębienie, 
ułatwia zasypianie, wywabia plamy, odstrasza owady, pomaga 
przy depresji, łagodzi ból głowy, czyści osad na stali nierdzew
nej, dezynfekuje toaletę - to tylko niektóre możliwości tego 
cudownego specyfiku. Szokiem były dla nas kangurze skóry 
i kończyny, które można było sobie kupić, zdziwiło nas, iż 
Australijczycy spożywają mięso kangura, który jest przecież 

ich symbolem narodowym. Rozbawiła nas panująca również 
w Australii biurokracja i ślepe przestrzeganie zasad, które nie
kiedy doprowadzały do absurdalnych sytuacji. Zmiana planu 
w związku ze zmianą okoliczności nie jest tu możliwa. Logika 
przegrywa z zasadami.

Możliwość wzięcia udziału w projekcie UR - nowocze
sność i przyszłość regionu zaowocowała cennymi doświadcze
niami na polu dydaktyczno-naukowym. Mamy nadzieję, że 
kontakty, które udało się nam nawiązać przyczynią się nie tyl
ko do naszego rozwoju, ale także pozwolą wypromować Uni
wersytet Rzeszowski jako jednostkę bardzo aktywną, gotową 
podejmować współpracę z uczelniami na całym świecie, bez 
względu na długość i szerokość geograficzną. Podczas nasze
go pobytu w Monash University rozmawialiśmy z dziekanem 
Wydziału Filologicznego o możliwości udziału w stażach i sty
pendiach na tamtejszej uczelni dla rzeszowskich doktorantów, 
zatem być może nasza wizyta zaowocuje w przyszłości bliższą 
współpracą pomiędzy Monash University i Uniwersytetem 
Rzeszowskim.
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Małgorzata Nagórska

Z ERASMUSEM
W LUBLANIE

P
rzez 5 dni w ramach programu Erasmus Staff Tra
ining Mobility przebywałam na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia). 
Słowenia to niewielki górzysty kraj położony w południowo- 

wschodnich Alpach (pow. 20 273km2, ponad 2 mln ludności), 
graniczący z Włochami, Austrią, Węgrami i Chorwacją, z bar
dzo krótką linią brzegową nad Morzem Adriatyckim (niecałe 
50 km). Najwyższy szczyt położony w Alpach Julijskich - Tri- 
glav - widnieje na fladze kraju.

Wyjazd miał charakter szkoleniowy, a jego celem był m. in. 
udział w spotkaniu koordynatorów Erasmusa i debata o pro
cesie bolońskim.

Uniwersytet w Lublanie utworzono w 1919 roku. Jest to 
największa słoweńska uczelnia i jedna ze znaczniejszych 
w Europie, która kształci 64 tysiące studentów na 22 wydziałach 
i w 3 akademiach. Wydział Nauk o Zdrowiu w obecnym 
kształcie funkcjonuje od 2009 roku i kształci studentów na 
dziewięciu kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie 
publiczne, terapia manualna, fizjoterapia, protetyka, radiolo
gia, ratownictwo medyczne, edukacja zdrowotna.

W pierwszym dniu zorganizowano spotkanie koordyna
torów Erasmusa Wydziału Nauk o Zdrowiu z poszczególnych 
kierunków, na którym przedstawiono możliwości dalszej 
współpracy w ramach tego programu. Rezultatem debaty była 
decyzja o rozszerzeniu współpracy dla kierunku zdrowie pu
bliczne pomiędzy Uniwersytetem w Lublanie i Uniwersytetem 
Rzeszowskim.

W drugim dniu odbyło się spotkanie i dyskusja o Proce
sie bolońskim, podczas której uczestnicy z Norwegii (Stord/

Hargesund University), Szwecji (Umea University), Polski 
(Uniwersytet Rzeszowski) i Słowenii (Univerza v Ljubljani) 
szczegółowo przedstawiali systemy kształcenia pielęgniarek w 
poszczególnych krajach.

W kolejnym dniu pobytu uczestniczyłam w zajęciach 
z podstaw pielęgniarstwa w pracowni umiejętności pielęgniar
skich, na których miałam okazję przyjrzeć się pracy ze studen
tami, zapoznać się ze stosowanymi metodami dydaktycznymi 
i obejrzeć wyposażenie pracowni. Na zakończenie przedsta
wiłam studentom prezentację o Uniwersytecie Rzeszowskim 
z zaproszeniem na wymianę studentów w ramach programu 
Erasmus.

Wizyta w Instytucie Onkologii w Lublanie przypadła na 
czwarty dzień. Jest to placówka współpracująca z naszym 
Wydziałem Medycznym, gdzie studenci odbywają praktyki z 
zakresu pielęgniarstwa onkologicznego. Przed zwiedzaniem 
Instytutu odbyło się spotkanie z dyrektorem ds. pielęgniar
stwa Katariną Lokar, która szczegółowo przedstawiła struk
turę placówki z uwzględnieniem liczby leczonych pacjentów, 
liczby zatrudnionego personelu i metod stosowanych podczas 
terapii. Jest to najnowocześniejszy ośrodek tego typu w Sło
wenii, współpracujący z podobnymi na świecie, gdzie stosuje 
się nowoczesne metody leczenia, m.in. brachyterapię. Odwie
dziliśmy też Centrum Symulacji przy Klinicznym Szpitalu 
Uniwersyteckim, gdzie w warunkach laboratoryjnych, z za
stosowaniem nowoczesnych technik komputerowych, szkoli 
się studentów kierunków medycznych oraz pielęgniarki i le
karzy w zakresie profesjonalnych zabiegów resuscytacyjnych. 
Kierownik Centrum prof. Vesna Paver-Erzen przedstawiła 
metody szkolenia i pokazała nowocześnie wyposażone pra-
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cownie, które pozwalają na symulację dwudziestu różnych 
przypadków klinicznych. Tu każde szkolenie jest filmowane 
i po treningu praktycznym jego uczestnicy analizują swoje po
stępowanie post factum, po to, aby móc skorygować i uspraw
nić własne działania.

Ostatniego dnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa Stane Kavalic Day pod hasłem - Role of a Nurse in

the Primary Health Care System - Challenges for the future, 
gdzie prezentowałam pracę Awareness of the Range of Com
munity Nursing Services among Primary Care Charges of 
South-East Region of Poland. autorstwa Moniki Binkowskiej- 
Bury, Małgorzatay Nagórskiej i Jarosława Stanciaka.

W konferencji brali udział przedstawiciele Norwegii, Szwe
cji, Polski, Węgier i Słowenii, którzy przedstawili prace doty
czące roli pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej.

Iwona Nieroda

PLEBISCYT SPORTOWY
S

tudenci Wydziału Wychowania Fizycznego: Iwona 
Nieroda (UKS Diament Pstrągowa Kickboxing) oraz 
Andrzej Rzeszutek (skoki do wody, Stal Rzeszów)

już po raz kolejny zo- 
stali docenieni przez 
kibiców oraz kapi
tułę Plebiscytu na 
Najpopularniejszych 
i Najlepszych Spor
towców Podkarpacia 
w 2011 roku. 27 lu
tego odbyła się gala 
wręczenia nagród i 
byliśmy świadkami 
pasjonujących wy
darzeń związanych z 
rozstrzygnięciami 52 
odsłony plebiscytu 
„Nowin” . W katego
rii Najpopularniejszy 
Sportowiec Iwona 
zajęła piąte miejsce, 
otrzymując 8% cało
ści głosów, a Andrzej 

dwudzieste miejsce. W tej kategorii królował Maciej Rzeźnik 
(25% głosów, kierowca rajdowy z Automobilklubu Rzeszow
skiego). Podobnie było w tej najbardziej prestiżowej kategorii 
na Najlepszego Sportowca 2011 roku. Nieroda zajęła również 
piąte miejsce, co w stosunku do roku ubiegłego, kiedy była 
ósma, jest dużym sukcesem. Nasz skoczek do wody, Andrzej 
Rzeszutek uplasował się na miejscu ósmym ze 104 punktami.

Zwycięzcą plebiscytu, po raz czwarty został Krzysztof 
Ignaczak- siatkarz Asseco Resovii, na drugim miejscu uplaso
wała się Li Qian tenisistka stołowa z Tarnobrzega, która będzie 
reprezentować Polskę na IO w Londynie. Na ostatnim miejscu 
podium znalazł się Jason Crump, zawodnik PGE Marmy Rze
szów Speedway, a ostatnią osobą wyprzedzającą Iwonę w ple
biscycie był siatkarz Asseco Resovii Piotr Nowakowski. Przed 
Rzeszutkiem na szóstym miejscu znalazł się Martin Vozdec- 
ky, hokeista Ciarko PBS Bank Sanok, na siódmym Grzegorz 
Sobut, piłkarz ręczny Tauron Stal Mielec. Dziewiąte miejsce 
przypadło Rafałowi Augustynowi, chodziarzowi z Mielca, 
a plebiscytową, najlepszą dziesiątkę zamknął Krzysztof Zapa
ła, hokeista Ciarko PBS Bank Sanok.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom wyróżnionym 
w plebiscycie i trzymamy kciuki za sukcesy w tym roku. Oby 
rok 2012 był jeszcze bardziej udany od poprzedniego!
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Aleksandra Szczęch 
Mateusz Piotrowski

OBÓZ ZIMOWY DLA STUDENTÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Integracyjno-szkoleniowy obóz zimowy - zorganizowany 
przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego - odbył się w dniach 6-12 lutego br. na Słowa

cji w miejscowości Krompachy. Na bazę wybrano hotel Plejsy, 
u podnóża stoku narciarskiego. Zakwaterowano tu studentów 
z niepełnosprawnością i studentów wolontariuszy oraz kadrę, 
której część również zatrudniona była w formie wolontariatu: 
dr Iwona Tabaczek-Bejster, dr Małgorzata Zaborniak-Sob- 
czak, mgr Anna Kołodziej, mgr Maria Pliś, mgr Regina Mar
szałek, mgr Krzysztof Aftaruk, mgr Artur Szymański, mgr 
Paweł Skowroński, mgr Krystian Herba.

W trakcie obozu, podzieleni na grupy, uczyliśmy się i do
skonaliliśmy umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie. 
Natomiast osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogły 
uczestniczyć w tej formie aktywności fizycznej miały możli

wość uprawiania nordic walking, uczestniczenia w zajęciach 
integracyjnych oraz korzystania z sauny, basenu i kręgielni. 
Zanim jednak rozpoczęliśmy przygodę z różnymi formami 
aktywności wysłuchaliśmy wykładu na temat bezpieczeń
stwa na stoku oraz obejrzeliśmy filmy instruktażowe o tej 
tematyce.

Każde popołudnie wypełniały nam szkolenia i warsztaty. 
Z ramienia OWiRON dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak 
prowadziła zajęcia z podstaw języka migowego, które konty
nuowaliśmy po powrocie do Rzeszowa, a mgr Anna Kołodziej 
warsztaty integracyjne. Wieczorami pogłębialiśmy teorię pod
czas spotkań w dyskotece, na karaoke oraz przy ognisku, gdzie 
przygrywała nam słowacka kapela.

Bardzo interesujące było również spotkanie z niezwykłym 
podróżnikiem, którym okazał się nasz instruktor Krystian
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Herba, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opowiadał 
o swoim ostatnim wyczynie - pobiciu rekordu Guinnessa, 
polegającym na „wskoczeniu” rowerem na szczyt najwyższe
go hotelu w egzotycznym Dubaju - Rose Rayhaan by Rotana, 
a także o innych swoich sportowych dokonaniach. Studen
ci zasypali bohatera spotkania pytaniami o treningi, pla
ny i marzenia dotyczące zdobywania kolejnych budynków 
na świecie.

Po pięciu dniach intensywnego narciarskiego i snowbo- 
ardowego szkolenia, pożegnaliśmy, nie bez żalu, Krompachy 
i udaliśmy się w kierunku Popradu, podziwiając w czasie po
dróży ruiny Zamku Spiskiego. Po drodze zwiedziliśmy rów
nież malownicze miasteczko Lewocza. Zachwyciła nas w tym 
miejscu przede wszystkim starówka z pięknie odnowionymi 

kamienicami i choć towarzyszył nam spory mróz, chętnie 
spacerowaliśmy uroczymi uliczkami miasteczka. Obejrzeli
śmy również wnętrze kościoła pw. św. Jakuba Apostoła z naj
wyższym na świecie gotyckim ołtarzem (ponad 18 metrów). 
Następnie pojechaliśmy do miejscowości Poprad, w której 
zostaliśmy zakwaterowani w hotelu o tej samej nazwie. Będąc 
tak blisko Tatr Wysokich mogliśmy z okien pokoi zachwycać 
się dostojną panoramą ośnieżonych górskich szczytów.
W ostatnim dniu naszego pobytu na Słowacji udaliśmy się na 
relaks do Aqua City, w którym czekały na nas liczne baseny 
z hydromasażami, zjeżdżalnie oraz zewnętrzne baseny termal
ne. Po wypoczynku w gorących źródłach aquaparku z łezką 
w oku wyruszyliśmy w drogę powrotną do Rzeszowa.
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Bogusław Berdel
Marta Tabaczyńska

III AKADEMICKI RAJD NARCIARSKI
„ŚLADAMI KURIERÓW BESKIDU NISKIEGO”

C
entrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszow
skiego wraz z sekcją turystyczną WATRA KU AZS 
UR w dniach 17-19 lutego br. byli organizatorami 
kolejnej edycji Akademickiego Rajdu Narciarskiego „Śladami 

Kurierów Beskidu Niskiego”. Zdaniem uczestników nie była 
to jednak wyprawa, a tym bardziej wycieczka - była to tzw. 
„wyrypa”. Tego terminu po raz pierwszy użył w swojej książce 
pt. W stronę Pysznej S. Zieliński, który napisał, że (...) urok 
wyrypy polega na tym, że wiesz tylko jedno, skąd wychodzisz 
i dokąd chcesz dotrzeć. Czy cel osiągniesz, gdzie będziesz noco
wał i na którym boku - o tym dowiesz się później, gdy wrócisz 
do domu. Nie jesteś pewien nawet marszruty. Tysiące przeszkód 
mogą Ci stanąć na drodze i w rezultacie pójdziesz zupełnie 
innym szlakiem. Ani Ty, ani najbardziej doświadczony z two
ich towarzyszy nie jesteście w stanie przewidzieć rozwoju wy
padków. Z własnej nie przymuszonej woli, będziesz się pchał 
w gardło trudnościom, będziesz borykał się z wiatrem, kur
niawą, mgłą i lodem. Będziesz z sercem struchlałym obchodził 
drzemiące lawiny, Bedzie na czworakach gramolił się na przełę
cze i pichcił strawę w ciemnym od dymu szałasie.

I co najważniejsze, będziesz tym wszystkim zachwycony. Wyry
py, bywają różne. Tak różne, jak różne są dni w górach. Czasem 
jest to rozkoszny spacer w pełnym blasku słońca. Innym razem- 
uparta walka o każdy metr terenu przy wtórze wichru. Czasem 
wreszcie - rozpaczliwa walka o życie (...).

W założeniu organizatorzy takich wypraw mają na uwadze 
połączenie lekcji historii z czasów ruchu oporu na terenie Rze- 
szowszczyzny (Beskidu Niskiego) z turystyką i rekreacją jako 
aktywnym sposobem poznania interesujących zakątków Pod
karpacia. W czasie II wojny światowej tereny te były poprze
cinane licznymi trasami kurierskimi: „Korytarz”, „Las”, „Ka
mień” oraz „Jaga”. To właśnie po tych szlakach przemieszczali 
się kurierzy, którzy przeprowadzając innych przez „zieloną 
granicę” przenosili broń, dokumenty, a także szczegółowe in
strukcje działania z bazy „Romek” w Budapeszcie. To na nich 
ciążyła odpowiedzialność za utrzymanie łączności pomiędzy 
ruchem oporu i polskim rządem emigracyjnym w okresie, 
kiedy ziemie polskie znajdowały się pod okupacją niemiecką.

Pierwszego dnia rajdu studenci z sekcji turystycznej 
WATRA KU AZS UR, Koła Naukowego Podróżników wraz
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z pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego (CSiR - mgr 
J. Smulski, mgr A. Barć oraz z Wydziału WF - dr J. Herbert, 
mgr M. Śliż, mgr M. Brożyna) zaproszonymi gośćmi z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (A. Sarna 
oraz J. Górnicki) po zapakowaniu sprzętu narciarskiego wy
ruszyli z Rzeszowa autokarem do Iwonicza. Tam, wieczorem, 
wysłuchali wykładu wygłoszonego przez Wojciecha Srokę - 
przewodnika beskidzkiego, nauczyciela historii z Brzozowa. 
Wystąpienie w całości zostało poświęcone jednemu z kurie
rów beskidzkich - Janowi Łożańskiemu (pseud. „Orzeł” oraz 
„Jan Madejski”) urodzonemu w Zarszynie koło Sanoka, który 
w latach 1939-1945 wspólnie z Janem Nowakiem i Bronisła
wem Przybylskim pełnił funkcję łącznika na trasie Warszawa 
- Budapeszt. W. Sroka podczas swojego wystąpienia zwrócił 

uwagę słuchaczy również na inne osoby, bez których pomocy 
kurierzy nie byliby w stanie zrealizować powierzonych im za
dań. Jedną z takich postaci była Franciszka Różowicz (pseud. 
„Babcia”) z Posady Górnej, której mieszkanie pełniło funkcję 
punktu kontaktowego na trasie „Jaga”.

Późnym wieczorem uczestnicy wyprawy, podzieleni na 
dwie grupy udali się do swoich miejsc zakwaterowania w Iwo
niczu oraz w schronisku w Jaśliskach („Zaścianek”).

W drugi dzień rajdu wszyscy wyruszyli na trasę, którą 
kiedyś przemierzali kurierzy, aby uczcić ich pamięć. Trudy 
wędrówki rekompensowały przepiękne krajobrazy Jaśliskie
go Parku Krajobrazowego, towarzystwo maszerów z psimi 
zaprzęgami (Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „NOME” z sie
dzibą w Rzeszowie) oraz wspaniała atmosfera panująca przy 
ognisku, które przygotował Krzysztof Koterbicki wraz z An
drzejem Gruszką z Nadleśnictwa Rymanów.

Ostatniego dnia rajdu wszyscy udali się do Rymanowa 
Zdroju, aby podziwiać walory uzdrowiskowe z perspektywy 
wzgórz, a także pokonać fragment trasy kurierskiej uczęsz
czanej przez wspomnianego wcześniej Jana Łożańskiego. We 
wczesnych godzinach popołudniowych, po oficjalnym pod
sumowaniu rajdu przez jego organizatorów - mgr Bogusła
wa Berdela - dyrektora CSiR oraz mgra Jacka Smulskiego 
- opiekuna sekcji turystycznej WATRA KU AZS UR wszyscy 
udali się w drogę powrotną do Rzeszowa.

W III Akademickim Rajdzie Narciarskim „Śladami Kurie
rów Beskidu Niskiego” wzięło udział około 60 osób. Sumując 
ilość kilometrów pokonaną przez każdego uczestnika, po raz 
pierwszy udało się „wydeptać” dystans dzielący Warszawę od 
Budapesztu, dystans, który w czasie II wojny światowej „Jan 
Madejski” pokonał 45 razy.

Foto: Janusz Górnicki
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Jacenty Binkowski
Adam Maryniak

BRĄZOWY MEDAL
FUTSALISTÓW UR

Po raz kolejny nasz zespół pomieszał szyki 
faworytom Akademickich Mistrzostw Polski 
w Futsalu, które odbyły się w Katowicach (w 
dniach 16-19.02.2012) i uplasował się na III 
miejscu w punktacji ogólnej i na II w klasyfi
kacji Uniwersytetów.

Na wszystkich szczeblach rozgrywek, od 
Mistrzostw Podkarpacia Szkół Wyższych przez 
półfinał AMP w Lublinie i w samym finale dru
żyna UR, jako jedyna, nie przegrała żadnego 
meczu.

WYNIKI:
Na turnieju finałowym w Katowicach, w stawce 
16 drużyn, futsaliści UR uzyskali następujące 
wyniki:
Pierwsze spotkanie z Politechniką Łódzką miało 
swoją dramaturgię. Mimo nieustających ataków 
na bramkę przeciwnika gol padł 47 sekund przed 
zakończeniem spotkania. Zdobył go Krzysztof Weres. 27 sekund 
przed końcem meczu tracimy bramkę. W ostatnich sekundach 
Damian Skała zatrzymuje piłkę wślizgiem, 2 metry przed pustą 
bramką. Spotkanie kończy się wynikiem 1:1
Uff, było gorąco, a to dopiero mecz otwarcia i już duża doza dra
maturgii!!!
W drugim meczu graliśmy z aktualnym jeszcze Mistrzem Polski, 
PWSZ Wałbrzych, drużyną opartą na zawodnikach II-ligowego 
Górnika Wałbrzych. Mimo zaciętego spotkania mecz kończy się 
naszym zwycięstwem 7:1. Strzelcy bramek: Fedan 2, Jędryas D. 2, 
Jędryas M., Kościelny, Skiba.
Kolejny przeciwnik PWSZ Leszno zostaje pokonany 7:2. Strzelcy 
bramek: Skiba 4, Skała, Bąba, Jędryas M.
W spotkaniu z Politechniką Śląską zwyciężamy 5:4. Bramki strze
lają: Skała 3, Fedan, Róg.
Następne spotkanie to mecz o awans do ścisłego finału z później
szym Mistrzem UAM Poznań.
Tylko zwycięstwo dawało nam prawo gry o złoto. Niestety, mimo 
dobrej gry, ciągłych ataków, wielu sytuacji bramkowych uzyskuje
my wynik 1:1. Najlepszym zawodnikiem w tym spotkaniu, a także 
najlepszym bramkarzem w całym turnieju był bramkarz przeciw
nika, Łukasz Błaszczyk, broniąc w kilku nieprawdopodobnych 
sytuacjach. Spotkanie o brązowy medal - uniwersyteckie der
by z Gdańskiem kończą się naszym zwycięstwem 7:5 po bram
kach Skały 3, Kościelnego 2, Skiby i Weresa i mamy dwa medale 
AMP-u!!!
Finały AMP w Futsalu zostały wzorowo zorganizowane przez Or
ganizację Środowiskową AZS Katowice i stały na bardzo wyso

kim poziomie. W turnieju uczestniczyło wielu 
zawodników mających za sobą starty w extra- 
klasie futsalu i reprezentacji Polski.
Reprezentacja Uniwersytetu Rzeszowskiego 
w kalsyfikacji końcowej znalazła się przed ze
społami występującymi w I lidze futsalu (UG 
Gdańsk i UMCS Lublin). W finale zabrakło 
I-ligowców z UŚ Katowice i UW Warszawa. 
Należy nadmienić, że reprezentacja UR w 
futsalu, jako jedyna dotychczas ekipa szkół 
wyższych Podkarpacia, reprezentowała region 
w Akademickich Mistrzostwach Europy w 
Czarnogórze, w 2009 roku zajmując tam 6 
miejsce, wśród szesnastu finalistów. Marze
niem trenera, mgra J. Binkowskiego było zgło
szenie zespołu UR do rozgrywek państwowych 
i gra na pełnowymiarowej hali sportowej UR,

której budowa, miejmy nadzieję, wkrótce ruszy
na Zalesiu. Należy nadmienić, że w obecnym roku akademickim 
futsalowcy UR wygrali po raz kolejny ekstraligę organizowaną 
przez KU AZS PRz oraz zdobyli Puchar Rektora Politechniki 
Rzeszowskiej.
Gratulujemy i dziękujemy!!!

Brązowi medaliści AMP:
Paweł Joniec, Miłosz Lewandowski, Michał Bąba, Sebastian 
Fedan, Mateusz Jędryas, Damian Jędryas, Arkadiusz Kaszow
ski, Kamil Kościelny, Dariusz Róg, Damian Skała, Jaromir Ski
ba, Krzysztof Weres.
W półfinale, w Lublinie wystąpili także: Paweł Pawlus, Mate
usz Szczecki, Jakub Juras.
Trenerem drużyny jest mgr Jacenty Binkowski.
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Walczą z najlepszymi 
w Polsce

W dniach 9-11 marca w Kleszczowie koło Piotrkowa Try
bunalskiego odbywały się Mistrzostwa Polski Seniorów i Ju
niorów w Kickboxingu Low Kick. Do zawodów przystąpiło 
274 zawodników z 70 klubów, w tym dwie studentki Wydziału 
Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego: Iwo
na Nieroda (UKS Diament Pstrągowa) i Ewa Bulanda (LUKS 
JAS-POL Krynica Zdrój). Jak zwykle nie zawiodła Nieroda, 
która już po raz trzeci z rzędu wywalczyła tytuł mistrzowski 
w kategorii wagowej do 56 kg. W finale jednogłośnym wer
dyktem sędziowskim pokonała Martę Chojnowską. Jest to już 
trzecie zwycięstwo Nierody w ich pojedynkach. Druga z na
szych studentek Ewa Bulanda o jak najlepsze miejsce na po
dium walczyła w kat. wagowej do 48 kg. Niestety, w półfinale 
uległa Joannie Walkiewicz, która całą rywalizację zwyciężyła 
i została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Kolejny 
ważny start nasze studentki czeka w kwietniu, podczas Mi
strzostw Polski Seniorów K-1 Rules, ale obie studentki już 
dziś deklarują udział w mistrzostwach Polski Seniorów Kick 
Light (16-18.03.2012; formuła zbliżona do low kick, jednak 
walka odbywa się na macie z ograniczoną siłą).

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. Nie 
odpowiadamy za treść reklam. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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35-959 Rzeszów, ul. prof. S. Pigonia 8, tel. 17 872 10 26, 
info@univ.rzeszow.pl
Redakcja: mgr Ewa Krzyżanowska, Wioletta Wrona, inż. Ludwik 
Borowiec
foto: Elżbieta Wójcikiewicz, autorzy tekstów i archiwum.
korekta: mgr Anna Szydło
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Elżbieta Sieradzka

WYCIECZKA
(NIECO) ARCHEOLOGICZNA

W sobotę, 3 marca br., grupa studentów I roku archeolo
gii wraz z opiekunem mgr. Bogusławem Berdelem udała się 
do Jaślisk, malowniczo położonej miejscowości w Beskidzie 
Niskim. Powrót zaplanowany był na niedzielę, 4 marca, po 
południu. Do tego czasu mieliśmy dobrze się bawić, oderwać 
od archeologicznych problemów otaczających nas na co dzień 
oraz - co najważniejsze - bez zbędnych stresów opanować 
podstawy poruszania się na nartach biegowych. Nie wszystko 
udało się tak, jak sobie wyobrażaliśmy, co wcale nie oznacza, że 
zakwalifikowaliśmy ten weekend do grupy nieudanych.

Podróż do Jaślisk była zaskakująca, jak do innego świata. 
W Rzeszowie panowała zdecydowanie wiosenna pogoda. Pako
waliśmy kolejne komplety nart biegowych do bagażnika busa 
wyłącznie z obowiązku, zupełnie pozbawieni wiary, że będziemy 
jeździć. Podczas podróży ze wzrastającym zdumieniem obserwo
waliśmy, jak w miarę przybliżania się do punktu docelowego ilość 
zalegającego śniegu zwiększa się. W Jaśliskach panowały zimowe 
warunki. Rozglądaliśmy się ciekawie po wiosce, intrygował nas 
wyraźnie widoczny prostokątny układ rynku, świadczący o tym, 
że Jaśliska były lokowane jako miasto oraz stojący w samym cen
trum budynek w stylu bawarskim, który niezbyt nam pasował do 
klimatu miejscowości.

Schronisko „Zaścianek” zaskoczyło nas autentyczną rodzin
ną atmosferą oraz wiszącymi w przedsionku skórami dzików 
i wielkim plakatem filmu „Wino truskawkowe”, którego akcja roz
grywa się właśnie w Jaśliskach. Po spożyciu posiłku, bez zbędnej 
zwłoki wyruszyliśmy na narty. Wszyscy ci, którzy liczyli na jakiś 
rodzaj „oślej łączki” i powolną naukę podstaw biegu boleśnie się 
zawiedli. Mgr B. Berdel postanowił rzucić nas od razu na głęboką 
wodę, a raczej wysoką i stromą górę, noszącą nazwę Kamarka.

Z początku szło nam całkiem dobrze, nie licząc kilku przy
padkowych upadków. Prawdziwe trudności zaczęły się dopiero 
wraz z osiągnięciem granicy lasu i związanego z tym przymusu 
wspinania się po krętej, wąskiej, stromej i nierównej leśnej dro
dze. W dodatku coraz trudniej było nam podnosić się z upadków, 
gdyż zapadaliśmy się w półmetrową warstwę śniegu. Pomimo 
tych przeszkód, do których należy również zaliczyć nasz brak 
doświadczenia, uparcie pięliśmy się do góry. Po chwili podziwia
nia piękna krajobrazu trzeba było jednak wracać na dół. Wbrew 
pozorom nie było to zadanie proste, ale w końcu, po bardzo dłu
gich kilkudziesięciu minutach zjeżdżania (w różnych pozycjach, 
wywracania się, czołgania lub przedzierania się przez zaspy się
gające do kolan) udało nam się wrócić do schroniska. Z radością 
pozbyliśmy się mokrych ubrań i zawiesiliśmy je na grzejnikach, 
a następnie wyczerpani, choć szczęśliwi, padliśmy na łóżka i gdy
by nie obietnica archeologicznych atrakcji, prawdopodobnie tego 
wieczoru byśmy się z nich nie ruszyli.

Naszym przewodnikiem do dalszych działań został Stanisław 
Lorenc, właściciel schroniska, gdzie zatrzymaliśmy się. Opo

wiedział nam o historii Jaślisk, które niegdyś były kwitnącym 
przygranicznym miasteczkiem, słynącym z handlu winem. Do
wiedzieliśmy się, że każdy dom miał piwniczkę do przechowy
wania tego szlachetnego trunku. Pan Stanisław zaproponował 
nam krótką wycieczkę do podziemi. Odwiedziliśmy trzy piwnice, 
z których największa miała ponad 20 m długości i według relacji 
można było do niej wjeżdżać wozem. Podziwialiśmy wysiłek wło
żony w budowę tych lochów - sufity i ściany z kamienia lub cegły 
ze starannie wykonanym sklepieniem romańskim. Pan Stanisław 
pokazał nam też, gdzie biegły dawniej mury miejskie i opowie
dział o historycznej zabudowie rynku, który w czasie deszczu 
można było obejść dookoła i pozostać suchym, dzięki zadaszo
nym gankom przed każdym domem. Dowiedzieliśmy się też, że 
w centrum rynku stał zabytkowy, pięćsetletni ratusz, ale został 
rozebrany, a na jego miejscu postawiono budynek w stylu bawar
skim. Podzieliliśmy zdanie naszego przewodnika co do błędnej 
decyzji i wróciliśmy do schroniska zastanawiając się, co zrobić, 
żeby wspaniałe jaśliskie piwnice stały się bardziej znane.

Tego wieczoru czekało nas już tylko krótkie spotkanie inte
gracyjne, podczas którego otrzymaliśmy od pana Berdela oficjal
ną pochwałę za wytrwałość i szybko poszliśmy spać, bo byliśmy 
bardzo zmęczeni.

Niedzielę rozpoczęliśmy od pobytu w pięknym osiemnasto
wiecznym kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny. Kiedy wró
ciliśmy, niestrudzony mgr B. Berdel zaproponował nam kolejną 
wyprawę na nartach, ale że stan niektórych studentów wykluczał 
kolejny poważny wysiłek fizyczny, postanowiliśmy wybrać się pie
szo do oddalonego o około 5 km Lipowca. Szliśmy po oblodzonej 
drodze, podziwiając otaczający nas krajobraz i liczne kapliczki.

Czas spędzony w Jaśliskach minął szybko, ale zapamiętamy 
go na długo, nie tyle ze względu na liczne siniaki i zadrapania, 
ale ze względu na niezwykły klimat panujący w tej trochę zapo
mnianej miejscowości. Poznaliśmy się lepiej, przy okazji świetnie 
się bawiąc. Zachwyciły nas jaśliskie piwnice i piękne beskidzkie 
krajobrazy. Jesteśmy pewni, że chętnie tam jeszcze wrócimy.
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY
• edukacja artystyczna w zakresie

sztuki muzycznej
• nauki o rodzinie
• pedagogika

WYDZIAŁ BI0L0GICZN0- ROLNICZY
• architektura krajobrazu
• biologia
• ochrona środowiska
• rolnictwo
• technologia żywności i żywienia człowieka

WYDZIAŁ EKONOMII
• ekonomia

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
•filologia angielska
• filologia germańska
• filologia polska
• filologia rosyjska

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY
• edukacja techniczno-informatyczna
• fizyka
• fizyka techniczna
• informatyka
• inżynieria materiałowa
• matematyka
• mechatronika
• inżynieria bezpieczeństwa

• administracja
• europeistyka
• prawo

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY
• archeologia
• historia
• kulturoznawstwo
• politologia
• praca socjalna
• socjologia

WYDZIAŁ SZTUKI
• edukacja artystyczna w zakresie 

sztuk plastycznych
• grafika

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYDZIAŁ MEDYCZNY
• dietetyka
• fizjoterapia
• pielęgniarstwo
• położnictwo
• ratownictwo medyczne
• zdrowie publiczne

• turystyka i rekreacja
• wychowanie fizyczne

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
• biotechnologia

MIĘDZYWYDZIAŁOWY INSTYTUT FILOZOFII
• filozofia

Uniwersytet Rzeszowski 
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. +48 17 872 10 00, faks +48 17 872 12 65 
e-mail: info@univ.rzeszow.pl www.univ.rzeszow.pl

mailto:info@univ.rzeszow.pl
http://www.univ.rzeszow.pl

