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Z obrad Senatu

Majowe posiedzenie Senatu (31 maja) roz
poczęło sprawozdanie prowadzącego obrady 
prof. dra hab. Włodzimierza Bonusiaka, rek
tora UR, z działalności Uczelni w 2006 r. Sena
torowie wysłuchali też sprawozdania finanso
wego, przedstawionego przez mgr Janinę Kut, 
kwestora UR. Przyjęto uchwały akceptujące 
sprawozdania.

Senat przyjął też uchwałę o wysokości budże
tu UR w 2007 r., było to możliwe po uzyskaniu 
pełnych informacji o tegorocznej dotacji dla Uni
wersytetu. Przychody z podstawowej działalno
ści operacyjnej wyniosą 119,447 mln zł, fundusz 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 
28,496 mln zł, wartość funduszu inwestycyjnego 
wynosi 19,253 mln zł. Senat przyjął budżet w wy
sokości 171,447 mln zł. Oczywiście nie uwzględ
niono tu nakładów na inwestycje, które mają być 
dofinansowane z funduszy unijnych i z których 
dwie: obiekty przy ul. Cegielnianej i rozbudowa 
kompleksu w Zalesiu mają realne szanse na roz
poczęcie w czwartym kwartale br. Ich wartość 
łączna przekracza 250 mln zł.

Głosowano też wnioski rad wydziałów o pla
nowanym utworzeniu studiów II stopnia (magi
sterskich) na dwóch kierunkach: biotechnologia 
i politologia. Senat przyjął uchwały wyznaczają
ce laudatorów uroczystego nadania tytułu dok
tora honoris causa profesorom: Józefowi Szaj
nie (laudator prof. Lech Andrzej Sokół) i Felikso
wi Kirykowi (laudator prof. Henryk Samsonowicz).

W sprawach osobowych głosowano wniosek 
Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie pro

fesora Krzysztofa Lipińskiego, wnioski Rady 
Wydziału Ekonomii o zatrudnienie (na stanowi
sku prof. nadzw.) dra hab. Bogusława Ślusarczy
ka i dra hab. Grzegorza Ślusarza. Wszystkie zgło

szone sprawy uzyskały poparcie Senatu.
Senat przyjął tez uchwałę w sprawie warun

ków i trybu rekrutacji na studia licencjackie i ma
gisterskie (w roku akadem. 2008/2009) oraz 
uchwałę o zasadach rekrutacji na studia dokto
ranckie. Przy sprzeciwie reprezentantów samo
rządu studenckiego Senat przyjął też uchwałę 
o odpłatności za studia niestacjonarne i inne 
formy edukacyjne.

Senatorowie rozstrzygnęli też o zmianach 
w Statucie uczelni, które są efektem zgłasza
nych przez niektóre jednostki i grupy zawodo
we propozycji do senackiej komisji statutowej. 
Przyjęte zmiany przedstawione są na stronie in
ternetowej Uczelni, w końcowej części zamiesz
czonego tam Statutu.

21 czerwca 2007 r. odbyło się czerwcowe 
posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszow
skiego. Senatorowie zaakceptowali przedsta
wione przez dziekanów uchwały rad wydziałów 
w sprawie określenia warunków zakończenia 
studiów I i II stopnia. Senat przyjął też uchwałę 
o nadaniu tytułu profesora honorowego Uniwer
sytetu Rzeszowskiego profesorom: Marcie Buj- 
nakowej (dziekan Wydziału Prawa Uniwersyte
tu w Koszycach), Marko Jacowowi (kierownik 
Katedry Europy Środkowowschodniej Uniwer

sytetu La Sapienza w Rzymie) i Jurijowi Maka

rowi (dziekanowi Wydziału Politologii i Stosun
ków Międzynarodowych Uniwersytetu w Czer- 
niowcach).

Senat rozpatrywał też sprawy osobowe na
uczycieli akademickich. Na Wydziale Pedago- 
giczno-Artystycznym podejmuje pracę prof. dr 
hab. Maria Chodkowska, a dr hab. Tadeusz 
Błoński będzie zatrudniony na stanowisku pro
fesora nadzwyczajnego tegoż Wydziału. Senat 
zaakceptował też wniosek RW Matematyczno- 
Przyrodniczego o zatrudnienie dr hab. inż. Lu
cyny Leniowskiej na stanowisku prof. nadzwy
czajnego.

Prowadzący obrady Senatu prof. dr hab. Wło
dzimierz Bonusiak przedstawił senatorom 
informację o pracach nad strategią rozwoju Uni
wersytetu w ciągu najbliższych 6 lat. Senatoro
wie w dyskusji podnosili sprawy, które w nieod
ległej przyszłości będą wpływać decydująco na 
funkcjonowanie publicznych uczelni.

Senat głosował też wniosek władz Uczelni 
o zniesienie w strukturze UR Międzywydziałowe
go Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. De
cyzję rozwiązującą Studium podjęto po wysłucha
niu przedstawiciela tej jednostki, który oprócz ar
gumentów za utrzymaniem przedstawił również list 
pracowników Studium do Senatu. Senatorowie za
akceptowali też regulamin nagradzania nauczy
cieli akademickich oraz wniosek Rady Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego o uruchomienie 
nowej specjalności - fizyczna inżynieria środowi
ska - na kierunku fizyka techniczna (studia II stop
nia, magisterskie).

Z uczelni do wojska
Przez trzy dni (8-10 czerwca 2007 r.) w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocła
wiu odbywały się IV Ogólnopolskie Zawody 
Sprawnościowo-Obronne Młodzieży Akademickiej 
„Military Żak 2007””. Uczestniczyła w nich młodzież 
studencka z 18 polskich uczelni. Celem akcji było 
popularyzowanie wśród studentek i studentów te
matyki szkolenia wojskowego z zakresu: wiedzy 
o współczesnych siłach zbrojnych Polski i NATO, 
zagadnień związanych z obronnością kraju oraz 
podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i strze
leckiej. Uniwersytet Rzeszowski reprezentowali 
studenci II i III roku Wydziału Wychowania Fizycz
nego, studiów dziennych licencjackich - wyłonie
ni w wyniku wewnątrzuczelnianego współzawod
nictwa: Adam Lubera, Arkadiusz Kozdraś, Sta
nisław Je¿ i Paweł Ciszewski.
Najlepszym zawodnikiem z Uniwersytetu Rze
szowskiego okazał się Adam Lubera. W klasyfi
kacji generalnej nasz drużyna zajęła 11 miejsce.
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PROFESOROWIE: JÓZEF SZAJNA I FELIKS KIRYK
DOKTORAMI HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
6 czerwca, w szóstą rocznicę utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, podczas nad
zwyczajnego posiedzenia Senatu Uczelni uroczyście nadano tytuł doktora honoris causa 
Profesorom: Józefowi Szajnie i Feliksowi Kirykowi

Na recenzentów dorobku naukowego wyró¿nio- 
nych profesorów Senat w styczniu br. powołał: 
dla oceny dorobku prof. Józefa Szajny: prof. 
Lecha Andrzeja Sokoła, dyrektora Instytutu 
Sztuki PAN, Warszawa, wykładowcę w war
szawskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwero
wicza oraz prof. Tadeusza Wiktora, prof. 
zwycz. w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersy
tetu Rzeszowskiego, członka Międzynarodowe
go Triennale Grafiki - Kraków dla oceny dorob
ku prof. Feliksa Kiryka: prof. zwycz. dr hab. czł. 
rzecz. PAN Henryka B. Samsonowicza i dra 
hab. prof. UR Józefa Półćwiartka.
Laudacje, podczas uroczystości w auli Uczelni 
przedstawili: prof. L. Sokół i prof. H. Samsono
wicz.
Zdjęcia z uroczystości na str. 1 i 2 okładki.

JÓZEF SZAJNA, artysta malarz, re¿yser, sce

narzysta.
Urodził się w 1922 r. w Rzeszowie. Studia 

w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W cza
sie II wojny światowej członek Związku Walki 
Zbrojnej, Armii Krajowej, więzień niemieckich 
obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Bu- 
chenwaldzie. Od 1972 r. profesor ASP w War
szawie i kierownik podyplomowego Studium 

Scenografii. Kierował Teatrem Ludowym w No
wej Hucie oraz stworzonym przez siebie „Cen
trum Sztuki Studio” (Teatr-Galeria) w Warsza
wie.

Współpracował z Teatrem Starym w Krako
wie, Teatrem ¡Śląskim w Katowicach, Teatrem 

Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem Polskim 
w Warszawie oraz wieloma teatrami zagranicz
nymi. W 1997 r. powstała „Szajna Galeria” 
w Rzeszowie.

Członek Honorowy Miêdzynarodowego Sto
warzyszenia Artystów Plastyków AIAP/IAA przy 
UNESCO. Odznaczony K^em Komandor
skim z Gwiazdą oraz Wielkim Orderem Odro
dzenia Polski, K^em Oœwiêcimskim. Laure
at Nagrody Ministra Kultury, Nagrody Miasta 
Krakowa, Nagrody m.st. Warszawy, Nagrody 
Ministra Spraw Zagranicznych i Prezesa Rady 
Ministrów za twôrczoœæ artystyczną. Jest człon
kiem Miêdzynarodowej Rady Oœwiêcimskiej 
i Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczehstwa.

Brał udział w wystawach: Biennale w Wenecji 
w 1970 i 1990 r., Biennale w Sao Paulo w la
tach 1979 i 1989, Europa Europa w Bonn 
w 1994 r., i w wielu miêdzynarodowych festiwa
lach teatralnych, uzyskując szereg nagród i wy- 
^¿nień artystycznych.

Otrzymał tytuł Akademika ze Złotym Meda
lem Accademia Italia delle Arti e del Lavoro, Zło
ty Medal Miêdzynarodowego Parlamentu, Świa

tową Nagrodê - Statuę Zwyciêstwa, Nagrodê 
Oscar d’Italia przyznaną przez Accademia d’Eu
ropa - Calvatone, Doktorat Honoris Causa Uni
wersytetu w Oldenburgu i Uniwersytetu Śląskie

go w Katowicach.
Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach 

muzealnych, m.in. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krako
wie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Mu
zeum Sztuki w £odzi, Muzeach w Rzeszowie 
i Toruniu, Muzeum na Majdanku, Centrum 
RzeŸby Polskiej w Orońsku, w zbiorach Mu
zeum Miasta Bochum, Muzeum Historii Niemiec 
w Bonn, Muzeum Buchenwaldu w Weimarze, 
Muzeum Narodowym w Osace, Muzeum Sztu
ki w Goteborgu, Muzeum Sztuki w Recklinghau
sen, Muzeum Sztuki Współczesnej „Ludwig 
Muzeum” w Budapeszcie, Muzeum im. A. Pusz
kina w Moskwie, Muzeum Yad Vashem w Jero

zolimie, Davis Muzeum w Bostonie i w kolek
cjach prywatnych w kraju i za granicą.

FELIKS MICHA£ KIRYK, wybitny znawca hi
storii średniowiecza.

Urodzony 24 września 1933 r. w Bukowsku k. 
Sanoka. Absolwent WSP w Krakowie 1956, dr 
1961, dr hab. 1974, prof. nadzw. 1981, prof. zw. 
1989, dr h.c. Uniwersytetu we Lwowie 1998.

WSP w Krakowie: wicedyrektor Instytutu Hi
storii 1970-89 (z przerwami), prorektor 1986
89, rektor 1993-99. Stypendia: Praga, Braty
sława, Bardiów, Koszyce 1959, 1961, 1972; 
Budapeszt 1967, Wiedeń 1989; Lwów (wielo
krotnie) 1986-98.

Od r. 1954 jest członkiem Polskiego Towarzy
stwa Historycznego, w l. 2000-2003 członkiem 
Zarządu Głównego PTH i jego wiceprezesem, 
przewodniczącym Rady Naukowej Stacji PTH 
w Przemyślu w l. 1972-1984, współorganizato
rem XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Pol
skich w Krakowie w r. 2004. Był tak¿e wielolet
nim członkiem redakcji „Studiów Historycznych”, 
przewodniczącym Rady Naukowej pisma „Ma
łopolska”, redaktorem naczelnym „Rocznika Sa
nockiego” i „Rocznika Sądeckiego” oraz człon
kiem Stowarzyszenia Autorów Polskich.
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Prowadzi badania naukowe w zakresie dzie

jów Polski XIV-XV w., historii miast Polski połu
dniowej XIII-XVI w. oraz historii oświaty i szkol
nictwa doby przedrozbiorowej, a tak¿e biogra- 
fistyki.

Autor 350 prac naukowych, w tym 7 książek, 
m.in.: Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i za
granicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka 
1967; Cechowe rzemiosło metalowe Krakowa 
1972; Rozwój urbanizacji Małopolski. Woje
wództwo krakowskie (powiaty południowe) XIII
XVI w. 1985; Nauk przerwanych perła 1986; 
Urbanizacja Małopolski XIII-XVl w. Wojewódz
two sandomierskie 1994; Szkolny słownik bio
graficzny (redaktor i autor ok. 100 haseł) 1984; 
Wielka historia Polski (koncepcja całości i au
tor połowy tekstów w obu tomach) 1998, t. 1-2; 
Dzieje narodu i państwa polskiego (koncepcja 
cyklu 43 zeszytów i autor 2) 1986,1990. Pro
motor 12 prac doktorskich, z których 9 dopro
wadził do habilitacji. Z regionu podkarpackiego 
Jego redakcji i współautorstwa są Dzieje Rze
szowa (t. I-III), historia Mielca oraz monografie 
Sanoka, Przemyśla, Ropczyc i Dębicy.

Otrzymał liczne nagrody, w tym: Nagrodę 
Naukową Miasta Krakowa (1975), Nagrodę 
„W dziedzinie kultury i sztuki” wojewody krakow
skiego (1997), kilkanaście Nagród Ministra, 
a także Nagrody Rektora uczelni za osiagnię- 
cia naukowe. Jest doktorem honoris causa Uni
wersytetu Lwowskiego (1987) oraz honorowym 
profesorem Uniwersytetu w Kamieńcu Podol
skim (2001) i członkiem korespondentem PAU. 
Odznaczony został m.in. Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2002) oraz Meda
lem KEN (1976).

Uczeń Profesorów: Karola Buczka, Zofii Bud
kowej, Józefa Garbacika, Henryka Samsono
wicza, Mariana Biskupa.

Budowa Roku dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszowski Oddział Polskiego Związku In- 
¿ynierów i Techników Budownictwa wyró¿- 
nił Uniwersytet Rzeszowski w siódmej edy
cji konkursu na budowę roku 2006 roku, na 
Podkarpaciu. Nagrodę pierwszego stopnia 
oraz tytuł Budowy Roku przyznano naszej 
Uczelni za wzorowo przeprowadzoną moderni
zację budynku przy ul. Dąbrowskiego 
i dostosowanie go do potrzeb Instytutu Muzyki. 
Oceniająca komisja uznała, że dostosowanie 
placówki dla potrzeb nowych użytkowników zo
stało przeprowadzone w krótkim czasie i było 
połączone z kompleksową modernizacją oto
czenia budynku. Jury dostrzegło też wysoką 
jakość prowadzonych robót. Generalnym wy

konawcą prac było Przedsiębiorstwo Remon
towo-Budowlane “REMBUD” ze Strzyżowa, a ze 
strony inwestora nadzór nad pracami sprawo
wał mgr inż. Grzegorz Podsiadło.
Komisja oceniająca zgłoszone do konkursu 
obiekty nie przyznała drugiej nagrody w kate
gorii obiekty zmodernizowane, trzecią wyróż
niono remont Teatru im. Wandy Siemaszkowej. 
Nagrody przyznano też w innych grupach: wśród 
obiektów sportowo-rekreacyjnych pierwszym 
miejscem nagrodzono halę widowiskowo- spor
tową z lodowiskiem w Sanoku; w grupie dróg za 
najlepszą uznano północną obwodnicę Rzeszo
wa, a w kategorii obiekty budownictwa ogólnego 
klinikę ortopedyczną w Rudnej Małej.

Nauczyciele akademiccy UR 
w Komitetach Polskiej Akademii Nauk

Systematycznie odbywają się pierwsze w no
wej kadencji zebrania komitetów naukowych 
Polskiej Akademii Nauk Wyboru ich członków 
dokonano jesienią i wiosną br. z grona uczo
nych reprezentujących poszczególne dyscypli
ny nauki. Komitety naukowe - jak napisano na 
stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk - 
są samorządną, współpracującą z wydziałami 
ogólnokrajową reprezentacją poszczególnych 
dyscyplin naukowych lub ich grup oraz między- 
dyscyplinowych problemów naukowych, służą
cą integrowaniu uczonych całego kraju. W skład 
komitetów naukowych wchodzą krajowi człon
kowie Polskiej Akademii Nauk odpowiednich 
specjalności, wybitni pracownicy naukowi repre

zentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Aka
demii Nauk i instytuty zaplecza naukowo-ba
dawczego resortów, a także przedstawiciele 
instytucji i organizacji gospodarczych i społecz
nych. Z racji ich składów, grupujących wybitnych 
przedstawicieli całego środowiska naukowego, 
komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk sta
nowią najbardziej reprezentatywne grono spe
cjalistów w danej dyscyplinie naukowej.

W celu wykonania określonych zadań nauko
wych, Prezydium Akademii, na wniosek Preze
sa PAN, tworzy na okres swojej kadencji komi
tety problemowe, określa ich zadania i struktu
rę w drodze regulaminu oraz powołuje ich 
członków. Komitet problemowy może działać 

przy Prezydium albo przy wydziale Akademii. 
Skład komitetów problemowych nie stanowi re
prezentacji środowiska, lecz jest to właściwie 
dobrany zespół ekspertów.

Komitety naukowe i problemowe, jako stałe or
gany Akademii działające przy wydziałach lub 
bezpośrednio przy Prezydium PAN, pełnią 
w głównej mierze funkcje ciał doradczych i opi
niodawczych. Podstawowym zadaniem komite
tów naukowych jest oddziaływanie na rozwój 
danej dyscypliny naukowej w skali kraju, integro
wanie ośrodków i środowisk naukowych oraz roz
wiązywanie określonej problematyki naukowej. 
Szczególne znaczenie ma działalność komitetów 
w zakresie doradztwa, zwłaszcza opracowywa
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nie ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla orga
nów administracji państwowej. Wa¿ne znacze
nie ma równie¿ działalność komitetów w zakre
sie upowszechniania i wprowadzania do prakty
ki gospodarczej i społecznej wyników badań 
naukowych, w tym szczególnie organizacja kon
ferencji i zebrań naukowych oraz inicjowanie ba
dań naukowych. Część komitetów prowadzi wła
sne wydawnictwa (zwarte i periodyczne), w któ
rych publikowane są prace z obszaru dyscyplin 
objętych zakresem działania komitetu.

W poprzedniej kadencji (2003-2006) powo
łano 64 stałe komitety naukowe dla podstawo
wych dyscyplin naukowych, współpracujących 
z poszczególnymi wydziałami PAN.

* * *

Prof. dr hab. Kazimierz O¿óg, nauczyciel 
akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uni
wersytetu Rzeszowskiego został wybrany 
z grona 800 profesorów w skład 40-osobowe- 
go Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akade
mii Nauk (kadencja 2007-2010). Jest najmłod
szym profesorem w tym zespole uczonych.

Mieszkający w Górnie profesor Kazimierz 
O¿óg jest absolwentem Uniwersytetu Jagiel
lońskiego (1976). Tam też uzyskał wszystkie 
stopnie naukowe, od 2003 r. posiada tytuł pro
fesora. W latach 1976-1990 pracował na Uni
wersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem pro
fesora Bogusława Dunaja, a od roku 1990 do 
1994 w Sekcji Polskiej Uniwersytetu Lille III, 
pod kierunkiem profesora Daniela Beavois. 
Od 1994 r. w Rzeszowie, najpierw WSP, obec
nie Uniwersytet.
Profesor K. Ożóg interesuje się współczesnym 
językiem polskim, dialektologią i językiem Po-

lonii francuskiej. Jest znanym w Polsce po
pularyzatorem wiedzy o języku i kulturze. 
Autor 4 książek i 100 artykułów naukowych. 
Recenzował 35 prac doktorskich i 5 habilita
cyjnych.

W wyniku ogólnopolskich tajnych wyborów dr 
hab. n. med. prof. UR Andrzej Kwolek, dzie
kan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rze
szowskiego został wybrany ponownie do Ko
mitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Inte
gracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk na 
lata 2007-2010. Na pierwszym zebraniu Ko
mitetu w nowym składzie Profesor został wy
brany zastępcą Przewodniczącego Komitetu 
i ponownie Przewodniczącym Komisji Reha
bilitacji Medycznej. Członkowie Komitetu Re
habilitacji należą do jednej z 5 Komisji: Inży
nierii Rehabilitacyjnej; Rehabilitacji Medycznej; 
Promocji Zdrowia i Rekreacji; Wychowania Fi
zycznego i Sportu; Psychospołecznych 
Aspektów Niepełnosprawności.
Komitet Rehabilitacji zajmuje się interdyscypli
narną problematyką podstaw i metod rehabili
tacji; fizjologicznymi, psychologicznymi i socjo
logicznymi podstawami rehabilitacji; badaniami 
w zakresie bioinżynierii rehabilitacyjnej, bada
niami podstawowymi i stosowanymi w kulturze 
fizycznej i w sporcie, wpływem kultury fizycznej 
i sportu na zdrowotność społeczeństwa, kultu
rą fizyczną i sprawnością młodzieży.

Dr hab. prof. UR Andrzej Kwolek jest ab
solwentem Śląskiej Akademii Medycznej 

w Katowicach (1966). Stopień dra n. med. 
uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej w Ka

towicach (1971), habilitacja w Akademii Me
dycznej w Warszawie (1995).

Zainteresowania naukowe Profesora koncen
trują się na rehabilitacji w udarach mózgu, no
wych technikach biologicznego sprzężenia 
zwrotnego, rehabilitacji w stwardnieniu roz
sianym, rehabilitacji po urazach rdzenia krę
gowego, rehabilitacji środowiskowej, organi
zacji rehabilitacji medycznej.

Wyjątkowym sukcesem rzeszowskich arche
ologów zakończyły się wybory do Komitetu 
Nauk Pra i Protohistorycznych PAN. W skład 
20-osobowego gremium polskich uczonych 
weszli: prof. dr hab. Sylwester Czopek, 
prof. dr hab. Jan Machnik i prof. dr hab. 
Michał Parczewski, nauczyciele akademic
cy w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rze
szowskiego.
Komitet Nauk Pra i Prohistorycznych zajmu
je się archeologią pradziejową i starożytną 
oraz archeologią średniowiecza i czasów no
wożytnych wraz z dyscyplinami z nimi współ
pracującymi. Komitet pełni funkcję Komitetu 
Narodowego ds. Współpracy z Międzynaro
dową Unią Archeologii Słowiańskiej (MUAS). 
Członkowie Komitetu działają w pięciu Komi
sjach: Antropologii Pradziejów i Średniowie
cza; Archeologii Średniowiecza i Nowożytno- 

ści; Dziejów Archeologii; Epoki Brązu i Wcze
snej Epoki Żelaza; Metod i Teorii Badań 

Archeologicznych.

Prof. dr hab. Sylwester Czopek, dyrektor In
stytutu Archeologii zajmuje się archeologią 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Prowa
dzi badania związane z tą problematyką na 
ziemiach polskich. Zajmuje się też pradzie
jami Polski południowo-wschodniej i muzeal
nictwem archeologicznym.
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Autor 140 publikacji, w tym: 8 monografii, re
dakcje prac zbiorowych (3), redakcja nauko
wa rocznika naukowego „Materiały i Sprawoz
dania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicz
nego” (13 kolejnych tomów); wa¿niejsze 
publikacje: Południowo-wschodnia strefa kul
tury pomorskiej, Rzeszów 1992; Grupa tar
nobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym 
Wisłokiem, Rzeszów 1996; Kamień - brąz - 
¿elazo, Rzeszów 1998; Cmentarzysko ciało
palne z przełomu epok brązu i ¿elaza w Pysz
nicy, Stalowa Wola 1999; Pradzieje Polski po
łudniowo-wschodniej, Rzeszów 1999 wyd. I, 
2003 wyd. II; Wstęp do muzealnictwa i kon
serwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 
2000; Pysznica, pow. Stalowa Wola, stano
wisko l - cmentarzysko ciałopalne z przeło
mu epok brązu i ¿elaza, Rzeszów 2001; 
Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki 
¿elaza w Knapach, Rzeszów 2004.

Prof. dr hab. Jan Machnik zajmuje się ar
cheologią neolitu i początków epoki brązu. 
Jego badania obejmują: stosunki kulturowe 
w Polsce i w krajach naddunajskich u schył
ku neolitu i w początkach epoki brązu, wy- 
^¿nienie szeregu nowych jednostek takso
nomicznych i uściślenie chronologii. Związki 
między Kaukazem a strefą iberyjsko-alpejsko- 
karpacką w III tysiącleciu przed Chr., kształ
towanie się rubieży kulturowych u schyłku 
neolitu i w początkach epoki brązu w dorze
czu górnej Wisły, Bugu i Dniestru. W latach 
1956-1960 organizował i kierował tzw. arche
ologiczną ekspedycją lubaczowską prowa-

Pozytywna ocena 
dla pielęgniarstwa

Z Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał 
uchwałę nr 595/2007 Prezydium Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny jako
ści kształcenia (na poziomie studiów pierwsze
go stopnia - licencjackich) na kierunku pielę
gniarstwo (Wydział Medyczny). Kierunkowi 
przyznano ocenę pozytywną.
W uzasadnienie podkreślono, ¿e uczelnia speł
nia wymagania kadrowe, programowe i organi
zacyjne, a także posiada odpowiednią bazę 
materialną do prowadzenia studiów na kierun
ku pielęgniarstwo. Następna planowana ocena 
jakości kształcenia na pielęgniarstwie zaplano
wana została w roku akademickim 2009/2010. 
Kierunek pielęgniarstwo będzie jeszcze oce
niany w 2007 r. przez komisję z Ministerstwa 
Zdrowia.

dzącą poszukiwania w prawym dorzeczu 
Sanu, w 1964 uczestniczył w pierwszej pol
skiej ekspedycji archeologiczno-etnograficz- 
nej do Mongolii, w 1965 w ekspedycji polsko- 
francuskiej w Masywie Centralnym na terenie 
Francji. W latach 1967-1974 współkierował 
ekspedycją polsko-amerykańską w zachod
niej części Małopolski, 1984-1990 kierował 
badaniami neolitycznych kurhanów w Karpa
tach polskich, 1991-1999 współkierował ba
daniami polsko-słowackiej ekspedycji arche
ologicznej na Wyżynie Ondawskiej. Od 
1992 r. współkieruje polsko-ukraińską ekspe
dycją archeologiczną w międzyrzeczu Sanu 
i Dniestru. Prowadził też badania na Rozto
czu Środkowym, na Grzędzie Sokalskiej, na 

Pogórzu Dynowskim oraz jako konsultant na
ukowy na trasie przyszłej autostrady A4 na 
wschód od Krakowa (od 2003 r.).

Prof. dr hab. Michał Parczewski zajmuje się 
archeologią średniowiecza. Jego badania na
ukowe obejmują: etnogenezę Słowian oraz 
początki dziejów i kultury Słowian w Polsce

Wydaje Uniwersytet Rzeszowski za zgodą Rek
tora.
Autorzy tekstów i współpracownicy nie otrzy
mują honorariów za publikacje.
Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji 
tekstów i zmiany tytułów. Nie odpowiadamy za 
treść reklam.
Wszelkie prawa zasti^one.

Adres Redakcji: 35-959 Rzeszów
al. T. Rejtana 16c, tel. 017 872 10 26
e-mail: info@univ.rzeszow.pl

na tle Europy Środkowej i Wschodniej 

w V-VII w. n.e.; kształtowanie się podziału 
Słowiańszczyzny na odłam wschodni i za
chodni; wczesnośredniowieczne osadnictwo 
słowiańskie w Polsce południowej, na Słowa
cji i na Ukrainie; problematyka etniczna jako 
przedmiot badań archeologii; archeologia 
Karpat. Terenowe: wykopaliskowe w Bachó- 
rzu k. Dynowa na największej w Polsce osa
dzie wczesnosłowiańskiej (1972-1976, 
ponownie od 1989). Uczestnik licznych prac 
wykopaliskowych: na osadach wczesnośre
dniowiecznych nad Sanem w Wybrzeżu k. Du
biecka (1977-1979), Uluczu (1981-1983) 
i Sanoku (1985-1987, 2004); wykopaliskowe 
na kilku stanowiskach i poszukiwawcze w róż
nych rejonach na południu Górnego Śląska 

(1969-1975); poszukiwawcze na terenie Kar
pat, głównie w dorzeczu Sanu (od 1969 r.); 
poszukiwawcze i wykopaliskowe w południo
wo-zachodniej Bułgarii (1979-1982); pierw
sze polskie wykopaliska na Spitsbergenie 
(1982).
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Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego 
doktorami honoris causa Uniwersytetu w Berdiańsku

16 maja br. Berdiański Uniwersytet 
Mened¿mentu i Biznesu przyznał ty
tuły doktora honoris causa dwóm na
uczycielom akademickim Uniwersy
tetu Rzeszowskiego: prof. dr. hab. 
Włodzimierzowi Bonusiakowi i dr. hab. 
prof. UR Stanisławowi Saganowi.
Podczas uroczystości w Berdiańsku 
(Ukraina, miasto liczące 130 tys. miesz

go, zajmuje się rozwojem współpracy 
z zagranicznymi uczelniami. Na Wydzia
le Prawa kieruje Zakładem Ustrojów 
Państw Europejskich. W badaniach po-

ludnościowa i ekono
miczna ZSRR na 
okupowanych zie
miach polskich w la-

kańców, położone nad Morzem Azow- 
skim) przypomniano zasługi pracowników 
Uniwersytetu Rzeszowskiego dla rozwo
ju nauki, stosunków polsko-ukraińskich, 
badań nad historycznymi wydarzeniami 
XX w.

Prof. W. Bonusiak jest rektorem Uniwer
sytetu Rzeszowskiego, historykiem, któ
ry w ubiegłym roku obchodził jubileusz 
40-lecia pracy naukowej. Zajmuje się hi
storią powszechną i historią gospodar
czą Polski XX wieku. Promotor 18 dok
torantów, recenzent w przewodach ha
bilitacyjnych i profesorskich. Autor wielu 
książek, ostatnio ukazała się Polityka 

tach 1939-1941 („Zachodnia Ukraina” i 
„Zachodnia Białoruś”) oraz biografia I. £u- 
kasiewicza i historia rozwoju kopalnictwa 
naftowego pt. Szejk z Galicji. Władze Uni
wersytetu w Berdiańsku, podejmując 
uchwałę o doktoracie honorowym dla 
prof. Bonusiaka, przypomniały Jego za
sługi dla „nauki ponad granicami”, która 
owocuje wieloma wspólnymi konferencja
mi i wydawnictwami oraz coraz po
wszechniejszym wyjazdem młodych 
z Ukrainy do polskich uczelni, w tym Uni
wersytetu Rzeszowskiego.

Dr hab. prof. UR Stanisław Sagan jest 
prorektorem Uniwersytetu Rzeszowskie- 

dejmuje problematykê polskiego prawa 
konstytucyjnego i ustrojów państw eu
ropejskich. Autor licznych publikacji, 
w których dokonuje porównań wybranych 
form ustrojowych na przestrzeni ostatnich 
lat. W maju 2006 roku podczas konferen
cji Stowarzyszenia Uczelni Euroregionu 
Karpackiego - ACRU (Association of Car
partian Region Universities) - dr hab. prof. 
UR Stanisław Sagan został wybrany na 
Prezydenta ACRU, na 2-letnią kadencję. 
Jego zasługąjest zwielokrotnienie wymia
ny zagranicznej polskich i ukraińskich stu
dentów oraz zainicjowanie międzynaro
dowego konkursu na najlepszą pracę 
magisterską i licencjacką z politologii.
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji 
Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu

Anna Drzazga

26 i 27 marca 2007 r. w Rzeszowie odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Alter
natywne sposoby głosowania a aktywizacja 
elektoratu”. Została ona zorganizowana przez 
Zakład Komparatystyki i Informatyki Prawniczej 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W efekcie tego 
szczególnego współdziałania konferencja zgro
madziła imponującą liczbę - około 200 przed
stawicieli nauki oraz praktyki, pochodzących 
zarówno z kraju jak i z zagranicy. Uczestnicy 
konferencji reprezentowali wiele ośrodków, 
m.in.: Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe 
Biuro Wyborcze, Centralną Komisję Wyborczą 
Ukrainy, Polską Akademię Nauk, Bibliotekę Try
bunału Konstytucyjnego, Zespół Prawa Konsty
tucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzeczni
ka Praw Obywatelskich, Uniwersytet Marii Cu- 
rie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Gdań
ski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet £ódz- 
ki, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet War
mińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet War
szawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wy
szyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocław
ski, Uniwersytet w Białymstoku, Szkołę Wy¿szą 
Psychologii Społecznej, Wy¿szą Szkołę Han
dlu i Prawa im. R. £azarskiego w Warszawie, 
Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uni
wersytet Śląski, Krakowską Wy¿szą Szkołę im. 

A. Frycza, Uniwersytet Pavla Jozefa Safarika 
w Koszycach, Uniwersytet Masaryka w Brnie, 
Uniwersytet Rzeszowski, Wy¿szą Szkołę Peda
gogiczną TWP w Warszawie, Katolicki Uniwer
sytet Lubelski Jana Pawła II, Wy¿szą Szkołę 
Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krako
wie, Wy¿szą Szkołę Biznesu - National-Louis 
University w Nowym Sączu.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali Prze
wodniczący Państwowej Komisji Wyborczej -

Ferdynand Rymarz oraz Rektor Uniwersytetu 
Rzeszowskiego - prof. dr hab. Włodzimierz Bo- 
nusiak. Wystąpienia inaugurujące obrady przy
bliżyły tematykę konferencji, jak równie¿ pod
kreśliły wagę poruszanej problematyki oraz jej 
adekwatność w odniesieniu do aktualnie wystę
pujących tendencji.

Prace konferencji podzielone zostały na dwie 
jednodniowe sesje.

Przewodnictwo pierwszej sesji powierzono 
prof. dr. Zdzisławowi Jaroszowi. Z inicjatywy 
przewodniczącego obrad uczestnicy konferen
cji w pierwszej kolejności minutą ciszy uczcili 
pamięć zmarłego niespełna dwa tygodnie wcze
śniej prof. dr. hab. Marcina Kudeja. Merytorycz
ną część pierwszego dnia obrad rozpoczął Kie
rownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz 
Wojciech Czaplicki, którego referat wprowa
dził słuchaczy w problematykę alternatywnych 
sposobów głosowania. W tym dniu referaty wy
głosili również prof. dr hab. Stanisław Gebeth
ner - Głosowanie poza granicami państwa oraz 
dr Artur Preisner - E-voting, teoria a praktyka. 
Konsekwencją poruszonej przez referentów pro
blematyki stała się interesująca dyskusja, która 

zdominowała dalszą część pierwszego dnia 
obrad. W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. Sta
nisław Gebethner, prof. dr hab. Paweł Sarnec
ki, dr Andrzej Bisztyga, prof. dr hab. Halina 
Zięba-Załucka, prof. dr Zdzisław Jarosz, mgr 
Tomasz Błasiak, Tadeusz Żyznowski, prof. dr 

hab. A. Sokala, dr Piotr Uziębło, Kazimierz 
Wojciech Czaplicki, dr Artur Preisner. Wypo
wiedzi biorących udział w dyskusji obejmowały 
wiele kwestii wyłaniających się w ramach poru
szanej przez referentów problematyki, zarów
no w doktrynie, jak i w praktyce.

W drugim dniu o sprawny przebieg obrad dbał 
prof. dr hab. Wojciech Sokolewicz. Referaty 
przedstawili: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki - 
Głosowanie przez przedstawiciela oraz prof. dr 
hab. Jan Filip - Głosowanie korespondencyjne i 
przez pocztę. Podobnie jak w pierwszym dniu ob
rad, również druga sesja zakończyła się dysku
sją, w której do wymiany poglądów włączyli się: 
prof. dr hab. Stanisław Gebethner, prof. dr Zdzi
sław Jarosz, dr Jarosław Szymanek, prof. dr hab. 
Paweł Sarnecki, dr Andrzej Bisztyga, prof. dr hab. 
Krzysztof Skotnicki, prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Na zakończenie konferencji głos w imieniu or
ganizatorów zabrał dr Radosław Grabowski. 
Podziękował on uczestnikom za tak liczny 
i przede wszystkim aktywny udział w konferen
cji, a jednocześnie zaprosił zebranych na za
planowaną na przyszły rok kolejną - trzecią 
z kolei organizowaną przez Zakład Komparaty- 
styki i Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa 
UR - konferencję poruszającą problematykę 
prawa wyborczego.

Referaty wygłoszone podczas konferencji, za
pis dyskusji, jak również nadesłane artykuły 
opublikowane zostaną w zeszycie materiałów 
pokonferencyjnych.
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W rocznicę urodzin Eulera

Stanisław Domoradzki

W 2007 roku obchodzimy 300. rocznicę urodzin 
Leonharda Eulera (1707-1783). Urodził się 15 
kwietnia 1707 r. w Bazylei , zmarł 18 IX 1783 r. 
w Petersburgu. Po studiach filozoficznych w Ba
zylei od 1735 pracował w Akademii Nauk w Pe
tersburgu, w latach 1744- 66 w Pruskiej Akade
mii Nauk w Berlinie, a pozostałe lata ¿ycia po
nownie spędził w Petersburgu. Jego imieniem 
nazwano wiele matematycznych obiektów: sta
ła Eulera, liczby Eulera, podstawienie Eulera, 
graf Eulera, kąty Eulera, całki Eulera, metoda 
łamanych Eulera, prosta Eulera, okręgi Eulera, 
wzór Eulera, charakterystyka Eulera i wiele in
nych. Ju¿ analiza wymienionych obiektów może 
wystarczyć na materiał do pokaźnej książki. 
A przecie¿ to tylko częściowy fragment doko
nań Eulera, znany często już uczniom i stu
dentom nie tylko kierunku matematyka. Euler 
opublikował prawie 900 prac naukowych z ta
kich dziedzin, jak: matematyka, mechanika, 
mechanika niebios, metrologia, hydromechani

ka, hydraulika, budowa okrętów, balistyka, filozo
fia, 500 z nich poświęconych jest matematyce. 
Wydanie Leonhardi Euleri Opera omnia zajęło 
międzynarodowej komisji niemiecko-rosyjsko- 
szwajcarskiej prawie 100 lat. Początek tego wy
dawnictwa miał miejsce w pierwszych latach XX 
wieku, prace nad nim mają być zakończone za 
2-3 lata. Warto też dodać, że L. Euler jest jed
nym z twórców nowoczesnej matematyki.

Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszow
skiego wraz z Komisją Historii Matematyki Pol
skiego Towarzystwa Matematycznego zorgani
zował w dniach 21-25 maja 2007 w Iwoniczu- 
Zdroju ogólnopolską konferencję naukową 
z udziałem gości zagranicznych: Leonhard Eu
ler (1707-1783) - w trzechsetlecie urodzin.

Program wiodący konferencji obejmował wy
stąpienia 18 osób, z różnych ośrodków nauko
wych:

1. Andrzej Schinzel (Warszawa), Teoria liczb 
w pracach Eulera

W 1725 roku car Piotr I utworzył Petersbur
ską Akademię, która wkrótce stała się waż
nym centrum matematycznych badań. Szcze
gólna rola przypadła Eulerowi i jego uczniom. 
Szkołę Eulera wyróżniała umiejętność zasto
sowania metod matematycznych do rozwią
zywania praktycznych zadań z dziedziny nauk 
przyrodniczych i techniki.

Między innymi, Euler rozpoczął badania, któ
re doprowadziły do powstania nowej, rozwija
nej szczególnie w okresie międzywojennym 
w Polskiej Szkole Matematycznej, dyscypliny 
matematycznej - topologii. Ważnym przykła
dem dla topologii, jak również teorii grafówjest 
zagadnienie mostów królewieckich. Przez 
dawny Królewiec przepływała rzeka, w jej roz- 
widleniach znajdowały się dwie wyspy. Ponad 
rozwidleniami rzeki przerzucono siedem mo
stów, z których jeden łączył obie wyspy, zaś 
pozostałe mosty łączyły wyspy z brzegami rze
ki (zobacz mapa mostów królewieckich z cza
sów Eulera).

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Konferencji, Iwonicz-Zdrój 2007

Mapa z czasów Eulera z zaznaczoną rzeką i mosta
mi (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
5/5d/Konigsberg_bridges.png)

Pytanie było następujące: czy można przejść 
kolejno przez wszystkie mosty tak, aby każdy 
przekroczyć tylko raz. Odpowiedź na tak po
stawione pytanie jest negatywna.

2. Wiesław Zięba (Lublin), Rachunek praw
dopodobieństwa u Eulera

3. Jerzy Mioduszewski Katowice), Mosty kró
lewieckie

4. Lech Maligranda (Lulei, Szwecja), Szeregi 

w pracach Eulera
5. Antoni Leon Dawidowicz (Kraków), Prace 

Eulera z analizy
6. Witold Więsław (Wrocław), Algebra w pra

cach Eulera

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
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7. Witold Więsław (Wrocław), Liczba p i kwa

dratura kota u Eulera
8. Zdzisław Pogoda (Kraków), Geometria u Eu

lera
9. Artur Zieliński (Opole), Kwadraty magiczne 

w pracach Eulera

Obrady: zagadnienie mostów królewieckich przedstawił prof. dr hab. J. Mioduszewski, zaś dokonania Eulera z teorii liczb 
członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. A. Schinzel

10. Jarosław Włodarczyk (Warszawa), Badanie 
ruchu Księżyca w XVIII wieku

11. Stanisław Domoradzki (Rzeszów), Literatu
ra na temat Eulera

12. Piotr Jakóbczak (Kraków), Analiza zespolo
na w pracach Eulera

13. Tadeusz Nadzieja (Zielona Góra), Zasada 
wariacyjna mechaniki

14. Jacek Juzwiszyn, Andrzej Krzywicki (Wro
cław), Zagadnienia hydromechaniki i ośrod
ków spęystych u Eulera

15. Michał Zariczny (Rzeszów, Lwów), Wybra
ne twierdzenia Eulera z punktu widzenia 
analizy niestandardowej

16. Danuta Ciesielska (Kraków), Twierdzenie 
Bezouta o przecięciach krzywych algebra
icznych u Eulera

17. Krzysztof Tatarkiewicz (Warszawa), O pew
nym równaniu badanym przez L. Eulera

18. Krzysztof Tatarkiewicz (Warszawa), Ród 
Eulerów.

W trakcie konferencji przedstawiono cztery 
referaty dotyczące historii matematyki polskiej:

1. Roman Duda (Wrocław), Twierdzenie Ba- 
ire’a w pracach polskich matematyków

2. Olena Rjabucho (Słowiańsk, Ukraina), Pra
ce z teorii Galois przemyskiego nauczycie
la Klemensa Hlibowickiego (1875-1907)

3. Krystyna Skórnik (Katowice), Profesor Jan 
Mikusiński - w 20. rocznicę śmierci

4. Krzysztof Tatarkiewicz (Warszawa), Brzo- 
zek czy Bwek?

W części poświęconej wa¿nym, innym rocz
nicom, były cztery wystąpienia:

1. Stanisław Fudali (Szczecin), Farkas Bolyai 
(1775-1856) - w stupięćdziesięciolecie 
śmierci

2. Stanisław Fudali (Szczecin), Mikołaj £oba- 
czewski (1793-1856) - w stupięćdziesięcio- 
lecie śmierci

3. Zdzisław Pogoda (Kraków), Harold Scott 
MacDonald Coxeter (1907-2003) - w stu
lecie urodzin

4. Martina Becva0ova (Praha), 100 years from 
the Czech translation of Euclid’s Elements

W konferencji uczestniczyło 70 osób z kra
ju i z zagranicy. Materiały mają się ukazać 
w nowej serii Roczników Polskiego Towa
rzystwa Matematycznego: Zeszytach Histo
rycznych.

Konferencję otworzył JM Rektor Uniwersyte
tu Rzeszowskiego prof. dr hab. W. Bonusiak 
wraz z przewodniczącym Komisji Historii Ma
tematyki Polskiego Towarzystwa Matematycz
nego prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr. 
hab. W. Więsławem i dziekanem Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego UR prof. dr. 
hab. J. Taborem
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ŚVOUĆ
Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze

£ukasz Piecuch, Przemysław Podulka

25 kwietnia 2007 roku w Katedrze Techniki 
i Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie 
Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) już po 
raz siódmy odbyła się Konferencja Naukowa 
SVOUC. Uczestniczyli w niej (po raz drugi) dwaj 
polscy studenci III roku edukacji techniczno-in- 
formatycznej Wydziału Matematyczno-Przyrod
niczego UR: £ukasz Piecuch oraz Przemysław 
Podulka. Przedmiotem zainteresowań uczest
ników konferencji była ogólnie pojęta technika 
i informatyka. Dlatego też tematy przedstawio
ne przez uczestników konferencji plasowały się 
na pograniczu obu tych dziedzin.

Z powodu dużej różnorodności zagadnień, 
jakie poruszano, spośród uczestników konferen
cji wyselekcjonowano tych, którzy w swoich pre
zentacjach podejmowali kwestie czysto peda
gogiczne - w ten sposób utworzono osobną sek
cję.

Tematyka konferencji obejmowała między in
nymi nowe technologie w zastosowaniach edu
kacyjnych, wykorzystanie narzędzi programo
wych w procesie nauczania i uczenia się, a tak
że multimedialne systemy internetowe w 
edukacji. Podejmowano również zagadnienia 
dotyczące elektroniki i mechaniki. W naszym 

Widok na Nitrę

referacie zajęliśmy się ideą 
nowego trendu IT, jakim 
jest Web 2.0. Jest to temat 
wzbudzający niemałe 
emocje w środowisku inter
nautów, bo choć duża 
część z nich nie potrafi 
zdefiniować tego pojęcia, 
to jednak zdaje sobie spra
wę z przemian, jakie aktu
alnie zachodzą w obrębie 
globalnej sieci interneto
wej. Dlatego też podjęliśmy 
się analizy poszczegól
nych elementów owego 
trendu, jak też całokształ
tu zmian, dokonujących się 
przy jego współudziale.

W jury zasiadali pracow
nicy naukowi i doktoranci Katedry Techniki 
i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Kon
stantyna Filozofa oraz dr Neil Hutton z Sunder
land w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu konferencji mieliśmy okazję 
zwiedzić Nitrę, która mo¿e się poszczycić pięk
nym i bardzo charakterystycznym krajobrazem.

£ukasz Piecuch i Przemysław Podulka

Miasto, podobnie jak Rzym, leży na siedmiu 
wzgórzach, z których najwyższym jest Zobor 
(588 m n.p.m.), m.in. dlatego dla wielu Słowa
ków jest ona jednym z symboli państwowości. 
Jest uważana za najstarsze (obok Bratysławy) 
miasto Słowacji. Jest to malownicze, spokojne 
miasto z mnóstwem drzew i zieleni, na pół prze

cięte rzeką o tej samej 
nazwie. Nad Nitrą góru
je monumentalne pasmo 
górskie, u którego pod
nóży rozpościerają się 
osiedla mieszkaniowe.

W podziemiach kate
dry w Nitrze znajdują się 
relikwie św. Cyryla oraz 
pierwszego polskiego 
(polskojęzycznego) 
świętego - św. Andrzeja 
Świerada, a także jedne

go z jego uczniów św. 
Benedykta.

Nasz udział w konfe
rencji jest jednym z do
wodów dobrej współpra
cy obydwu uczelni. 
Mamy nadzieję na jej 
dalszy rozwój i z niecier
pliwością czekamy na 
kolejną konferencję z cy
klu SVOUC.
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Współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Tarnopolu

Jan Kida

W dniach 16-17 kwietnia 2007 r. odbyły się dwa 
naukowe seminaria, które zorganizowała Kate
dra Języków Obcych Tarnopolskiego Państwo
wego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopo
lu, z którym współpracuje nasz Wydział Peda- 
gogiczno-Artystyczny. W pierwszym dniu obrady 
dotyczyły głównych zagadnień teorii i praktyki 
kształcenia w zakresie języków obcych. W re
feratach, komunikatach i dyskusji podkreślano 
szczególnie znaczenie bogacenia obcojęzycz
nej terminologii naukowej z dziedzin ekonomii, 
biznesu, teorii zarządzania finansami państwa, 
korporacji i wszelkich przedsiębiorstw. Referenci 
wiele uwagi poświęcili kształtowaniu ogólnej 
sprawności językowej. Wskazywali na najnow
sze metody i techniki, jakie dotychczas wypra
cowała glottodydaktyka, a które można z powo
dzeniem stosować nie tylko w nauce języków 
obcych, lecz tak¿e, w pewnym zakresie, języ
ków rodzimych.

Uczestnicy sympozjum często powoływali się 
na zagraniczne językoznawcze prace naukowe, 
w których w szerokim zakresie omawia się ust
ną i pisaną komunikację językową, uwzględnia
jąc główną zasadę lingwodydaktyczną kształ
cenia czterech podstawowych sprawności ję
zykowych w następującym układzie: słuchanie 
- rozumienie obcojęzycznego tekstu, mówienie 
- czytanie - pisanie, w celu należytego opano
wania systemu fonologicznego oraz sprawne
go i poprawnego budowania struktur frazeolo
gicznych i syntaktycznych nauczanego języka 
obcego. W dyskusji uczestnicy konferencji pod
kreślali znaczenie stosowania technicznych 
środków medialnych w edukacji językowej.

W charakterze referenta i współprzewodni
czącego konferencji naukowców i lektorów ję
zyków obcych wygłosiłem referat na temat 
„Kształcenie języków obcych w kontekście 
kultury” oraz udzielałem odpowiedzi na pyta
nia dotyczące uczenia języków obcych w Pol
sce oraz struktury naukowej i administracyj
nej polskich uczelni.

17 kwietnia odbyło się bardzo interesujące 
i dobrze przygotowane przez kierowniczkę Ka
tedry Języków Obcych Tarnopolskiego Uniwer
sytetu Ekonomicznego doc. dr Lubow Wowk i jej 
współpracowników sympozjum naukowe, na 
którym 16 studentów wygłosiło swoje referaty 
w języku niemieckim, francuskim, włoskim, hisz

pańskim i polskim. Referentami byli studenci 
drugiego, trzeciego i czwartego roku ukraińsko- 
niemieckiego integrowanego programu Dwóch 
dyplomów Fakultetu Biznesu Międzynarodowe
go i Zarządzania oraz studenci Fakultetu Biz
nesu Międzynarodowego i Zarządzania.

Tematyka referatów i dyskusji obejmowała ta
kie problemy, jak: korporacje międzynarodowe 
i ich rola w gospodarce światowej; różnice mię
dzynarodowe w biznes-komunikacji; procesy 
globalizacyjne we współczesnej gospodarce 
światowej; problemy międzynarodowych inwe
stycji na Ukrainie; osobliwości reklamy w kon
tekście różnic międzykulturowych; współpraca 
gospodarcza Ukrainy i Niemiec; turystyka jako 
przemysł; typy menedżementu; produkcja wina 
we Francji jako ważny element budżetu kraju; 
ogólna charakterystyka, położenie geograficz
ne, klimat, ludność i miasta kanadyjskich pro
wincji.

Do uczestnictwa w obu konferencjach zosta
łem zaproszony przez władze Katedry Języ
ków Obcych w ramach współpracy w zakresie 
kształcenia języków obcych, zwłaszcza języ
ka polskiego, który w 1994 r. został wprowa
dzony w tejże Katedrze, a następnie - Fakul
tecie Ukraińsko-Polskim Finansów i Ubezpie
czeń Społecznych i nadal jest traktowany na

równi z wymienionymi wcześniej językami ob
cymi i wybierany przez studentów do egzami
nów magisterskich. Nasza współpraca opiera 
się na umowie o współpracy naukowej między 
Uniwersytetem Rzeszowskim a Tarnopolskim 
Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym 
oraz rocznych planach, wspólnie opracowywa
nych przez kierowniczkę Katedry Języków Ob
cych doc. dr Lubow Wowk i prof. dra hab. Jana 
Kidę, nauczyciela akademickiego w Instytucie 
Pedagogiki UR.

Dotychczas zorganizowaliśmy wspólnie sie
dem międzynarodowych konferencji naukowych 
w Rzeszowie i cztery sympozja w Tarnopolu. 
Prezentowane na sesjach naukowych materia
ły zostały opublikowane.



Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu

Jan Kida

Rodzinnym miastem wielkiego poety, położo
nym uroczo wśród głębokich jarów w dolinie 
rzeki Ikwy i u stóp Góry Królowej Bony, był 
Krzemieniec, zwany niegdyś „Atenami Wołyń
skimi”, ze względu na ożywioną działalność 
naukową i kulturalną założonego w 1805 r. 
Gimnazjum Wołyńskiego, a przekształconego 
w 1819 r. w liceum. Szkoła ta ma szczególne 
zasługi w oddziaływaniu kulturalnym na Wo
łyń i Podole, a szerzej - na Ukrainę. Wysoki 
poziom naukowy zawdzięczała jej założycie
lom, działaczom oświeceniowym i Komisji Edu
kacji Narodowej: Tadeuszowi Czackiemu i Hu
gonowi Kołłątajowi oraz wybitnym pedagogom: 
prof. Joachimowi Lelewelowi, prof. Euzebiu
szowi Słowackiemu, literatom: Alojzemu Fe
lińskiemu i Józefowi Korzeniowskiemu.

Swoją sławę Krzemieniec zawdzięcza jed
nak przede wszystkim wybitnemu poecie, któ
ry urodził się tutaj w 1809 r., uczęszczał do 
liceum w latach 1818-1819 i często przeby
wał w licealnej bibliotece. Słowacki uwiecznił 
to miasto w swoich utworach (np. Godzina 
myśli, Rozłączenie, Złota czaszka), w pamięt
nikach i listach, w których wraca myślami do 
stron ojczystych. W Beniowskim poeta nazwał 
rodzinne miasto „gniazdem na wschodzie”, 
“krajem łąk pełnym kwietnych”, „ojczyzną krwią 
i mlekiem płynną”.

Przez wiele lat Towarzy
stwo Odrodzenia Kultury 
Polskiej w Krzemieńcu 
starało się o utworzenie 
Muzeum Juliusza Słowac
kiego w dawnym domku 
rodziny Słowackich, gdzie 
mieściła się miejska biblio
teka, która została prze
niesiona do innego obiek
tu w centrum miasta. Kwe
stia ta była od 1996 r. 
kilkukrotnie rozwa¿ana 
w rozmowach między Mi
nisterstwami Kultury 
i Sztuki Polski i Ukrainy.

W roku 1998, z inspi
racji Fundacji Biura Peł
nomocnictwa Kulturalne
go za Granicą została 
opracowana dokumenta
cja planowanych prac re
montowych budynku 
oraz zagospodarowania 
przestrzennego terenu. 
Na początku 1999 r., 
w ramach przygotowań 
do obchodów 190. rocz
nicy urodzin oraz 150.

rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego, przed
stawiciele rządów Polski i Ukrainy podjęli 
pierwsze decyzje w sprawie remontu dworku 
i utworzenia w nim muzeum.

Eksponaty (ekspozycja została przewieziona 
z Polski do Krzemieńca pod koniec 2004 r.) 
związane z ¿yciem i twórczością wieszcza, jego 
podró¿ami oraz z rodziną Słowackich mieszczą 
się w ośmiu salach: sala I - Krzemieniec, II - 
Wilno, III - Warszawa, IV - Listy do matki, V - 
Salon, VI - Ukraina. Podró¿ na Wschód, VII - 
Pa^, VIII - Ad memoriam (ku pamięci).

Zgromadzone eksponaty obejmują portrety 
rodziny Słowackich, widoki Krzemieńca, Wil
na, Warszawy, Pa^a, Egiptu, rękopisy, listy, 
stylowe meble i instrumenty muzyczne.

Będąc w okolicy Krzemieńca, warto na nowo 
spojrzeć na miejsce wa¿ne nie tylko dla pol
skiej literatury romantycznej.
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Refleksje nad przedłu¿aniem ¿ycia ludzkiego

Część I. Dlaczego się starzejemy?
Witold Półtorak

Je¿eli zwrócimy uwagę na przeciętną śmier
telność w równych okresach ¿ycia człowieka, 
stwierdzić mo¿na niejednakową - zależnie od 
wieku - odporność osobników ¿yjących w tych 
samych bądź podobnych warunkach środowi
skowych. Jak wiadomo, największa odporność 
organizmu przypada na okres dzieciństwa 
i młodości, następnie w okresach dorosłym 
i dojrzałym utrzymuje się ona na względnie wy
sokim poziomie, jednak od 50 roku ¿ycia obni- 
¿a się. O ile śmiertelność osobników młod
szych jest spowodowana przede wszystkim 
działaniem szkodliwych czynników zewnętrz
nych (chorób), o tyle zwiększony odsetek zgo
nów w starszym wieku, spowodowanych zresz
tą równie¿ przez choroby, jest wyrazem zmniej
szonej odporności ustroju wywołanej procesa
mi starzenia się.

Zagadnienie to było i jest przedmiotem do
ciekań i rozwa¿ań wielu badaczy. Sformuło
wano w tej sprawie du¿o różnych przypusz
czeń i wiele teorii. Część z nich powstała 
w wyniku obserwacji przemian ¿yciowych 
i zjawiska śmierci w świecie roślinnym i zwie
rzęcym. Chodziło o wykrycie powszechnie ist
niejących prawidłowości, które decydowały
by tak¿e i o długości ludzkiego ¿ycia. Inne 
opierały się na badaniach chemicznych prze
mian zachodzących w ludzkim organizmie. 
Jedno jest pewne: rozpatrując przyczyny sta
rzenia się, musimy brać pod uwagę nie tylko 
działanie czynników zewnętrznych, tj. warun
ków, w jakich dany organizm ¿yje, ale rów
nież uwarunkowania wewnętrzne, powstające 
w samym ustroju.

Zastanawiając się nad czynnikami 
wewnętrznymi powodującymi starzenie, zwra
ca się uwagę na fakt, ¿e w miarę przybywa
nia lat organizm zawiera coraz mniej wody. 
Ciało nasze składa się z komórek, z których 
każda, o ile żyje, jest wypełniona galaretowa
tą masą, którą nazywamy protoplazmą. Pro- 
toplazma odżywia się, oddycha, wydala, re
aguje na rozmaite działające na nią czynniki. 
Jednak, aby protoplazma była czynna i pra
widłowo spełniała wszystkie swoje zadania, 
musi zawierać dostateczną ilość wody: gala
retowata jej masa nie może zbytnio zbliżyć 
się do postaci stałej. Tymczasem w trakcie 
życia organizm traci wodę, a zatem i proto- 

plazma ulega powolnemu zagęszczeniu. Im 
bardziej traci ona postać galaretowatą, tym 
mniej jest czynna, gorzej spełnia swoje funk
cje. Jak znaczne rozmiary przybiera to zjawi
sko, świadczyć może fakt, że narządy nowo
rodka zawierają przeciętnie około 80% wody, 
a u człowieka dorosłego znajduje się jej oko
ło 65%. U osób starzejących się i w wieku 
starczym zawartość wody w organizmie jest 
jeszcze mniejsza. Przekształcenia postaci 
protoplazmy mogą tłumaczyć pojawienie się 
niektórych tzw. zmian starczych, np. utratę 
z wiekiem elastyczności skóry (tworzenie się 
fałd i zmarszczek) oraz elastyczności tkanki 
płucnej (rozedmę starczą), starcze zmęt
nienie soczewek (kataraktę) itp.

Rozwiązania zagadnienia życia i starości 
należy poszukiwać w badaniu przemiany 
materii w komórkach i w tkankach oraz wa
runków, w jakich się ona odbywa. Przemianę 
materii należy ujmować jako stale odbywają
ce się w ustroju dwa przeciwstawne sobie 
procesy, mianowicie procesy asymilacji i dy- 
symilacji. Wyrazem zdolności asymilacji 
ustroju jest zarówno przyrost jego masy, jak 
i odbudowa oraz odnowa substancji poprzed
nio zniszczonej wskutek odbywającej się stale 
w ciągu życia dysymilacji. Proces asymilacji, 
czyli powstawanie nowej substancji żywej, 
podobnie jak i proces dysymilacji (rozpada
nie się żywej substancji) nie przebiega jed
nakowo w różnych okresach życia. Natęże
nie obu tych procesów w ciągu naszego ży
cia zmienia się w dość charakterystyczny spo
sób. W pierwszym okresie życia - w okresie 
rozwoju - przewagę ma asymilacja; w or
ganizmie więcej nowej, żywej substancji two
rzy się, niż starej zużywa i rozpada. W okre
sie dojrzałości panuje względna równowaga 
- organizm tyle mniej więcej buduje nowego, 
ile starego ulega rozpadowi. W końcowym zaś 
okresie życia - w okresie starzenia się i sta
rości - możemy spotkać nawet przewagę pro
cesu dysymilacji nad asymilacją.

Rozważając to zagadnienie, musimy pamię
tać, że przemiana materii w komórkach i tkan
kach polega przede wszystkim na przekształce
niach pewnych, bardzo skomplikowanych ciał 
chemicznych, nazywanych białkami. Białka 
stanowią najbardziej charakterystyczny i naj

ważniejszy składnik protoplazmy - występują 
wszędzie tam, gdzie istnieje życie, które od 
nich właśnie zależy. Białka mogą być bardzo 
różne, a najważniejsze z nich możemy po
dzielić na dwie grupy. Jedne są bardzo czyn
ne, przemiany ich odbywają się szybko i mają 
znaczne natężenie. Drugie - wykazują nie
znaczne tempo przemian, zachowują się bier
nie i w przemianie materii w organizmie nie
wielki biorą udział. Istnieje przypuszczenie, 
że w ciągu życia organizmu w jego komór
kach pojawia się coraz więcej tych drugich 
białek, białek czynnych zaś jest coraz mniej. 
Dzięki temu słabnie działalność protoplazmy; 
komórki, tkanki i narządy pracują coraz mniej 
wydajnie i to właśnie jest przyczyną starze
nia się, starości, a następnie śmierci.

Jest więc rzeczą jasną, że decydującym 
czynnikiem dla podtrzymania życia jest stała 
odnowa czynnej chemicznie protoplazmy ko
mórkowej i usunięcie niepotrzebnych, a czę
sto nawet szkodliwych produktów przemiany 
materii, powstałych na skutek dysymilacji. 
W toku życia zmniejsza się intensywność 
zdolności asymilacyjnych, wobec czego od
nawianie żywej substancji staje się niedosta
teczne i zbyt powolne. Generalnie można po
wiedzieć, że życie istnieje i trwa tak długo, 
jak długo nasze komórki, a właściwie zawar
ta w nich protoplazma, zachowują swoje zdol
ności do odnawiania się. Niezwykle ciekawe, 
w kontekście poruszanej problematyki, jest 
poznanie przyczyny naruszenia tej niezbęd
nej dla życia równowagi. Oczywiście z punk
tu widzenia każdego człowieka sprawą wy
jątkową jest staranie się o utrzymanie tej rów
nowagi jak najdłużej. Podstawą diagnozowa
nia długości życia w jakimś konkretnym przy
padku mogłoby być zatem obliczenie, z jaką 
siłą i w jakim tempie zachodzi w nim zjawi
sko odnawiania żywej substancji. Nie jest to 
jednak wyjaśnienie ostateczne naszego za
gadnienia, bo zmiany chemiczne w protopla- 
zmie powodują starzenie się i śmierć, ale trze
ba by wiedzieć, co powoduje te niekorzystne 
zmiany w protoplazmie?

O próbach odmładzania i przedłużania życia 
ludzkiego będzie mowa w II części artykułu.



52. Miêdzynarodowe Targi Ksią¿ki w Warszawie

Ewa Żyradzka

17-20 maja 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie odbyły się 52. Międzynarodowe Tar
gi Książki zorganizowane przez firmę Ars Polo- 
na S.A. Targi uważane są za najważniejsze 
wydarzenie kulturalne w Europie Środkowo

Wschodniej, służące intelektualnemu dyskurso
wi, wymianie doświadczeń wydawców oraz zbli
żeniu państw i narodów. Jak szacują organiza
torzy, w imprezie uczestniczyło blisko 700 
wystawców z 30 krajów oraz blisko 45 tysięcy 
zwiedzających. Gościem Honorowym tej edycji 
Targów była Ukraina.

Wśród oficyn akademickich nie zabrakło w tym 
roku także Wydawnictwa Uniwersytetu Rze
szowskiego, które zaprezentowało się na tak 
prestiżowym forum wydawców pierwszy raz. 
Nasza ekspozycja była przygotowana w 
szczególności pod kątem tematyki związa
nej z Ukrainą - Gościem Honorowym Tar
gów. Promowaliśmy więc takie książki, jak Po
lityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na oku
powanych ziemiach polskich w latach 
1939-1941 (“Zachodnia Ukraina” i “Zachodnia 
Białoruś”) autorstwa Włodzimierza Bonusia- 
ka oraz Złota Księga historiografii lwowskiej XIX 
i XX wieku pod red. Jerzego Maternickiego i 
Leonida Zaszkilniaka. Prezentowaliśmy rów
nież nowości wydawnicze, wśród nich: Adam 
Mickiewicz - dwieście lat kultury polskiej pod 
red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza,

Adam Michnik był klientem Marii Jandy z naszego Wydawnictwa

Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wy
miar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera au
torstwa Aleksandra Bobki czy Człowiek a wy
chowanie. Europejskie mofiiwości i zagwenia 
pod red. Józefa £acha oraz inne publikacje z 
bogatej oferty wydawniczej.

Stoisko było chętnie odwiedzane przez oso
by związane z branżą księgarską, miłośników 
książki naukowej oraz - co było szczególnie miłe 
- sympatyków Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
towarzyszących nam na każdej imprezie tego 
typu. Nasze książki, wyróżniające się staran
nym i profesjonalnym opracowaniem edytorskim 
i graficznym, przyciągały wzrok zwiedzających, 
którzy często zatrzymywali się przy stoisku, 
pytając o prace z wielu dziedzin wiedzy oraz 
przeglądając zapowiedzi wydawnicze na najbliż
sze miesiące. Duże wrażenie na uczestnikach 
Targów robiła imponująca liczba nowości wy
dawniczych. Przypomnijmy, ¿e w roku 2006 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 
wydało ponad 100 tytułów. Bardzo miły ak
cent stanowiły pochlebne opinie i wyrazy uzna
nia skierowane pod adresem naszych Autorów 
na temat ich erudycji i wysokiego poziomu me
rytorycznego dzieł.

Czas Targów obfitował w liczne atrakcje: spo
tkania z pisarzami, publicystami i ludźmi zna
nymi z mediów, jak również konferencje, semi
naria naukowe, wystawy fotografii i ilustracji

Stanisław Zaborniak udziela wywiadu TV ukraińskiej

książkowych. 17 maja w godzinach 1100-1300 
na stoisku Wydawnictwa UR odbyło się spotka
nie ze Stanisławem Zaborniakiem, autorem 
książki pt. Kultura fizyczna ludności ukraińskiej 
na ziemiach polskich (1868-1939), współredak
torem prac Jan Mulak (1914-2005). Życie dla 

sportu oraz Z tradycji kolarstwa na ziemiach 
polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867-2007) 
i redaktorem tomu Z dziejów kultury fizycznej 
w Polsce. Promocja książki poświęconej kultu
rze fizycznej ludności ukraińskiej na ziemiach 
polskich odbiła się szczególnie szerokim echem 
wśród wystawców oraz gości z Ukrainy, którzy 
wyrażali zadowolenie z faktu wydania publika
cji o tak nowatorskim charakterze, dotyczącej 
mało dotąd znanej dziedziny działalności Ukra
ińców na ziemiach polskich.

52. Międzynarodowe Targi Książki w Warsza
wie były obszernie komentowane w prasie, ra
diu i telewizji. Dzięki dużemu zainteresowaniu 
publiczności zakończyły się pełnym sukcesem 
organizacyjnym wystawców. Czas Targów był 
dla nas owocny, sprzedaliśmy wiele książek 
i przyjęliśmy sporo zamówień, mieliśmy także 
sposobność spotkania się z zaprzyjaźnionymi 
księgarzami, którzy uzupełnili swoje zbiory o no
wości Wydawnictwa UR, lecz przede wszyst
kim zaprezentowaliśmy nasze publikacje na 
wielkiej imprezie międzynarodowej poświęco
nej promocji książki.
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Prawno-porównawcze 
badania w nauce prawa
Wykład prof. zw. dr hab. Kazimierza Działo- 
chy: Badania prawno-porównawcze w nauce 
prawa, 26 marca 2007 r., Wydział Prawa UR 

26 marca 2007 roku pracownicy oraz studenci 
Wydziału Prawa UR wysłuchali wykładu prof. dra 
hab. Kazimierza Działochy: Badania prawno-po
równawcze w nauce prawa.

Profesor Kazimierz Działocha to długoletni pra
cownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, 
uznany w kraju i za granicą specjalista z zakresu 
prawa konstytucyjnego, współtwórca, m.in. Pol
skiej Konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego, sę
dzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczyn
ku, autor ponad 200 prac naukowych, członek 
Kolegium PAN, Rady Legislacyjnej przy Prezesie 
Rady Ministrów, były poseł na Sejm RP oraz se
nator. Profesor przybył do Rzeszowa na zapro
szenie Zakładu Komparatystyki i Informatyki Praw
niczej Wydziału Prawa UR (www.zkp.rze- 
szow.glt.pl) w związku z organizowaną przez 
Zakład, we współpracy z Krajowym Biurem Wy
borczym, międzynarodową konferencją naukową 
pt. Alternatywne sposoby głosowania a aktywiza
cja elektoratu.

Wykład adresowany był przede wszystkim do 
studentów starszych lat, uczestniczyła w nim też 
grupa nauczycieli akademickich Wydziału Prawa 
UR. Profesor w swoim wystąpieniu dokonał roz
różnienia metod badawczych w dziedzinie nauk 
prawnych, wskazując na te z nich, które mogą być 
określane jako prawno-porównawcze, podkreślił 
również znaczenie tych metod w procesie badaw
czym oraz ich prawidłowe zastosowanie. Następ
nie scharakteryzował poszczególne stadia prawi
dłowo prowadzonego badania prawnoporównaw- 
czego, uwypuklając ich właściwe funkcje. Swoje 
wystąpienie zakończył uwagami ogólnymi na te
mat przyszłości komparatystyki prawniczej oraz 
jej nowych zastosowań w warunkach intensyw
nego zbliżania się do siebie systemów prawnych.

Jakub Sznajder

Jacy są recydywiści?
Doktorat w Instytucie Pedagogiki

Monika Badowska-Hodyr w 1993 roku 
ukończyła naukę w VI Liceum Ogólnokształ
cącym w Rzeszowie, w klasie o profilu 
pedagogicznym. W październiku 1993 r. roz
poczęła studia w Wyższej Szkole Pedago
gicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogi
ka, specjalność pedagogika opiekuńczo-wy
chowawcza. W październiku 1997 r. wybrała 
drugą specjalność - resocjalizację. Prace 
magisterskie przygotowane pod kierunkiem 
naukowym dra hab. prof. UR Zbigniewa So
bolewskiego sygnalizowały późniejsze zain
teresowania naukowe dr Moniki Badowskiej- 
Hodyr, szczególnie indywidualizacją wykony
wania kary pozbawienia wolności w procesie 
oddziaływań penitencjarnych. 20 lipca 2000 
roku Rada Wydziału Pedagogicznego Wy
ższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 
przyznała Monice Badowskiej-Hodyr dyplom 
ukończenia 5-letnich studiów magisterskich 
z wyróżnieniem. Wiosną 2000 r. ukończyła 
także dwusemestralne studia podyplomowe 
z terapii pedagogicznej i resocjalizacji.

W październiku 2001 r. Monika Badowska 
- Hodyr podejmuje pracę na stanowisku asy
stenta w Instytucie Pedagogiki Uniwersyte
tu Rzeszowskiego, w Pracowni Pedagogiki 
Resocjalizacyjnej. Prowadzi zajęcia z reso
cjalizacji, profilaktyki i terapii uzależnień, 
podstaw patologii społecznej i kryminologii, 
zagadnień patologii społecznej, pedagogiki 
penitencjarnej oraz psychologii penitencjar
nej. Pracę dydaktyczną skutecznie łączy 
z podjętymi badaniami, których efektem są 
liczne publikacje i częsty udział w konferen
cjach naukowych. Od 2003 r. pełni funkcję 
sekretarza naukowego konferencji organizo
wanych cyklicznie przez Pracownię Pedago
giki Resocjalizacyjnej (wspólnie z CZSW 
Warszawa oraz OISW Rzeszów) w ODK SW 
Olszanica. Od kilku lat w Olszanicy, raz w ro
ku, naukowcy z polskich uczelni spotykają 
się z pracownikami więziennictwa i sądow
nictwa. Od 2006 r. współpracuje naukowo 
także ze szwedzką służbą penitencjarną, 
w szczególności AU Vasteris oraz Zakładem 

Karnym Salberga.
Monika Badowska-Hodyr od 2004 r. jest 

opiekunem naukowym Studenckiej Sekcji 
Penitencjarnej, w ramach której podjęła 
wspólnie ze studentami współpracę nauko
wą z Zakładem Karnym w Rzeszowie, Za-

kładem Karnym w £upkowie, Aresztem Śled

czym w Katowicach, Zakładem Karnym 
w Lublińcu oraz Zakładem Karnym we Wło
dawie. Zorganizowała także dwa studenckie 
penitencjarne obozy naukowe: I - w Zakła
dzie Karnym w £upkowie oraz II - w Zakła
dzie Karnym we Włodawie gdzie podsumo
waniem pracy studentów w ramach obozu 
było zorganizowanie sympozjum naukowe
go, którego myślą przewodnią były słowa: 
„Człowiek odbywający karę nie powinien ¿yć 
tak, jak gdyby czas spędzony w więzieniu 
został mu dany na zawsze”.

W czerwcu 2005 r. Rada Wydziału Peda
gogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego 

podjęła uchwałę o otwarciu przewodu dok
torskiego nt. „Osobowościowe i sytuacyjne 
uwarunkowania autoagresji recydywistów a 
ich poziom prizonizacji”. Uchwałą tejże 
Rady Wydziału w dniu 15 maja 2007 roku 
Monika Badowska-Hodyr uzyskała sto
pień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie pedagogiki. Promotorem roz
prawy doktorskiej był dr hab. prof. UR Mie
czysław Radochoński. Pracę recenzowali: dr 
hab. prof. UG Henryk Machel (Uniwersytet 
Gdański) i prof. dr hab. Adam Stankowski 
(Uniwersytet Śląski).

http://www.zkp.rze-szow.glt.pl


I i C C11'/ C Ti J C Je Tl Czerwiec-Lipiec 2007, nr 4(47)

HABILITACJA NA WYDZIALE EKONOMII

Dr hab. ^¿. Grzegorz Ślusarz
Grzegorz Ślusarz jest pracownikiem Zakładu 

Polityki Gospodarczej i Agrobiznesu Wydziału 
Ekonomii, gdzie od czerwca 2007 roku jest za
trudniony na stanowisku profesora nadzwyczaj
nego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Równocze
śnie od dwóch kadencji pełni on funkcję pro
dziekana Wydziału Ekonomii. Od początku 
swojej pracy zawodowej jest związany ze śro
dowiskiem akademickim Rzeszowa. Zaintere
sowania badawczo-naukowe Grzegorza Ślusa

rza skupiają się głównie wokół szeroko rozu
mianej problematyki rozwoju rolnictwa i obsza
rów wiejskich. Działalność naukową rozpoczął 
w 1981 r. w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Or
ganizacji Handlu Wiejskiego Akademii Rolniczej 
w Krakowie, na Wydziale Ekonomiki Produkcji 
i Obrotu Rolnego w Rzeszowie, pod kierunkiem 
prof. dra hab. Kazimierza Zabierowskiego. Pra
ce badawcze w początkowym okresie poświę
cone były warunkom produkcji rolniczej w te
renach górskich. Wyniki badań z tego okresu 
zostały przedstawione w pracy doktorskiej 
„Stan i możliwości specjalizacji indywidualnych 
gospodarstw górskich w warunkach wojewódz
twa krośnieńskiego”. Stopień doktora nauk eko
nomicznych nadała mu w 1989 roku Rada Wy
działu Ekonomiki Produkcji Akademii Ekono
micznej w Krakowie.

Po uzyskaniu stopnia doktora działalność na
ukowo-badawcza Grzegorza Ślusarza koncen

trowała się wokół problematyki obszarów wiej
skich. Obejmowała badania odnoszące się za
równo do sfery gospodarczej, społecznej, jak 
i przestrzennej. Wiodącym tematem była proble
matyka rozwoju i przekształceń strukturalnych 
rolnictwa i obszarów wiejskich południowo- 
wschodniej Polski. Tempo i kierunki zmian za
chodzących wówczas w regionie wskazywały na 
dywersyfikację regionu (w sensie niekorzystnych 
zmian zwiększających dystans pomiędzy gmi
nami i grupami społeczno-zawodowymi) oraz po
większanie się dystansu Podkarpacia w stosun
ku do regionów najlepiej rozwiniętych. Wskazy
wało to na rosnące zagrożenie regionu margi
nalizacją, która już mocno “dotknęła” pracowni
ków (i ich rodziny) byłego sektora rolnictwa pań
stwowego.

W pracach dra Grzegorza Ślusarza, poświę

conych problematyce rozwoju i restrukturyzacji 
rolnictwa i obszarów wiejskich znalazły odzwier
ciedlenie doświadczenia zdobyte w trakcie in
tensywnej współpracy z instytucjami związany
mi z tymi obszarami (samorządem terytorialnym 
różnych szczebli, z doradztwem rolniczym, izba
mi rolniczymi) oraz doświadczenia z wyjazdów 

studyjnych do Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, 
Holandii, Niemiec i Szwajcarii. W swoich pra
cach i działaniach na rzecz praktyki gospodar
czej zwraca on szczególną uwagę na kwestie 
związane z potrzebą aktywizacji społeczności 
lokalnych, jako głównego czynnika efektów sy- 
nergicznych procesów rozwojowych.

Problematyka aktywizacji społeczności lo
kalnej była rozwijana, w kierowanym przez 
niego, projekcie badawczo-szkoleniowym 
„Wsparcie regionalnej polityki w południowo- 
wschodnim regionie Polski”, realizowanym 
w latach 1996-1997, finansowanym ze środ
ków PHARE.

Podobny, badawczo-szkoleniowy charakter, 
miał projekt „Wsparcie przekształceń społecz
no-ekonomicznych wiejskich obszarów przy
granicznych Polski i Ukrainy”, realizowany w la
tach 2002-2003, finansowany ze środków Ini
cjatywy Współpracy: Polska - Ameryka - Ukra
ina (PAUCI), którego realizatorem był Wydział 
Ekonomii UR i Państwowy Uniwersytet Rolni
czy we Lwowie.

Swoją pracę ściśle łączy z praktyką, czego wy
razem jest m.in. udział w ponad 40 projektach 
badawczo-szkoleniowych realizowanych głów
nie we współpracy z samorządem terytorialnym 
różnych szczebli (finansowanych głównie ze 
środków UE), udział w grupach ekspertów pra
cujący nad: opracowaniem Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego, na lata 2000
2006 - dokument podstawowy 1999 rok i aktu
alizacja strategii 2004 rok; praca w Panelu Eks
pertów przy Marszałku Województwa Podkar
packiego oceniających wnioski na dofinansowa
nie projektów w ramach ZPORR, poddziałanie 
3.5.1 „Lokalna infrastruktura edukacyjna i spor
towa, 2005 rok; praca w zespole opracowują
cym diagnozę możliwości produkcji biodizla 
w oparciu o rzepak w regionie Podkarpacia i jego 
wykorzystania - na potrzeby Podkarpackie 
Agencji Energetycznej w ramach projektu Inteli
gentna Energia dla Europy, 2006 rok; praca 
w zespołach opracowujących strategie rozwoju 
w ponad 30 gminach na terenie całej Polski. Pod
kreślić należy, że jest on jednym z prekursorów, 
w regionie, zespołowego opracowywania stra
tegii rozwoju z wykorzystaniem metody mode
racji wizualnej.

Efektem dotychczasowej pracy naukowo-ba
dawczej G. Ślusarza jest ponad 100 publikacji 

(w tym 5 pozycji książkowych, redakcja nauko
wa 9 monografii i prac zbiorowych) oraz udział, 
w ostatnich 10 latach, w ponad 50 konferencjach 
naukowych.

Syntezą wieloletnich badań poświęconych pro
blematyce rolnictwa i obszarów wiejskich była 
rozprawa habilitacyjna pt. „Studium społeczno-eko
nomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiej
skich w świetle zagrożenia marginalizacją (na przy
kładzie województwa podkarpackiego)”. Kolokwium 
habilitacyjne odbyło się na Wydziale Ekonomii Aka
demii Ekonomicznej w Poznaniu 30 marca 2007 
roku. Decyzją Rady Wydziału Ekonomii wymie
nionej Akademii uzyskał stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscypli
nie: ekonomia, specjalność: polityka gospodarcza, 
gospodarka regionalna i lokalna.

Dr hab. G. Ślusarz na Uniwersytecie Rze

szowskim prowadzi obecnie seminaria oraz 
wykłady z planowania strategicznego, wspól
nej polityki rolnej, gospodarki lokalnej i regio
nalnej, podstaw integracji gospodarczej, gospo
darki przestrzennej i polityki regionalnej. Jest 
członkiem kilku organizacji zawodowych i na
ukowych: prezesem Stowarzyszenia na rzecz 
Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie „Klub 
Integracji z Wiejską Europą” (Rzeszów, od 
1997 r.), członkiem Polskiego Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Górskich (od 1992 r.). W latach 
1996-1998 był członkiem Sekcji Karpackiej Ko
mitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. 
Od 1999 r. należy do Stowarzyszenia Ekono
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Prowadzone przez dra hab. G. Ślusarza pra

ce były wielokrotnie nagradzane przez Rekto
ra Akademii Rolniczej w Krakowie. Badania do
tyczące istotnych problemów rozwoju obsza
rów górskich wyróżniono nagrodą zespołową II 
stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Dr hab. Grzegorz Ślusarz jest żonaty i ma trzy 

córki.
L.B.
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KONFERENCJE NAUKOWE

Międzynarodowa sesja schulzowska 
w najstarszym uniwersytecie katolickim na swiecie

International Conference „The World of Bruno Schulz / Bruno Schulz and the World: Influences, Similarities, Reception”
(25-26 maja, 2007 r. - Leuven, Belgia)

Oksana Weretiuk

W œrodkowej Belgii, w Leuven (Löwen, Louva
in) mieœci siê najstarszy w kraju i na œwiecie 
flamandzki uniwersytet katolicki. Założony 
w 1425 r. z inicjatywy miasta przez papie¿a Mar
cina V na początku miał cztery kierunki. W XVI 
stuleciu stał się centrum humanizmu. Tu żył 
i pracował przez cztery lata Erazm z Rotterda
mu tworzący w Leuven Collegium Trilingue. Pro
fesorem uniwersytetu był Adriaan van Utrecht 
(Adrian VI), który w 1522 r. został ostatnim przed 
Janem Pawłem II papieżem nie-Włochem. Tu 
pracowali również Vesalius i Mercator sprzyja
jąc międzynarodowej renomie uczelni. Zamknię
ty przez Republikę Francuską w 1797 r., trans
formowany przez duńskiego króla Williama I 
w uniwersytet państwowy w 1816 r. dopiero po 
przeniesieniu w 1834 r. do Leuven (nowo utwo
rzonego przez katolickich biskupów belgijskich 
Katolickiego Uniwersytetu w Mechelen) odzy
skuje swoje znaczenie. Instytut Filozofii, ufun
dowany przez papieża Leona XIII w 1882 roku, 
stał się miejscem odnowy œredniowiecznej scho
lastyki. Aż do 1968 r. uniwersytet pozostawał 
uczelnią dwujęzyczną - językami wykładowy
mi były francuski i niderlandzki. Wskutek prote
stów studentów i profesorów w Leuven pozo
stał flamandzki Katolicki Uniwersytet w Leuven, 
a grupa francuskojęzyczna przeniosła się do 
nowo wybudowanego Universite Catholique de 
Louvain, usytuowanego w Louvain-la-Neuve. 
Obecny Katolicki Uniwersytet w Leuven składa 
się z 14 wydziałów, przy czym najważniejsze 
to: teologiczny, filozoficzny, prawa kanoniczne
go, medycyny i sztuk (humanistyczny). Tym 
samym zachowana została struktura uniwersy
tetu œredniowiecznego. W marcu 2007 r. cztery 
katolickie uniwersytety w Belgii (Leuven, Bruk
seli, Namur oraz Mons) dokonały fuzji, łącząc 
się w jeden Uniwersytet Katolicki. Najstarszy 
katolicki uniwersytet œwiata, Katolicki Uniwer
sytet w Leuven stał się główną siedzibą nowej 
uczelni. Na nowym, Katolickim Uniwersytecie 
studiuje obecnie 27 800 studentów.

W tym historycznym i zabytkowym miejscu 
w maju tego roku została zorganizowana przez 
belgijskich slawistów - profesorów Dietera de 
Bruyna (Universiteit Gent) oraz Krisa van 
Heuckeloma (Katholieke Universiteit Leuven) 
międzynarodowa sesja schulzowska „Œwiat 
Brunona Schulza/ Bruno Schulz i Œwiat: Wpły

wy, Podobieństwa, Recepcja”. Zgłosili w niej 
swój udział w sesji wybitni schulzolodzy z całe

go œwiata; równie¿ ci po
równujący z dziełami wiel
kiego samotnika z Droho
bycza swoich własnych 
twórców, pisarzy i artystów, 
i usiłujących umieœciæ Bru
nona Schulza na mapie li
teratury i kultury œwiatowej. 
Przybyli na sesje do Leu
ven goœcie z Wielkiej Bry
tanii i Stanów Zjednoczo
nych, Niemiec i Austrii, 
Szwajcarii i Hiszpanii, Da
nii i Japonii. Wœrod nich Theodosia Robertson, 
wieloletni badacz twórczoœci Schulza i tłumacz 
ksią¿ki o Schulzu i jego twórczoœci autorstwa 
Jerzego Ficowskiego Regiony wielkich herezji 
i okolice, autor porównawczego studium 
o Schulzu pt.: EINE POETIK DER OFFENBA
RUNG: Isaak Babel’, Bruno Schulz, Danilo Kis 
(2004) Jörg Schulte, autor biograficznej powie- 
sci pt. MUSE & MESSIAH: The Life, Imagina
tion & Legacy of Bruno Schulz (1892-1942) 
(2006) Brian R. Banks, znani badacze twórczo- 
œci Schulza: J. Jarzêbski, M. Dąbrowski, Krzysz
tof Stala, M.P. Markowski, D.A. Goldfarb, 
S.J. Żurek, tłumacz i badaczka Schulza Katari

na Salamun-Biedrzycka. Poza bejgijską dele
gacją najbardziej reprezentatywnymi były: de
legacja amerykañska - 7 prelegentów repre
zentujących 6 uczelni - Columbia University, 
Northwestern University, University of Pitts
burgh, University of Michigan-Flint, Universi
ty of Chicago, Harvard University Extension 
School - oraz polska. Prelegentów z Polski 
było 9: Mieczysław D¥BROWSKI (Uniwersy
tet Warszawski), Jerzy JARZÊBSKI (Uniwer
sytet Jagielloñski), Michał Paweł MARKOW
SKI (Uniwersytet Jagielloñski), Jerzy Przemy
sław CZAPLIÑSKI (Uniwersytet Adama Mickie

wicza w Poznaniu, Oksana WERETIUK (Uni
wersytet Rzeszowski), Marta SKWARA (Uni
wersytet Szczeciñski), Sławomir Jacek ŻUREK 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski), Dorota WOJ
DA (Uniwersytet Jagielloñski), Anna ŒLIWA 

(Uniwersytet Gdañski). Roboczym jêzykiem 
obradów był jêzyk angielski. Wielkim wspar
ciem dla delegacji z Polski i dla całego tego 
przedsiêwziêcia naukowego była Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii, a imiennie 
pani Agnieszka Rurarz, attaché do spraw 
kultury.

Pracowano w piêciu sekcjach, tzw „5F”: 
Schulz’s Fellows (przewodniczący David 
A. Goldfarb z Columbia University, USA; dys
kutant Theodosia Robertson z University of Mi
chigan at Flint, USA), Schulz’s Fathers (prze
wodnicząca Marta Skwara z Uniwersytetu 
Szczecińskiego, dyskutant Rolf Fieguth (Univer
sité de Fribourg, Switzerland), Schulz’s Faces 
(przewodnicząca Theodosia Robertson z Uni
versity of Michigan at Flint, USA, dyskutant 
Krzysztof Stala, Kobenhavns Universitet, Den
mark), Schulz’s Fetishes (przewodnicząca Je
annine Vereecken z Universiteit Gent, Belgium, 
dyskutant Katarzyna Ruchel-Stockmans z Ka- 
tholieke Universiteit Leuven, Belgium), Schulz’s 
Fans (przewodniczący Marek W. Podstolski - 
siostrzeniec Schulza, dyskutant Brien Banks - 
znany pisarz z UK, znawca Schulza i moderni
zmu). W jednej z tych sekcji wygosiła referat pt. 
“The Ukrainian Reception of Bruno Schulz’s 
Writings: Paradox or Regularity?” prof. dr hab. 
Oksana Weretiuk z Instytutu Filologii Angielskiej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, która dokonała 
wnikliwej analizy przyczyn opôŸnionego odbio
ru twôrczoœci Schulza na jego ojczystych tere
nach, aktualnego stanu recepcji, krytyki ukraiń
skich przekładów utworów pisarza (zestawio
nych z rosyjskimi i angielskimi przekładami tych- 
¿e utworów). To wystąpienie, oparte o wywa- 
¿oną i obiektywną ocenê faktów zostało dobrze 
przyjête przez miêdzynarodowe œrodowisko, 
wywołało wielowątkową dyskusjê. Szczególnie 
wysoko ocenił badania na twôrczoœæ Schul
za znany pisarz z Wielkiej Brytanii, Brien Banks. 
W ten oto sposób młody Uniwersytet Rzeszow
ski miał szacunek na honorowej i zabytkowej 
Głównej Sali (Justus Lipsiuszaal) budynku na
zwanego imieniem wielkiego Erazma, Erasmu- 
shuis.
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SPRAWY STUDENCKIE

Filmowy powrót do tamtych dni

Małgorzata Maron

17 maja w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła 
się zorganizowana przez Pracownię Historii i Kultu
ry Żydów Instytutu Historii, kierowaną przez dra hab. 

prof. UR Wacława Wierzbieńca, prelekcja mgr Do
roty Kozdry pt. „Ikona rzeczywistości Holokaustu w 
odsłonach polskiego filmu fabularnego z okresu PRL- 
u”, połączona z projekcją filmu „Pasa¿erka” Andrze
ja Munka. Prelekcja ta przede wszystkim przycią
gnęła wielu studentów, którzy okres wojny znają 
głównie z ksią¿ek czy opowieści dziadków.

Wystąpienie D. Kozdry dotyczyło próby odpo
wiedzi na pytanie: w jaki sposób przedstawiany był 
Holokaust w filmach fabularnych z tamtego okresu? 
Dlaczego pomimo m.in. możliwości wykorzystania 
autentycznej scenografii, filmy poruszające ten te
mat zaczęły powstawać tak późno, a tak¿e dlacze
go ukazywały go tylko w niektórych aspektach, w 
bardzo złagodzonej formie. Wa¿ną częścią wystą
pienia była skrótowa charakterystyka wybranych fil
mów o tej tematyce, takich re¿yserów jak: Andrzej 
Wajda, Aleksander Ford i Andrzej Munk. Prelekcja

Koncepcja zatrudnienia tymczasowego przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) osób dyskrymino

wanych na rynku pracy, jednocześnie ułatwienie inte
gracji lub reintegracji tych osób z rynkiem pracy jest 
realizowana w ramach projektu Inicjatywy Wspólno
towej EQUAL „Czas na pracę - praca na czas”. Orga
nizacją zarządzającą projektem jest Stowarzyszenie 
Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

Od marca 2005 r. Uniwersytet Rzeszowski jest 
równie¿ jednym z uczestników partycypujących 
w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Inicjatywy Wspól
notowej EQUAL, w ramach projektu „Czas na pra
cę - praca na czas” (Temat A: „Ułatwianie wcho
dzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym 
trudności z integracją lub reintegracją na rynku pra
cy, celem promowania rynku pracy otwartego dla 
wszystkich”)
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań wy
nikających z Partnerstwa jest Biuro Karier UR. Do 
głównych zadań należy:
l pomoc w zidentyfikowaniu grupy docelowej na 

podstawie posiadanych baz danych
l ułatwianie kontaktów z potencjalnymi pracodaw

cami
i pomoc w rozpowszechnianiu idei pracy tymcza

sowej wśród absolwentów
l promocja projektu
l udział w spotkaniach partnerstwa na szczeblu 

krajowym
Od momentu rozszerzenia UE w 2004 roku dla 

pracowników 10 krajów pojawiły się nowe możliwo-

ta była połączona z pokazem slajdów przedstawia
jących charakterystyczne - zdaniem mówiącej - 
kadry z omawianych filmów.

Film „Pasa¿erka” Andrzeja Munka, jak zapowie
dziano w zaproszeniach, był wa¿nym uzupełnieniem 
referatu i miał zachęcić do późniejszej dyskusji. Sce
nariusz tego filmu, mającego dwóch re¿yserów (po 

Idea pracy tymczasowej
ści pracy tymczasowej w krajach starej UE. W ostat
nich latach obserwujemy dynamiczny rozwój tej for
my zatrudnienia. Praca tymczasowa jest często na
zywana antidotum na bezrobocie albo sposobem na 
wychodzenie z bezrobocia w przypadku takich grup 
jak pracujące matki, długotrwale bezrobotni, czy oso
by po wyrokach sądowych. Dane dla całej UE, jeśli 
chodzi o przechodzenie pracowników tymczasowych 
do stałej pracy, odnotowują wskaźnik 1/3. Czyli dla 
co trzeciej osoby praca tymczasowa spełniła rolę 
„pomostu” prowadzącego do stałego zatrudnienia. 
Jednakże pamiętać trzeba, że chodzi tu w przewa
żającej części o grupę młodych, wykształconych 
osób, w wieku 25-34 lata.

Z uwagi na wysoki poziom bezrobocia długoter
minowego w naszym regionie podejmowane działa
nia mają na celu zachęcenie potencjalnych praco
dawców do zatrudniania pracowników na czas okre
ślony, lub na zastępstwo. Możliwość podjęcia pracy 
tymczasowej przez osoby długotrwale bezrobotne 
jest dla nich szansą zdobycia nowych umiejętności 
i zaistnienia na rynku pracy.

Działania projektu są realizowane poprzez insty
tucje partnerskie reprezentujące zarówno przedsię
biorców jak i osoby długotrwale bezrobotne. Wśród 
instytucji partnerskich należy wskazać m.in. Podkar
packą Izbę Gospodarczą, Bieszczadzką Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A., Agencję Rozwoju Re
gionalnego “MARR” S.A., Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie, powiatowe urzędy pracy, instytucje 
otoczenia biznesu, stowarzyszenia społeczne. 

œmierci Munka dokończenia podjął się jego przyja
ciel Witold Lesiewicz) oparty jest na słuchowisku ra
diowym Zofii Posmysz-Piaseckiej. „Pasa¿erka” opo
wiada historię dwóch kobiet. Jedna z nich jest ste- 
niczką w obozie koncentracyjnym w Oœwiêcimiu, 
a druga polską wiêŸniarka. Film ten jest próbą uka
zania relacji kat - ofiara.

W dyskusji najwięcej mówiono przede wszystkim 
o tak zwanych „dobrych Niemcach” w obozach kon

centracyjnych. 
Poruszano też 
tematykę obo
zowych kontra
stów oraz pięk
na w obozach 
zagłady. Z jed
nej strony widzi
my śmierć, tru
py, krematoria, 
a z drugiej sły
chać piękną mu
zykę, graną 
przez orkiestrę 
obozową i ludzi, 

którzy mimo tych strasznych warunków potrafią ko
chać. Dyskutanci zauważyli też to, że przez niedo
mówienia i artystyczne symbole można osiągnąć 
efekt, którego nie zawsze udaje się uzyskać wprost. 
Czasami ukazanie śmierci jest mniej przerażające 
niż sam widok karabinu.

Eurcpejski Fundusz Społeczny

Wspólne działania przyczynią się do wypracowa
nia modelu zatrudniania czasowego osób z grup dys
kryminowanych (beneficjentów projektu) na rynku 
pracy, do których możemy zaliczyć:
l osoby starsze powyżej 45 roku życia narażone 

na utratę pracy i mające mniejsze szanse na zna
lezienie zatrudnienia,

l młodzież w wieku 15-24 lata nieposiadająca od
powiedniego doświadczenia i kwalifikacji zawo
dowych,

l osoby z niższym wykształceniem,
l osoby z terenów wiejskich o utrudnionym dostę

pie do rynku pracy,
l bezrobotne kobiety.

Szczególny nacisk położony jest na opracowanie 
i przetestowanie systemu standaryzacji i certyfikacji 
umiejętności przydatnych i niezbędnych beneficjen
tom z grup dyskryminowanych do podjęcia pracy na 
stanowiskach administracyjno-handlowych.

Istotnym działaniem założonym w projekcie jest 
promowanie zatrudnienia i zachęcanie tak przedsię
biorców jak też beneficjentów do korzystania z pra
cy tymczasowej.

Koordynator ds. promocji projektu 
mgr Barbara Walczak

Projekt jest współfinansowany przez Unię Euro
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo
łecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL
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TWÓRCY NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Medialny obraz świata

Kazimierz O¿óg

Trwają wakacje 2007 roku. Staramy się wszy
scy wypocząć po miesiącach wytę¿onej pracy. 
Odkryjmy na nowo piękno przyrody, dobro lu
dzi, mądrość literatury. Oderwijmy się na parę 
tygodni od medialnego obrazu świata, a zanurz
my się bez reszty w normalnej (nie wirtualnej) 
rzeczywistości. Aby ułatwić ten kontakt z real
nością, napisałem - paradoksalnie - wakacyj
ny esej o medialnym obrazie świata.

Czasy współczesne, nazywane przez filozo
fów epoką postmodernizmu (albo ponowocze- 
sności) charakteryzują się niezwykłym rozwo
jem mediów, zwłaszcza elektronicznych mediów 
masowych. Komunikacja przy pomocy Interne
tu, rozwój radia i telewizji cyfrowej, telefonii ko
mórkowej - to najczęściej przytaczane znaki 
nowych czasów. Ranga medialności, zarówno 
w ¿yciu pojedynczego człowieka, jak i w kultu
rze większych grup, instytucji i społeczeństw jest 
ogromna. Człowiek współczesny jest otoczony 
mediami, korzysta z nich na co dzień, wykorzy
stując je zarówno do celów praktycznych, w pra
cy, w biznesie, w edukacji, a tak¿e w rozrywce, 
w zabawie. Ale czy musimy z nich a¿ tak inten
sywnie korzystać w czasie urlopu?

W opracowaniach naukowych analizujących 
współczesny stan kultury i cywilizacji podkreśla 
się fundamentalne znaczenie mediów maso
wych. Rola mediów w procesie powstawania 
kultury współczesnej jest podstawowa i fundu
jąca. Współczesny świat kultury to przede 
wszystkim kultura upowszechniana przez me
dia. Tak ogromny rozwój mediów i produkowa
ne przez nie przekazy, programy (znaki kultu
ry) niosą nie tylko liczne korzyści, ale stanowią 
dla współczesnego człowieka znaczne zagro- 
¿enia przez proponowanie medialnej, bardzo 
uproszczonej wizji świata.

Niżej omówię dwa aspekty tej wizji; aspekt 
reklamowy i aspekt związany z szukaniem atrak
cyjności.

1. Media upowszechniają konsumpcyjną wi
zję świata. Czynią tak przez nadawanie (publi
kowanie) reklam. Reklamy stanowią obecnie. 
najczęściej pojawiające się komunikaty medial
ne. Także i w Polsce po roku 1989 reklama prze
żywa ogromny rozkwit. Zjawisko to często draż
ni, denerwuje, irytuje odbiorcę, ale w sposób 
istotny kształtuje nasze gusty, wpływa na na

sze wybory i preferencje konsumpcyjne. Rekla
my, publikowane przez wszystkie media, powta
rzane wielokrotnie, narzucają odbiorcy kon
sumpcyjną wizję świata, wizję bardzo uprosz
czoną, schematyczną. Konsumpcja jawi się tutaj 
jako wartość podstawowa, a człowiek współcze
sny powinien ciągle nabywać rzeczy i korzystać 
z proponowanych usług. Najlepsza byłaby pro
ponowana hiperkonsumpcja. W tej wizji świata 
oznacza ona niczym niehamowane zjawisko 
u¿ywania i spo¿ywania przeró¿nych dóbr. Do 
konsumpcji nadają się ró¿ne elementy - rekla
muje się dosłownie wszystko, co otacza dzisiej
szego człowieka ¿ywność, napoje, u¿ywki, do
bra kultury tej wysokiej, ale częściej popular
nej, widowiska, usługi turystyczne, przedmioty 
codziennego u¿ytku, samochody, kosmetyki, 
lekarstwa. Tak¿e i drugi człowiek jest przedmio
tem konsumpcji. Wszystko jest po¿ądane i po
lecane, zarówno dobra materialne, jak i ducho
we i wszystko to konsumuje człowiek, będąc 
równocześnie stale niezadowolonym i nienasy
conym. W konsumpcyjnej wizji świata człowiek 
zorientowany jest na postawę mieć i traktuje 
siebie i otaczający świat rynkowo, komercyjnie. 
W tej postawie jest utwierdzany przez setki ka
nałów telewizyjnych, dziesiątki stacji radiowych, 
czasopisma, zwłaszcza magazyny kolorowe, In
ternet, wreszcie całą kulturę masową. Wobec 
tak zmasowanego ataku trudno się oprzeć. Nie
zwykle wa¿na rolę odgrywa w tej wizji świata 
ogólna moda na gromadzenie dóbr, które - we
dług lansowanych przekonañ - powodują, ¿e 
człowiek współczesny powinien mieć wiele ró¿- 
nych rzeczy, gdy¿ ich posiadanie powoduje, ¿e 
idzie z duchem czasu, jest nowoczesny, a za
tem lepiej wartościowany. Dzisiaj ju¿ nie wypa
da nie mieć porządnego samochodu, nowocze
snego telewizora, wie¿y HiFi czy najnowszych 
u^dzeñ kuchennych. Ideologia konsumpcji 
upowszechniana w tej medialnej wizji świata 
lansuje ciągle atrybuty nowoczesnego człowie
ka, umiejącego korzystać z nieograniczonych 
mo¿liwości, jakie daje współczesny rozwój na
uki i techniki. Reklamy w głoszeniu tej ideologii 
zajmują pierwsze miejsce.

Ka¿dy komunikat reklamowy jest baśniową 
kreacją pewnego świata, w którym wszystko, 
jak w baśni, jest mo¿liwe. Nie ma tu ¿adnych 

ograniczeń. Jeśli chcemy mieć np. piękne wło
sy, to zaraz je mieć będziemy, ale pod warun
kiem, ze kupimy odpowiednią odżywkę czy 
szampon. Szczególnie często wykorzystuje się 
w reklamach kategorie nowości, nowoczesno
ści, wygody, luksusu, naturalności, niskiej ceny. 
Wskazują one wyraźnie na preferencje współ
czesnego człowieka - konsumenta. Bardzo 
uproszczony jest w tej wizji obraz samego czło
wieka, np. reklama ciągle pokazuje ludzi mło
dych, szczęśliwych, pięknych. Głównym skład
nikiem tego świata jest młode, piękne ciało, 
zwłaszcza kobiece, pokazywane często z pod
tekstem erotycznym. A jeśli już coś człowieko
wi dolega, to natychmiast stan ten zostanie za
hamowany po zastosowaniu reklamowanego 
leku. Reklama jest krainą wiecznej szczęśliwo
ści, to swoisty raj, w którym wszystko jest pięk
ne i dobre z powodu wszystkich rzeczy, które 
dają to szczęście. Wystarczy tylko je kupić.

2. Drugi wymiar medialnego obrazu świata 
to dążenie za wszelką cenę do atrakcyjności. 
Jest to kolejne uproszczenie wizji świata, gdyż 
na pierwszy plan w dzisiejszych przekazach 
medialnych wysuwają się takie kategorie, jak: 
oryginalność, sensacja, nowość, szybkość 
przekazu. Badacze kultury zwracają uwagę, że 
media straciły już swą służebną względem 
społeczeństw rolę informacyjną i edukacyjną, 
a stały się celem samym w sobie i dostarczają 
głównie banalnej rozrywki, niewyszukanej za
bawy, po prostu medialnego show. W progra
mach (komunikatach, artykułach) medialnych 
zwyciężyła tendencja do bardzo różnie osią
ganej atrakcyjności nad rzetelnym odniesie
niem do rzeczywistości. Kategoria prawdy 
w relacjonowaniu świata, w jego przedstawia
niu zeszła na drugi plan. Współczesne media 
walczą o odbiorcę, stosując coraz to nowsze, 
bardziej atrakcyjne od poprzednich sposoby 
przedstawiania różnych treści, mało troszcząc 
się przy tym o prawdę. Wymyśla się nowe for
muły programów. Medialna nadprodukcja róż
nych propozycji (artykułów) powoduje ich ero
zję, zbanalizowanie treści, dewaluację zna
czeń. Każdy komunikat medialny staje się 
towarem, który musi się sprzedać - powinien 
być zatem atrakcyjny zarówno w swojej war
stwie treściowej, jak i warstwie formalnej. Stąd 
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bierze siê w wielu przekazach medialnych 
przerost formy nad treœ^. Czêsta w tej wizji 
œwiata staje się pogoń za oryginalną formą - 
niebanalna, szokująca, epatującą wulgarno- 
œcią, seksem. Najlepiej, aby ta oryginalna for
ma była połączona z sensacyjną treœ^. 
Wszystkie media szukają dziœ za wszelka cenę 
newsów. W tej medialnej wizji œwiata narzuca 
się obraz fragmentaryczny, sensacyjny, kalej
doskopowy, przepełniony pospolitoœcią, czę
sto przemocą i wulgamoœ^. Powszechny sta
je się relatywizm moralny. Aby w tak wielkim 
zalewie informacji medialnej odbiorca zwrócił 
uwagę na dany program czy artykuł, to pro
dukty te muszą byæ dowcipne, zabawne, mu
szą prowokowaæ, nawet za cenę naruszenia 
wczeœniej uznawanych norm etycznych. Stąd 
też mamy do czynienia z nieustanną karna- 
walizacją, zabawą, humorem, dowcipem.

Jest to bardzo uproszczona wizja œwiata, gdyż 
media upowszechniają bardzo proste komuni
katy, które mają często niski poziom intelektu
alny, estetyczny, są naznaczone zbytnią emo- 
cjonalnoœci^ skionnoœ^ do efektów i zabawy. 
Jest to wizja œwiata zgodna z angielskim po
wiedzeniem Keep it simple, stupid (Musi byæ 
proste, głupcze).

Na zakończenie warto napisaæ o tym, że 
zmarły niedawno socjolog francuski Jean Bau
drillard (1929-2007) jest autorem bardzo ory
ginalnej i modnej ostatnio teorii hiperrzeczy- 
wistoœci. Według tego uczonego media uczest
niczą obecnie w gigantycznej symulacji 
rzeczywistoœci i produkują nieskończoną iloœæ 
znaków kulturowych niemających związku 
z rzeczywistoœ^. Ta powszechna symulacja 
jest dziœ wyznacznikiem nowej epoki - wszyst
ko robi się sztuczne, jak słynne wsie i miasta, 
stojące atrapy, postawione, aby zmyliæ oko 
cara. Media zawłaszczają catoœæ ludzkiego 
doœwiadczenia, dominują nad wyob^nią 
współczesnego człowieka i jego sposobem 
widzenia œwiata. Francuski myœliciel mocno 
podkreœla, że media nie tylko zatraciły dziœ 
swoją funkcję poœredniczenia w przekazywa
niu œwiata, ale stały się twórcą nowej rzeczy- 
wistoœci medialnej, nazywanej hiperzeczywi- 
stoœ^.

A my mamy wakacje 2007 roku. Zanurzamy 
się w rzeczywistoœæ bez poœrednictwa mediów. 
Podziwiamy zatokê lasu, która zstêpuje w ryt
mie górskich potoków, zadziwiają nas dzieła 
sztuki, wreszcie możemy przeczytaæ dobrą 
książkę, na którą nie mieliœmy czasu przez cały 
rok akademicki. Odpocznijmy w czasie tych wa
kacji nie tylko od wyczerpujących trudów nauki 
(pracy badawczej, organizacyjnej, technicznej 
itd.), ale zróbmy sobie wolne od mediów.

Koncert piosenki literackiej 
„Z Doliny Wisłoka”
Anna Janukowicz

19 maja br. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się 
spotkanie literacko-muzyczne. Słuchacze Centrum 
„POLONUS” UR i Stowarzyszenie Artystyczne „W Do
linie Wisłoka” zaprosili na koncert piosenki literackiej. 
Autorami tekstów piosenek byli poeci Podkarpacia: 
Adam Decowski, Zdzisława Górska, Mieczysław 
A. £yp i Anna Nowak. Słuchacze Centrum „POLONUS” 
wystąpili w roli kompozytorów i wykonawców. Do 
współpracy zaprosili też zaprzyjaźnionych artystów 
(muzyków) z innych ośrodków. Między innymi student
kę Instytutu Sztuki UR Renatę Kątnik i Artura Bradliń- 
skiego z DK „Sokół” w Strzyżowie.

Przed koncertem zebrani spotkali się z rzeszowskim 
poetą Januszem Korylem. Sylwetkę twórczą gościa 
przedstawił Mieczysław A. £yp. Przypomniał, że Janusz 
Koryl urodził się w 1962 r. w Rzeszowie i że jest absol
wentem Wydziału Filologii Polskiej WSP w Rzeszowie. 
Jako poeta debiutował w 1980 r. na łamach studenc
kiego pisma „Prometej”. Jego tomik debiutancki nosił 
tytuł „Uśmierzanie źródeł” i ukazał się w 1985 r. Dotych
czas wydał 10 zbiorów wierszy. W 2002 r. opublikował 
wybór wierszy Siatka na motyle. W swoim dorobku ma 
też tom reportaży Obłoki za kratami oraz dwie powie
ści Śmierć noso^ca (2005) i Zegary idą do nieba 

(2007). Pisze też dramaty.
W 2006 r. ukazał się jeden z jego najlepszych zbior

ków poezji „Spacer po linie”. Poeta kontynuuje w nim 
swoje dotychczasowe widzenie świata. Anna Niewo- 
lak, omawiając jego zbiór wierszy pisała: 
„Równocześnie okazuje się, że właśnie krąg tema
tyczny pozostaje niezmienny: są to kwestie metafi
zyczne i egzystencjalne, jakże często „zderzane” z try
wialną rzeczywistością współczesności bądź wielki
mi i malutkimi fenomenami natury, (...)”.

(„Krajobrazy”. Rzeszów 2003/2006)
Kwestiom metafizyczno-egzystencjalnym w najnow

szych wierszach (Ekshibicjonizm, czyli XXI wiek, Dwa 
razy dwa, Przypowieść o Wigilii) towarzyszy też auto
ironia i groteska.

Grupa Œpiewacza Centrum „Polonus” UR

Teresa Paryna zaprezentowała jeden z wcze
śniejszych utworów J. Koryla Psalm pokutny, który 
poeta dedykował T. Nowakowi. Zarówno autorskie 
przedstawienie wierszy wybranych przez J. Kory- 
la, jak i przez T. Parynę spotkało się z aplauzem 
publiczności.

Druga część spotkania poświęcona była wyłącznie 
piosence literackiej. Jako pierwsza wystąpiła Renata 
Kątnik. Ciepło, lirycznie i z filozoficzną zadumą zaśpie
wała wiersze Anny Nowak: Zapomniany świat, Twój 
dom, Żeby przetrwać, a= także Adama Decowskiego: 
Cień nadziei, Kto mi zabroni oraz Mieczysława A. £ypa 
W Dolinie Wisłoka. Interpretacja poezji autora „Notatek 
z Sieniawy” wzbudziła najżywsze zainteresowanie. 
Dobrze zabrzmiały też strofy A. Nowak.

Występowi R. Kątnik towarzyszyła promocja jej 
debiutanckiej płyty „Zapomniany świat”. Autorem aran
żacji jest Adam Paśkiewicz. Nagranie zawiera piosenki 
oparte przede wszystkim na tekstach poetów Podkar
pacia.

Interesującą muzykę i aranżację przedstawili go
ście ze Strzyżowa. Wiersze Zdzisławy Górskiej Pan
ta rhei, Obawa, Nowy Jork po uderzeniu uzyskały ory
ginalny kształt i artystyczną ekspresję.

Muzykę do wierszy Mieczysława A. £ypa napisały 
Nadieżda Iwanowa i Natalia Glińska. Z dużą kulturą 
wokalną Marina Dubicka zaśpiewała „Wspomnienie 
wigilijne”, Anna Daszkiewicz „W Dolinie Wisłoka”, 
a N. Iwanowa „W rozległych polach, zielonych widno
kręgach”.

Warto odnotować, że klimat spotkania kreowały: 
Grupa Wokalna Chóru „Cantus” pod kierunkiem Jó
zefa Kawałka i Grupa Centrum „POLONUS” pod kie
runkiem N. Iwanowej. Obie grupy wspólnie z publicz
nością zaśpiewały „Cyganerię” Z. Staweckiego i „Pa
miętajcie o ogrodach” J. Kofty i A. Osieckiej.

Młodzi artyści „Z Doliny Wisłoka” stworzyli intere
sujący program artystyczny. Dostarczyli widzom wie
lu wrażeń i emocji.



Dni Literatury w Solurze

Jan Wolski

Ulica w Solurze z banerem informującym o Dniach Literatury

Ju¿ od 29 lat, regularnie, w ka¿dy weekend 
poprzedzający Święto Wniebowstąpienia, So- 

lura staje się stolicą szwajcarskiej literatury, choć 
nie tylko tej. Urokliwe, barokowe miasto, gdzie 
swych lat dożył Tadeusz Kościuszko, zazwyczaj 
dość senne i spokojne, ożywia się wtedy, bo - 
jak powiedział mi Peter Bichsel - „na trzy dni 
przyjeżdża tam świat”.

U podstaw powołania do życia Solurskich 
Dni Literatury była chęć stworzenia jakiejś 
możliwości przedyskutowania aktualnych pro
blemów życia literackiego w Szwajcarii, za
prezentowania świeżo wydawanych książek, 
przedstawienia nowych, jeszcze niepubliko
wanych, tekstów. W maju 1979 roku zorgani
zowano pierwsze spotkanie. Od początku też 
założeniem inicjatorów, do których należeli 
znani, cenieni i popularni pisarze szwajcar

scy: Otto F. Walter, 
Rolf Niederhauser 
i Peter Bichsel, było 
to, aby do współudzia
łu wciągać publicz
ność, ¿eby nie były to 
tylko zamknięte zgro
madzenia bran¿owe. 
Stąd formuła klasycz
nego programu spo
tkań autorskich, pre
zentacji twórców po
czątkujących obok 
uznanych sław krajo
wych i zagranicznych, 
z laureatami literackich 
Nagród Nobla włącz
nie (a byli już w Solu- 
rze m.in. Günter Grass, 
Imre Kertesz, Wole Soy
inka), przeplatanych 
i dopełnianych dysku
sjami na bieżące i wy
brane tematy. Przy
jeżdżają więc do Solury 
pisarze, krytycy, tłuma
cze i księgarze. Od 
wczesnych lat 90. w pro
gramie coraz częściej 
pojawia się literatura po- 
zaszwajcarska, intensy
fikacji ulega dialog z au
torami z zagranicy.

Dodam może, że do
tąd jedynym polskim go

ściem był w 1994 roku Ryszard Kapuściński. Na 
tegoroczne święto literatury zaproszono dwoje 
germanistów z Polski: Barbarę Rowińską-Janu- 
szewską (redaktorkę tomów studiów o literatu
rze i kulturze Szwajcarii: Helvetische Literatur
welten im 20. Jahrhundert, Poznań 2003 oraz 
Między rajem a więzieniem, Poznań 2004) i Da
riusza Komorowskiego (współredaktora dwuję
zycznego tomu studiów nad kulturową tożsamo
ścią narodu alpejskiej republiki: Ta Szwajcaria to 
nie Szwajcaria, Wrocław 2004), przedstawiciel
kę agencji literackiej z Warszawy Aleksandrę Mar
kiewicz oraz tłumaczkę i propagatorkę literatury 
szwajcarskiej w Polsce, inicjatorkę powołania do 
życia „Solury”, serii wydawniczej gromadzącej 
przekłady z literatury szwajcarskiej, mieszkają
cą od lat w kraju Wilhelma Tella, Krystynę Ste- 
fańską-MOller oraz piszącego te słowa.

Specyfika tego typu kongresów tkwi w ilości 
różnorodnych spotkań. Nagromadzenie to przy
sparza też problemów, bo nie ma możliwości, 
aby we wszystkich imprezach wziąć udział. 
Trzeba nieustannie wybierać. Jednocześnie 
obecność tam daje pewne wrażenie i wgląd 
w aktualną sytuację literatury w Szwajcarii, 
w wielowymiarowy i różnorodny pokaz nowości 
wydawniczych i publikacji przygotowywanych do 
wydania. Przez trzy dni intensywnie się czyta, 
dyskutuje, spotyka z autorami, wymienia poglą
dy, uczy, rozmawia przy okrągłych stołach, w ka
wiarniach, na ulicy, wspomina sławne postaci 
(w tym roku byli to Gerhard Meier i E. A. Loosli), 
odbywają się występy muzyczno-literackie, 
wystawy, wyświetlane są filmy.

Każdorazowo też całość zdarzeń poddana 
jest pewnemu wiodącemu tematowi. Tegorocz
nym było „Przekraczanie granic”. Literatura bo
wiem może je znakomicie i na wiele sposobów, 
bez ograniczeń, pokonywać, obchodzić, rozsze
rzać, stanowić obszary łączności, porozumie
wania się na wszelkie możliwe sposoby. Dys
kusje i spotkania miały uświadamiać i stwarzać 
możliwości przechodzenia między językami, 
między kulturami, między tekstami a muzyką, 
tekstami a obrazami, dawać wgląd w procesy 
przekładania, ukazać pokrewieństwa między li
teraturą a krytyką literacką czy pisaniem a pod
różowaniem. W rozmowach autorów z ich tłu
maczami można było przekonać się, także po
przez bezpośrednie relacje, na jakie trudności 
napotykają przekłady literackie. Często niuan
se tekstów oryginalnych ujawniają swoją klasę 
dopiero w przekładach.

Interesujące było podium dyskusyjne, gdzie 
wystąpił literaturoznawca prof. Peter Utz, au
tor niedawno wydanej książki Anders gesagt. 
Autrement dit. In other words. Starał się dowieść 
- nie bez racji - że książkę w przekładzie czyta 
się często jak zupełnie inne dzieło, bo po prze
łożeniu na inny język, staje się ona jakby nową 
wartością. Przekład ukrywa lub odkrywa poten
cjał nowej lektury. Niewątpliwie przekładanie jest 
też czynnością twórczą, która poszerza obszar 
znaczeń, zarówno w odniesieniu do tekstu już 
przełożonego, jak i ponownie uświadamiając 
możliwości i ograniczenia tkwiące w oryginale.

W cyklu tym przedstawiono też pismo literac
kie, redagowane przez literaturoznawców z Lo
zanny: „Feuxcroises”, zmieniające właśnie po 
ośmiu wydanych numerach formułę i ukazują
ce się jako rocznik literatur szwajcarskich pod 
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nowym tytułem „Viceversa”, które wychodzi po 
niemiecku, francusku i włosku w ten sposób jed
nocząc jakby różne obszary jêzykowe Szwaj
carii. Ma ono za zadanie prezentowaæ teksty 
i materiały poœwiêcone autorom ze Szwajcarii. 
Ilustracją tej idei było wspólne wystąpienie nie- 
miecko-francusko-włoskie trzech prezentowa
nych na łamach pisma autorek: Eleny Jurisse- 
vich, Corinne Desarzens i Ilmy Rakusy. Ta ostat
nia mówiła m.in. o tym, ¿e chciałaby napisaæ 
tekst w kilku jêzykach równocześnie.

Dyskusjê w tym cyklu rozpoczęło zaś kolo
kwium w Zamku Waldegg: Asymetrische Bew- 
gegnungen - Recontres asymétriques - Incon
tri asimetrici próbujące odpowiedzieæ na pyta
nie, jak wygląda dzisiaj wewnątrzszwajcarska 
wymiana miêdzy literaturami w jêzykach oficjal
nych. Sytuacjê starali siê zdiagnozowaæ Doris 
Jakubec, Alberto Nesii i Charles Linsmayer. Ten 
ostatni przypomniał, ¿e Szwajcaria, jako kraj 
wielojêzyczny i wielokulturowy, ma z powodów 
naturalnych długą tradycjê translatorską. Jed
nak ostatnio zaobserwować: mo¿na niepoko
jące zjawisko wypierania jêzykôw narodowych 
przez angielski. Przy czym jest to angielszczy
zna nadzwyczaj uproszczona. Spada też licz
ba wzajemnych tłumaczeń, co - jak nietrudno 
się domyślić - wiąże się w znacznej mierze 
z problemami natury finansowej. Jeżeli więc 
Szwajcaria ma utrzymać w przyszłości swój 
model wielojęzyczności, musi aktywnie wspie- 
raæ tłumaczenia, zoptymalizowaæ naukę języ
ków krajowych w szkole. Podkreślił na koniec, 
że tylko ten, kto znajduje przyjemnoœæ we wła
snym języku, będzie w stanie otworzyæ się na 
inne.

Oddzielny problem to możliwości wchodze
nia autorów młodych w obiegi językowe innych 
krajów. Zazwyczaj w zagranicznych antologiach 
pojawiają się teksty tych pisarzy ze Szwajcarii, 
którzy już są dobrze znani albo nie żyją. Ame
rykański germanista Romey Sabalius z Uniwer
sytetu Stanowego w San Jose postanowił więc 
skomponowaæ antologię Young Swiss Writers, 
która zawiera utwory napisane przez autorów 
stojących dopiero na początku swej drogi arty
stycznej. Dają się też zauważyć pewne cechy 
wspólne tej generacji: to są pisarze świetnie 
obeznani ze światem, ich teksty podkreślają, 
a nierzadko i same nazwiska: Dean, Florescu, 
Monioudis, Supino obok typowo szwajcarskich: 
Stamm, Stauffer, Moser, Jenny, wielokulturo- 
wość Szwajcarii i choć zdarzenia w ich utwo
rach rozgrywają się w tym kraju, to równie czę
sto w Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Egipcie czy 
USA. Widoczny kosmopolityzm niektórzy znaw
cy przedmiotu są skłonni widzieć jako rzeczy
wisty kształt literatury szwajcarskiej XXI wieku.

Podczas trzech dni zaprezentowało się wie
lu autorów współczesnych ze wszystkich ob
szarów językowych Szwajcarii. Głównymi

Od lewej Franz Hohler - pisarz, dr Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Katharin Zimermann - pisarka

zdarzeniami były jednak nowe teksty, tylko co 
wydane lub istniejące dopiero w maszynopi
sach. Przedstawiono kilka nowych ksią¿ek, 
które powinny trafić do księgarń w ciągu naj
bliższych miesięcy. Na przykład Land Peri- 
klesa Monioudisa albo Hugona Loetschera 
Czy mój czas był mój albo jak formułuje się 
globalna świadomość, czytającego w Solurze 
fragmenty tego, na razie występującego pod 
roboczym tytułem, silnie zabarwionego auto
biograficznie tekstu. Sympatia publiczności 
dla autora była widoczna i aktywnie manife
stowana, co było tym łatwiejsze, że prezen
towany fragment zawierał sporą dawkę hu
moru.

Wybuchy śmiechu towarzyszyły też czytanej 
przez Charlesa Lewinsky’ego świeżo wydanej 
jego książce dla młodzieży (choć chyba nie tyl
ko ta grupa wiekowa jest jej adresatem) Na zie
mię i z powrotem. Oczywiście pojawiła się wte
dy, niejako automatycznie, kwestia rzekomego 
braku wśród Szwajcarów zmysłu humoru, albo 
mniejszej od innych nacji spontanicznemu ule
ganiu radości. Reakcje na sali przekonywały, 
że jest to tylko jeden ze stereotypów przypisu
jących Szwajcarom chłodną kalkulację. Entu
zjazm publiczności i wybuchy śmiechu wywołał 
wspólny „śpiewano-czytany” program Lewin- 
sky’ego i Jacoba Stickelbergera, znanego 
w Szwajcarii barda.

Byli więc tego roku w Solurze autorzy o zna
nym i uznanym już dorobku jak choćby Peter 
Weber, Michael Mettler, Zoe Jenny, Hanna Jo
hansen, Leta Semadeni, Hansjörg Schneider, 
Austriak Raul Schrott czy Niemka Brigitte Kro
nauer oraz mniej lub wcale jeszcze nieznani. 
Gośćmi specjalnymi zaś byli pisarze z Libanu.

Jak skrzętnie wyliczyło biuro organizacyjne, 
w 29. Solurskich Dniach Literatury wzięło udział 

(to znaczy wykupiło bilety wstępu na ^¿norod- 
ne spotkania) prawie 10 tysięcy osób. Media 
podają, ¿e nastąpił nowy rekord popularności. 
W ciągu trzech dni odbyło się 59 ^¿nego ro
dzaju spotkań z autorami, tłumaczami i wydaw
cami, posługiwano się w ich trakcie ośmioma 
językami, wystąpiło 67 autorów, w tym 45 ze 
wszystkich czterech obszarów językowych 
Szwajcarii.

Mo¿na tylko z pewnym ¿alem stwierdzić na 
koniec, ¿e nie mamy takiej okazji literackich spo
tkań w Polsce. Cho^ z drugiej strony, chyba 
jednak program był nieco przeładowany. Nie
ustanna konieczność wybierania spotkań i dys
kusji odbywających się w tym samym czasie, 
męczyła, a niekiedy wywoływała pewien ¿al 
i uczucie niedosytu, paradoksalnego przełado
wania z równoczesnym brakiem i niedopełnie
niem. I choć relacjonując solurskie święto lite
ratury dwukrotnie już o niedogodności tej wspo
mniałem, to jednak chciałbym podkreślić, ¿e po
zytywne doświadczenia przewa¿ały w sposób 
zdecydowany. Przez trzy dni tekst, literatura, 
ksią¿ka, bardziej nawet ni¿ sami autorzy, pano
wały w świadomości ludzi. Nie tylko w samej 
Solurze. I choć niektóre prezentowane teksty 
były zaledwie poprawnie skomponowane, to 
przewa¿ały prawdziwe dzieła sztuki, zarówno 
te ju¿ dokonane, jak i dopiero we fragmentach 
zapowiadane. Bo literatura to przede wszyst
kim tajemnicze dzieło sztuki zamknięte między 
okładkami ksią¿ki. Przemawiające do ludzi, 
wywołujące emocje, diagnozujące stany rzeczy, 
stawiające pytania i niekiedy dające odpowie
dzi. Ten duch nad Solurą krążył i w tym sensie 
mówić mo¿na o autentycznym święcie literatu
ry, nie tylko ze Szwajcarii, kultywowanym przy 
tym w wielu językach.

Jan Wolski



Czerwiec-Lipiec2007, nr 4(47)

Z BIBLIOTEKI UR

Wystawy w Bibliotece 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Joanna Kawiorska

Rok 2007 został ogłoszony przez Senat Rzeczy
pospolitej Polskiej - Rokiem Generała Władysła
wa Andersa, wybitnego dowódcy i wiodącego po
lityka polskiej emigracji niepodległościowej po dru
giej wojnie światowej. Jako dowódca Armii Polskiej, 
która powstała na terenie Związku Radzieckiego, 
a później walczyła pod Monte Cassino we Wło
szech, cieszył się on bezgranicznym zaufaniem 
wśród ¿ołnierzy. Po wojnie zaś był duchowym przy
wódcą i uznawanym autorytetem dla rozproszo
nej i pozbawionej ojczyzny Polonii.

Próbą opisania wydarzeń związanych z powsta
niem Armii Polskiej, szlakiem bojowym 2. Korpu
su Polskiego, bitwą pod Monte Cassino losami 
polskich ¿ołnierzy po wojnie była wystawa „Tade
usz Słodyk - uczestnik walk o Monte Cassino” 
(Czytelnia Prasy Bieżącej; do 9 czerwca).

Jednym z ¿ołnierzy Władysława Andersa, czło
wiekiem, którego los był podobny do losu tysięcy 
Polaków, którzy po 17 września 1939 r. znaleźli 
się na wschodnich krańcach Rzeczypospolitej był 
Tadeusz Słodyk.

Urodził się w 1915 r. w Wiśniowej, w 1934 r. 
ukończył w Rzeszowie gimnazjum, a w 1939 r. stu
dia na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej. W 
chwili zajęcia części ziem polskich przez Armię 
Czerwoną przebywał we Lwowie. Gdy Rosjanie 
rozpoczęli akcję wyniszczania narodu polskiego, 
rozpoczął się szczególnie tragiczny okres w życiu 
Polaków, którzy znaleźli się na tych terenach, tak
że i w życiu Tadeusza Słodyka. Był jednym z po- 
nadpółtoramilionowej rzeszy obywateli polskich 
deportowanych w odległe tereny Związku Radziec
kiego. W czerwcu 1940 został wywieziony do obo
zu pracy w rejonie Archangielska, w którym pra
cował przy wyrębie lasu.

Zawarcie 30 lipca 1941 r. w Londynie układu 
polsko-radzieckiego i ogłoszenie amnestii odmie
niło los wielu Polaków. Rozpoczęło się tworzenie 
Armii Polskiej pod dowództwem zwolnionego 
z więzienia gen. Władysława Andersa. Jednym 
z wielu, którzy pokonując tysiące kilometrów pie
szo, pociągami i statkami dotarli do punktów re
krutacyjnych, był Tadeusz Słodyk. Na terenie Re
publiki Uzbeckiej w Szachriziaps ukończył Szkołę 
Podchorążych Piechoty. Następnie wraz z całą 
armią ewakuowany w 1942 r. do Iranu, przebywał 
w Iraku, Palestynie i Egipcie.

Na początku 1944 r. odpowiednio wyćwiczone 
i uzbrojone oddziały polskie jako 2 Korpus Polski 

zostały przerzucone do południowych Włoch. Od 
tego momentu rozpoczął się szlak bojowy 2 Kor
pusu Polskiego trwający 367 dni, a jego punktem 
kulminacyjnym stała się sławna bitwa o Monte 
Cassino, uwieńczona wielkim sukcesem 18 maja 
1944 r. Uczestnikiem tej bitwy, jako ¿ołnierz 5 Dy
wizji Kresowej, był Tadeusz Słodyk. Brał on tak¿e 
udział w bitwach i walkach kampanii włoskiej.

Po zakończeniu wojny wśród ¿ołnierzy panował 
nastrój niepewności i wyczekiwania. W wielu wy
padkach lęk przed powrotem do kraju, który teraz 
znalazł się w strefie wpływów Związku Radziec
kiego zwyciężał. Część żołnierzy powróciła do kra
ju, większość rozproszyła się po świecie. Tadeusz 
Słodyk znalazł się wśród tych, którzy zdecydowali 
się na emigrację. Swoje powojenne życie spędził 
we Włoszech i w Argentynie. Był znanym działa
czem polonijnym. W latach 1960-1969 pełnił funk
cję przewodniczącego Związku Polaków w Argen
tynie. Zmarł w Mediolanie w 2004 r.

Zgromadzone na wystawie pamiątki (powojen
ne paszporty, indeks, dokumenty związane z uzy
skaniem nowych kwalifikacji na obczyźnie) pozwa
lają na prześledzenie losów Tadeusza Słodyka jako 
emigranta. Inne z pamiątek - zdjęcia z czasów 
młodości dotyczą okresu Polski międzywojennej. 
Najważniejsze - karty pocztowe z okresu okupa
cji, mundur żołnierza 2 Korpusu Polskiego i dy
plom uczestnictwa w działaniach wojennych Pol
skich Sił Zbrojnych podpisany przez gen. Andersa 
to pamiątki po trudnych chwilach, które na całe 
życie odcisnęły się w pamięci bohatera wystawy.

Opowieść o losie Tadeusza Słodyka, uczestni
ka ważnych wydarzeń historycznych w dziejach 
Polski, jest próbą ich przypomnienia i zachętą do 
dokładniejszego poznania.
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Rysować słowa w ksią¿ce

Jan Wolski

przybwąją na wezwanie 
jak stroiciele fortepianów

“Między słowem a obrazem” to tytuł wystawy 
prac Grzegorza Wolańskiego, którą można było 
obejrzeć w czerwcu i lipcu w Czytelni Prasy Bie- 
¿ącej BUR.

Ten młody, urodzony w 1978 roku artysta- 
malarz, rysownik i grafik, absolwent Instytutu 
Sztuk Pięknych UR, zda się być dobrze znany 
jako autor projektów, niektórych nagrodzonych, 
okładek książek, publikowanych przez Wydaw
nictwo Uczelniane i inne wydawnictwa. Dał się 
także poznać jako ich ilustrator.

Punktem wyjścia obecnej prezentacji był za
miar opracowania graficznego niewielkiej biblio
filskiej książki zatytułowanej Nękający czytelni
cy szwajcarskiego autora Hermanna Burgera. 
I choć książka sama jeszcze nie istnieje, zma
terializowały się prace, mające stanowić jej gra
ficzne dopełnienie. Powstał cykl równoległy do 
tekstu i z nim zharmonizowany. To nie błahe czy 
przypadkowe dekoratorstwo, lecz sztuka odręb
na i potrzebna.

Dzisiejsze możliwości techniczne spowodo
wały, że mechanika przytłoczyła stronę arty
stycznego, rękodzielniczego, tworzenia książ
ki. Ona jednak, jako przedmiot działający na czy
telnika, a także źródło informacji, jest i trwać 
będzie.

Nic ze swej aktualności nie tracą też zasady 
jej dobrego typograficznego przygotowania. Naj-

lepsze efekty wiążą się ze ścisłym współgraniem 
z treścią dzieła. Wszystkie wykorzystane elemen
ty muszą mieć uzasadnienie estetyczne, zarów
no w pojedynczym swym zastosowaniu, jak i wza
jemnym ze sobą współdziałaniu. Tak więc grafik 
opracowujący książkę, musi odznaczać się umie
jętnością wyczuwania trudno uchwytnego ducha 
dzieła, jego stylu, być świadomym istnienia spe
cyficznej plastyki książki.

Aby osiągnąć dobry efekt, artysta stara się 
dążyć do świadomego powiązania treści dzieła 
z jego zewnętrznym ukształtowaniem. Oczywi
ście przy zachowaniu dominującego celu głów
nego, czyli samej czytelności książki.

Niezbywalnym składnikiem każdej z nich są 
litery. Te z kolei łączą się w słowa i zdania. Jed
nak nie tylko ich kształt i układ są ważne. Liczą 
się także elementy ukształtowania typograficz
nego i plastycznego. Niewątpliwie rozwiązania 
graficzne mogą być siłą pisanego słowa, wier
nym jego wsparciem.

Ilustrator zazwyczaj towarzyszy tekstowi, ob
darza go szacunkiem, wie bowiem, że nie może 
skazić tego, co zawierają zadrukowane karty 
ułożone między okładkami. Najwłaściwsze jest 
więc, aby dopełniać, deszyfrować, przekładać 
na język, bardziej uniwersalnej od słownej, wy
powiedzi plastycznej to, co jest sensem dane
go tekstu.

Z naturalnych jakby powodów, utwory literac
kie dają większą możliwość interpretacji swych 
treści, a tym samym większe pole do popisu 
i inwencji plastyka. Dobry efekt zostaje osiągnię
ty wtedy, gdy treść książki koresponduje w ja
kimś stopniu z zainteresowaniami ilustratora, 
jego stylem i temperamentem. Plastyk musi 
czuć związek z intencjami twórcy tekstu. Wte
dy podbudowuje wyobraźnię czytelnika, niekie
dy wręcz umie narzucić jej swoją wizję.
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Ilustracja i projektowanie ksią¿ek, to działa

nia artystyczne o du¿ym znaczeniu. Zamiesz
czanie w nich ilustracji bywa przez czytelni
ków akceptowane, a niekiedy wręcz poszuki
wane. Jednak równie często, je¿eli nawet nie 
częściej, nie przywiązuje się do tego elemen
tu wagi, nierzadko ignoruje, jest się wręcz ilu
strowaniu przeciwnym. Kształt graficzny, ilu
stracja, to estetyczne dopełnienie całości dla 
jednych, ale dla innych element rozpraszają
cy uwagę, coś, co odbiera indywidualny im
puls uruchamiający wyobraźnię. Wydaje się, 
¿e z rozterek tych Wolański wychodzi obron
ną ręką. Wykorzystując współczesne możliwo
ści projektowania komputerowego, uwzględ
nił tradycję klasycznej techniki drukarskiej, jej 
przywiązanie do czarno-białych kontrastów 
i stworzył pewną wizję łączącą sensy zamknię
te w znaczeniach słów z wymową graficznych 
metafor.

Mając do dyspozycji gotowy już druk, książ
kę w witrynie księgarni, nie interesujemy się 
tym, jak przebiegała droga od pomysłu, sfor
mułowania projektu, szkiców, poprzez próbne 
wydruki, aż po samą książkę. Warto niekiedy 
uświadomić sobie, jak ciekawa jest ta droga 
od wizji, często nadzwyczaj mglistej, po real
ny kształt, jak wielu prac wstępnych wymaga, 
podejmowania prób i przymiarek.

Grafika komputerowa Wolańskiego ma ce
chy malarskości. Jest dekoracyjna, nie stroni 
też od stylizacji, często o zabarwieniu lirycz
nym. Ujawnia niezwykłą precyzję wykonania, 
co może świadczyć o dużym wkładzie pracy. 
Umiejętnie zespala treść literacką z formą gra
ficzną. W efekcie powstaje szlachetna jakość, 
wyrafinowany sposób dialogowania z tekstem 
artystycznym. To on właśnie zda się stanowić 
nieodłączną część wypowiedzi graficznej, jest 
inicjatorem, impulsem i celem. Na płaszczyź
nie dzieła lub karcie książki zachodzi specy
ficzna interakcja tych dwóch form. Charakte
rystyczny dla stylu tych prac, ale już nie tek
stu samego, jest jakiś rodzaj niedokończenia, 
a może bardziej prawidłowo należałoby powie
dzieć: otwartości, pozostawienie widzowi-czy- 
telnikowi możliwości dalszych interpretacji, 
dopełnień, konkretyzacji. W takim stanie zno
wu grafika wraca na miejsce równorzędne tek
stowi.

Książki, chcemy tego czy nie, w pierwszym 
rzędzie oglądamy. Nawet te, które zawierają 
tylko tekst. Dostrzegamy krój czcionki, reagu
jemy na wrażenia wywoływane plamami barw
nymi pochodzącymi z relacji między powierzch
niami zadrukowanymi i nie, reagujemy jak przy 
oglądaniu obrazu. Ważne jest pierwsze wraże
nie, reakcja na gorąco, szczegółowa analiza i re-

fleksja przychodzą później. Prace z cyklu „Mię
dzy słowem a obrazem” to jakby szkice do dal
szych poszukiwań (grafika lub czytelnika), ale 
zarazem, traktowane oddzielnie, posiadają zna
czenie i walor dzieła dokonanego. Dostarczają 
pewnej przyjemności, ale też wzbudzają niepo
kój, a niekiedy drażnią swą stylizacją, łatwością 
technicznego wykonania umożliwionego przez 
komputer, surrealno-collage’owymi koneksjami. 
Najkrócej mówiąc: wywołują emocje, a to zde
cydowanie dobry objaw.

Artysta wykorzystuje elementy realne i prze
twarza je za pośrednictwem komputera, two
rzy z nich nowe jakości, upraszcza, ale zara
zem nadaje poetycki klimat. Z realistycznych 
składników, ostrych fotografii konstruuje inte
resujące wariacje na temat świata i życia, za
skakuje konsekwentnym budowaniem jedne
go klimatu. To nie tyle wspomaga tekst, które
mu ma służyć, co raczej poszerza pole 
obserwacji, powiększa obszar interpretacyjny, 
a więc ma charakter wzbogacający indywidu
alne odczytania.

Prace te posługują się językiem subtelnej 
wypowiedzi, wieloznacznej i wielowarstwowej. 
Są rodzajem specyficznie poetyckiego oddzia
ływania na wyobraźnię odbiorcy.

£ączenie obrazu z literą daje dobre - jak są
dzę - rezultaty, wiąże prace mocniej z samym 
tekstem, który je zainspirował i podsuwa tropy 
literackich konkretyzacji. To dość trudne połą
czenie, któremu Wolański podołał i uzyskał 
w ten sposób efekt wypełnienia, czy lepiej: za
inspirował proces dopełniania, pozostawiając 
zarazem margines wieloznaczności, niedo- 
określoności, uchronił się przed znakową jed
noznacznością.

Jak już wspomniałem, artysta ten tworzy 
w swoich pracach pewien specyficzny klimat 
budowany z różnorodnych elementów. Zapew
ne jest on w znacznej mierze odbiciem, ema- 
nacją jego indywidualności, wyobraźni, tech
nicznych umiejętności i talentu.

Wykorzystuje elementy drobne, typowe, po
wszechne, niby znanego otoczenia i z nich kom
ponuje swoje indywidualne nowe całości. Ude
rza w nich przede wszystkim prostota zastoso
wanych pomysłów. Zazwyczaj prace te są 
spokojne w nastroju, ale bywają też dynamicz
ne, pokazują to, co widoczne i wyraziste, ale 
też odsyłają widza do niewidocznej tajemnicy. 
Forma tych poszukiwań to obszar obrazowania 
plastycznego i w pewnej mierze także literac
kiego. Każda z tych prac to collage (wskazywa
łem już na silną obecność tej składowej) zbu
dowany z elementów świata codziennego. Ale, 
co nadzwyczaj istotne, nie służą one do tego, 
aby składać się w kolejne realistyczno-komplet- 
ne obrazy. Widziałbym tu największe powino
wactwa z surrealistami, którzy w stwarzaniu alo- 
gicznych (często tylko pozornie) porządków, od
bierali im dosłowne czy potoczne znaczenia, aby 
poprzez ten zabieg odkryć inny porządek, uka
zać grę codziennych pozorów. Taki z kolei tryb 
odczytywania prezentowanych na wystawie 
prac, znakomicie współgra z tekstem opowiastki 
Hermanna Burgera.

Prace te dają się także “czytać”, sugerują, 
odsyłają do kontekstów, wywołują skojarzenia, 
tworzą też swoiste rebusy. Jaki będzie efekt 
ich oddziaływania w postaci zamkniętej książ
ki, przyjdzie nam się niebawem przekonać.

W tekście wykorzystano reprodukcje prac 
Grzegorza Wolańskiego.
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PODKARPACIE; ZA I PRZECIW

Sukces rozwojowy Podkarpacia

Arkadiusz Tuziak

Jeden z raportów przygotowanych przez In
stytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
w 2006 roku dotyczył sukcesu rozwojowe
go polskich województw. Celem opracowa
nia była próba oceny sukcesu rozwojowe
go regionów w procesie transformacji ustro
jowej i integracji z UE w latach 1999-2004. 
Sukces rozwojowy zdefiniowany został nie 
w kategoriach osiągniętego stanu, lecz w ka
tegoriach zmiany, jaka dokonała się w ba
danym okresie. Ponadto ujęto go komplek
sowo, poddając analizie dynamikę zmian 
pięciu grup zagadnień stanowiących istotę 
rozwoju społeczno-gospodarczego: gospo
darkę, infrastrukturę techniczną, kapitał 
ludzki, warunki ¿ycia i funkcjonowanie sa
morządów.

W grupie czterech regionów, w których 
odnotowano najwy¿szą dynamikę rozwoju 
będącą wskaźnikiem skali sukcesu znala
zły się województwa: mazowieckie, podkar
packie, małopolskie i wielkopolskie. Woje
wództwo podkarpackie zajęło zatem w ran
kingu sukcesu rozwojowego pozycję 
wicelidera (patrz tabela). Tak wysoką loka
tę region zawdzięcza dynamicznemu roz
wojowi gospodarczemu oraz wysokiej dy
namice rozwoju infrastruktury. Wojewódz
two podkarpackie było drugie w Polsce pod 
względem dynamiki PKB. Cechowała tak- 
¿e zdecydowanie najwy¿sza dynamika na
pływu inwestycji zagranicznych, które przy
czyniły się do restrukturyzacji gospodarki. 
Podkarpacie było równie¿ obszarem dyna
micznych zmian w zakresie rozwoju infra
struktury, w szczególności komunalnej 
i ochrony środowiska. Znacznie wzrosła gę
stość sieci kanalizacyjnej, a tak¿e odsetek 
ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie 
ścieków. Zmiany w pozostałych aspektach 
sukcesu rozwojowego nie były wprawdzie 
już tak szybkie, ale lokowały Podkarpacie 
na przyzwoitych pozycjach w stosunku do 
pozostałych regionów. W przypadku warun
ków ¿ycia i funkcjonowania samorządów 
dynamika zbliżona była do przeciętnej, na
tomiast stosunkowo nieduże zmiany odno
towano w zakresie kapitału ludzkiego i spo
łecznego.

Z raportu wynika, że województwo podkar
packie było w latach 1999-2004 regionem 
o przeciętnym poziomie wewnętrznego zróż
nicowania sukcesu rozwojowego. W ujęciu 
podregionów rolę lidera pełnił podregion rze- 
szowsko-tarnobrzeski, wolniej natomiast, 
w porównaniu z poziomem wyjściowym, roz
wijał się podregion krośnieńsko-przemyski. 
Rozpiętość wewnątrzregionalnych zróżnico
wań w zakresie poszczególnych aspektów 
sukcesu rozwojowego (gospodarka, infra
struktura techniczna, kapitał ludzki, warunki 
życia, funkcjonowanie samorządów) była 
największa w gospodarce. Istotne zróżnico
wania odnotowano także w sferze dynamiki 
kapitału ludzkiego. Natomiast w zakresie wa
runków życia i funkcjonowania samorządów 
nie zaobserwowano istotnych zróżnicowań, 
co oznacza, że tempo wzrostu obydwu pod- 
regionów w tych wymiarach było zbliżone do 
przeciętnej.

Na Podkarpaciu gospodarka była tym 
aspektem sukcesu rozwojowego, w którym 
odnotowano największe zróżnicowanie dy
namiki. O skali tych zróżnicowań zdecydo
wała stosunkowo wysoka dynamika odno
towana w podregionie rzeszowsko-tarno- 
brzeskim i zarazem niska dynamika 
w podregionie krośnieńsko-przemyskim. 
Największe wewnętrzne zróżnicowania do
tyczyły rozwoju gospodarczego mierzone
go poziomem PKB, wydajności pracy oraz 
napływu kapitału zagranicznego.

Według raportu IBnGR wewnętrzne zróż
nicowanie dynamiki rozwoju infrastruktury 
technicznej było w województwie podkar
packim stosunkowo niewielkie, co należy 
uznać za tendencję pozytywną, świadczą
cą o w miarę równomiernym rozwoju infra
struktury w skali całego regionu. Na pod
kreślenie zasługuje przy tym fakt, że region 
krośnieńsko-przemyski cechowała dyna
mika wyższa od przeciętnej, o czym zde
cydowała w głównej mierze dynamika roz
woju infrastruktury bytowej.

Wewnątrzregionalne zróżnicowania dyna
miki rozwoju kapitału ludzkiego przedstawia
ją rozkład, w którym liderem jest podregion 
rzeszowsko-tarnobrzeski. Na tle innych wo

jewództw zróżnicowania są stosunkowo 
duże i dotyczą głównie zmian w poziomie 
wiedzy i w poziomie przedsiębiorczości.

Pod względem warunków życia i funkcjo
nowania samorządów zróżnicowania po
między dwoma analizowanymi powyżej 
subregionami województwa podkarpackie
go stają się coraz mniejsze. Należy pod
kreślić, że na tle innych województw te 
zróżnicowania są także niewielkie - tylko 
jedno województwo w kraju cechowały niż
sze zróżnicowania w aspekcie warunków 
życia. Biorąc pod uwagę funkcjonowanie 
samorządów - województwo podkarpackie 
cechuje najniższe w Polsce zróżnicowanie 
wewnątrzregionalne dynamiki tego czynni
ka. Przejawem pozytywnej tendencji jest 
spadek w obu podregionach Podkarpacia 
wydatków z budżetów gminnych na admi
nistrację publiczną

Generalnie, jak wynika z przestawionych 
powyżej ważniejszych ustaleń raportu 
IBnGR, sytuacja Podkarpacia w zakresie 
dynamiki sukcesu rozwojowego jest bardzo 
korzystna. Zarazem jednak wyraźnie widać, 
w jakich dziedzinach należy zintensyfiko
wać działania prorozwojowe. Poprawa sy
tuacji w sferze kapitału ludzkiego, warun
ków życia i funkcjonowania samorządów 
powinna stać się elementem komplekso
wych działań tworzących przyjazny klimat 
inwestycyjny, a tym samym dynamizują
cych rozwój i podnoszących konkurencyj
ność regionalnej gospodarki.

Województwo podkarpackie w rankingu 
sukcesu rozwojowego w latach 1999-2004 
Aspekty sukcesu rozwojowego Lokata 
(wśród 16 województw)
Gospodarka 2
Infrastruktura techniczna 2
Kapitał ludzki 10
Warunki życia 8
Funkcjonowanie samorządów 8

Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojo
wego 2

•ródło: opracowanie IBnGR
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W kręgu bajkowych tajemnic.
Czerwony Kapturek. Prawdziwa historia
Dominik Nykiel

Przez ostatnie trzy lata (od kwietnia 2004 roku), sys
tematycznie publikowałem swoje teksty na lamach 
„Gazety Uniwersyteckiej””. Na początku były to felie
tony o studiach, później przytrafiły się dwie recenzje 
książek, aż w końcu doszedłem do wniosku, że będę 
pisał o tym, co najbardziej mnie interesuje - o filmach. 
Zdawałem sobie sprawę (i na zakończenie ciągle 
mam tę świadomość), że teksty o obejrzanych filmach 
tematycznie nie pasują do charakteru tego czasopi
sma. Dlatego tym większą sprawiało mi przyjemność, 
czytanie ich tutaj.

Dziś po¿egnania nadszedł czas... Obecnie je
stem już absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskie
go (chociaż jeszcze to do mnie nie dociera), odda
jącym się wspomnieniom, jak to było fajnie na stu
diach, i co też wydarzyło się przez te pięć bardzo 
szybkich lat. Coś się kończy, a coś rozpoczyna. 
Taka jest naturalna kolej rzeczy.

Dziękuję tym, którzy zatrzymywali się na stro
nach, na których znajdowały się moje artykuły. To 
miłe i budujące wiedzieć, że tak było. Ta świado
mość stała na straży mojego pisania, które miało 
być coraz lepsze. Tak, aby czas spędzony na czy
taniu myśli dotyczących danego filmu, nie był cza
sem straconym. Szczególnie dla kogoś, kto filmem 
nie interesuje się.

Czerwiec, jak zawsze, rozpoczął się Dniem 
Dziecka. Wszyscy jesteśmy dziećmi (a my-męż- 
czyźni w szczególności), więc aby przedłużyć ten 
dzień na cały miesiąc i nadchodzące wakacje, na 
zakończenie omówienie - czego jeszcze nie było 
tutaj - jednej z bajek. Ten tekst napisałem kilka 
miesięcy temu, ale po ostatnich doniesieniach 
związanych z określeniem płci (ale, czy tylko 
płci?..) jednego z Teletubisiów, nabiera on nowej 
świeżości.

Miłej lektury i udanych wakacji.

Wygląda na to, ¿e bajki, na których wychowało się 
moje i poprzednie pokolenia, mają swoje drugie 
dno. Oznacza to, ¿e historie, jakimi rodzice karmi
li nas przed zaśnięciem, nie były prawdziwe. 
PRAWDA jest zupełnie inna. Ukryta między wier
szami. Tak chcą nam powiedzieć twórcy nowej, 

animowanej wersji o Czerwonym Kapturku.
W dobie wszelkiego rodzaju politycznych afer 

i lustracji oraz rozrachunku z przeszłością bajki 
równie¿ zostały wzięte pod lupę. Na szczęście nie 
przez polityków, a przez twórców filmowych, któ
rzy na poczuciu humoru znają się i dają temu wy
raz w kolejnych animowanych produkcjach. I tak 
przy okazji pierwszej części Shreka wyszło na jaw, 
¿e Królewna Śnie¿ka nie jest znowu taką niewin
ną królewną, jak by się z definicji miało wydawać. 
Ma swoje słabości i - jak na prawdziwą królewnę 
przystało - kaprysy. Bez jakichkolwiek komisji śled

czych „przyznaje się do związku z siedmioma kra
snoludkami, ale twierdzi, ¿e nie jest łatwa”. Nato
miast Pinokio to nie tylko drewniany chłopiec z dłu

gim nosem, ale również cichy miłośnik stringowej 
konfekcji.

Po osobowym obnażeniu w Shreku Królewny 
Śnieżki, Pinokia i kilku innych jeszcze bohaterów 

kreskówek pora przyszła na Czerwonego Kaptur
ka. Z tą jednak różnicą, że tym razem za odkry
wanie bajkowych sekretów wzięli się twórcy nie- 
pochodzący z wielkich wytwórni filmowych, jak 
Dream Works SKG czy Pixar. Na pomysł przed
stawienia historii Czerwonego Kapturka w zupeł
nie innym (nowym) świetle wpadli bracia Edwards, 
Cory i Todd. Do nich dołączył jeszcze niejaki Tony 
Leech, który podrzucił swoje pomysły, i tym spo
sobem powstał Czerwony Kapturek. Prawdziwa hi
storia.

Początek tej historii jest wszystkim dobrze zna
ny. Czerwony Kapturek zmierza do Babci. W zaci
śniętej dłoni trzyma koszyczek. Po dotarciu do jej 
domku okazuje się, że w łóżku zamiast Babci leży 
Wilk, który imituje starszą kobietę. Dziewczynka 
nie jest jednak naiwna. Daje sobie radę z cwanym 
Wilkiem. W chwili starcia z szafy wyskakuje zwią
zana Babcia, a przez okno wpada z histerycznym 
krzykiem Drwal, wymachując siekierą. Po tym 
wprowadzeniu rozpoczyna się prawdziwa histo
ria, mająca na celu wyjaśnienie tego, co wydarzy
ło się w domku Babci. A zajście to ma ścisły zwią
zek z narastającą kradzieżą przepisów na ciast
ka, za czym stoi tajemniczy złoczyńca Smakosz.

Rozpoczyna się śledztwo. Przewodniczy mu Nic
ki Fliper (Adam Ferency). Z godnością i kunsztem 
Herculesa Poirota, i zgodnie z myślą Miltona, że 
prawda wynika ze zderzenia argumentów, Nicki 
pozwala podejrzanym (Czerwonemu Kapturkowi, 
Babci, Wilkowi i Szalonemu Drwalowi o imieniu 
Kirk) przedstawić ich wersję zdarzeń. Czterech po
dejrzanych i cztery opowieści. A każda z nich nie 
mniej barwna od poprzedniej. Zwieńczeniem prze
słuchań jest zdemaskowanie Smakosza i bezpo
średnia z nim konfrontacja.

Czerwony Kapturek. Prawdziwa historia to waria
cja na temat literackiego pierwowzoru autorstwa 
braci Grimm. Książka doczekała się bardzo wielu 
wersji animowanych. Tutaj bajka o Czerwonym 
Kapturku została wpleciona w otoczkę kryminału 
i sensacji, rodem z Agathy Christie. U braci 
Edwardsów każda z postaci kryje tajemnicę, ma 
drugą osobowość. I tak Czerwony Kapturek (w pol
skiej wersji głosu użycza Jolanta Fraszyńska) nosi 
spodnie dzwony i podobnie jak księżniczka Fiona 
potrafi przeciwnikowi nieźle przyłożyć z półobro
tu. Wilk (Piotr Machalica) tak naprawdę nie miał 
ochoty zjeść Babci. Jako sprytny dziennikarz pi- 
szący do rubryki „Fakty i fantazje” prowadził pry
watne śledztwo w sprawie Smakosza. Szalony 
Drwal z niemieckim akcentem nie jest drwalem, 
tylko aktorem mającym reklamować maść na od
ciski. Zanim dostał wymarzony angaż rozwoził 
sznycelki dla dzieci. Natomiast Babcia Pacet to 

nie jakaś starsza pani w bujanym fotelu i robiąca 
na drutach. Oficjalnie słynie z najlepszych wypie
ków. Ma nawet swój program „Gotuj ze mną”. Nie
oficjalnie zaś, posługująca się młodzieżowym slan
giem, jest fanką sportów ekstremalnych i życia 
pełnego adrenaliny, co skrywa nawet przed swą 
wnuczką w czerwonym kapturku. Jest jeszcze gbu- 
rowaty i nadpobudliwy sierżant Grizzly, który ma 
ochotę kogoś zamknąć lub komuś przyłożyć, za
jąc Boingo (Jerzy Kryszak), nieustająco śpiewają
cy Pan Cap (Michał Milowicz) oraz Wiercik (asy
stent i fotograf Wilka), wiewiórka mówiąca z pręd
kością karabinu maszynowego. Absurd pogania 
absurd, groteska groteskę, dzięki czemu zabawy 
nie widać końca.

Poza grą słów, ciętymi ripostami i dialogiem pręż
nym jak lina bangi, autorstwa Bartosza Wierzbię- 
ty (zasłynął tłumaczeniem Shreków), zgodnie z wy
mogami współczesnej bajki nie tylko dla dzieci, 
Czerwony Kapturek zawiera wiele filmowych alu
zji. Co uważniejsi znajdą tutaj nawiązania do ta
kich filmów, jak: Matrix, Chicago, Mission: Impossi
ble 2, Granice wytrzymałości, Kill Bill vol. 1, kinowe
go Z archiwum X (scena z uciekającymi żółwiami), 
oraz filmów o Bondzie, a nawet programu Idol. 
Rozwiązanie zagadki Smakosza (scena w domku 
Babci) nie tylko przypomina moment w powie
ściach Agathy Christie, w którym następuje ujaw
nienie mordercy, ale także finał każdego odcinka 
serialu Prawo Bourka, nadawanego w latach 90. 
XX wieku przez telewizję Polsat, rozpoczynającą 
wówczas swoją działalność.

W całość wpisuje się barwna, dynamiczna i wpa
dająca w ucho oprawa muzyczna, która wypełnia 
zdecydowanie większą część filmu. Połączenie 
ciekawych i różnorodnych piosenek stanowi - do 
pary z historią i samym obrazem - element bajek 

nowej generacji. Utwory muzyczne napędzają ak
cję i jeszcze bardziej angażują widza (bez wzglę
du na wiek) w przygody ekranowych bohaterów.

Po raz kolejny potwierdza się, że film animowa
ny (słowo “bajka”, przy tego rodzaju produkcjach, 
mogłoby brzmieć pomniejszająco, a być może 
nawet obraźliwie) ma się coraz lepiej i nabiera 
nowego sensu - uniwersalnego. Przełamuje ba
riery wiekowe, dostarcza wyśmienitej rozrywki i co
raz bardziej staje się - ale nie w negatywnym sen
sie - częścią popkultury, jej obserwatorem. Czer
pie z niej garściami zachowania, a nade wszystko 
teksty, które przenikają do języka potocznego, 
nadając mu wesołych konotacji.

Bajek, które kryją mroczną tajemnicę o swoim 
drugim dnie i wymagają prześwietlenia popkultu- 
rowych prześmiewców, jest jeszcze sporo. A nóż 
za chwilę okaże się, że Dziewczynka z zapałkami 
tak naprawdę była dealerem i sprzedawała na rogu 
narkotyki, albo że Jaś i Małgosia byli jak Bonnie 
i Clyde i rabowali, co się dało. Pozostaje nam tyl
ko czekać, aż PRAWDA wyjdzie na jaw...
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WYDZIA£ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - DOKTORATY

Józef Mariusz Ratajczyk
urodził się 12 sierpnia 1970 r. w Przeworsku. 
W 1989 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształ
cące im. Króla Władysława Jagiełły w Przewor
sku. W latach 1990-1997 studiował na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, 
gdzie w 1997 r. uzyskał dyplom lekarza.
Sta¿ podyplomowy (1997-1998) odbywał w Wo
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rze
szowie, a następnie, w tym samym szpitalu, 
w latach 1999-2005 był rezydentem na Wydzia
le Chirurgii Ogólnej.

W 2000 r. podjął pracę, jako asystent w Instytu
cie Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rze
szowskiego. W 2006 r. uzyskał specjalizację 
z zakresu chirurgii ogólnej i został starszym asy
stentem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Rzeszowie. W 2007 r. roku, w kwietniu obronił 
rozprawę doktorską: Badania nad rozwojem sie
ci większej w okresie płodowym człowieka w Aka
demii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wro

cławiu. Jest autorem i współautorem czterech 
prac naukowych. Zainteresowania naukowe dok
tora J. Ratajczyka obejmują chirurgię ogólną i on
kologiczną oraz problemy medycyny klinicznej. 
Należy do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i 
Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Prywatnie dr J. Ratajczyk, jak przystało na pra
cownika Wydziału Wychowania Fizycznego, 
interesuje się podró¿ami oraz jeździectwem 
i ¿eglarstwem.

Agnieszka Szybisty
W 1994 roku zdała maturę i podjęła studia na 
Wydziale Pedagogicznym Wy¿szej Szkoły Pe
dagogicznej w zakresie wychowania fizyczne
go i rehabilitacji. W 1999 r. obroniła pracę ma
gisterską: Gry terenowe i atletyka terenowa jako 
jedna z form wychowania fizycznego w szko
le”, napisaną pod kierunkiem dr Marii Kołodziej. 
Uzyskała też uprawnienia w zakresie instruk
tora sportu koszykówki i lekkoatletyki.
W 2001 roku ukończyła Studium Niekonwen
cjonalnych Metod Leczenia, uzyskując tytuł

masażysty. W październiku 2001 r. podjęła pra
cę jako asystent w Zakładzie Korektywy i Wy
chowania Fizycznego Specjalnego, w Instytu
cie Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. 
W lutym 2007 r. na podstawie rozprawy doktor
skiej Ocena wad postawy ciała w obrębie koń
czyn dolnych i ich współza^ności z rozwojem 
somatycznym i dojrzewaniem płciowym, u dzieci 
i młod^y regionu podkarpackiego uchwałą 
Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskała 
stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej. Promotorem pra
cy był dr hab. prof. UMK Jacek Kruczyński.
Dr Agnieszka Szybisty prowadzi konwersatoria 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
w zakresie: wychowania zdrowotnego, podstaw 
masażu oraz gimnastyki korekcyjno-kompensa
cyjnej z elementami rehabilitacji. Jest autorem 
i współautorem 20 prac naukowych. Zaintere
sowania naukowe dr Agnieszki Szybisty kon
centrują się na problematyce korekcji wad po
stawy ciała dzieci i młodzieży, zagadnień zwią
zanych z promocją zdrowia i wychowaniem 
zdrowotnym.
Jest członkiem Podkarpackiego Towarzystwa 
Naukowego Kultury Fizycznej.

W tegorocznej edycji Nagród Miasta Rzeszo
wa wyróżniono dra hab. prof. UR Wojciecha 
J. Cynarskiego, pracującego na Wydziale Wy
chowania Fizycznego UR. Otrzymał on nagro
dę II stopnia za całokształt dorobku naukowe
go w zakresie teorii sztuk walki. Drugą nagro
dę II stopnia otrzymał dr Jozef Świeboda, za 

cykl publikacji i rozpraw naukowych o historii 
Rzeszowa. Pierwszą nagrodą - w kategorii 
nauka i technika - wyróżniono prof. dra hab. 
inż. Andrzeja Sobkowiaka, rektora Politechniki 
Rzeszowskiej.
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Kazimierz Obodyński - nominacja profesorska
27 czerwca na Zamku w Bratysławie - histo
rycznej siedzibie władzy królewskiej - prezydent 
Republiki Słowackiej Ivan Gaszparowicz wrę
czył uroczyście podpisany przez siebie dyplom 
potwierdzający uzyskanie tytułu profesora, któ
ry został nadany Kazimierzowi Obodyńskiemu 
przez państwo 27 listopada 2006 r. Jest to pierw
szy unijny tytuł profesorski, potwierdzający mię
dzynarodowe uznanie dla dorobku naukowego 
i organizacyjnego, jaki w zakresie nauk o kultu
rze fizycznej, a w szczególności teorii wycho
wania fizycznego posiada dziekan Wydziału Wy
chowania Fizycznego UR.

Kazimierz Obodyński urodził się 21 paździer
nika 1941 r. w Berdyczowie, skąd powrócił do 
Polski w ramach akcji repatriacyjnej. W kraju kon
tynuował kształcenie, uzyskując maturę i podej
mując studia pozwalające rozwijać pasje sporto
we. W 1964 r. ukończył studia na warszawskiej 
AWF i otrzymał nakaz pracy w Liceum Ogólno
kształcącym w Chojnie jako nauczyciel wf, gdzie 
pracował w latach 1964-1967.

Od tego roku związał się na stałe z Rzeszo
wem, rozpoczynając pracę w Wojewódzkim 
Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku na sta
nowisku st. instruktora-trenera, koordynatora pił
ki siatkowej (1967-1968). Od 39 lat związany 
jest z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszo
wie (od 2001 UR w Rzeszowie), gdzie rozpo
czął w 1968 r. pracę jako kierownik Studium Wy
chowania Fizycznego.

Tytuł doktora nauk wychowania fizycznego 
uzyskał na macierzystej Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie w roku 1977, w tym 
też roku został adiunktem.

Równie¿ Akademia Wychowania Fizycznego 
w Warszawie nadała mu w 1994 r. tytuł doktora 
habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w za
kresie teorii wychowania fizycznego. W 1994 r. 
został profesorem nadzwyczajnym WSP w Rze
szowie i dyrektorem Instytutu Wychowania Fi
zycznego i Zdrowotnego WSP (od 2001 r. Uni
wersytetu Rzeszowskiego).

Z chwilą powołania Wydziału Wychowania Fi
zycznego UR został dziekanem, przyczyniając 
się do szybkiego likwidowania problemów za
dłużenia i niedostatków kadrowych, osiągając 
na tym polu znaczące sukcesy. Równocześnie 
pracował w tym okresie w nowo powstałych na 
Podkarpaciu uczelniach - Wyższej Szkole In
formatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako kie
rownik Zakładu Turystyki i Rekreacji (prof. nad
zwyczajny WSIiZ 1998-2002); Państwowej Wy
ższej Szkole Zawodowej w Krośnie (prof. nadzw. 
PWSZ od 1999) jako prorektor PWSZ (2000
2004) i dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej 
(2005-2006), wszędzie wnosząc swoją sporto

wą pasję i świetne zdolności organizacyjne 
oraz talent pedagogiczny.

Wypromował 2 doktorów (5 doktorantów 
jest w trakcie obrony) oraz ponad 200 magi
strów.

Jego badania naukowe koncentrują się na roz
woju kultury fizycznej studentów, optymalizacji 
systemu kultury fizycznej jako podstawy kształ
towania zdrowia i sprawności fizycznej; struk
turze czynników regulujących, stymulujących 
bądź hamujących rozwój kultury fizycznej 
w szkołach wy¿szych, uczestnictwie młodzie¿y 
akademickiej w kulturze fizycznej i miejscu kul
tury fizycznej w systemie wartości u studentów. 
Profesor bada równie¿ stan i perspektywy roz
woju wychowania fizycznego w Polsce w dobie 
zmian ustrojowych i transformacji szkolnictwa 
wy¿szego, teorię i metodykę sztuk walki oraz 
problemy turystyki i rekreacji w dobie transfor
macji w Polsce i Europie Wschodniej.

Profesor Obodyński jest autorem ponad 200 
publikacji naukowych, redaktorem ponad 20 
wydawnictw monograficznych, w tym 10 w ję
zyku angielskim, znajdujących się na liście cy- 
towań. Niektóre z nich, to: Wychowanie fizycz
ne i sport w szkołach wy¿szych. Analiza insty
tucjonalna, Wyd. WSP Rzeszów 1978, 
Kształtowanie się kultury fizycznej młodzie¿y 
akademickiej w Polsce, Wyd. WSP Rzeszów 
1992, Początki wychowania fizycznego w szko
łach wy¿szych w Polsce, „Kultura Fizyczna” 
1975, nr 10, Rola zawodowa i społeczna na
uczycieli wychowania 
fizycznego szkół wy- 
¿szych, „Rocznik Na
ukowy AWF”, Warsza
wa 1977, Riadenie 
animacje v turizme, 
Wyd. ATA, Preszów 
2001. Profesor jest też 
redaktorem lub współ
redaktorem monogra
fii: Sport In the Mirror 
of the Values, Rze
szów 2003, Tourism 
and Recreation In the 
Process of European 
Integration, Rzeszów 
2004, Sport and So
ciety, Rzeszów 2004, 
Sports Involvement In 
Changing Europe, 
Rzeszów 2004 oraz 
Regional versus Euro
pean Integration and 
Globalization, Rze
szów 2005.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Na
ukowego Kultury Fizycznej w Rzeszowie, a od 
1997 r. prezesem Oddziału Podkarpackiego 
Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rzeszowie, 
Prezesem European Academy for the Carpa
thian Euroregion - EACE; dyrektorem general
nym International Association for Sociology 
of Sport (IASS) i członkiem zwyczajnym Euro
pean Association for Sociology of Sport (EASS).

Otrzymał cały szereg nagród i odznaczeń, 
m.in.: Złotą Odznakê AZS; Odznakê Honoro
wą Związku Piłki Rêcznej w Polsce; Złotą Od
znakê „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”; 
Honorową Odznakê Wojewódzkiej Federacji 
Sportu; Medal Honorowy PKOl; Rzeszowski 
Laur Olimpijski; Złotą Odznakê ZNP; Srebrny 
Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi; Srebrną 
Odznakê SZSP; Nagrodê im. Eugeniusza Pia
seckiego; Medal Komisji Edukacji Narodowej; 
„Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”; 
„Zasłużony dla Województwa K^nieńskiego”; 
4 Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy
ższego i Techniki oraz Nagrodê Miasta Rze
szowa I stopnia.

Poza sportem i nauką Profesor interesuje 
siê budownictwem, architekturą, dworami pol
skimi, oczywiœcie turystyką i kwiatami, które 
hoduje w ogrodzie i na daczy.

Profesor jest żonaty (Dominika) i ma dwoje 
dzieci (Monika, Marcin), którym przekazał swoje 
sportowe pasje. Życzymy Dziekanowi wielu 
dalszych osiągnięæ oraz dużo sił i zdrowia.
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Sprostaæ wyzwaniom XXI wieku

Z okazji drugiej rocznicy powołania Wydziału 
WF w holu Budynku Głównego zorganizowano 
wystawê ukazującą dorobek naukowy i sporto
wy pracowników i studentów, nasze osiągniê- 
cia i sukcesy.

Akt utworzenia Wydziału Wychowania Fizycz
nego nosi datê 1 kwietnia 2005 r. JM Rektor Uni
wersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. W. Bo- 
nusiak, powołując siê na Statut UR i decyzje 
Senatu zatwierdził powstanie nowego wydziału.

Gdy œwiêtujemy drugą rocznicê powołania, 
jest dobra okazja, by dokonaæ podsumowań 
i nakreœliæ strategiê rozwoju naszego Wydzia
łu, dynamicznie bijącego rekordy - jak przysta
ło na sportowy wydział - i pokonującego ambit
nie przeszkody, których nie brakło na naszej dro
dze. Nie dałoby siê tego dokonaæ bez sportowej 
pasji i wspólnego „drużynowego” wysiłku. Dziś, 
ciesząc siê sukcesami, nie mamy zamiaru osia- 
daæ na laurach.

Mówił o tym nasz dziekan, prof. dr hab. 
Kazimierz Obodyński, pracujący na WSP 
i UR od 40 lat, który od początku istnienia 
WWF sprawuje tê funkcjê, mając do pomocy 
prodziekanów: ds. nauki, dra hab., prof. UR, 
Zygmunta Wnuka, ds. studenckich, rozwoju 
i współpracy z zagranicą, ks. dra Adama Po
dolskiego i ds. dydaktycznych dra Marka 
Mirkiewicza.

Na Wydziale jest 81 pracowników, w tym 20 
samodzielnych (8 profesorów i 12 prof. UR), 29 
adiunktów z tytułem doktora (11 podjęło stara
nia o otwarcie przewodów habilitacyjnych), 14 
starszych wykładowców (5 dr i 9 mgr), 14 asy
stentów (13 otwartych przewodów doktorskich) 
i 4 wykładowców.

Cieszy szczególnie to, ¿e od powołania Wydziału 
dwu doktorów hab. otrzymało tytuły profesorskie 
(prof. R.M. Kalina i prof. K. Obodyński), a 4 dokto
rów uzyskało habilitacje (dr hab. W.J. Cynarski, 
J. Rut, S. Cieszkowski, A. Nowakowski).

W okresie 6 lat istnienia UR 25 osób pracują
cych obecnie na Wydziale obroniło przewód 
doktorski. W 2005 r. 5 osób uzyskało doktorat, 
w 2006 też 5 osób. Wspomnieć równie¿ nale
ży o specyfice naszego wydziału - podwyższa
niu kwalifikacji zawodowych przez uzyskiwanie 
tytułu trenera klasy międzynarodowej, mistrzow
skiej oraz I i II, co w niektórych dyscyplinach 
jest nie mniej ważne od tytułu naukowego! Na 
Uniwersytecie takie uprawnienia trenerskie zdo
było już 11 pracowników, w tym prof. W. Cy- 
narski aż dwie licencje międzynarodowe.

Uprawnienia trenerskie uzyskane przez 
pracowników IWFiZ/Wydziału WF 2001/2006: 

Liczba studentów dziennych w latach 2001-2006

Rok 
studiów

Liczba studentów stacjonarnych w latach 2001-2006
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

I WF 224 259 — 170 - Z3 43 — M2
127 — Z3

53 — M2 
156 — Z3„E”

II WF 207 217 232 — 129 —Z3„E” 39 — M2
133 — Z3

III WF 149 217 213 212 — M5 208 — M5 123
IV WF 162 144 208 204 — M5 189 — M5 —
V WF 163 151 134 200 — M5 199 — M5 209

Razem 905 988 787 786 895 713

M2- studia magisterskie uzupełniające (2-letnie) Z3- studia zawodowe (licencjackie 3-letnie)
M5- studia magisterskie (5-letnie) E - „Europejczyk” program eksperymentalny

mgr Gabriel Szajna szermierka, trener kl. mi
strzowskiej
dr Maciej Huzarski piłka nożna, trener kl. I 
dr Emilian Zadarko tenis ziemny, trener kl. I 
mgr Andrzej Kowal piłka siatkowa, trener kl. I 
dr hab. prof. UR Wojciech Cynarski karate i ju
jitsu, licencje międzynarodowe
mgr Antoni Seredyński akrobatyka spor. trener 
kl. I
dr Sławomir Drozd pływanie, trener kl. II
mgr Bartłomiej Czarnota pływanie, trener kl. II 
mgr Michał Tittinger lekkoatletyka, trener kl. II 
mgr Paweł Lenik koszykówka, trener kl. II 
mgr Lesław Lassota chód sportowy, trener kl. II 
Wszystko to umożliwiło otwarcie na naszym 
Wydziale drugiego kierunku: turystyka i rekre
acja, który w lutym przyjął pierwszych studen
tów. Wspomnieć należy tu o Programie „Euro
pejczyk” - studiach w języku angielskim, dają-
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cych dyplom, uprawniający do pracy w całej Unii 
Europejskiej. Są to kolejne kroki na drodze roz
woju Wydziału i wzrostu liczebności studentów 
(coraz częściej równie¿ cudzoziemców), połą
czonego z naukowym i profesjonalno-trenerskim 
rozwojem nauczycieli akademickich.

Obecnie na Wydziale funkcjonuje 28 jedno
stek organizacyjnych (6 katedr, 13 zakładów i 9 
zespołów):
Katedra Sportu - kierownik: prof. dr hab. Jan 

Junger (Zakład Pływania i Obozownictwa; Za
kład Przedmiotowo-Dydaktyczny Gimnastyki; 
Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Ćwiczeń 

Muzyczno-Ruchowych);
Katedra Sportów Walki i Gier Zespołowych 
- kierownik: prof. dr hab. Roman M. Kalina 
(Zakład Sportów Walki; Zespół Przedmioto- 
wo-Dydaktyczny Gier Zespołowych);

Katedra Biomedycznych Podstaw Wychowa
nia Fizycznego - kierownik: prof. dr hab. 
Jewgienij Morozow (Zakład Fizjologii i Bio
chemii; Zakład Antropologii i Anatomii);

Katedra Edukacji Zdrowotnej i Odnowy Bio
logicznej - kierownik: dr hab. prof. UR Alek
sander Kubinyi (Zakład Biologii Człowieka 
i Edukacji Zdrowotnej; Zespół Przedmiotowo- 
Dydaktyczny Korektywy i Wychowania Fizycz
nego Specjalnego);

Katedra Turystyki i Rekreacji - kierownik: dr 
hab. prof. UR Milan Duricek;

Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Tury
styce - kierownik: dr hab. prof. UR Zygmunt 
Wnuk (Zakład Teorii Turystyki i Rekreacji);

Zakład Teorii Sportu i Antropomotoryki - kie
rownik: dr hab. prof. UR Stanisław Cieszkow
ski;

Katedra Prawa, Historii i Ewolucji Kultury 
Fizycznej - kierownik: dr hab. prof. UR An
drzej Nowakowski (Zakład Historii Kultury Fi
zycznej; Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny 
Prawa i Ewolucji Kultury Fizycznej);

Zakład Teorii Wychowania Fizycznego - kie
rownik: dr Marek Mirkiewicz;

Zakład Filozofii i Etyki w Sporcie - kierow
nik: ks. dr Adam Podolski;

Zakład Metodyki i Praktyki Wychowania Fi
zycznego - kierownik: dr Krzysztof War
choł;

Zakład Organizacji i Zarządzania w Sporcie, 
Turystyce i Rekreacji - kierownik: prof. dr 
hab. Kazimierz Obodyński (Zespół Przed- 
miotowo-Dydaktyczny Organizacji i Zarządza
nia);

Udział pracowników w konferencjach naukowych w latach 2001-06

KONFERENCJE 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
Krajowe 32 35 48 58 90

Zagraniczne 2 4 7 8 34

Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Informa
tyki i Statystyki;

Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Turysty
ki Konnej i Hipoterapii;

Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Agrotu
rystyki.
Wydział, prócz działalności pedagogiczno- 

sportowej prowadzi też szereg programów ba
dawczo-naukowych i bierze aktywny udział 
w kongresach i konferencjach naukowych. W la
tach 2004-06 prowadzono na Wydziale WF UR 
badania dotyczące nauk o kulturze fizycznej, 
rekreacji i turystyce. Efekty tych prac przed
stawiamy w skrócie.

Historia kultury fizycznej (od lat 60. XIX 
w., po współczesność): Regionalna historia kul
tury fizycznej i turystyki, ze szczególnym 
uwzględnieniem ruchu sokolego i wybranych 
dyscyplin sportowych (obszar Małopolski 
i Podkarpacia); Problematyka kultury fizycznej 
w środowisku akademickim na tle przeobra
żeń szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle 
ustaw o kulturze fizycznej z 1996 r. i o szkol
nictwie wyższym z 1990 i 2005 r.; Kultura fi
zyczna (wychowanie fizyczne i sport) w szkol
nictwie (szkoły zawodowe, policealne i niepu
bliczne); Ewolucja struktur organizacji 
i zarządzania kulturą fizyczną i sportem szkol
nym w okresie transformacji; Samorząd tery
torialny, jego oddziaływanie na upowszechnia
nie sportu oraz rekreacji w lokalnych środowi
skach, na tle ustaw samorządowych z 1990 
i 1998 r.; Prawo w kulturze fizycznej i jego rola 
w rozwoju kultury fizycznej);

Badania antropologiczne i medyczne 
rozwoju somatycznego, dojrzewania płcio
wego, sprawności motorycznej, wad po
stawy i stanu zdrowia dzieci i młodzie¿y 
regionu podkarpackiego (wieloletni cykl 
prac badawczych i badań terenowych): Ba
danie kontrolne rozwoju (zdjęcia antropolo
giczne) dzieci i młodzieży w woj. podkarpac
kim; Badania częstości występowania wad 
postawy ciała i stopy u dzieci i młodzieży w 
województwie podkarpackim (zdjęcia antro
pometryczne); Badania rozwoju somatyczne
go i częstości występowania wad postawy 
ciała u młodzieży uprawiającej dyscypliny 
sportowe; Badanie wpływu treningu na posta
wę ciała i budowę stopy; Opracowanie jed
nolitego systemu i testów do oceny wyników 
uzyskanych w trakcie zajęć z zakresu wf 
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum).

Program badawczy poza przedstawionymi te
matami objął tak¿e badania doświadczalno- 
teoretyczne, dotyczące rzetelności i trafno
ści testów oceny wydolności fizycznej i spraw
ności motorycznej;

Dalekowschodnie sztuki walki - w progra
mie badawczym Kultura fizyczna dzieci i mło
dzieży w Polsce realizowano tematy szczegó
łowe: recepcja dalekowschodnich sztuk walki 
w Polsce i w Niemczech; rola i funkcje daleko
wschodnich sztuk walki w wychowaniu fizycz
nym dzieci i młodzie¿y; teoria i praktyka sztuk 
i sportów walki;

Socjologia kultury fizycznej - współcze
sne problemy socjologii kultury fizycznej; so
cjologia i filozofia rekreacji; socjologia sportu 
(problemy brutalizacji i patologii); socjologia tu
rystyki; socjologia dalekowschodnich sztuk 
walki;

Turystyka a ochrona przyrody - turystyka 
i ochrona przyrody w: Przedborskim Parku Kra
jobrazowym, Magurskim i Bieszczadzkim Par
ku Narodowym oraz rezerwatach; obiekty 
chronione a turystyka w woj. podkarpackim; 
ścieżka przyrodnicza im. prof. dr. hab. St. Gu- 
mińskiego w Zalesiu-Rzeszowie; monitoring 
pomników przyrody w województwie podkarpac
kim; monitoring i ochrona przyrody w Przedbor
skim Parku Krajobrazowym; parki krajobrazo
we jako obiekty turystyczne w woj. podkarpac
kim;

Turystyka i rekreacja w środowisku zurba
nizowanym - diagnoza i perspektywy roz
woju. Humanistyczne aspekty turystyki (pro
jekt teoretyczno-empiryczny) obejmował: wa
runki przestrzennego zagospodarowania 
krajobrazu zurbanizowanego; humanistyczne 
podstawy turystyki; potrzeby społeczne oraz za
sady organizacji i obsługi ruchu turystycznego; 
teoria turystyki w ujęciu systemowym; warunki 
prawne organizowania usług turystycznych 
w Polsce po 1997 r.

Na Wydziale Wychowania Fizycznego są też 
realizowane granty:
• Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis 

CBC Polska-Białoruś-Ukraina, wsparcie mi- 
kroprojektów;

• Turystyka w Euroregionie - diagnoza perspek
tyw rozwoju - 2006 r.

• Ministerialny program interdyscyplinarnego 
szkolenia nauczycieli w ramach studiów po
dyplomowych.

• Kultura fizyczna studentów w dobie transforma
cji systemowej po 1989 roku w Polsce, finanso
wany przez Podkarpackie Towarzystwo Nauko
we Kultury Fizycznej w Rzeszowie (od 2006 r.) 
Rezultatem aktywnej pracy badawczej są pu

blikacje pracowników Wydziału, których znaczą
cą dynamikę pokazują wykresy.
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Prace zwarte (ksią¿ki) 

wydane w latach 2001-2006

Artykuły wydane w latach 2001-2006

3M1JW tsot.tete, ¡msiUcdS
Rak akadiirrichi

Wydział w ramach umów zawartych przez 
Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z 6 
zagranicznymi uczelniami:

Uniwersytet w Koszycach (Słowacja), 
Uniwersytet Preszowie (Słowacja), 
Akademia Sportu w Sofii (Bułgaria), 
Uniwersytet Lwowski (Ukraina), 
Uniwersytet w Iwanofrankowsku (Ukraina), 
Uniwersytet w Drohobyczu (Ukraina), 
Na Wydziale działa też 6 kół naukowych:

Koło Historii Nauk o Kulturze Fizycznej opie
kun: dr G. Bielec (od XII 2002)

Koło Socjologów Sportu opiekun: dr S. Za- 
borniak (od XII 2002)

Koło Podró¿ników (sekcja piesza) opiekun: 
dr K. Kubala (od XI 2005)

Koło Turystyczno-Przyrodnicze „Azalia” 
opiekun: dr M. Ziaja, mgr A. Śmiały (od XII 2005)

Studenckie Towarzystwo Naukowe opiekun: 
mgr M. Kuśnierz (rej. 1 VII 2006)

Koło Zakładu Sportów Walki i Gier Zespo
łowych opiekun: dr hab. prof. UR W. Cynarski, 
dr M. Rzepko (od I 2006)

Wszystko to, co przedstawiono powyżej w du
żym skrócie, pozwala nam patrzeć na nasz roz
wój w najbliższych latach z optymizmem. Roz
wój naukowy i wzrost liczebny studiujących oraz 
jakości kształcenia daje naszym studentom co
raz większą pewność uzyskania pracy w spe
cjalności, a wraz ze wzrostem zamożności spo
łeczeństw Unii Europejskiej i upowszechniania 
zdrowego stylu życia - pracy coraz bardziej 
potrzebnej i perspektywicznej.

Opr. zesp.: K. Kubala, R. Bąk, J. Kulasa

Preszów bli¿ej Rzeszowa
Rozmowa z przebywającymi na Wydziale WF, w ramach Programu Sokrates, 

dr med. Bibianą Stefankową i dr Terezią Slancovą z Wydziału Sportu Uniwersytetu w Preszowie

— Witam Panie w Rzeszowie i proszę o kilka 
słów o sobie.
— Bibiana Stefankowa: Jestem doktorem me
dycyny i na Wydziale Sportu prowadzę wykła
dy z fizjologii, medycyny sportu, traumatologii i 
pierwszej pomocy, dietologii sportu i zajmuję się 
także dopingiem w sporcie.
— Terezia Slancova: Zajmuję się socjologią 
sportu i prowadzę zajęcia z siatkówki, bo kie
dyś mama nie zgodziła się, bym trenowała ko
szykówkę lub piłkę ręczną, jako zbyt kontakto
we i powodujące kontuzje.

— Już wiem, ¿e Pani Bibiana w Rzeszowie 
jeszcze nie była. Jakie są pierwsze wra¿e- 
nia z naszego miasta i z Uniwersytetu?
— Rzeszów to piękne, nowoczesne miasto, 
spodobały mi się wasze domy towarowe (gale
rie). U nas w Preszowie Wydział Wychowania 
Fizycznego (sportu) jest w jednym miejscu, bez 
problemu można dostać się wszędzie, a u was 
obiekty są w wielu miejscach, co jest trochę nie
wygodne i dla studentów, i dla nauczycieli.

— Może kiedyś te¿ dorobimy się jednego 
kampusu, dydaktyczno-naukowego z po
trzebnym wydziałowi zapleczem. A jakie ma 
wra¿enia Pani Terezia?
— Byłam już tu dwukrotnie, raz na turnieju siat
kówki oraz w ubiegłym roku na konferencji na
ukowej. Mam same pozytywne wrażenia z kon
taktów z Rzeszowem i z ludźmi pracującymi na 
Wydziale WF.

— Co będziecie Panie robiły przez czas po
bytu w Rzeszowie. Jak wygląda wasz pro
gram zajęć?
— Przede wszystkim chcemy się przyjrzeć na
uczaniu tych przedmiotów, które wykładamy na 
Słowacji, popatrzeć na treningi sportowe i po
równać wyniki pomiarów, które były przeprowa
dzone przez kolegów z Rzeszowa wśród na
szych studentów. To rozwinie i zacieśni naszą 
współpracę naukową w zakresie antropologii 
i antropometryki. Dziś jeszcze idziemy na tre
ning zawodników „Resovii”, a jutro na mecz.

— Program „Sokrates” ma służyć zbliżeniu 
uczelni.
— Dlatego chcemy poznać wasze przedmioty 
i programy, zorientować się czy i na ile kore
spondują z naszymi. Jeśli nasi studenci przyja- 
dą do Rzeszowa w ramach programu „Sokra-

tes” to musimy znać różnice programowe i oczy
wiście działać na rzecz unifikacji studiów. Ogól
nie chodzi o porównanie przedmiotów i syste
mu kształcenia na Słowacji i w Polsce, w związ
ku z planowanym nawiązaniem bliższej 
współpracy naukowej między naszymi wydzia
łami w ramach Euroregionu Karpackiego.

— Powstał projekt konsorcjum naukowego, 
w skład którego mają wejść wydziały zwią
zane ze sportem, turystyką i kulturą fizycz
ną. Czy ta inicjatywa zyska wsparcie na 
Waszej uczelni?
— Oczywiście, już o tym myślimy, bo chcemy 
wprowadzić antropologię i antropometrykę, 
i prowadzić wspólne badania naukowe w tej 
dziedzinie, zająć się wspólnie kwestią stylu ży
cia naszych i polskich studentów oraz pomia
rów rozwoju.

— Można zatem oczekiwać nowych wspól
nych prac naukowych przy ujednoliceniu 
metod badawczych, co pozwoli na uzyska
nie bardziej uniwersalnych wyników. Zapra
szamy zatem do Rzeszowa. Dziękuję za roz
mowę i do następnych spotkań.

Krzysztof Kubala
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Program „Sokrates” pozwala poznać zagraniczne uczelnie
Rozmowa z dr. Malikiem Beyeroglu i dr hab. Sevdą Bagir ze Szkoły Sportu Uniwersytetu w Sakarya (Turcja)

— Jak to się stało, ¿e Państwo przyjechali 
do naszego Uniwersytetu?
— W ramach europejskiego programu „Sokra
tes” odwiedzamy kilka krajów, a Rzeszów zna
lazł się w programie, gdyż uczą się tutaj stu
denci z Turcji. P. Bagier miała wykłady z zakre
su rekreacji, a ja, jako były mistrz świata 
i finalista Olimpiady w boksie, przyjechałem po
kazać nowe techniki obronne w boksie i w za
pasach.

— Rozmawiamy po rosyjsku bez akcentu, to 
ciekawi mnie, jak Państwo stali się nauczy
cielami Uniwersytetu w Sakarya i obywate
lami Turcji?
— Jesteśmy Azerami i ukończyliśmy Akade
mię Wychowania Fizycznego w Baku, w ów
czesnym ZSRR. Moim nauczycielem była 
Pani Sevda i miałem z nią wykłady. Była wte
dy w narodowej kadrze naszej koszykówki, 
a ja dwukrotnym mistrzem juniorów, a potem 
również zwycięzcą mistrzostw kraju seniorów. 
Przez siedem lat byłem również w kadrze bok
serskiej. Zaproszono mnie do Turcji jako spor
towca i trenera.
— Mnie natomiast zaproszono na podstawie 
umowy o współpracy naukowej i wymianie 
wykładowców, którą podpisali prezydenci na
szych krajów. Przyjechaliśmy, kiedy w Turcji 
organizowano uczelnie i wydziały wychowa
nia fizycznego, ponieważ w Turcji było bar
dzo mało własnych specjalistów. Stawiając na 
naukę Turcja w ciągu kilku lat utworzyła uczel
nie we wszystkich regionach. Początkowo by
liśmy częścią wydziału pedagogicznego, jako 
zakład WF, bo na uczelni są kluby sportowe 
i tam studenci zajmują się sportem w sek
cjach. Początkowo byłam tam jedynym do
centem i pracowało jeszcze trzech wykładow
ców. Kiedy kadra się powiększyła, w 1995 r. 
staliśmy się pierwszym samodzielnym insty
tutem kultury fizycznej, co w Turcji było ewe
nementem. Przez pięć lat pracowałam na 
kontrakcie, a potem rektor poprosił mnie o po
zostanie na etacie. Mam wykłady z rekreacji 
i organizacji turystyki oraz koszykówki.

— Czy zajmujecie się Państwo równie¿ dzia
łalnością trenerską?
— Tylko ja, jako specjalista od boksu, nadal 
łączę pracę naukową i trenerską. Jestem tre
nerem młodzieżowej kadry Turcji. Miałem dwu 
młodzieżowych mistrzów świata i trzech mi-

strzów Europy, nie licząc pozostałych miejsc 
medalowych. Obecnie ośmiu moich wycho
wanków jest medalistami mistrzostw kraju ju
niorów, dwu seniorów i jedna kobieta. Jestem 
konsultantem obecnego zawodowego mistrza 
Europy wagi ciężkiej WBC Sinana Samila 
Sana. Społecznie działam też w komitecie 
olimpijskim. Na konferencji naukowej w lip
cu, organizowanej przez MKOl będę przed
stawicielem Turcji. Pracuję też w tureckiej 
federacji boksu i prowadzę wykłady dla tre
nerów tej dyscypliny, jako przewodniczący 
komisji podstaw teoretyczno-naukowych kul
tury fizycznej.

— Jakie mają Państwo wra¿enia z pobytu 
w Polsce?
— Byłem już w Polsce dwa razy jako sporto
wiec na turniejach bokserskich w Gdańsku, 
w 1982 r. w ramach Turnieju Przyjaźni i w War
szawie w ramach Pucharu Warszawy. Na Olim
piadzie w 1996 r. po raz pierwszy w historii 
Turcji walczyłem w finale i zdobyłem srebrny 
medal, a w ćwierćfinale spotkałem się z Pola
kiem. Z pobytu w Polsce mam przyjemne 
sportowe wspomnienia. Teraz kraj stał się zu

pełnie inny, przewidywałem zmiany, ale nie aż 
takie. Kraj stał się nowoczesny, europejski. 
Wszędzie coś się buduje lub remontuje i bar
dzo to mi się spodobało.
- Ja jestem w Polsce po raz pierwszy i mam 
bardzo miłe wrażenia, ludzie są bardzo życz
liwi, niezwykle spodobała mi się grupa, z któ
rą wczoraj miałam wykład na temat rekreacji. 
Studenci i opiekun szybko zaangażowali się 
w podjętą tematykę. Nie było bariery nie
zrozumienia. Dr Beyeroglu i ja byliśmy rów
nież wczoraj na Wydziale Pedagogicznym, 
gdzie w ramach wymiany studiują studenci 
z Turcji i spotkaliśmy się z nimi. Dla studen
tów dr Malik przeprowadził wykład po angiel
sku. Oczywiście, nie tylko wydział, ale i Uni
wersytet nam się spodobał, bardzo przyjem
nie było zwiedzać Rzeszów i jego zabytki, 
kościoły i ciekawe miejsca. Wybieramy się te
raz do Krakowa.

— Dziękuję za rozmowę. Życzę miłego po
bytu i mam nadzieję, ¿e jeszcze się spotka
my.

Krzysztof Kubala
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Notatnik libijski

Andrzej Nowakowski

W Libii przebywałem wraz z grupą 40 tury
stów, na imprezie objazdowej zorganizowa
nej przez jedno z ogólnopolskich biur podró
ży. Byłem, jak się okazało, jedyną osobą z Pod
karpacia. Korzystając z okazji, chciałbym 
podzielić się z Czytelnikami moimi spostrze- 
¿eniami i uwagami.

Współczesna Libia jest jednym z największych 
obszarowo państw kontynentu afrykańskiego, 
zajmując 1, 759 km kw. powierzchni. Graniczy: 
od wschodu z Egiptem, od południa z Sudanem, 
Czadem i Nigrem (granice z tymi państwami nie 
są do dziś dokładnie limitowane), od zachodu 
z Algierią i Tunezją. Północną granicę stanowi 
Morze Śródziemne. Ponad 90% powierzchni 

Libii to Sahara (pustynia górska, kamienista 
i piaszczysta). Uprawy, głównie oliwy i owoców 
cytrusowych koncentrują się w strefie nadmor
skiej (tylko 1% powierzchni kraju nadaje się pod 
uprawy). Jedynie nad Morzem Śródziemnym 

trwa krótka pora deszczowa (zwykle od grud
nia do lutego), kiedy to temperatura spada do 
10-12 st. C (a nawet, choć bardzo rzadko, po
jawiają się opady śniegu). Latem w całej Libii, 
z wyjątkiem pasa nadmorskiego, temperatura 
wzrasta do 45 st. C (13 IX 1922 r. w miejscowo
ści Al.-Azizija zanotowano najwyższą, jak do
tąd, temperaturę na Ziemi, 57, 8 st. C). Są w Li
bii obszary, na których przez kilka lat nie spada 
ani kropla deszczu. Kiedy jednak pada to kory
ta wyschniętych rzek, zwane tu wadami, natych
miast wypełniają się wodą.

Historyczna Libia składa się z trzech prowin
cji: Trypolitanii (ze stołecznym Trypolisem), Fez- 
zynu (stanowiącego środkową część kraju) oraz 
Cyrenejki, w pobliżu Egiptu, gdzie powstał nowy 
ośrodek administracyjno-przemysłowy - Ben- 
gazi. To właśnie tam, na wschodzie Libii, lecz 
już w głębi pustyni, znajduje się Tobruk wraz 
z cmentarzem ¿ołnierzy polskich.

Podstawą gospodarki Libii jest przede 
wszystkim ropa naftowa, a następnie gaz ziem
ny. Dzięki przemysłowi wydobywczemu do
chód narodowy na 1 mieszkańca wynosi 9000 
USD (jest to najwyższy poziom na kontynen
cie afrykańskim). Przeciętny Libijczyk za dar
mo otrzymuje od państwa podstawowe dobro 
jakim jest woda pitna, a inne świadczenia 
(energia elektryczna, mieszkanie) za symbo
liczną odpłatnością. Dzięki rozwojowi i dostęp
ności publicznej służby zdrowia, średnia wie
ku w Libii wynosi obecnie 75 lat. Walutą obie
gową jest dinar libijski.

Libia przechodziła zmienne koleje losu. W sta
rożytności była pod władzą Fenicjan, następ
nie Rzymian (były to „złote wieki” tego kraju), 
a następnie Wandalów, Bizancjum, Arabów, Tur
ków (przejściowo nawet Maltańczyków) oraz 
Włochów (to właśnie przybysze z Włoch ustalili 
w początkach ubiegłego stulecia obecną nazwę 
kraju). Po II wojnie światowej, w latach 1949
1951 Libia stopniowo uzyskała niepodległość, 
będąc początkowo monarchią, od 1969 r. repu
bliką.

Po latach izolacji, Libia stopniowo otwiera się 
na kapitał zagraniczny (głównie włoski), a tak
że na turystów. W stołecznym Trypolisie spoty
kamy ludzi różnych ras, wielu jest tu Murzy
nów. Są to przybysze z sąsiedniego Sudanu, 
wciąż ogarniętego wojną domową. Przy prze
ślicznej promenadzie nadmorskiej w centrum 
miasta cumują promy pasażerskie m. in. z Fran
cji, Hiszpanii, Sycylii oraz Malty. Wszędzie jest 
widoczny kolor zielony, święty kolor islamu, 
a zarazem kolor narodowy Libii. Warto zazna
czyć, ze hymn państwowy Libii rozpoczyna się 
od słów: Allah akbar (Allah jest wielki). Oficjal
nym i głównym świętem narodowym Libii jest 
dzień 1 września (kolejna rocznica obalenia mo
narchii przez ruch „młodych pułkowników” pod do
wództwem Muhammara Kadafiego). Do dziś Ka- 
dafi mieszka w klimatyzowanym namiocie na pu
styni, pilnie strzeżonym przez gwardię beduińską.

Mieszkańcami Libii są (oprócz Arabów) Be- 
duini, a na dalekim południu także Tuaregowie, 
„strażnicy pustyni” mieszkający w nielicznych 
oazach. Jest to lud nomadyczny, „niebieski”, 
pośredni między białymi i ciemnoskórymi. Pil
nują oni szlaków karawanowych, trudniąc się 
głównie wypasem kóz i wielbłądów. W celu przy
zwyczajenia Beduinów i Tuaregów do osiadłe
go trybu życia, władze libijskie w latach 70. i80. 
ubiegłego stulecia wybudowały całe dzielnice 
blokowisk (m. in. w Trypolisie). Oblicza, że oko
ło 10 proc. z 7 milionowej ludności kraju nadal 
prowadzi koczownicy tryb życia.

Przez całą Libię nad brzegiem Morza Śród

ziemnego wiedzie transafrykańska droga, po
konując obszar 1100 km, która z Maroka i Al
gierii przez Tunezję wiedzie do Egiptu. W Libii 
nie ma linii kolejowych (ostatni odcinek kolei 
rozebrano w połowie lat 60. ubiegłego stulecia). 
Libia importuje energie elektryczną z Tunezji, 
a Tunezyjczycy masowo (również w formie 
przemytu) sprowadzają tanią benzynę libijską.

W Habrata, w pobliżu Trypolisu znajdują się 
wykopaliska rzymskie, po przejechaniu około 
100 km na wschód od stolicy Libii spotykamy 
liczne pozostałości rzymskiego centrum admi
nistracyjnego, sądowniczego i kulturalnego - 
Leptis Magna. Centrum to osiągnęło czasy swej 
świetności za panowania cesarza Septymiusza 
Sewera (przełom II - III w. n. e.), pochodzące
go z północnej Afryki. Było ono niejako „afry
kańskim Rzymem”. Jak wiadomo, Rzymianie 
zaczęli podbijać północną Afrykę już w II - I w.
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p. n. e., opanowując zwykle obszar od morza 
do 30-40 km w głąb lądu. Rzym panował na 
tych terenach do wielkich „wędrówek ludów”, 
z początkiem V w. n. e. (w połowie VI w. przej
ściowo te tereny opanowało Bizancjum). Obec
nie polscy archeologowie z Uniwersytetu War

szawskiego penetrują staro¿ytne miasto, tzw. 
Ptolomaei, położone na wschodzie Libii.

Cóż jeszcze zapamiętałem w mojego zeszło
rocznego, zaledwie 4-dniowego spotkania z Li
bią To, iż na wszystkich banerach reklamowych 
widniał napis „37”. Czyżby „stan podgorączko

wy?” Nie, to kolejna, 37 już rocznica rewolucji 
libijskiej z 1 września 1969 r. Trafiłem akurat na 
początek 30-dniowego postu islamskiego, tzw. 
ramadanu. W centrum Trypolisu wielkie tabli
ce, coś na wzór naszego rozkładu jazdy na 
dworcu, obwieszczały dokładny czas wschodu 
i zachodu Słońca w dniach postu. W Libii (a obo
wiązuje w niej ortodoksyjny islam), wyznawcom 
tej religii od wschodu do zachodu nie wolno 
nawet zwilżyć języka. Moja grupa posilała się 
wewnątrz autokaru, za opuszczonymi firanka
mi i roletami.

Polacy w zorganizowanych grupach turystycz
nych mogą przybywać do tego pustynnego kraju 
dopiero od dwóch lat, za pośrednictwem biur 
podróży. Przekraczanie granicy lądowej między 
Tunezją i Libią odbywa się w miejscowości Ras 
Jedir (czas oczekiwania na odprawę wynosi 
przeciętnie 4 godziny, a tryb odprawy granicz
nej przypomina sceny ze znanej nam granicy 
polsko-ukraińskiej). Pracujący w turystyce mó
wią, że jest szansa, że w następnych latach Li
bia otworzy się szerzej na turystów, w tym tury
stów z Polski.

VII Krajowa Konferencja z cyklu Ochrona przyrody a turystyka: 
Jaka turystyka na obszarach Natura 2000

Zygmunt Wnuk

Odpoczynek i turystyka pozwala doświadczać wolności od spraw materialnych, 
uświadomić sobie, ¿e praca jest w ¿yciu człowieka środkiem, a nie celem.

Jan Paweł II

Patronat nad tą konferencją sprawowali: An
drzej Szweda-Lewandowski, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny 

Konserwator Przyrody, Wojewoda Podkarpac
ki Ewa Draus, Marszałek Województwa Pod
karpackiego Zygmunt Cholewiński i JM Rek
tor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab.
Włodzimierz Bonusiak.

Od 1994 r. odbywają się konferencje z cyklu 
Ochrona przyrody a turystyka. To najstarsza 
tego typu konferencja w Polsce, zwoływana co 
dwa lata. Za cel ma prezentowanie różnych form 
turystyki, umożliwiających bezkolizyjne udostęp
nianie terenów chronionych, uwzględniające 
masowość turystyki. Efektem konferencji było 
m.in. wpisanie do Ustawy o Ochronie Przyrody 
z 2004 r., dopuszczenia turystyki w rezerwatach 
przyrody. Pomysłodawcą i inicjatorem tych kon
ferencji był piszący te słowa.
VII konferencja Jaka turystyka na obszarze 
Natura 2000, odbyła się na Uniwersytecie Rze
szowskim w dniach 11-13 czerwca 2007 r. Or
ganizatorem był Zakład Ekologii i Ochrony Przy

rody w Turystyce, Wydziału Wychowania Fi
zycznego UR, a współorganizatorami: Regio
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 
Bieszczadzki PN, Magurski PN, Zespół Karpac
kich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Zarząd 
Główny Ligi Ochrony Przyrody oraz Urząd Mar
szałkowski w Rzeszowie.
W konferencji wzięli udział pracownicy szkół 
wyższych, placówek naukowych oraz instytucji 
zajmujących się ochroną przyrody i turystyką,: 
PAN - Warszawa, PAN - Kraków, PWSZ - Kro
sno, AGH, Akademia Podlaska -Siedlce, Uni
wersytet Jagielloński, UMCS, AWF w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie, AR w Szczecinie, Lubli
nie, Poznaniu, Krakowie, Uniwersytet £ódzki, 
Uniwersytet Preszowski, Uniwersytet Podkar
packi w Iwano-Frankowsku, Uniwersytet w Dro
hobyczu, Akademia Świętokrzyska z Kielc, Uni
wersytet Rzeszowski, Ministerstwo Środowiska, 

rzeszowski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszał
kowski, wojewódzcy konserwatorzy przyrody 
oraz osoby reprezentujące instytucje, związa
ne z turystyką i ochroną przyrody. Konferencja 
obejmowała część referatową i plakatową oraz 
sesję terenową.

Pierwszego dnia wygłoszono 28 referatów oraz 
zaprezentowano 10 posterów, przedstawiających 
różne poglądy na turystykę, ekoturystykę, ruch 
turystyczny osób niepełnosprawnych, informację 
turystyczną oraz korzyści i zagrożenia, związa
ne z turystyką na terenie obszarów Natura 2000. 
Konferencję zainaugurował wykład prof. dra 
hab. Zbigniewa Witkowskiego z AWF w Krako
wie (b. wiceministra środowiska): Jaka turysty
ka na obszarach Natura 2000 w świetle Euro
pejskiej Karty Zrównowa¿onej, prof. dr hab. Piotr 
Patoczka z Politechniki Krakowskiej omówił 
Konflikty w krajobrazie w obszarach Natura 
2000. Następnie dr Ryszard Prędki przybliżył 
Monitoring ruchu turystycznego w obrębie 
Bieszczadzkiego PN, zaś mgr inż. Andrzej Cza- 
derna, wicedyrektor MPN przedstawił referat - 
Ostoja Magurska - Natura 2000, a turystyka 
w Magurskim Parku Narodowym. W pierwszym 
dniu przedstawiono też referat przygotowany 
przez dra Józef Partyka, dyrektora Ojcowskie
go Parku Narodowego i prof. dra hab. Czesła
wa Guzika, UJ Kraków: Funkcja turystyczna ob
szaru Natura 2000 - Dolina Prądnika. Tę część 
konferencji zamknęło wystąpienie przewodni
czącego Komitetu Organizacyjnego, dra hab. 
prof. UR Zygmunta Wnuka i dr Marii Ziai z UR: 
Turystyka w parkach narodowych na podsta
wie badań ankietowych.
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We wszystkich referatach wygłoszonych pod
czas sesji i o¿ywionej dyskusji po ka¿dym wy
stąpieniu, podnoszono niezwykle istotne dla 
turystyki w obszarach chronionych tematy tury
styki zrównowa¿onej, pojemności turystycznej 
obszarów chronionych, turystycznej przepusto
wości szlaków oraz zagrcćeń, jakie niesie ma
sowy ruch turystyczny w obszarach chronionych 
przyrodniczo, stosowania barier i ograniczeń, 
niezbędnych dla procesów ochronnych.
Sesja terenowa zaczęła się 12 VI wyjazdem do 
Krempnej - siedziby Dyrekcji Magurskiego Par
ku Narodowego. W trakcie przejazdu z Rzeszo
wa zwiedziliśmy drewniane kościoły w Bliznem 
i Haczowie - jedyne zabytki Podkarpacia wpi
sane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu

ralnego i Naturalnego UNESCO. Główną atrak
cją wizyty w Krempnej było zwiedzanie unika
towego muzeum i sal dydaktycznych MPN. Po 
zwiedzeniu drewnianej cerkwi greckokatolickiej 
w Świątkowej Wielkiej udaliśmy się do Kotani, 

gdzie obejrzeliśmy zachodniołemkowską cer

kiew drewnianą oraz lapidarium cmentarne. 
Następnie, przeje¿d¿ając przez teren MPN 
i miejscowości Polany, Mszanę, Tylawę i Jaśli
ska, dotarliśmy do rezerwatu •ródliska Jasioiki 

(największego na Podkarpaciu o pow. 1585 ha), 
gdzie spotkaliśmy się z gospodarzami - pra
cownikami Nadleśnictwa Rymanów. Akcentem 
uroczystym było ztoenie kwiatów pod pomni
kami, upamiętniającymi poległych w wojnach. 
Kolejny etap trasy obejmował przejazd przez 
Komańczę, Cisną i Wetlinę do Ustrzyk Górnych. 
W ostatnim dniu konferencji, pod opieką pra
cowników Bieszczadzkiego PN uczestnicy kon
ferencji zwiedzili naj^sze partie Bieszczadów. 
Jedna z grup udała się z Wołosatego śladami 
Karola Wojtyły na Tarnicę (1346 m n.p.m. - naj- 
^¿szy punkt Podkarpacia), by przez Szeroki 
Wierch powrócić do Ustrzyk Górnych, druga 
zaś, po zwiedzeniu rezerwatu Torfowisko Wy
sokie w Wołosatem wyjechała na przełęcz nad 
Berehami (872 m) i dotarła do schroniska na 
Połoninie Wetlińskiej.

Turystyka jest dziś wa¿nym źródłem dochodu 
gospodarki świata, obejmującą rosnącą licz
bę ludzi, podejmujących dalekie podró¿e. 
Przyjazdy turystów w 2006 r. oraz wpływy są 
następujące: na świecie podró¿owało ok. 806 
mln turystów, a dochody osiągnęły 680 mld 
dolarów, w Europie - 441 mln i 348 mld $, 
natomiast do Polski przyjechało 15,2 mln, co 
dało nam dochód 6,3 mld $.

Zamiast lepszego zaspokajania potrzeb ma
terialnych i duchowych całego społeczeństwa, 
ludziom narzuca się ideał nadmiernego kon
sumpcjonizmu, pragnienie posiadania rze
czy, wyścig ku bogactwu osobistemu, co pro
wadzi do lekcewa¿enia wartości naturalnej 
przyrody, jej ^¿norodności, piękna krajobra
zu, czystości środowiska. Zagro¿enie przyro
dy rośnie, a niszczenie staje się bezkarne.

Turystyka została uznana za wa¿ną gałąź 
gospodarki, dlatego na^y poddać ją ekolo
gicznym ocenom i ograniczeniom tak, jak ka¿- 
dy inny dział gospodarki. Dotychczasowe do
świadczenia z przemysłem wskazują, ¿e bez 
zewnętrznego przymusu nie poddaje się on 
rygorom ochrony przyrody. Jest, więc potrzeb
na refleksja i ostrcćność, wyprzedzająca do
konania w sferze materialnej. Musi nastąpić 
ustalenie granic turystycznego wykorzystywa
nia przyrody, nie przez obronę tego czy inne
go parku narodowego, jeziora lub pasma gór
skiego, lecz przez ustalenie generalnych norm 
prawnych i powszechne ich respektowanie. 
Turystyka winna stać się promocją ochrony 
przyrody oraz dą¿yć do ekologizacji produk
tu turystycznego.

W badaniach obserwuje się następujące od
działywanie ruchu turystycznego na obszary 
chronione: synantropizację flory i fauny, de
gradację biocenoz, fragmentację zbiorowisk, 
zmiany biotopów i siedlisk, degradację bioró¿- 
norodności, zakłócenia procesów ekologicz
nych, kaleczenie drzew i krzewów, pozosta
wianie napisów na skałach oraz drzewach, 
niszczenie roślin zielnych, zbieranie owoców 
i grzybów, rozdeptywanie szlaków, zakłócanie 
ciszy, niepokojenie zwierząt, zanieczyszcze
nie środowiska, kolekcjonowanie okazów, za
prószenie ognia itp.

A unikalne walory przyrodnicze zapewniają 
nam m. in.: niezapomniane prze¿ycia este
tyczne, edukacyjne, lecznicze oraz równowa
gę psychiczną o ka¿dej porze roku. Pamię
tajmy - przyroda bez człowieka jest w stanie 
sobie poradzić, natomiast człowiek bez ró¿- 
norodnej dzikiej przyrody r^e nie przetrwać. 
Musimy się nauczyć świadomego i odpowie
dzialnego korzystania z tych skarbów, które 
trudno wycenić w dolarach, euro czy w innej 
walucie.
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Międzynarodowy Studencki Rajd Bieszczadzki
pod patronatem dziekana Wydziału WF prof. dra hab. Kazimierza Obodyńskiego

Magdalena Pas, Jarosław Herbert

Ju¿ po raz jedenasty odbył się międzynarodo
wy studencki rajd bieszczadzki zorganizowany 
przez Koło Naukowe „Podró¿ników”’ i Studenc
kie Towarzystwo Naukowe działające na Wy
dziale Wychowania Fizycznego naszego Uni
wersytetu. Wyprawa studentów odbyła się 
w dniach 18-20 maja 2007r., tym razem uczest
niczyło w niej 30 osób, najwięcej było studen
tów z kierunku turystyka i rekreacja. Opiekunem 
grupy był mgr Jarosław Herbert.

Celem naszym było poznanie walorów tury
stycznych i krajoznawczych Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego przez zdobycie kilku szczy
tów: Halicz, Krzemień i Tarnica. Największą cie
kawość budziło zdobycie Opołonka (1028 m) 
i dojście do źródeł Sanu, gdzie większość z nas 
znalazła się po raz pierwszy.

Wyjazd z Rzeszowa zaplanowaliśmy w pią
tek 18 maja, w godzinach południowych. Pierw
szy nocleg był w ośrodku konferencyjno-wypo- 
czynkowym w Bystrem. Wieczorem rozpaliliśmy 
ognisko, aby wypełnić wolny czas i b^ej po
znać się przed czekającą nas wyprawą.

Następnego dnia Bieszczady powitały nas 
deszczową pogodą, mimo to o godzinie 6:30 
byliśmy już na szlaku. Po około 2 godzinach 

wędrówki uczestnicy rozdzielili się na dwie 
grupy, z których jedna udała się na trasę bie
gnącą przez Rozsypaniec, Halicz (1333 m), 
Krzemień (1335 m), Tarnicę (1346 m), pasmo 
Połoniny Wetlińskiej (1253 m) i powrót do 
Ustrzyk. Druga grupa za cel obrała Opołonek 
położony niedaleko przełęczy Użockiej. Znaj
duje się tam słupek graniczny nr 215. W tym 
najbardziej wysuniętym na południe zakątku 
Polski zauważyliśmy pozostałości dwumetro
wego płotu z drutu kolczastego (w czasach 
ZSRR - pod napięciem!), biegnącego wzdłuż 
granicy, w odległości od 10 do 200 m, tzw. 
sistiemy. Trasa wiodła szlakiem transgranicz- 
nym z Ukrainą. Po drodze minęliśmy kilka 
punktów widokowych. Mieliśmy możliwość 
porównania panoramy strony polskiej z ukra
ińską, którą po części przysłaniała nam gę
sta mgła. Słońce i delikatny wiatr, który wzma
gał się na szczytach, towarzyszył nam ciągle 
na trasie. W drodze powrotnej z Opołonka 
z każdym metrem pojawiało się coraz to więk
sze zmęczenie, które jednak nie dało rady 
zdominować dobrego humoru. Słupek gra
niczny z numerem 215 nie był jedynym ce
lem do osiągnięcia przez grupę. Trasę po

wrotną wytyczyliśmy sobie śladami grupy 
pierwszej. I tak jak oni spod Rozsypańca po
dążaliśmy przez Halicz, Krzemień, siodło Tar- 
nicy i przez Połoniny do Ustrzyk. Trzech 
ochotników, pomimo zmęczenia, wyznaczyło 
sobie jeszcze po drodze za cel zdobycie Tar- 
nicy, co wiązało się z ok. 40-minutowym mar
szem. Coraz to częstsze przystanki sprawiły 
ze grupa podzieliła się na mniejsze 2-3-oso- 
bowe podgrupy. Dopiero ok. godz. 2100 wszy
scy dotarli do Ustrzyk Górnych, skąd wrócili
śmy do Bystrego. Wszyscy marzyli o ciepłym 
prysznicu i odpoczynku.

Wędrując (maszerując) cały dzień z krótkimi 
przerwami przez ok. 14 godzin, pokonując oko
ło 30 km mogliśmy poznawać piękno Bieszcza
dów - regionu o bogatej tradycji kulturowej 
i urozmaiconej faunie i florze.

Następnego dnia było wyjście do rezerwatu 
„Gołoborze” w Bystrem. Na tę wyprawę zdecy
dowali się tylko nieliczni. Grupa już po 4 go
dzinach znalazła się z powrotem w ośrodku, po 
czym zabraliśmy się za porządki i pakowanie. 
Pamiątkowe zdjęcia grupowe, przypominać nam 
będą o potrzebie pokonywania w przyszłości 
nowych, coraz to trudniejszych tras.

Uczestnicy XI Międzynar. Rajdu Studenckiego w ośrodku w Bystrem



Transylwania okiem archeologa, historyka i pod^nika...

Maciej Bro¿yna, Damian Wolski

Wyjazd naukowy do Rumunii był, jak dotąd, jed
nym z najwiêkszych i najbardziej kosztownych 
projektów kół naukowych Uniwersytetu Rze
szowskiego. Kwota 10 tys. zł początkowo wy
dawała siê barierą trudną do przebycia, lecz 
dziêki pomocy finansowej Uniwersytetu Rze
szowskiego, Fundacji Rzeszowskiego Oœrodka 
Archeologicznego oraz niezwykłemu zaanga¿o- 
waniu studentów-organizatorów wyprawa jed
nak doszła do skutku. W ekspedycji wziêli udział 
członkowie trzech, zaprawionych w bojach o fi
nanse, studenckich kół: Koła Naukowego „Ar
cheologów”, Koła Naukowego „Historyków” oraz 
Koła Naukowego „Podró¿ników”.

Nasza grupa, licząca 46 osób (włącznie 
z opiekunami i kierowcami), przebyła znaczne 
połacie zachodniej Transylwanii, notując przy 
tym znakomite osiągniêcia poznawcze. Zoba- 
czyliœmy m.in. zabytki związane z cywilizacją 
dacko-rzymską, a tak¿e z historią samej Rumu
nii. Pierwszym du¿ym ośrodkiem, jaki udało się 
zwiedziæ była zamieszkiwana od czasów prehi
storycznych stolica Siedmiogrodu - Cluj Napo- 
ka. Za czasów dackich na miejscu współcze
snego miasta istniało osiedle tracko-scytyjskie, 
które w II w. n.e. zajęli Rzymianie. Po wycofa
niu się Rzymian z Dacji miasto to nie podupa- 
dło jak wiele innych, lecz wciąż zamieszkiwane 
było przez ludnoœæ rzymsko-dacką, aż do na- 
dejœcia Węgrów.

W tymże oœrodku, oprócz wspaniałego, bar
dzo bogatego w eksponaty muzeum, zobaczy- 
liœmy średniowieczny, monumentalny koœciôl 
rzymskokatolicki œw. Michała - drugi co do wiel
kości koœciôl halowy w Rumunii. Jeszcze w tym 
samym dniu grupa zapoznała się z fascynują
cym, nie tylko dla badaczy przeszłości, stano
wiskiem archeologicznym - fundamentami 
twierdzy rzymskiej V legionu „Macedonia”. Le
gion był podstawową jednostką wojskową w Ce
sarstwie Rzymskim. Składał się zwykle z kilku 
tysięcy żołnierzy i dzielił się na mniejsze jed
nostki: kohorty i centurie (sotnie).

Kolejnym punktem naszej wyprawy było jed
no z większych centrów kulturalnych Transyl
wanii, Alba Julia. Bogatą ekspozycją może po- 
szczyciæ się miejscowe muzeum. Przede 
wszystkim, można tu poznaæ historię regionu, 
począwszy od epoki kamienia, poprzez czasy 
cywilizacji dacko-rzymskiej, a kończąc na no- 
wożytności. W Alba Julii mieści się też pôŸno- 
romańska katedra œw. Michała. Jest to jeden 

z najcenniejszych zabytków Siedmiogrodu, po- 
niewa¿ już prawdopodobnie w X w. wybudowa
no tutaj małą kapliczkę. Warto zwrócić uwagę 
na polski akcent w katedrze - znajdujący się 
w Kaplicy Królewskiej nagrobek Izabeli Jagiel
lonki - córki Zygmunta Starego (ozdobiony m.in. 
herbami Polski i Węgier).

Ze szczególnym zainteresowaniem uczestni
ków wyjazdu spotkała się twierdza z XIII w., któ
ra została wykupiona od tamtejszej szlachty 
przez chłopów i zamieniona w potężną warow
nię. Zabytek ten jest wpisany na listę dziedzic
twa kulturowego UNESCO. Obecnie twierdza 
zarządzana jest przez stowarzyszenie Ars 
Transsilvaniae, a zamek pełni funkcję centrum 
kultury.

Kolejnym punktem naszego naukowego wę
drowania były pozostałości z pobytu Rzymian 
w Siedmiogrodzie. Mieliśmy okazję zwiedzić 
miasto rzymskie Sarmizegetusa Ulpia Trajana. 
Powierzchnia tego niezwykłego miejsca wyno
siła w czasach swojej 
świetności 32 hektary. 
Niestety, to stanowisko 
archeologiczne zosta
ło jak dotąd w niewiel
kim stopniu przebada
ne przez miejscowych 
archeologów. Do cie
kawszych konstrukcji, 
jakie zachowały się do 
dziś, można zaliczyć 
m.in. forum, amfiteatr 
mieszczący ok. 5 tys. 
widzów oraz świątynie. 
Jest tu też muzeum 
z zabytkami, które zo
stały odkryte podczas 
prac archeologicznych.

Niedaleko od Sarmi- 
zegetusy położone jest 
miasteczko Densus, 
w którym mieliśmy 
okazję zobaczyć XIII- 
wieczny kościół św. 
Marka, do budowy któ
rego wykorzystano 
fragmenty rzymskich 
detali architektonicz
nych. Zwraca uwagę 
swoisty synkretyzm ar
chitektoniczny - nastę

puje połączenie stylu romańskiego oraz wzo
rów orientalnych.

W drodze powrotnej, przeje¿d¿ając przez 
miejscowość Hunedoara, ujrzeliśmy chlubę 
Transylwanii i Rumunii - ogromny, pofcćony na 
wzgórzu, imponujący gotycki zamek. Niebywa
ły widok, a¿ zapierał dech w piersiach.

W Rumunii zwiedziliśmy niepowtarzalne 
obiekty archeologiczne oraz te młodsze, zwią
zane z b^szą nam historią. Taki przekrój przez 
epoki wnosi bezcenne wra¿enia i pozwala na 
zrozumienie zjawisk, które zaszły w tym regio
nie Europy.

Za to i za pomoc w zorganizowaniu naszej 
wyprawy, szczególnie gorące podziękowa
nia składamy Dziekanom z Wydziału Wycho
wania Fizycznego i Socjologiczno-Historycz
nego. Dzięki takim wyjazdom nasze studia 
są czymś więcej niż tylko uczeniem się 
z książek.

Zabytkowy zamek Jana Hunyadego w Hunedoarze (Siedmiogród) z XV w.
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Sukcesy pływaków
W dniach 24-25 maja br. odbyły się w Lesznie finały 
XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wy¿szych w Pływa
niu. W eliminacjach stratowało 236 uczelni ró¿nych 
specjalności, łącznie z Akademiami Wychowania Fi
zycznego. Do finałów zakwalifikowali się reprezen
tanci 59 uczelni, w tym 12-osobowa ekipa Uniwer
sytetu Rzeszowskiego, która spisała się nadspodzie
wanie dobrze, zważywszy na fakt, i¿ w zawodach 
brali udział medaliści mistrzostw Polski i Europy.

Koszykarze Uniwersytetu Rzeszowskiego 
po raz drugi najlepsi w Polsce

W rozgrywanych w Rzeszowie XXIV Mistrzostwach 
Polski Uniwersytetów w koszykówce mężczyzn dru- 
¿yna naszego Uniwersytetu, dokonując nie lada wy
czynu obroniła drugi raz z rzędu tytuł mistrzowski, 
zdobywając złoty medal.
W grupie eliminacyjnej rzeszowscy studenci pokonali 
kolejno Uniwersytet £ódzki 78-66, Uniwersytet War
szawski 93-87 oraz Uniwersytet Wrocławski 125-53. 
W ćwierćfinale nasza drużyna spotkała się z Uni
wersytetem Gdańskim, zwyciężając 109-78.
Awansując do półfinału trafiła na zespół KUL-u z Lu
blina gdzie po zaciętym i wyrównanym meczu wy
grała 94-92, dzięki celnej dobitce Adama Rajkow- 
skiego w ostatniej sekundzie dogrywki!
W finale drużyna Uniw. Rzeszowskiego zmierzyła 
się Uniw. Warszawskim swoim wcześniejszym ry
walem grupowym, który łatwo skóry nie sprzedał i do
piero losy złotego medalu przesądził celny rzut 
w ostatniej sekundzie meczu Krzysztofa Zycha, 
ustalając wynik spotkania 77-75.
W meczu o trzecie miejsce studenci KUL-u z Lubli
na pokonali Uniw. Jagielloński 85-70.
Tytuł najlepszego gracza mistrzostw (MVP) otrzymał 
Michał SZCZYTYŃSKI Uniw. Rzeszowski

Królem strzelców oraz najlepiej rzucającym za 3-pkt 
został Paweł PYDYCH KUL Lublin.

Justyna Jusiewicz (I wf) zdobyła srebrny medal 
na dystansie 100 m st. grzbietowym (1:10.34) oraz 
była piąta na dystansie 50 m (0:33.16). Przemysław 
Wilant (V wf) zajął czwartą lokatę w wyścigu na 100 
m stylem grzbietowym (0:58.4) oraz piątą na dystan
sie 50 m (0:27.12), zdobywając tym samym srebrny i 
brązowy medal w klasyfikacji uniwersytetów. Z kolei 
sztafeta mężczyzn na dystansie 4x50 m stylem zmien
nym w składzie: Przemysław Wilant (V wf), Tomasz 
Osypka (III wf), Bartosz Pietryka (I wf) oraz Siergiej 
Wojciechowski (II ped.) zdobyła brązowy medal 
w klasyfikacji uniwersytetów, uzyskując czas 1:56.0.

Zbigniew Sama

Kolejność końcowa Mistrzostw
1. Uniwersytet Rzeszowski
2. Uniwersytet Warszawski
3. Katolicki Uniwersytet Lubelski
4. Uniwersytet Jagielloński
5. Uniwersytet Szczeciński
6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
7. Uniwersytet Zielonogórski
8. Uniwersytet Gdański
9. Uniwersytet £ódzki
10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
11. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
12. Uniwersytet w Białymstoku
13. Uniwersytet Wrocławski
14. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skład zespołu Uniwersytetu Rzeszowskiego
SZCZYTYŃSKI Michał (kapitan), BANYŚ Krzysztof, 
KAMIŃSKI Sebastian, SZPYRKA Karol, RAJKOW- 

SKI, Adam, PILECKI £ukasz, DUBIEL Bartosz, SKOP 
Szymon, SZURLEJ Jaromir, KOSTKA Damian, KIE
LAR Damian, ZYCH Krzysztof.

Trenerem zespołu jest Aleksander RAGAN.

Siatkówka akademicka. 
Uniwersyteckie 

podium rzeszowianek
Żeńska edycja finału XXIV Mistrzostw Polski Szkół 

Wy¿szych w Piłce Siatkowej odbyła się w Szczeci
nie w dniach 10-13 maja br., oczywiście z udziałem 
reprezentacji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Start w 
wielkim finale rzeszowianki zapewniły sobie po zwy
cięstwie w eliminacjach strefowych w Krakowie, po 
których awansowały do finałowej szesnastki. 
W kwalifikacjach wzięły udział ogółem 192 ekipy.
W grach grupowych szczecińskiego turnieju rze
szowskie akademiczki przegrały z Politechniką Ra
domską 0:3 oraz pokonały PWSZ Legnica (3:1) i Uni
wersytet Opolski (3:0), zajmując tym samym drugą 
lokatę w grupie. W ćwierćfinale musiały jednak uznać 
wyższość ekipy Politechniki Częstochowa (I liga), 
późniejszych triumfatorek mistrzostw. Zwycięstwo 
z Akademią Morską Gdynia 3:0 oraz pora¿ka 1:3 
z AGH Kraków dało ostatecznie drużynie AZS UR 
szóstą lokatę, jednocześnie zaś drugie miejsce 
w klasyfikacji uniwersyteckiej.

Poziom mistrzostw był bardzo wysoki, zresztą ina
czej dziać się nie mogło, skoro dwa pierwsze ze
społy złożone były niemal w całości z pierwszoligo
wych zawodniczek. Na tym tle rzeszowianki wypa
dły bardzo dobrze. Jest to jak dotąd ich najwyższa 
lokata w pionie uniwersyteckim. Nagrodą dla rze
szowskich dziewcząt będą stypendia sportowe, ja
kie zapewnia medalistkom regulamin uczelni.

Kolejność:
1. Politechnika Częstochowa,
2. Uniwersytet Szczeciński,
3. AWF Warszawa,
...
6. AZS Uniwersytet Rzeszowski.

(JCZ)
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Złoto-srebrni siatkarze Uniwersytetu Rzeszowskiego 
XXIV Mistrzostw Polskich Szkół Wy¿szych

Efektownym wynikiem drużyny Uniwersytetu 
Rzeszowskiego zakończył się finałowy turniej 
XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wy¿szych w Pił
ce Siatkowej Mę¿czyzn, w dniach 
11-14 maja. Na obiektach Ośrodka Sportu 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach rozegrano 

decydującą batalię akademików, wyłonionych 
we wcześniejszych eliminacjach. Reprezen
tanci Uniwersytetu Rzeszowskiego najpierw 
okazali się triumfatorami w mistrzostwach wo
jewództwa podkarpackiego, zaś już na are
nie ogólnopolskiej, podczas zawodów w Lu
blinie, zapewnili sobie awans do czołowej 
szesnastki najlepszych zespołów w kraju (od 
początku eliminacji wystartowało ponad 210 
zespołów uczelni państwowych i prywatnych). 
W finale podopieczni trenera Adama Mary- 
niaka sięgnęli po złoty medal w punktacji uni
wersyteckiej oraz srebro w klasyfikacji gene
ralnej. Drużyna zyskała medale, zaś trener 
stracił... wąsy.

Finał w Gliwicach rzeszowianie rozpoczęli 
od zwycięstwa 3:1 z ekipą Uniwersytetu War
szawskiego. Był to zarazem udany rewanż za 
porażkę w ubiegłej edycji w meczu o brązo
wy medal w ramach Mistrzostw Polski Uni
wersytetów w Olsztynie. W kolejnym pojedyn
ku rzeszowski AZS pokonał 3:1, w perfekcyj
nej zresztą grze, Wyższą Szkołę Biznesu 
z Dąbrowy Górniczej (zespół w całości opar
ty o zawodników pierwszoligowego MCKiS 
Jaworzno), natomiast w ostatnim pojedynku 
fazy grupowej podopieczni trenera Adama 
Maryniaka zwyciężyli Politechnikę Gdańską 
- także wynikiem 3:1.

W ćwierćfinale UR pokonał 3:1 mistrza Pol
ski w pionie uczelni niepublicznych WSWFiT 
Supraśl - drużynę, której trzon stanowili za
wodnicy II ligowego KS Hajnówka i Ślepsk Au

gustów. Z kolei półfinał to kolejna wygrana 
3:1 z Uniwersytetem Zielonogórskim, również 
występującym na drugoligowych parkietach.

Mecz finałowy był istnym siatkarskim hor
rorem. Dwa pierwsze sety wygrali rywale 
z PWSZ Racibórz - de facto drugoligowy ze
spół AZS Rafako - po czym inicjatywę prze
jęli rzeszowianie i doprowadzili do tie-breaka. 
W nim prowadzili 8:7 i 13:12 i mimo że obro
nili dwa meczbole, to jednak musieli ostatecz

nie uznać wyższość przeciwnika, przegrywa
jąc piątego seta 15:17.

Po dekoracji zespół dokonał publicznego 
golenia wąsów trenera Adama Maryniaka - 
po 34 latach (!) poszły pod nóż. Taka była 
umowa zawarta jeszcze w eliminacjach w Lu
blinie, jak w finale będzie „pudło” to moi za
wodnicy wykonają „wyrok”. I stało się - po
wiedział opiekun rzeszowskich akademików 
Adam Maryniak - Dziękuję moim zawodnikom 
za trud w^ony w przygotowanie do mi
strzostw, świetną grę, ogromną determinację 
i zaanga¿owanie, a sukces ten chciałbym 
zadedykować ¿onie Jadwidze i córce Ewie, 
za zrozumienie mojej działalności na rzecz 
sportu akademickiego w Rzeszowie.

Poza medalami rzeszowianie otrzymali rów
nież indywidualne wyróżnienia. W turnieju 
jako najlepszego atakującego wybrano Ra
fała Buszka, I rok WF, zaś Marcina Srokę, 
III WF, uznano za najwszechstronniejszego 
zawodnika. - Rewelacyjnie na przyjęciu ra A.M.

Medalowy zespół AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego, stoją Przemysław Bryliński, Paweł Włodyka, trener 
Adam Maryniak, £ukasz Lasota, Rafał Buszek, dolny rząd: Przemysław Marć, Michał Betleja, Karol Węgliń- 
ski, Mirosław Sowa, Adrian Filip, Jakub Dejewski, Marcin Sroka, Mateusz Świstara.

dził sobie nasz libero Michał Betleja - „¿ywe 
srebro” na parkiecie - dodał trener AZS UR.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. PWSZ Racibórz
2. Uniwersytet Rzeszowski
3. Uniwersytet Zielonogórski
4. Uniwersytet Szczeciński
5. Uniwersytet Warszawski
6. AZS Supraśl
7. Akademia Morska Gdynia
8. UMCS Lublin
9. Politechnika Opolska
10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
11. AWFiS Gdańsk
12. WSB Dąbrowa Górnicza
13. Uniwersytet £ódzki
14. Politechnika Gdańska
15. Politechnika Świętokrzyska Kielce

16. Politechnika Lubelska
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Życie jest naprawdę piękne i ciekawe
Relacja ze spotkania członków Koła Naukowego Fizyków Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z Panią prof. dr hab. Darią Berczą

KNF: Dlaczego pani Profesor zdecydowała 
się studiować fizykę?
Szkołę średnią ukończyłam z wyró¿nieniem, 
które pozwalało mi studiować dowolny kierunek, 
na dowolnej uczelni, w ówczesnym Związku Ra
dzieckim. Zarówno wtedy, jak i teraz, chciałam 
przede wszystkim odkrywać nowe rzeczy. Na 
początku złożyłam dokumenty na Wydział Geo
graficzny, jednak już po 10 minutach je stam
tąd wybrałam. Pomyślałam sobie, ¿e skoro tak 
dobrze umiem i rozumiem matematykę i fizykę, 
to szkoda by było, żebym nie korzystała z tych 
umiejętności. I tak złożyłam dokumenty na fizy
kę na Uniwersytecie w Czerniowcach. Oczywi
ście wybrałam interesującą mnie specjalność: 
fizyka doświadczalna. Życie jednak potoczyło 

się inaczej. Zostałam fizykiem teoretykiem, cze
go absolutnie nie żałuję.
Uniwersytet w Czerniowcach jest starą uczel
nią, założoną w XIX wieku, z ogromnymi trady
cjami. Poziom nauczania był nań i mam nadzie
ję, że nadal jest, bardzo wysoki, chociaż już 
w całej Europie obserwuje się od jakiegoś cza
su, że się on obniża. W czasie swoich studiów 
miałam to szczęście, że zajęcia prowadzili bar
dzo dobrzy profesorowie, wymagający, ale jed
nocześnie potrafiący przekazać swoją wiedzę. 
Na przykład prof. Tovsciuk, który był promoto
rem mojej pracy doktorskiej. To od niego bar
dzo dużo się nauczyłam. Do tej pory wykorzy
stuję nie tylko jego wyniki prac naukowych, ale 
również „wynalazki” dydaktyczne, które poma
gają mi w pracy ze studentami. Nawet jak już 
skończyłam studia, uczęszczałam do niego na 
zajęcia i konsultacje, aby jeszcze bardziej po
głębić swoją wiedzę.

KNF: Jak wyglądały same studia? Czy za- 
uwa¿a Pani Profesor ^¿mce pomiędzy tym 
co było kiedyś, a tym co jest obecnie?
Jeśli chodzi o przedmioty, to obecnie jest ich 
oczywiście więcej. Pojawiła się na przykład in
formatyka, czy programowanie, bez których nie 
sposób uprawiać współczesnej fizyki. Jeśli cho
dzi o książki, to było podobnie jak obecnie; rów
nież ich brakowało. Dlatego ja bardzo lubiłam 
uczyć się w czytelni, gdzie miałam dostęp do 
wielu pozycji, w których próbowałam znaleźć to 
wszystko, o czym profesorowie mówili na wy
kładach. Oczywiście dopiero po jakimś czasie 
zrozumiałam, że każdy z nich posiada wiedzę 
złożoną, której nie znajdę tylko w jednej książ-

ce. Studenci za moich czasów najintensywniej 
uczyli się podczas sesji, czyli tutaj też nic się 
nie zmieniło. Obecnie studenci chodzą do dys
koteki, wtedy nazywało się to po prostu tańce, 
które były organizowane co sobotę i niedzielę 
w akademiku i na które podobnie jak dzisiaj 
wszyscy chętnie chodzili. Czyli można powie
dzieć, że pomimo upływu tylu lat, życie studenc
kie niewiele się zmieniło.

KNF: Jak Pani Profesor udało się pogodzić 
obowiązki zawodowe z rodzinnymi?
Skutecznie. Mam wspaniałego męża, który jest 
matematykiem i dlatego rozumie, na czym pole
ga uprawianie nauki. Bardzo mi pomagał i za
wsze mogłam na niego liczyć. Myślę, że to jest 
ważne, dobrze gdy małżonkowie nawzajem so
bie pomagają. Wówczas, jeśli jedno z nich osią
ga sukcesy, drugie staje się ich uczestnikiem. 
Natomiast, jeśli ze sobą konkurują i nawzajem 
sobie zazdroszczą, to do niczego nie dojdą i na 
pewno nie będą razem szczęśliwi.

KNF: Jakie są Pani Profesor pasje pozaza- 
wodowe?
Jest ich bardzo dużo i są różne, jednak życie 
jest za krótkie i nie sposób się im wszystkim 
oddawać, tym bardziej w naszym zawodzie, któ
ry wymaga wielkiego poświęcenia. Bardzo lu
bię podróżować, poznawać nowe miejsca, no
wych ludzi, tradycje innych kultur, a nade 
wszystko kocham przyrodę i kwiaty.

KNF: Czy są jakieś szczególnie ciekawe 
miejsca, które Pani Profesor odwiedziła?
Najbardziej w pamięci zapadła mi Wenecja, a w 
szczególności plac św. Marka i jego architektu
ra. Jest to naprawdę niezwykłe miejsce, godne 
polecenia wszystkim, którzy zwiedzają Włochy. 
Wielkie wzruszenie przeżyłam również, zwie
dzając Papieską Bazylikę w Wadowicach.
Pamiętam również swój pobyt w Gruzji. Tam 
szczególnie urzekł mnie targ w Tbilisi, na któ
rym czuć było niesamowite zapachy, jak rów
nież w Taszkiencie - stolicy Uzbekistanu, gdzie 
miałam okazję uczestniczyć w niezwykłym ry
tuale picia herbaty. Polegał on na tym, że każ
dy dostawał twardy, skrystalizowany cukier, któ
ry wkładało się do ust i dopiero wtedy popijało 
się herbatą. Całej tej ceremonii towarzyszyła 
niesamowita muzyka. I nie wiem, czy to za spra
wą tej muzyki, czy herbaty, ale całą nasza gru
pa pogrążyła się w stanie głębokiego relaksu, 
można powiedzieć wręcz lenistwa. Jeśli chodzi 
o jedzenie to najbardziej smakowały mi potra
wy podawane na Litwie, ponieważ wszystko tam 
przygotowywane jest na śmietanie.

KNF: Czy nie sądzi Pani, ¿e za jakiś czas ktoś 
będzie miał pretensje do fizyków za osią
gnięcia w dziedzinie nauki - aparaty cyfro
we, komputery, komórki?
Częściowo się z tym zgadzam, bo np. uważam, 
że kalkulatory spowodowały zanik kultury ma
tematycznej, ale z drugiej strony niesamowicie
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doceniam, np. telefony komórkowe. Gdy przed 
laty przyjechałam do Polski, nie były one tak 
rozpowszechnione i do rodziny wysyłałam li
sty, kartki pocztowe, które dochodziły w ciągu 
16 dni. Teraz bez problemów mogę się z wszyst
kimi kontaktować, czy to za pomocą Interne
tu, czy wspomnianych telefonów komórko
wych. Kiedyś nawet nie mogłam sobie wyobra
zić, ¿e będzie mo¿na przeprowadzać tak 
skomplikowane obliczenia, jakie dzisiaj robię, 
wykorzystując komputery. I dlatego myślę, ¿e 
pomimo wszystko, ka¿dy z nas jest jednak 
wdzięczny fizykom i nie tylko im, za rozwój 
nauki i techniki.

KNF: Czym my, jako studenci i później przy
szli fizycy powinniśmy się kierować?
Ną¡wa¿niejsze w ¿yciu jest to, aby zajmować 
się tym, co się lubi, a najlepiej by było, aby 
ka¿dy z was pogodził swoje pasje z pracą za
wodową. Wa¿ne jest równie¿ to, aby w przy
szłości, gdy już założycie własne rodziny, 
współmałżonkowie, ale również i inni ludzie, 
szanowali i podziwiali was za to co robicie, ce
nili za odwagę i upór w dążeniu do wyznaczo
nego przez was celu. Mi się to wszystko udało 
i dlatego mogę powiedzieć o sobie, że jestem 
szczęśliwym człowiekiem.

KNF: W jaki sposób chciałaby Pani Profesor 
zachęcić młodzie¿ do studiowania fizyki?
Niedawno spotkałam się ze swoim byłym stu
dentem, nawiasem mówiąc bardzo zdolnym, 
który obecnie zajmuje się handlem. Powiedział 
mi, że właśnie dzięki temu, że studiował fizykę 
było mu łatwo zająć się biznesem. Fizyka, jak 
stwierdził, uczy logiki, porządku, pozwala opa
nować i zrozumieć świat. Mój syn, podobnie jak 
ja, jest fizykiem, wnuczka również rozpoczęła 
studia na kierunku fizyka. Powiedziała mi, że 
wybrała fizykę, bo obserwowała moich współ
pracowników, którzy do mnie przychodzili 
i stwierdziła, że to bardzo porządni i weseli lu
dzie. Ja osobiście nie spotkałam nikogo, kto zaj
mowałby się fizyką i był np. w depresji. Po skoń
czeniu studiów na kierunku fizyka możecie osią
gnąć i zdobyć w życiu wszystko. Wybraliście 
dobry zawód. Wiedza, jaką zdobędziecie, nie
samowicie pomoże Wam w życiu. Fizycy na 
pewno lepiej rozumieją świat i otaczającą nas 
rzeczywistość. Oczywiście, studiując fizykę trze
ba bardzo dużo pracować, ale niczego przecież 
nie ma za darmo, jak to mówią Rosjanie „nie 
pozwalaj duszy odpoczywać, ona musi praco
wać i dzień i noc, i dzień i noc”.
Na koniec pragnę jedynie powiedzieć, że „ży
cie naprawdę jest piękne i ciekawe”.

Opracowali:
Tomasz Słabocha, dr Wioletta Paśko 

gwisz@univ.rzeszow.pl

Studenci w Beskidzie Niskim
26 maja, już po raz drugi studenci Uniwersyte
tu Rzeszowskiego działający w sekcji turystycz
nej KU AZS „Watra” byli w Darowie i Surowicy 
(gmina Komańcza) aby kontynuować prace przy 
zabytkowym cmentarzu łemkowskim. Tym ra
zem podstawowe roboty wykonali studenci ar
cheologii, którzy z racji swojego kierunku stu
diów zajęli się archiwizacją obiektów.
W dalszym ciągu Sekcja poszukuje mecenatu 
dla swego przedsięwzięcia, a wszelka pomoc 
jest mile widziana. Dzięki wsparciu Nadleśnic
twa Rymanów i zaprzyjaźnionego leśniczego 
pana Jerzego Maliszewskiego prawdopodobnie 
w tym roku uda się ogrodzić ten odkryty przez 
młodzież akademicką Uniwersytetu zakątek 
wiecznego spoczynku.

Bogusław Berdel - opiekun Sekcji

mailto:gwisz@univ.rzeszow.pl
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Marek Haba student IV r. ISP UR
laureatem Nagrody Prezydenta

Miasta Rzeszowa „Młode Talenty” - 2006 r.

Pejza¿ duszy, 
100x120, olej, płótno, 2006

Marek Haba z du¿ą swobodą przemieszcza się 
swą formą z realizmu do abstrakcji i na odwrót. 
Autor błyskotliwych malarsko pejza¿y i martwych 
natur, w ostatnim okresie twórczym z sukcesem 
maluje subtelne abstrakcje monochromatyczne. 
Malarzem światła był już wcześniej, gdy malo
wał tajemnicze pejzaże i przepiękne malarsko 
martwe natury w duchu Edwarda Hoppera. Jego 
ostatnie, stricte abstrakcyjne kompozycje są,w ję
zykowym sensie, naturalną konsekwencją wcze
śniejszych prac. W martwych naturach i pejza
żach Haby światło snuje się po formie przed
miotów, a w pejzażach po horyzoncie, czy to 
naturalnym, czy architektonicznym. W abstrak
cjach światło emanuje z krystalicznych, transpa- 
rentnych, płaskich bądź „stereometrycznych” fi
gur geometrycznych. Światło przeciwstawia się 

tu ciemności. Podświetlane, krystaliczne formy 
żyją tym mocniej, im bardziej kontrastują z czar
nym tłem kompozycji. W obrazach tych światło 
jawi się jako życiodajna energia. Czerń natomiast 
symbolizuje bezgraniczną głębię, kosmiczny, ta
jemniczy bezkres.

Struktury jasnych stref w quasi-abstraktach 
młodego adepta sztuki zdają się przybierać po
stać kalejdoskopowych układów, tyle że pozba
wionych symetrii, co powoduje, że nabierają dy
namiki, ruchu. Ich najjaśniejsze fragmenty peł
nią funkcję kompozycyjnej dominanty. A świecą 
tym mocniej, im większe są przeciwstawiane im 
czarne przestrzenie o amorficznej strukturze.

To bardzo piękne i już dojrzałe malarstwo. 
Technika malowania „klasycznie płaska”. Kla
syczny blejtram, klasyczny grunt, klasyczne 
płótno. Świetny warsztat malarski. Haba wcho

dzi w ostateczną fazę dyplomu z gotowym i doj
rzałym konceptem twórczym.

Jeśli chodzi o aktywność wystawienniczą, to 
warto podkreślić udział Haby w konkursie VI 
Konfrontacji Artystycznych SACRUM W SZTU
CE Wadowice 2006.

T.G.W.

Świt II, 
100x120, olej, płótno, 2006
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MALARZ MUZYKI NIEBA

Realizm postabstrakcyjny - w procesie. 
O malarstwie Jerzego Tomali
Tadeusz Gustaw Wiktor

Pamiêtam „energetyczne” malarstwo Jerzego Tomali 
jeszcze z okresu, zanim zaczął on malowaæ swe 
dojrzałe quasi-abstrakty. Były to ekspresywnie ma
lowane impresje pejza¿owe, ale, co znamienne, ich 
strukturę już wtedy dyscyplinował utajony geome- 
tryzm. Z czasem twórca tę typowo pejzażową formę 
przełamał. Jest to szczególnie widoczne w kompo
zycji z 1988 roku, która otwiera dużą serię pod tytu
łem „Obraz z cyklu”. Praca ta nie zawiera już ewi
dentnie pejzażowych struktur, lecz ich uproszcze
nie stylistyczne i redukcyjne. Zapewne dlatego jawi 
się po trosze jako quasi-abstrakt, a po trosze jako 
quasi-pejzaż. Z językowego punktu widzenia było to 
ważne osiągnięcie artysty; dla celów niniejszej ana
lizy okreœlê je mianem pierwszej znaczącej fazy 
transformacyjnej jego malarstwa.

„Obraz z cyklu - I” jest ważny także z innego po
wodu, mianowicie artysta zastosował w nim trzy ro
dzaje powierzchni barwnych, które różnią się spo
sobem malowania. Ich wyszczególnienie jest istot
ne, gdyż będą one z niezwykłą konsekwencją 
stosowane przez artystę we wszystkich kompozy
cjach serii „Obraz z cyklu”. Pierwszy rodzaj po
wierzchni malarskich ma proweniencję zdecydowa
nie ekspresjonistyczną. Jej wyrazową specyfikę usta
nawiają dynamiczne w formie i kontrastowe w kolorze 
œlady pędzla - rzadziej szmaty lub innych narzędzi 
pracy malarskiej. W drugim typie dynamika pędzla 
jest nie mniejsza niż w pierwszej, ale kolory ich ma
terii są wyciszone, tonalnie zharmonizowane. Trze
ci rodzaj faktur barwnych charakteryzuje jednolita 
gładź, czyli niczym niezakłócona ptaskoœæ malowa
nych powierzchni i to bez względu na rodzaj użyte
go koloru.

Kolejna znacząca faza transformacyjna w malar
stwie Jerzego Tomali dokonuje się - z najwyższą 
językową konsekwencją - wewnątrz serii Obraz z cy
klu, liczącej ponad trzydzieœci dzieł. Polega ona na 
skrajnej idealizacji figur kompozycyjnych, dlatego ich 
wczeœniejsza, nieco „organiczna” geometryka, ule
ga jeszcze radykalniejszemu uproszczeniu. Po
szczególnym formom i planom przestrzennym kom
pozycji nadaje autor kształt trójkątów, kwadratów, 
prostokątów, kół, æwierækôl, wąskich pasów, łuków 
o kształcie tęczy, a także figur czy płaszczyzn o elip
soidalnych krawędziach.

Figury te artysta wypełnia barwą, sięgając po je
den z opisanych sposobów interpretowania po-

wierzchni. Wybornie konstruuje po malarsku opozy- 
cjê ich jakoœci morficznych, kolorystycznych i prze
strzennych. Uwa¿am to za kolejne osiągnięcia for- 
malno-stylistyczne Jerzego Tomali. Dziêki niemu 
wkroczył on w kombinacyjny, jak¿e muzyczny sys
tem budowania podziałów przestrzennych w swoich 
quasi-abstrakcyjnych kompozycjach. System ten 
z samej swej istoty zakłada intuicyjny typ kompozy
torskich decyzji, ale nie jest on pozbawiony kontro
lujących je korekt o racjonalnym charakterze.

Artysta tworzy swoje kompozycje dwuetapowo. 
W pierwszym podejœciu do obrazu poszukuje - meto
dą rysowania - jego „ostatecznej” struktury. Na tym eta
pie skupienia jeszcze nie myœli o kompozycji katego
riami tonalnymi, a jedynie szuka jej optymalnej dyna
miki morficznej. Do malowania przystępuje dopiero 
wtedy, gdy struktura szkicu w pełni go zadowala. Wów
czas wypełnia jego figury kompozycyjne odpowiedni
mi barwami, na ogół sięgając po zimne barwy, najczę- 
œciej błękity i granaty, z których głównie upodobał so
bie ultramarynę, a tak¿e po kolorystycznie neutralne 
biele i czernie, które okreœla mianem najbardziej zre
dukowanych barw chromatycznych. Tylko w nielicznych 
przypadkach czystoœæ tych barw tłumi przez dodanie 
minimalnych iloœci ugru, zieleni i fioletu.

Seria „Obraz z cyklu - II” jest zdominowana przez 
bogate waloryzacje wszystkich wymienionych feno
menów barwnych. Ale bywa też, ¿e niektóre obrazy 
naznacza malarz czerwonymi akcentami, pełniącymi 
funkcję dominanty kompozycyjnej. Na przykład, jest 
tak w utworze „Obraz z cyklu - II - I”, w którym czer
wień - niby tęczowego zakola - silnie opalizuje na tle 
olbrzymiej połaci czerni. Malarz zastosował w tym 
obrazie trzy rodzaje kontrastów: temperaturowy, 
œwietlno-barwny i morficzny. Pierwszy kontrast usta
nawia w obrazie spotkanie gorącej czerwieni z chłod
nym błękitem. Przez „kontrast œwietlno-barwny” rozu
miem wszelkie zestawienia kolorystyczne, w których 
ciemne wartoœci są przeciwstawiane jasnym. W tym 
przypadku: intensywnej czerwieni przeciwstawia twór
ca czysty błękit i czerń. „Kontrast morficzny” polega 
na przeciwstawieniu sobie obiektów o odmiennych 
kształtach. Na tej wtaœnie zasadzie w „Obrazie z cy
klu - II - I” konfrontuje autor łukową formę „czerwo
nej tęczy” z ostrą geometryką równoramiennego trój
kąta w kolorze jasnego błękitu.

Wyszczególnione rodzaje kontrastów stosuje twór
ca we wszystkich utworach serii „Obraz z cyklu - I” 
i „Obraz z cyklu - II”. Aby zdynamizowaæ strukturę ukła
dów muzycznych, wykorzystuje Tomala kontrasty 
morficzne. Aby ostro uwydatniæ różnice i napięcia prze
strzenne między strefami kolorystycznymi, stosuje 
kontrasty œwietlno-barwne, niekiedy temperaturowe.

A zatem za kolejny atut strategii malarskiej artysty 
należy uznaæ umiejêtnoœæ dynamicznego kontrasto
wania bieli z czernią, błękitów i szaroœci z granata
mi, czerni z szaroœciami i błękitami, a także grana
tów z bielą. Przejawia się ona również opozycyjnym

zestawieniem figur „ostrych”, których krawędzie są 
linearnie proste, z figurami „obłymi”, których krawę
dzie są linearnie zakrzywione.

Struktury obu serii „Obraz z cyklu” charakteryzuje 
typowy dla języka abstrakcji kod morfologiczny. Wła
śnie dlatego obrazy te można określić mianem qu- 
asi-abstraktów. Wszak¿e pod semantycznym wzglę
dem kompozycje te odbiera się bardziej jako pejza- 
¿e niż jako abstrakty. Oczywiście nie są to pejza¿e 
w tradycyjnym rozumieniu, lecz w znaczeniu bardziej 
elastycznym, powiedziałbym: postabstrakcyjnym.

Podkreślmy więc jeszcze raz: stylistykę prac To
mali określają kategorie języka abstrakcji. Natomiast 
rzeczywistą ich poetykę ustanawia symbolika ich 
barw oraz bardzo subtelne aluzje do formy przed
stawieniowej, a także - i bodaj czy nie w najwięk
szym stopniu - wręcz iluzjonistycznie interpretowa
na przestrzeń wielu figur kompozycyjnych, które 
upodobał sobie artysta. Tyle tylko, że Tomala nie 
maluje pejzaży, których specyfikę ustanawia hory
zontalny podział kadru na „górę” i „dół”. Rzeszowski 
artysta maluje „pejzaże” nadziemne, „pejzaże” nie
ba, a ostatnio coraz częściej „pejzaże” kosmosu. To 
właśnie dlatego jego quasi-abstrakty można także 
nazwać pejzażami płynących gór i wędrującego nie
ba, a także: abstrakcyjnymi pejzażami efemerycz
nych przestrzeni lunarnych.

Czy zatem Jerzy Tomala maluje muzykę nieba? My
ślę, że na swój oryginalny sposób tak, ponieważ domi
nującymi barwami, którymi artysta wypełnia formy swo
ich kompozycji, są eteryczne błękity, świetliste granaty, 
ale także, nie mniej od nich ulotne, ich walorowe «po- 
chodne». W dodatku wszystkie wartości tych barw są
siadują z białymi lub czarnymi obiektami kompozycji 
i zawsze są ze sobą zestawiane albo „miękko”, czyli 
tonalnie, albo „ostro”, czyli kontrastowo.

Gdy kontempluję świetlne i przestrzenne zjawiska 
barwne, tworzące tajemniczą głębię w kompozycjach 
artysty, gdy śledzę przestrzenne wibracje, jakie za
chodzą pomiędzy ich granatami, błękitami, bielami 
i czerniami, nie mogę tych efektów nie kojarzyć z ich 
wzorcami archetypalnymi, to znaczy z powidokową 
- tak kolorystyczną, jak i przestrzenną - dramatur
gią księżycowej pełni.

Białe pola w abstrakcyjnych pejzażach Tomali są, 
bez względu na swój kształt, niczym księżycowe źró
dło światła na dziennym czy nocnym nieboskłonie. 
W tych jakże dynamicznych kompozycjach owe for
my pulsują nie tylko białymi, błękitnymi, lecz rów
nież srebrnymi powidokami światła lunarnego.

Jestem przekonany, że artysta w trakcie aktu twór
czego odwołuje się - jeśli nie świadomie, to pod
świadomie - do wskazanych wyżej źródeł inspira
cyjnych. Nawet Malewiczowski „Czarny kwadrat na 
białym tle”, ten najosobliwszy ikon XX wieku, należy 
odbierać jako najradykalniej wyabstrahowaną - 
w skali kosmicznej - wizję otaczającej nas Rzeczy
wistości. Osobiście obrazu tego nie uważam za ma
lowidło abstrakcyjne, lecz za najradykalniej wyab
strahowany - ale w jakże osobliwym rozumieniu - 
portret „realistyczny” Rzeczywistości.

W swych wielobarwnych, a jednocześnie wielokształt
nych i otwartych w swej strukturze medytacjach malar
skich Jerzy Tomala sublimuje archetypiczne piękno nie
ba i kosmosu. Po swojemu, zawsze oryginalnie, por
tretuje nie tylko ich bezmiar, ale i trwanie. Można zatem 
powiedzieć, że w swym najgłębszym przesłaniu jego 
obrazy są pogłosem muzyki przemijania.



“Obraz z cyklu II” - I, 2005

“Obraz z cyklu II”- XXIII, 2006
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