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Aktualno�ci

Juwenalia 2006. Mimo deszczu bawiono siê znakomicie. Letnia se-
sja egzaminacyjna ju¿ za kilka dni...

Przedstawiciele klinik z Winsen i Buchholz po zwiedzeniu Instytu-
tu Fizjoterapii UR 6 kwietnia 2006 r. z³o¿yli wizytê Rektorowi UR.

W rocznicê �mierci Jana Paw³a II odby³y siê uroczysto�ci w kate-
drze i na placu upamiêtniaj¹cym Papiesk¹ wizytê w Rzeszowie.

Spotkanie z prorektorami ukraiñskich uniwersytetów rolniczych,
zainteresowanych wspó³prac¹ z nasz¹ uczelni¹.

Tak witali�my 7 kwietnia maturzystów, którzy w ramach �Otwar-
tych Drzwi� odwiedzali nasz¹ uczelniê.
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AKTUALNO�CI

AKTUALNO�CI

Marcowe posiedzenie Senatu UR (30 III) rozpo-
czêto uczczeniem pamiêci zmar³ego Profesora
Zbigniewa Sobolewskiego minut¹ ciszy.
W toku posiedzenia przedstawiono ocenê pra-
cy Rektora oraz roczne sprawozdanie z dzia³al-
no�ci naszej uczelni, zawieraj¹ce informacje
dotycz¹ce m.in.: realizacji wspó³pracy miêdzy-
narodowej (jej charakteru, intensywno�ci i ko-
rzy�ci z niej p³yn¹cych), wska�ników zwi¹zanych
ze studiami na poszczególnych wydzia³ach, re-
krutacji (tak¿e na studia podyplomowe), oceny
kierunków przez PKA, realizowanych kursów
i praktyk. Poinformowano równie¿ senatorów o:
pomocy materialnej dla studentów studiów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych, udziale naszych
studentów w programie MOST, realizacji zadañ
wynikaj¹cych z ECTS, dzia³alno�ci kulturalno-
sportowej, zmianach w liczbie nauczycieli aka-
demickich, prowadzonych badaniach w³asnych,
a tak¿e tzw. obci¹¿eniu dydaktycznych. Wy-
szczególniono te¿ koszty inwestycji i remontów
realizowanych przez UR.
W dalszej czê�ci obrad Senat pozytywnie za-
opiniowa³ wnioski o przyznanie kilkudziesiêciu
kandydatom nagród pañstwowych, Medali KEN
oraz Nagród Ministra Edukacji i Nauki.
W ramach spraw osobowych pozytywnie za-
opiniowane zosta³y wnioski o zatrudnienie na
stanowisku prof. nadzwyczajnego dr. hab. Pio-
tra Gêbicy (Wydzia³ Ekonomii) oraz dr. hab. Zbi-
gniewa Suraja (Wydzia³ Matematyczno-Przy-
rodniczy).
Senatorowie zostali te¿ zapoznani z zasadami
funkcjonowania i zadaniami tworzonego   Uczel-
nianego Centrum Informatycznego.
Cz³onkowie Senatu zaakceptowali projekt
uchwa³y w sprawie zwiêkszenia limitu kredytu
na rachunku bie¿¹cym UR z kwoty 2,5 do 5 mln z³.
Prowadz¹cy obrady rektor  prof. dr hab. W³odzi-
mierz Bonusiak poinformowa³ o zmianie nazwy

Z obrad Senatu
Wydzia³u Nauk o Zdrowiu na Wydzia³ Medycz-
ny, co Senat przeg³osowa³ podczas wcze�niej-
szego posiedzenia.

Senat UR obradowa³ 27 kwietnia 2006 r. Po przy-
jêciu programu posiedzenia prorektor  ds. kszta³-
cenia prof. UR dr hab. Stanis³aw Krawczyk przed-
stawi³ zaproponowane zmiany w stosunku do
dotychczas obowi¹zuj¹cej  uchwa³y o pensum.
Najwiêcej emocji wzbudzi³a sugestia niestosowa-
nia godzin przeliczeniowych za prace licencjac-
kie i magisterskie oraz odpowiedzialno�ci za wy-
niki finansowe wydzia³ów i instytutów. Senat przy-
j¹³ oszczêdno�ciowe rozwi¹zanie � w roku aka-
demickim 2006/20007  nie bêdzie stosowanych
godzin przeliczeniowych za prace koñcowe (nie
dotyczy to wydzia³ów posiadaj¹cych dodatni wy-
nik finansowy w 2005 r.). Nauczycielom zwiêk-
szono te¿ pensum obowi¹zkowych godzin zajêæ.
Dyskutowano równie¿ o zdarzaj¹cych siê przy-
padkach powierzania godzin ponadwymiarowych
ponad limit okre�lony w ustawie.
Kolejn¹ spraw¹ podjêt¹  przez Senat by³o spra-
wozdanie finansowe Uczelni za 2005 rok. Oma-
wiano zwi¹zane z tym zadania inwestycyjne,
rachunek zysków i strat, kondycjê finansow¹
wydzia³ów i innych jednostek uczelni. Po  wy-
s³uchaniu dr. hab. prof. UR Waldemara Furman-
ka, który przedstawi³  stanowisko Komisji ds.
Decentralizacji i Finansów przyjêto zapropono-
wany  wniosek o zatwierdzenie sprawozdania
finansowo-rzeczowego za rok 2005, udziela-
j¹c w ten sposób absolutorium w³adzom UR.
W czasie poprzedzaj¹cej g³osowanie dyskusji
sygnalizowano mo¿liwo�ci zwiêkszenia przy-
chodów Uczelni przez  zwiêkszenie liczby stu-
dentów na studiach niestacjonarnych i studiach
podyplomowych, aktywniejsze ni¿ obecnie po-
zyskiwanie �rodków spoza UR na badania na-
ukowe oraz wykorzystywanie pieniêdzy z fun-
duszy strukturalnych.
Senatorowie przeg³osowali te¿ wnioski rad wy-
dzia³ów o mianowanie na stanowiska prof. w UR:
prof. dr. hab. Paw³a Januszewicza i prof. dr. hab.
Józefa Ry¿ki oraz przed³u¿enie zatrudnienia na
czas nieokre�lony dla prof. UR dr. hab. Stani-
s³awa Sagana.
Senat upowa¿ni³ te¿ prowadz¹cego obrady rek-
tora prof. dr. hab. W³odzimierza Bonusiaka do
zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego celem
zabezpieczenia umowy o dofinansowanie pro-
jektu wyposa¿enia budynku Instytutu Fizjotera-
pii przy ul. Warszawskiej, realizowanego w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.

Wydawnictwa
jubileuszowe

z okazji 5-lecia UR

S³ownik biograficzny profesorów
Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001�2006,
Wyd. UR, Rzeszów 2006

�Gazeta Uniwersytecka�, nr 4�5/41,
kwiecieñ�maj 2006

Uniwersytet Rzeszowski. Informator, Wyd. UR, Rzeszów 2006
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IN MEMORIAM

Barbara Czeredrecka urodzi³a siê 5 lip-
ca 1936 r. w Drohobyczu. Doktorat
obroni³a w Wy¿szej Szkole Pedago-
gicznej w Krakowie (1982), w 1997 r.
uzyska³a stopieñ naukowy doktora ha-
bilitowanego. Z rzeszowskim �rodowi-
skiem naukowym by³a zwi¹zana od
1983 r., pocz¹tkowo jako adiunkt w Za-
k³adzie Pedagogiki Opiekuñczej WSP,
nastêpnie kierownik  Zak³adu, a w la-
tach 1999�2002 zastêpca dyrektora
ds. nauki Instytutu Pedagogiki. Od
1997 r. zajmowa³a stanowisko profe-
sora WSP, a pó�niej UR.
Przedmiotem naukowych zaintereso-
wañ Pani Profesor by³a opieka nad
dzieckiem w �rodowisku rodzinnym,
funkcje opiekuñcze szko³y oraz proble-
my kszta³cenia wychowawców do pra-
cy opiekuñczo-wychowawczej.
Wspó³pracownicy i uczniowie w dedy-
kowanej pamiêci Pani Profesor publi-
kacji napisali: �Jej m¹dro�æ, wielkie
serce i ¿yczliwo�æ zawsze bêdziemy
pamiêtaæ�.

Najwa¿niejsze publikacje
Barbary Czeredreckiej:

Potrzeby psychiczne sierot spo³ecznych,
Instytut Wydawniczy Zwi¹zków Zawodo-
wych, Warszawa 1989.
Rodzina i szko³a a zaburzenia w zacho-
waniu dzieci. Instytut Wydawniczy
Zwi¹zków Zawodowych, Warszawa
1990.
Analiza pedagogiczna zaburzeñ w za-
chowaniu dzieci w m³odszym wieku
szkolnym, Wydawnictwo WSP 1994.
Rodzina i formy jej wspomagania, Im-
puls, Kraków 2000.
System opieki w Zjednoczonej Europie,
Impuls, Kraków 2002.

Po¿egnali�my Profesor Barbarê Czeredreck¹

Z g³êbokim ¿alem przyjêli�my wiadomo�æ,
¿e 26 kwietnia 2006 r. zmar³a

Profesor UR Barbara Czeredrecka

D³ugoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
Instytutu Pedagogiki Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie

i Uniwersytetu Rzeszowskiego,
by³a dyrektor Instytutu Pedagogiki ds. nauki
i kierownik Zak³adu Pedagogiki Opiekuñczej.

W osobie Zmar³ej stracili�my cenionego i szanowanego Pedagoga,
Nauczyciela i Przyjaciela, Wychowawcê m³odzie¿y i Uczonego.
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KONFERENCJE NAUKOWE

3 i 4  kwietnia  2006 r. w Rzeszowie odby³a siê
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa na te-
mat �Prawo wyborcze do parlamentu w wybra-
nych pañstwach europejskich�. Organizatorem
i gospodarzem konferencji by³ Zak³ad Kompa-
ratystyki Prawniczej Uniwersytetu Rzeszowskie-
go.
Pomys³ zorganizowania konferencji by³ zwi¹za-
ny z publikacj¹ opracowania pod redakcj¹ dr Sa-
biny Grabowskiej i dr. Konrada Sk³odowskiego
Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych
pañstwach europejskich. W przygotowaniu tego
wydawnictwa bra³o udzia³ 18 � w wiêkszo�ci
obecnych na konferencji � przedstawicieli pol-
skich o�rodków akademickich.
Bêd¹ca przedmiotem konferencji problematyka
zwi¹zana z prawem wyborczym okaza³a siê za-
gadnieniem aktualnym i budz¹cym powszech-
ne zainteresowanie, o czym �wiadczy³o liczne
i szacowne grono uczestników. W konferencji
wziê³o udzia³ 80 osób z ca³ej Polski, byli te¿ go-
�cie z zagranicy, przedstawiciele nauki i prakty-
ki. Uczestnicy konferencji reprezentowali rozma-
ite o�rodki, m.in.: Polsk¹ Akademiê Nauk, Szko³ê
G³ówn¹ Handlow¹, Uniwersytet Gdañski, Uni-
wersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uni-
wersytet Jagielloñski, Uniwersytet £ódzki, Uni-
wersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie,
Uniwersytet Pavla Jozefa �afárika w Koszycach,
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciñ-
ski, Uniwersytet �l¹ski, Uniwersytet Warmiñsko-
Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Wroc³awski, Wy¿sz¹ Szko³ê Admi-
nistracji i Zarz¹dzania w Przemy�lu, Wy¿sz¹
Szko³ê Pedagogiczn¹ PWP w Warszawie, Kra-
jowe Biuro Wyborcze.
Prace konferencji zosta³y podzielone na dwie
czê�ci. Pierwszego dnia referaty oraz dyskusja
po�wiêcone zosta³y tematowi: �Ordynacja wy-
borcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej na tle porównawczym. Propozycje zmian
w polskim prawie wyborczym�. Z kolei przedmio-
tem obrad w drugim dniu by³: �Wp³yw metod
przeliczania g³osów na wyniki wyborów parla-
mentarnych�.
Uroczystego otwarcia konferencji dokona³ dzie-
kan Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Rzeszowskie-
go prof. UR dr hab. Jan £ukasiewicz. W imieniu
organizatorów  uczestników konferencji powita³
dr Rados³aw Grabowski.
Przewodnictwo pierwszej sesji powierzono prof.
dr. hab. Paw³owi Sarneckiemu. Referaty wyg³o-

Konferencja �Prawo wyborcze do parlamentu
w wybranych pañstwach europejskich�

Anna Drzazga, Jakub Sznajder

sili: prof. dr hab. Arkadiusz ¯ukowski � System
wyborczy do Sejmu i Senatu RP � kierunki zmian
oraz dr Artur £awniczak � O potrzebie istnienia
cenzusów wyborczych. Sesja ta zakoñczy³a siê
dyskusj¹ moderowan¹ przez przewodnicz¹ce-
go obradom. Liczny udzia³ w dyskusji (g³os za-
brali: dr Konrad Sk³adowski, prof. dr hab. Stani-
s³aw Gebethner, prof. UWM dr hab. Arkadiusz
¯ukowski, dr Artur £awniczak, dr Anna Górna-
Kubacka, prof. U£ dr hab. Krzysztof Skotnicki,
prof. dr hab. Pawe³ Sarnecki, doc. JU Dr. Ladi-
slav Orosz, CSc., dr Wojciech Or³owski, dr Kon-
rad Sk³adowski, dr Piotr Uziêb³o, dr Grzegorz
Bonusiak) �wiadczy³ o aktualno�ci problematyki
oraz o rzeczywistym, aktywnym zaanga¿owa-
niu uczestników konferencji. Bior¹cy udzia³ w de-
bacie dotknêli wielu zagadnieñ zwi¹zanych
z problematyk¹ zmian w polskim prawie wybor-
czym. Referaty wzbudzi³y tak ¿ywe polemiki, i¿
dyskutowano zawziêcie jeszcze podczas prze-
rwy w obradach oraz kolacji.
W drugim dniu konferencji obradom przewodni-
czy³ prof. dr hab. Andrzej Szmyt. Referaty przed-

stawili: prof. dr Zdzis³aw Jarosz � System pro-
porcjonalny czy wiêkszo�ciowy? Uwagi prawno
� porównawcze oraz prof. dr hab. Stanis³aw
Gebethner � Aksjologiczne aspekty systemów
wyborczych w ujêciu porównawczym. Podobnie
jak w pierwszym dniu obrad, problematyka bê-
d¹ca przedmiotem referatów wzbudzi³a szero-
kie zainteresowanie i ¿yw¹ reakcjê uczestników
konferencji, zaowocowa³o to interesuj¹c¹ dys-
kusj¹. Wziêli w niej udzia³: dr Jerzy Ciapa³a, prof.
dr hab. Wojciech Sokolewicz, prof. U£ dr hab.
Krzysztof Skotnicki, dr Artur £awniczak, mgr
Krzysztof Urbaniak, prof. dr Zdzis³aw Jarosz,
prof. dr hab. Stanis³aw Gebethner. Na zakoñ-
czenie drugiej sesji, która jednocze�nie koñczy-
³a dwudniowe obrady, g³os zabra³ prof. dr hab.
Andrzej Szmyt, który przedstawi³ dorobek kon-
ferencji. Wyrazi³ równie¿ nadziejê, i¿ podobne
konferencje bêd¹ w Rzeszowie odbywaæ siê
w przysz³o�ci.
Wyg³oszone referaty, zapis dyskusji, jak równie¿
nades³ane artyku³y zostan¹ opublikowane w ze-
szycie materia³ów pokonferencyjnych.
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Zagro¿one marginalizacj¹ regiony wschodniej
czê�ci kraju uzyska³y mo¿liwo�æ radykalnej
poprawy swojej sytuacji dziêki Programowi
Operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej.
G³ównym celem programu jest podniesienie
konkurencyjno�ci gospodarczej i spo³ecznej
województw wschodniej Polski: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, �wiêtokrzyskie-
go i warmiñsko-mazurskiego, w uk³adzie kra-
jowym i europejskim, oraz zwiêkszenie ich
spójno�ci terytorialnej w wymiarze ponadre-
gionalnym.
Cel ten nawi¹zuje do programu rz¹du �Solidar-
ne pañstwo� i wynika z formu³owanych w per-
spektywie �redniookresowej celów Strategii Roz-
woju Kraju 2007�2015, a tak¿e jest zgodny  z ce-
lem Narodowych Strategicznych Ram Odniesie-
nia 2007�2013: �przy�pieszenie rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego Polski, wzrost zatrudnie-
nia oraz zwiêkszenie spójno�ci spo³ecznej, go-
spodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europej-
skiej�.

PRIORYTETY PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej realizowane bêd¹ cztery priory-
tety, którym odpowiadaj¹ precyzyjnie zdefinio-
wane cele oraz obszary wsparcia.

Priorytet I: Nowoczesna gospodarka

Celem tego priorytetu jest zwiêkszenie atrakcyj-
no�ci inwestycyjnej województw wschodniej Pol-
ski. W ramach zadañ realizowane bêd¹:
• projekty maj¹ce na celu poprawê infrastruk-

tury edukacyjnej s³u¿¹cej prowadzeniu dzia-
³alno�ci dydaktycznej na poziomie wy¿szym
oraz dzia³alno�ci rozwojowej i naukowo-ba-
dawczej powi¹zanej z dydaktyk¹ na poziomie
wy¿szym;

• kompleksowy projekt w zakresie infrastruktury
spo³eczeñstwa informacyjnego z³o¿ony
z trzech komponentów: stworzenie sieci sze-
rokopasmowej, rozbudowa telecentrów oraz
szkolenia bezpo�rednie dla osób zagro¿onych
wykluczeniem informacyjnym obejmuj¹ce 5 re-
gionów Polski wschodniej;

• projekty maj¹ce na celu wspieranie innowa-

Szansa dla wschodniej Polski

Arkadiusz Tuziak

cyjnych przedsiêwziêæ infrastrukturalnych
z zakresu tworzenia i rozbudowy parków na-
ukowo-technologicznych i przemys³owych,
o�rodków innowacji itp. oraz wyposa¿anie
w sprzêt i niezbêdn¹ infrastrukturê  o�rod-
ków badawczo-rozwojowych wy¿szych
uczelni, które prowadz¹ badania i wdro¿e-
nia na potrzeby innowacyjnych sektorów go-
spodarki;

• projekty z zakresu promocji atutów i potencja-
³ów endogenicznych regionów wschodniej Pol-
ski oraz wspó³pracy miêdzyregionalnej.

Priorytet II: Miejskie o�rodki wzrostu

S³u¿yæ ma aktywnemu wsparciu g³ównych o�rod-
ków wzrostu wschodniej Polski. Uwzglêdniaj¹c fakt,
¿e realizacja wybranych inwestycji z zakresu infra-
struktury miejskiej bezpo�rednio przyczynia siê do
poprawy jako�ci ¿ycia, podnosi wizerunek regionu
oraz wp³ywa na zwiêkszenie mo¿liwo�ci rozwojo-
wych mieszkañców, w ramach priorytetu II udostêp-
nione zostan¹ �rodki na realizacjê:
• projektów wynikaj¹cych z kompleksowych stra-

tegii rozwoju czystego miejskiego transportu
zbiorowego trzech obszarów metropolitalnych
wschodniej Polski (Lublin, Bia³ystok i Rzeszów)
oraz dwóch miejskich o�rodków wzrostu (Kiel-
ce i Olsztyn);

• projektów z zakresu budowy i modernizacji in-
frastruktury umo¿liwiaj¹cej organizacjê kongre-
sów, konferencji, wystaw i targów oraz imprez
sportowych o znaczeniu krajowym i miêdzy-
narodowym.

Priorytet III: Drogi wojewódzkie

Celem zamierzonych dzia³añ jest przezwyciê¿a-
nie cech peryferyjno�ci komunikacyjnej oraz
zmniejszanie dysproporcji rozwojowych woje-
wództw wschodniej Polski. Bêdzie to sprzyjaæ
wzmacnianiu ich pozycji oraz zapewniaæ sta³y,
zrównowa¿ony i harmonijny rozwój.
Inwestycje w budowê b¹d� modernizacjê miê-
dzyregionalnych odcinków dróg wojewódzkich
tego obszaru Polski maj¹ na celu udro¿nienie
przep³ywu oraz skrócenie czasu przewozu to-
warów i osób. Inwestycje te w po�redni spo-
sób przyczyni¹ siê równie¿ do stworzenia do-
godnych warunków dla rozwoju przedsiêbior-

czo�ci i turystyki oraz zwiêkszenia zaintereso-
wania kapita³u krajowego i zagranicznego re-
gionami stanowi¹cymi zewnêtrzn¹ granicê Unii
Europejskiej. Efektem bêdzie równie¿ wzrost
mobilno�ci zarówno w ramach wymiany miê-
dzyregionalnej, jak i poza granice województw
Polski wschodniej, a tak¿e stymulowanie roz-
woju przedsiêbiorczo�ci, co wp³ynie korzystnie
na gospodarkê ca³ego kraju.
W ramach priorytetu III realizowane bêd¹:
• projekty skoncentrowane na usprawnieniu

funkcjonowania ci¹gów komunikacyjnych,
obejmuj¹ce budowê b¹d� modernizacjê miê-
dzyregionalnych odcinków dróg wojewódzkich
� ³¹cz¹cych co najmniej dwa województwa �
Polski wschodniej, a tak¿e obwodnic, wiaduk-
tów, mostów, tuneli drogowych itp.

Priorytet IV: Pomoc techniczna

Ma na celu wsparcie procesu wdra¿ania Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej. Wsparcie inicjatyw instytucji zaanga¿owa-
nych we wdra¿anie Programu ma decyduj¹ce
znaczenie dla zapewnienia jego efektywnej re-
alizacji, zgodnej z prawem i g³ównymi obsza-
rami polityki regionalnej UE. Niezwykle istotne
jest równie¿ wsparcie dzia³añ informacyjnych
i promocyjnych w ramach Programu, poniewa¿
od ich skuteczno�ci zale¿eæ bêdzie liczba i ja-
ko�æ zg³aszanych projektów, a co siê z tym
wi¹¿e � efektywne wykorzystanie �rodków.
W ramach priorytetu IV �rodki zostan¹ przezna-
czone na:
• wsparcie systemu zarz¹dzania Programem

oraz zapewnienie skuteczno�ci dzia³ania ad-
ministracji zaanga¿owanej w jego wdra¿anie;

• poprawê kwalifikacji pracowników, wsparcie lo-
gistyczne i eksperckie procesu wdra¿ania Pro-
gramu;

• upowszechnianie wiedzy na temat wsparcia
ze �rodków Unii Europejskiej dla województw
Polski wschodniej, a tak¿e uspo³ecznienie prac
nad przygotowaniem dokumentów programo-
wych na nastêpny okres finansowy.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW

Projekty realizowane w ramach Programu bêd¹
wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu

PROGRAMY � STRATEGIE ROZWOJU
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BADANIA NAUKOWE

Rozwoju Regionalnego. Pula �rodków prze-
znaczona na ten cel wyniesie ok. 2,2 mld
euro. W tej kwocie zawiera siê oko³o 880 mln
euro specjalnych �rodków przeznaczonych de-
cyzj¹ Rady Europejskiej dla najbiedniejszych
regionów Unii Europejskiej � 107 euro na jedne-
go mieszkañca, co w podziale na poszczególne
województwa przedstawia siê nastêpuj¹co:
• województwo lubelskie � ok. 235 mln euro,
• województwo podkarpackie � ok. 225 mln

euro,
• województwo podlaskie � ok. 129 mln euro,
• województwo �wiêtokrzyskie � ok. 138 mln euro,
• województwo warmiñsko-mazurskie � ok. 153

mln euro.

Podzia³ pozosta³ej kwoty, to jest ok. 1,4 mld euro
z EFRR, zostanie dokonany za pomoc¹ odrêb-
nego algorytmu opracowanego przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego. Ze wstêpnych
szacunków (przedstawionych w czasie kon-
sultacji spo³ecznych) wynika, ¿e wojewódz-
two podkarpackie mo¿e liczyæ ³¹cznie na
�rodki w wysoko�ci ok. 470 mln euro (�rodki
specjalne wed³ug przelicznika: 107 euro na
mieszkañca oraz �rodki z EFRR).
Wspó³finansowanie ze �rodków krajowych, z bu-
d¿etu pañstwa i z bud¿etów jednostek samorz¹-
du terytorialnego bêdzie odbywaæ siê na ogól-
nych zasadach dotycz¹cych Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Podstaw¹ do
przygotowania podzia³u �rodków finansowych
Programu bêd¹ propozycje projektów inwesty-
cyjnych, przed³o¿one przez samorz¹dy piêciu
województw objêtych Programem. Projekty te
powinny spe³niaæ cele programu dotycz¹ce
wzrostu konkurencyjno�ci województw, innowa-
cyjno�ci, spójno�ci terytorialnej, powinny tak¿e
pobudzaæ dzia³ania prorozwojowe.
Za przygotowanie Programu Operacyjnego Roz-
wój Polski Wschodniej odpowiedzialne jest Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego. W pracach nad
Programem bior¹ udzia³ tak¿e przedstawiciele
innych ministerstw, samorz¹dów województw
objêtych Programem oraz specjalnie powo³ani
eksperci. Ostateczny zakres Programu uzale¿nio-
ny bêdzie od przebiegu konsultacji spo³ecznych
oraz negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹.
Konsultacje spo³eczne rozpoczêto w marcu tego
roku w Rzeszowie. To wydarzenie jest pewnym
symbolem, bowiem program podnoszenia kon-
kurencyjno�ci gospodarczej i spo³ecznej poprzez
rozwój infrastruktury i innowacyjno�ci na obsza-
rze wschodniej Polski jest pierwszym po wojnie
zintegrowanym programem dla tej czê�ci kraju,
którego skala � w przypadku Podkarpacia � po-
równywana jest, przez przedstawicieli admini-
stracji rz¹dowej i samorz¹dowej, do tworzenia
w latach trzydziestych ubieg³ego wieku Central-
nego Okrêgu Przemys³owego.

W ostatnich latach obserwujemy kolejny �zryw re-
wolucji technologicznej�, który charakteryzuje siê
zastosowaniem do urz¹dzeñ elektronicznych pó³-
przewodnikowych struktur niskowymiarowych (czyli
dwu- i jednowymiarowych) o rozmiarach znacznie
poni¿ej jednego mikrometra, tak zwanych nano-
struktur (s³owo to pochodzi od nano � jedna mi-
liardowa czê�æ, st¹d nanometr to jedna miliardo-
wa czê�æ metra). W zwi¹zku z tym pojawi³y siê ter-
miny: nanotechnologia oraz nanoelektronika,
w odró¿nieniu od mikroelektroniki (mikrometr � jed-
na milionowa czê�æ metra).
Nanoelektronika wykorzystuje osi¹gniêcia badañ
podstawowych prowadzonych w latach 90. w za-
kresie fizyki pó³przewodników, kiedy to rozwin¹³ siê
nowy kierunek  � fizyka struktur o poni¿onym wy-
miarze, st¹d nowe okre�lenie �  nanoobiekty.
Poczynaj¹c od 2000 r., dziêki przyznanym fundu-
szom pañstwowym (unijnym) oraz kapita³owi pry-
watnemu w krajach Europy Zachodniej, a przed tym
tak¿e w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei P³d.
oraz Australii, tworzone s¹ przy uniwersytetach
centra nanotechnologii i nanoelektroniki. Tech-
nologie te s¹ tak zawansowane, ¿e pozostaj¹ w krê-
gu nauki akademickiej, czyli podstawowej, a nie s¹
przekazywane do hal produkcyjnych fabryk, jak to
by³o we wcze�niejszych etapach rewolucji techno-
logicznej. Fabryki wykonuj¹ monta¿ koñcowy urz¹-
dzeñ elektronicznych i optoelektronicznych na ba-
zie zakupionych nanostruktur wyprodukowanych na
uniwersytetach, w centrach. Jest to cecha charak-
terystyczna wspó³czesnego ³añcucha: badania pod-
stawowe � badania rozwojowe � przemys³ � ry-
nek. Uniwersytet Rzeszowski musi w³¹czyæ siê do
takiego ³añcucha dzia³añ, ¿eby staæ siê lokomoty-
w¹ rozwoju regionalnego w zakresie wspó³czesne-
go przemys³u elektronicznego. Dlatego w 2004 r.
Zak³ad Elektroniki Fizycznej Instytutu Fizyki UR by³
inicjatorem wniosku do ZPORR przewiduj¹cego
utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Nanotech-
nologii. Inicjatywa ta od pocz¹tku by³a aprobowa-
na przez rektora UR prof. dr. hab. W³odzimierza
Bonusiaka i obecnie jest  bliska  realizacji.
W naszej uczelni grupa badawcza, kierowana przez
autora tego artyku³u, od 1998 r. prowadzi badania
transportu elektronowego w strukturach dwuwymia-
rowych zawieraj¹cych jedn¹ i wiele studni kwanto-
wych, które w³a�nie s¹ jednymi z najwa¿niejszych
nanoobiektów. Opublikowano ju¿ z tej dziedziny
8 artyku³ów w czasopismach naukowych z listy fi-
ladelfijskiej. Czê�æ proponowanych rozwi¹zañ
z pewno�ci¹ mog³aby zainteresowaæ producentów
(np. oryginalna in¿ynieria tranzystora zawieraj¹ce-

Dlaczego rozwija siê nanoelektronika?
(o jednej z najwa¿niejszych inwestycji UR, przewidywanej do realizacji w latach 2007�2012)

Eugeniusz Szeregij

go prostok¹tn¹ studniê kwantow¹), ale ochrona
autorska w krajach UE (a tylko tak¹ jest sens czy-
niæ) kosztowa³aby 18 tys. EUR w ka¿dym przypad-
ku. Niestety, autorzy rozwi¹zañ i Uniwersytet nie
s¹ w stanie ponie�æ takich kosztów. Jest te¿ druga,
czysto naukowa strona zagadnienia � dotychczas
nanoobiekty dla badañ zamawiane s¹ w Instytucie
Technologii Materia³ów Elektronicznych w Warsza-
wie, który posiada odpowiedni¹ technologiê pro-
dukcji. Taki uk³ad przed³u¿a cykl badawczy do
2 lat, co jest niedopuszczalne w tej dziedzinie w XXI
wieku.
Je�li ma siê rozwijaæ Instytut Fizyki UR, to w nie-
odleg³ym czasie musi uruchomiæ produkcjê
w³asnych, wysokich technologii. Pozwoli³oby
to na szybk¹ realizacjê pomys³ów badawczych,
a tak¿e aplikacyjnych przez inne grupy badaw-
cze Instytutu (czêsto takie propozycje zg³asza³
prof. I. Trale). Z drugiej strony istniej¹ce kon-
takty z potentatami elektronicznymi (Simens,
Maxim i inne przedsiêbiorstwa) kreuj¹ perspek-
tywê wdro¿enia tych pomys³ów do produkcji
na szerok¹ ska³ê, oczywi�cie po poprzednim
opatentowaniu przyjêtych w Rzeszowie rozwi¹-
zañ. Jednocze�nie posiadana aparatura tech-
nologiczna i badawcza by³aby wykorzystywa-
na jako baza dydaktyczna dla prowadzenia spe-
cjalno�ci �nanoelektronika pó³przewodnikowa�
w ramach kierunku fizyka techniczna. Takie roz-
wi¹zanie da szansê na tworzenie innych spe-
cjalno�ci, wa¿nych dla rynku edukacyjnego.
 Jednym z najistotniejszych elementów przedsta-
wionego przez fizyków UR projektu jest deklaracja
prowadzenia ci¹g³ego szkolenia w celu przygoto-
wania kadr dla wspó³czesnego przemys³u elektro-
nicznego w województwie podkarpackim. Oferta
obejmuje tak¿e ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa.
Te  specjalistyczne  us³ugi by³yby odp³atne, a zyski
pozwala³yby m.in. na opatentowanie nowych roz-
wi¹zañ. Byæ mo¿e, proponowane  w projekcie  roz-
wi¹zania (utworzenie centrum) pozwoli³yby za kil-
ka lat na  utworzenie  inkubatora ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw. Jak pokaza³o do�wiadczenie fiñ-
skiego potentata elektronicznego �Nokia�, jest to
najlepsza organizacja przedstawionego wcze�niej
³añcucha � od badañ podstawowych do rynku. Przy
czym lokomotyw¹ dzia³añ zawsze bêd¹ badania
podstawowe, dlatego takie centrum powinno  funk-
cjonowaæ  przy Instytucie Fizyki UR, który posiada
odpowiedni¹ kadrê i jest merytorycznie przygoto-
wany do prowadzenia badañ w prezentowanym
zakresie.
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Min¹³ ju¿ rok od pamiêtnego 2 kwietnia 2005 r.,
kiedy wieczorem rozdzwoni³y siê dzwony w ca-
³ej Polsce. Pamiêtamy te chwile i te dzwony bi-
j¹ce w rytm naszych serc. Jak¹ wie�æ og³asza-
³y? By³a to smutna wiadomo�æ z Watykanu, ¿e
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II zakoñczy³ swoj¹ ziem-
sk¹ wêdrówkê. Przeszed³ do Domu Ojca Nie-
bieskiego. Bij¹ce w ca³ej Polsce dzwony tryum-
falnie, a zarazem smutno bi³y na cze�æ tego nie-
zwyk³ego Cz³owieka, najwiêkszego w dziejach
Polaka, prostego m³odzieñca z Wadowic, który
ma tak ogromnie zas³ugi dla  �wiata, Ko�cio³a,
Polski i ka¿dego z nas. Karol Wojty³a zakoñczy³
2 kwietnia 2005 r.  swoj¹ wêdrówkê w poszuki-
wania �ród³a, znalaz³ je ostatecznie w Bogu.
Wzrastali�my wszyscy w blasku i mi³o�ci Ojca
�wiêtego. Przez tyle lat przyzwyczaili�my siê do
Niego jak do codziennego chleba. A teraz tak
trudno pogodziæ siê z my�l¹, ¿e ju¿ Go nie ma
tam na Watykanie i nie planuje kolejnej wizyty
w Polsce. Zosta³y na szczê�cie Jego dzie³a.
Niech ten skromny artyku³ z³o¿ony g³ównie z tek-
stów i wierszy Karola Wojty³y pozwoli nam jesz-
cze przez chwilê byæ w promieniach tej Postaci.
To wspomnienie zatytu³owa³em s³owami  Ojca
�wiêtego z Tryptyku  rzymskiego: �Znale�æ �ró-
d³o�. Taki tytu³ nosi te¿ ksi¹¿ka wydana po sesji
naukowej, któr¹ Instytut Filologii Polskiej UR
zorganizowa³ 18 maja 2005 roku w 85. rocznicê
urodzin Jana Paw³a II. On sam przez ca³e ¿ycie
d¹¿y³ do �ród³a prawdy, piêkna i dobra. I tak¿e
przez swoje teksty uczy³ nas, jak mamy tego
�ród³a szukaæ.

Zatoka lasu zstêpuje
w rytmie górskich potoków...
Je�li chcesz znale�æ �ród³o,
musisz i�æ do góry, pod pr¹d.
Przedzieraj siê, szukaj, nie ustêpuj,
wiesz, ¿e ono musi tu gdzie� byæ �
Gdzie jeste�,  �ród³o?... Gdzie jeste� �ród³o?

Cisza...
Strumieniu, le�ny strumieniu,
Ods³oñ mi tajemnicê
swego pocz¹tku!

Pozwól mi wargi umoczyæ
w �ródlanej wodzie
odczuæ �wie¿o�æ
o¿ywcz¹ �wie¿o�æ.

�ród³o, woda, potok, strumieñ to bardzo wa¿-
ne symbole w twórczo�ci Karola Wojty³y.
Oznaczaj¹ nie tylko ¿ycie fizyczne, jego pod-
trzymywanie, ale przede wszystkim ¿ycie du-
chowe.
Wszystko zaczê³o siê w Wadowicach 18 maja
1920 r. �Wadowice, moje miasto� � mówi³ Oj-
ciec �wiêty � �miasto mego dzieciñstwa i m³o-
do�ci, nauki i szko³y, miasto pierwszych za-
chwytów przyrod¹ i literatur¹�. Ci¹gle do niego
wraca³ my�lami. Tam bi³o Jego pierwsze �ró-
d³o, które odnalaz³. By³o to �ród³o rodzinne:
ukochana matka, która Go wcze�nie osieroci-
³a �  w roku,  kiedy mia³ przyst¹piæ  do Pierw-
szej  Komunii �wiêtej, troskliwy ojciec i brat
lekarz.
Jednym z pierwszych  wierszy Karola Wojty³y
by³ utwór po�wiêcony matce Emilii:

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
bia³e kwitn¹ ¿ycia kwiaty
� o ile¿ lat to ju¿ by³o
bez Ciebie �  duchu skrzydlaty �

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹,
od lat ju¿ tylu zamkniêta,
spokój kr¹¿y z dziwn¹ si³¹
z si³¹, jak �mieræ �  niepojêt¹.

Nad  Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
cisza jasna promienieje,
jakby w górê co� wznosi³o,
jakby krzepi³o nadziejê.

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
O Matko, zgas³e kochanie

me usta  szepta³y bezsi³¹:
� Daj wieczne odpoczywanie.

Wszyscy pamiêtamy Jego s³ynny dialog z miesz-
kañcami Wadowic, kiedy przyby³ do  rodzinne-
go domu jako papie¿. Po tylu latach doskonale
pamiêta³ przestrzeñ fizyczn¹ i duchow¹  tego
miasta, ludzi, domy, ulice, kap³anów.  Z Wado-
wicami nigdy siê nie po¿egna³.
�A wiêc tam jest ulica Mickiewicza, tam jest Za-
torska, tu jest Krakowska. Tam jest dawny
Zbo¿ny Rynek, a tam jest Choczenka. A tam
za nami jest Skawa. A tutaj by³a ksiêgarnia
Foltina. Jest jeszcze? Nie. W tamtym domu
mieszka³ Jurek Kluger. A tam by³a cukiernia.
Po maturze chodzili�my na kremówki.  ¯e�my
to wszystko wytrzymali, te kremówki po matu-
rze. A tam ju¿ od gimnazjum w górê idzie ulica
S³owackiego. A tu Karmelicka. Nie zapomina
siê tak ³atwo�.
   W roku 1938 m³ody Karol Wojty³a pomy�l-
nie zda³ maturê w wadowickim gimnazjum kla-
sycznym i rozpocz¹³ studia w Krakowie. Z  tym
miastem zwi¹zany by³ przez  40 lat a¿ do roku
1978, kiedy zosta³ papie¿em. Przeszed³ tam
wszystkie stopnie drogi kap³añskiej od klery-
ka tajnego seminarium duchownego, przez wi-
kariusza, biskupa, a¿ do kardyna³a. M³ody
Karol znalaz³ nowe �ród³a w tym królewskim
mie�cie. Najpierw by³o to �ród³o wiedzy i kul-
tury. Studia polonistyczne na Uniwersytecie
Jagielloñskim wprowadzi³y Go w obrêb pol-
skiej nauki, zw³aszcza umi³owania jêzyka oj-
czystego.  Potem by³y kolejne stopnie nauko-
we ju¿ z teologii. W Krakowie zasta³ Karola
Wojty³ê wybuch drugiej wojny �wiatowej. Tu
zaczê³o obficie biæ nastêpne �ród³o, które zna-
laz³, by³o to �ród³o powo³ania kap³añskiego.
Tak piêknie pisa³ o tym powo³aniu w ksi¹¿ce
Dar i tajemnica, a tak¿e w licznych wierszach.
Gdy czytamy jeden wiersz z poematu Pie�ñ
o Bogu ukrytym, przypomina siê pie�ñ Barka,
która tak¹ rolê odegra³a w Jego ¿yciu.  Mo¿e,
gdy pisa³ ten wiersz, przeczuwa³ ju¿, ¿e zo-
stanie papie¿em?

Jest we mnie kraina prze�roczysta
w blasku Jeziora Genezaret �
i ³ód�... i rybacza przystañ,
oparta o ciche fale...

I t³umy, t³umy serc

Znale�æ �ród³o

Kazimierz O¿óg

WSPOMNIENIA � REFLEKSJE
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Zdzis³aw Wawrzyniak

Janowi Paw³owi II

Modlitwy pokory prostoty
przej�cia do domu Ojca
nie da siê stopniowaæ
Jest Krzy¿ �wiat przemija
Nawet terror mo¿e byæ
ma³y wiêkszy najwiêkszy
ale nie jest ostateczny
Wiatr w Rzymie wertuje
ksiêgê �Nie lêkajcie siê�
Przez sito ¿ycia
wiara mi³o�æ �wiêto�æ
równie¿ niestopniowalne
Do cia³a strzelaj¹
cia³o w prostej trumnie
dusza nic o tym nie wie
jest bez stopniowania
dusza przebacza otwiera drzwi
i ramiona  u�miecha siê
Dusza nie znika nie odchodzi
nie wraca dusza jak Wieczno�æ

kwiecieñ 2006

zagarniête przez Jedno Serce
przez Jedno Serce najprostsze
przez naj³agodniejsze.

Albo znowu �  wieczór z Nikodemem
albo znowu �  nad brzegiem morskim,
dok¹d powracam codziennie,
oczarowany Tw¹ piêkno�ci¹.
A to wszystko: ten wieczór z Nikodemem,
ta kraina i rybacza przystañ
i  toñ taka  prze�roczysta
I Postaæ  taka bliska.

Przecie¿ to do  papieskich wizyt, które groma-
dzi³y miliony,  mo¿na by³o zastosowaæ s³owa: t³u-
my,  t³umy serc. Doprawdy, zbyt wiele w tej po-
ezji mamy niezwyk³ych odniesieñ.
Ogromna ¿arliwo�æ Jego kap³añskiego powo³a-
nia znajduje swój obraz w ca³ej twórczo�ci po-
etyckiej. To s¹ wiersze  o Bogu i o wiernej s³u¿-
bie ludziom. Oto fragment Pie�ni o  s³oñcu nie-
wyczerpanym:

W jednym spojrzeniu dzieciêcym
skupionym w ³agodnej Hostii
spotka³em siê z Ojcem Niebieskim
który patrzy³ z niezmiern¹ mi³o�ci¹.

Przed g³êbi¹ tego spojrzenia,
w którym ujrzany by³ �wiat
zadr¿a³y oczy moje
jak ods³oniêty kwiat.

Syn mówi³: Oto siê spe³nia
Pragnienie naszej mi³o�ci,
¿e oczy ludzkie patrz¹
nie odmienione �wiat³o�ci¹.

O blask! O Stwórcze spojrzenie,
z którego niezmiernie obficiej
stworzenie siê nowe wy³ania,
nowe �wiaty powstaj¹ w ukryciu.

W Krakowie bi³o te¿  dla Karola Wojty³y wiel-
kie  �ród³o polsko�ci, naszej narodowej kultu-
ry po³¹czonej od stuleci z wiar¹ katolick¹ i
wiernym trwaniem przy Bogu, �ród³o niezwy-
k³ych dziejów Polski. Tê historiê,  kulturê oj-
czyst¹ kocha³ ze wszystkich si³. Jego poemat
My�l¹c Ojczyzna jest znakomit¹ lekcj¹ patrio-
tyzmu dla nas wszystkich � profesorów i stu-
dentów, Polaków starszych i m³odszych, dla
rz¹dz¹cych i rz¹dzonych, po prostu dla ka¿-
dego Polaka:

Ojczyzna �  kiedy my�lê � wówczas wyra¿am
siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce,
jakby ukryta granica, która ze mnie przebie-
ga ku innym, aby wszystkich ogarniaæ w prze-
sz³o�æ dawniejsz¹ ni¿ ka¿dy z nas: z niej siê
wy³aniam... gdy my�lê Ojczyzna � by zamkn¹æ

j¹ w sobie jak skarb. Pytam wci¹¿ jak go po-
mno¿yæ, jak poszerzyæ tê przestrzeñ, któr¹
wype³nia.

Ojczyznê zamkn¹æ w sobie jak skarb � czy¿
mo¿na lepiej wyraziæ patriotyzm?
Jako biskup w katedrze wawelskiej zanurzony by³
bez reszty w historii Polski.  Od o³tarza, przy któ-
rym sprawowa³ Naj�wiêtsz¹ Ofiarê, widzia³ groby
naszych w³adców: W³adys³awa £okietka, Kazimie-
rza Wielkiego, W³adys³awa  Jagie³³y, Jadwigi An-
degaweñskiej. Postaæ tej królowej, któr¹ pó�niej
jako papie¿ kanonizowa³, by³a mu szczególnie
bliska. Jako biskup wiele razy modli³ siê przed
wizerunkiem Chrystusa Ukrzy¿owanego � tym
samym, przed którym czêsto klêcza³a  królowa
Jadwiga. Po latach w Krakowie jako papie¿ tak j¹
wspomina³:

�D³ugo czeka³a�, Jadwigo, na ten uroczysty dzieñ.
Prawie sze�æset lat minê³o od twej �mierci w m³o-
dym wieku, Umi³owana przez naród ca³y, Ty, któ-
ra stoisz u pocz¹tku czasów jagielloñskich, za³o-
¿ycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego w prastarym Krakowie. Raduj siê dzi�,
Krakowie! Raduj siê, bo nadszed³ wreszcie czas,
¿e wszystkie pokolenia twoich mieszkañców mog¹
oddaæ ho³d wdziêczno�ci �wiêtej Pani Wawelskiej.
To w³a�nie g³êbi jej umys³u i serca zawdziêczasz
królewska stolico, ¿e sta³a� siê znacz¹cym w Eu-
ropie o�rodkiem my�li, kolebk¹ kultury polskiej
i pomostem miêdzy chrze�cijañskim Zachodem
i Wschodem�.
W  1978 roku, na kilka miesiêcy przed wyborem
na papie¿a, napisa³  poemat  Stanis³aw. Poemat
ten  ukazuje przedziwne zwi¹zki Ko�cio³a i Polski.

Pragnê opisaæ Ko�ció³ �
mój Ko�ció³, który zwi¹za³ siê z moj¹ ziemi¹.
Ziemia le¿y w dorzeczu Wis³y,
dop³ywy wzbieraj¹ wiosn¹,
gdy �niegi topniej¹ w Karpatach.
Ko�ció³ zwi¹za³ siê z moj¹ ziemi¹,
aby wszystko, co na niej zwi¹¿e,
by³o zwi¹zane i w niebie.

�ród³em si³y dla Karola Wojty³y by³ najpierw Chry-
stus, potem polska kultura, nasz jêzyk, wresz-
cie piêkno tej ziemi, polskiego krajobrazu. Jak-
¿e¿ bardzo kocha³ ka¿d¹ cz¹stkê polsko�ci,
zw³aszcza ka¿dy skrawek ziemi polskiej. Jej
poetycki obraz zawsze wznosi³ poetê ku Bogu,
ku temu �ród³u, które by³o Jego ostatecznym
celem:

Uwielbiam ciê, siano wonne,
bo nie znajdujê w tobie
dumy dojrza³ych k³osów.
Uwielbiam ciê, siano wonne,
które� tuli³o w sobie
Dziecinê bos¹.

Najwiêkszym dzie³em poetyckim Jana Paw³a II
jest Jego poemat ostatni,  napisany w 2003 roku
Tryptyk rzymski. S¹ to wielkie medytacje nad
ostatecznym celem ¿ycia cz³owieka, którym jest
w³a�nie pierwsze i najwa¿niejsze �ród³o � Bóg
ukryty w piêknie sztuki, w cudach natury i w dzie-
jach cz³owieka. Wed³ug tego utworu  znale�æ
�ród³o to znale�æ Boga. Jan Pawe³ II znalaz³ to
�ród³o ju¿ w sposób ostateczny.

Zatoka lasu zstêpuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie
Przedwieczne S³owo.
Jak¿e przedziwne jest Twoje milczenie
we wszystkim, czym zewsz¹d przemawia
stworzony �wiat.
Je�li chcesz znale�æ �ród³o,
musisz i�æ do góry, pod pr¹d.

I my te¿ idziemy i szukamy tego �ród³a, bo prze-
cie¿ jeste�my z tej samej gleby polskiej kultury,
mówimy tym samym jêzykiem co On, ale czy
tak jak On my�limy? Czy zdolni jeste�my do tak
wielkiej mi³o�ci?

WSPOMNIENIA � REFLEKSJE
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Lwowskie �lady Jerzego Janickiego

10 marca 2006 roku dyplomy doktorów honoris
causa Uniwersytetu Opolskiego z r¹k rektora
tej¿e uczelni prof. Stanis³awa S. Niciei przyjêli:
jêzykoznawca prof. Jan Miodek oraz pisarz,
scenarzysta Jerzy Janicki.
Recenzentami byli: prof. dr hab. W³odzimierz
Bonusiak, rektor Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, i prof. dr hab. Czes³aw Osêkowski, rektor
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Laudacjê wy-
g³osi³ prof. dr hab. Stanis³aw S. Nicieja.
Sylwetkê Jerzego Janickiego przedstawi³ dzie-
kan Wydzia³u Historyczno-Pedagogicznego Uni-
wersytetu Opolskiego prof. UO dr hab. Stefan
M. Grochalski, przypominaj¹c zebranym, ¿e
honorowy Doktorant jest autorem scenariuszy
do 18 filmów fabularnych i seriali telewizyjnych
� a s¹ w�ród nich tak znane, jak: Polskie drogi,
Ballada o Januszku czy serial telewizyjny Dom
(scenariusz napisany wraz z Andrzejem Mular-
czykiem) uznany przez telewidzów za serial
wszech czasów. Jest tak¿e twórc¹ kilku-
dziesiêciu s³uchowisk radiowych, tomów opo-
wiadañ, pomys³odawc¹ i autorem licznych au-
dycji telewizyjnych i filmów o tematyce lwow-
skiej (m.in. Ni ma jak Lwów oraz trylogii Ca³y
Lwów na mój g³ów, Towarzystwo weteranów...
znam tych panów, A do Lwowa daleko a¿
strach), a tak¿e autorem ksi¹¿ek bêd¹cych wiel-
k¹ lwowsk¹ sag¹: Czkawka, Kluczyk Yale, Kra-
kida³y.
Jerzy Janicki, urodzony w Czortkowie, we Lwo-
wie spêdzi³ swoje lata m³odzieñcze, tam te¿ roz-
pocz¹³ edukacjê, stamt¹d � jak wielu Polaków
�  musia³ po wojnie wyjechaæ. I odt¹d Lwów sta³
siê jego rajem utraconym, do którego wci¹¿
powraca w twórczo�ci. Jerzy Janicki � podkre-
�li³ prof. Marek Grochalski �  �sw¹ twórczo�ci¹
artystyczn¹ udowodni³, i¿ prostym jêzykiem,
zrozumia³ym dla ka¿dego, mo¿na popularyzo-
waæ wiedzê i przekazywaæ warto�ci ca³emu
polskiemu spo³eczeñstwu�.
Mowê pochwaln¹ prof. Stanis³aw S. Nicieja �
promotor w przewodzie doktorskim Jerzego Ja-
nickiego � rozpocz¹³ od cytatu z eseju Leszka
¯uliñskiego: �Ka¿dy ma swój eden, z którego
zosta³ wypêdzony. Czasem bywaj¹ to ca³e ludy.
Wtedy mit raju utraconego przekazywany jest
z pokolenia na pokolenie i chroniony jak reli-
kwia�. I w³a�nie lwowskim �ladom w twórczo�ci
Jerzego Janickiego po�wiêcona by³a spora
czê�æ tej laudacji, której autor przypomnia³ tak-
¿e pierwsze próby literackie Jerzego Janickie-

go, przytoczy³ masê szczegó³ów zwi¹zanych
z realizacj¹ kolejnych filmów biograficznych
o znanych lwowiakach, omówi³ tak¿e twórczo�æ
literack¹ Doktoranta.
Dziêkuj¹c za najwy¿sz¹ akademick¹ godno�æ
� tytu³ doktora honoris causa � Jerzy Janicki
przyzna³, ¿e jest ogromnie wzruszony, przy
czym wzruszenie wynika z faktu, i¿ to zaszczyt-
ne wydarzenie dzieje siê w³a�nie w Opolu, gdzie
przed sze�ædziesiêciu laty pracowa³ jako dzien-
nikarz  w �S³owie Polskim�.

Jerzy Janicki zaapelowa³ do nauczycieli, aby
t³umaczyli m³odzie¿y, czym by³y Kresy, z ca³¹
ich kultur¹ i tradycj¹. �Zróbcie co� z tym! Nie
wolno nie wiedzieæ, co to by³ Lwów! Miasto, które
tylko przez kilkadziesi¹t lat nie by³o polskim
miastem, w którym mieszka³o 220 tys. Polaków,
110 tys. ¯ydów i 40 tys. Ukraiñców, i wielu oby-
wateli innych nacji�.

Oprac. E. Krzy¿anowska (na podst.: �Indeks� nr 1�2,  2006)
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Marek Jan Olbrycht to specjalista o rozleg³ych kwa-
lifikacjach, uzyskanych dziêki studiom i pracy na-
ukowej na uczelniach w Polsce i za granic¹. Od
wielu lat prowadzi badania kultury i historii epoki
staro¿ytnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem Bli-
skiego Wschodu, Azji �rodkowej i obszarów nad-
czarnomorskich. Po studiach z zakresu archeolo-
gii �ródziemnomorskiej i historii staro¿ytnej (na
Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu
Jagielloñskiego) podj¹³ � pod kierunkiem prof.
E. D¹browy � w 1990 r. stacjonarne studia dokto-
ranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego. Mentorem naukowym sta³ siê dlañ zna-
komity specjalista o miêdzynarodowej renomie prof.
J. Wolski. Aby poszerzyæ warsztat badawczy
w dziedzinie iranistyki, M.J. Olbrycht uczêszcza³ na
zajêcia z tego zakresu w Instytucie Filologii Orien-
talnej UJ.

Dziêki w³asnym kontaktom zagranicznym
M.J. Olbrycht w latach 1991�1992 studiowa³ na
Uniwersytecie w Kolonii historiê staro¿ytn¹ i orien-
taln¹ (kierunki: Vorderasiatische Altertumskunde/
Altorientalische Philologie) oraz archeologiê.
Uczêszcza³ m.in. na wyk³ady takich koryfeuszy
badañ staro¿ytniczych, jak: G.A. Lehmann (dzieje
Grecji), W. von Hesberg (archeologia Rzymu),
A. Linfert (sztuka hellenistyczna). Bra³ udzia³ w wy-
kopaliskach w Duisburgu oraz w Xanten/Vetera.
W 1993 r. wyjecha³ do Niemiec jako stypendysta
DAAD na Uniwersytecie Westfalskim (Westfäli-
sche-Wilhelms-Universität) w Münster (Seminar für
Alte Geschichte, Institut für Epigraphik). Wybór tego
o�rodka nie by³ przypadkowy, dzia³ali tam bowiem
wówczas znakomici badacze epoki antycznej,
w tym prof. Peter Funke (dzieje Grecji) i prof. Die-
ter Metzler (dzieje �wiata klasycznego i Iranu). Obaj
uczeni wywarli szczególny wp³yw na naukowe za-
interesowania doktoranta. Znakomite zreszt¹ oka-
za³y siê warunki pracy w Münster, z nieograniczo-
nym dostêpem do wielkich zasobów bibliotecznych
oraz zapleczem komputerowym. Praca naukowa
w Münster okaza³a siê prze³omowym momentem
dla kariery uniwersyteckiej M.J. Olbrychta, który zy-
ska³ siln¹ pozycjê w �wiecie naukowym i rozwija³
kontakty w Europie Zachodniej, Rosji, Azji �rodko-
wej i Iranie. Studiowa³ jednocze�nie iranistykê
(g³ównie jêzyk staroperski i jêzyki �rednioirañskie,
zw³aszcza partyjski, u Desmonda Durkina oraz
Götza Keydany w Seminar für Indogermanische
Sprachwissenschaft) i historiê staro¿ytn¹ (uczêsz-
czaj¹c na wyk³ady i seminaria P. Funkego, D. Met-
zlera, Th. Pekary�ego, H.J. Drexhage, N. Ehrhard-
ta i wielu innych) oraz archeologiê orientaln¹ (R.
Dittmann, S. Hauser, Altorientalisches Seminar).

Dr  hab. Marek Jan Olbrycht

Obecnie dr hab. M.J. Olbrycht niezwykle ciep³o
wspomina zajêcia z numizmatyki antycznej, pro-
wadzone przez znakomitego znawcê prof. P. Ber-
ghausa. Wówczas nawi¹za³ te¿ wspó³pracê z prof.
D. Salzmannem z Seminar für Klassische Archäolo-
gie, opracowuj¹c na jego zaproszenie monety irañ-
skie przechowywane w kolekcji Archäologisches
Museum der Universität zu Münster.

W Münster powsta³a rozprawa doktorska  Die
politischen Beziehungen zwischen dem arsakidi-
schen Iran und den Nomaden der eurasischen
Steppen. Na jej podstawie mgr Olbrycht uzyska³
w 1996 r. stopieñ naukowy doktora nauk humani-
stycznych w zakresie historii, nadany przez UJ. Pro-
motorem by³ prof. E. D¹browa (UJ), recenzentami:
prof. J. Wolski (UJ), prof. M. Mielczarek (UMK, To-
ruñ) oraz prof. P. Funke (Universität zu Münster).
Dysertacja uzyska³a znakomite recenzje. Prof.
J. Wolski napisa³: Powsta³a praca, któr¹ z ca³¹ od-
powiedzialno�ci¹ móg³bym zakwalifikowaæ jako ha-
bilitacyjn¹, oczywi�cie tym bardziej doktorsk¹; Au-
tor wykorzysta³ szerok¹ bazê �ród³ow¹, pos³ugu-
j¹c siê relacjami autorów greckich i ³aciñskich, ale
oprócz nich �ród³ami orientalnymi armeñskimi i sy-
ryjskimi, w szerokim stopniu chiñskimi, nie mówi¹c
o irañskich. Na uwagê zas³uguj¹ skrupulatnie wy-
korzystane �ród³a epigraficzne, nie tylko greckie,
oraz numizmatyczne. Punkt ciê¿ko�ci spoczywa³
na �ród³ach archeologicznych. Praca doktorska
M.J. Olbrychta ukaza³a siê drukiem w Monachium
w 1998 r. pod tytu³em Parthia et ulteriores gentes.
Die politischen Beziehungen zwischen dem arsa-
kidischen Iran und den Nomaden der eurasischen
Steppen (seria Quellen und Forschungen zur Anti-
ken Welt, Bd. 30). Jej publikacja by³a mo¿liwa dziêki
hojnemu wsparciu Fundacji DAAD oraz Uniwersy-
tetu w Münster. Ksi¹¿ka zyska³a kilka pozytywnych
recenzji zamieszczonych w renomowanych cza-
sopismach naukowych (�Klio� 84, 2002, �Orbis Ter-

rarum� 6, 2000, �Vestnik Drevnei Istorii� 2003,
�Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan�
34, 2002). Ksi¹¿ka uzyska³a ponadto nagrodê na-
ukow¹ TUDUV-Verlag, wrêczon¹ doktorowi Ol-
brychtowi przez prorektora Uniwersytetu w Münster
prof. U. Thamera w maju 2000 r. Przy tej okazji
laureat wyg³osi³ wyk³ad na temat badañ epoki hel-
lenistycznej i partyjskiej w Azji Zachodniej i �rod-
kowej.

Po uzyskaniu doktoratu Marek J. Olbrycht roz-
win¹³ aktywno�æ naukow¹ w Instytucie Filologii
Orientalnej UJ, g³ównie we wspó³pracy ze znako-
mit¹ iranistk¹ prof. Jadwig¹ Pstrusiñsk¹. W 1998 r.
zosta³ asystentem w Zak³adzie Iranistyki. Nale¿a³
do grupy za³o¿ycieli Pracowni Interdyscyplinarnych
Badañ Eurazjatyckich, zainicjowanej i kierowanej
przez prof. J. Pstrusiñsk¹. W 1999 dr Marek J. Ol-
brycht rozpocz¹³ pracê w nowo powsta³ym Insty-
tucie Archeologii w Rzeszowie.

Kolejne stypendia DAAD w Niemczech, Funda-
cji Lanckoroñskich z Brzezia w Rzymie oraz wy-
jazdy do Rosji, Azji �rodkowej, Iranu, Turcji, Grecji
i Bu³garii (w latach 1999�2005) stworzy³y mo¿liwo-
�ci zainicjowania nowego projektu badawczego,
zwi¹zanego z epok¹ hellenistyczn¹ w Azji, zw³asz-
cza dziejami Aleksandra, Diadochów i Seleukidów,
zatytu³owanego Aspekty historii i kultury Bliskiego
Wschodu w IV�II wieku przed Chrystusem. Pro-
jekt ten by³ realizowany podczas pobytu dr. Olbrych-
ta w Niemczech jako stypendysty Fundacji Hum-
boldta w latach 2002�2003 na Uniwersytecie
w Münster (Seminar für Alte Geschichte, Institut für
Epigraphik). Owocem tego stypendium jest ksi¹¿-
ka Aleksander Wielki i �wiat irañski (Rzeszów 2004).

Dr hab. Olbrycht bra³ udzia³ w kilkunastu zagra-
nicznych i kilku krajowych konferencjach nauko-
wych. Wa¿ny dla rozwoju naukowego Marka J. Ol-
brychta by³ wielki kongres na temat epoki helleni-
stycznej, zorganizowany w Berlinie wiosn¹ 1994 r.
Jego referat zosta³ tam znakomicie przyjêty przez
specjalistów. Podobnym sukcesem zakoñczy³ siê
udzia³ w kongresie w Eutin (ko³o Kilonii) w 1996 r.,
gromadz¹cym najlepszych znawców hellenistycz-
nego i partyjskiego Iranu, oraz udzia³ w interdyscy-
plinarnej konferencji w Halle, po�wiêconej dziejom
pañstwowo�ci Iranu (w 2002 r.). Ogólnie J. Olbrycht
opublikowa³ 15 referatów z konferencji, kilkana�cie
artyku³ów oraz blisko 20 recenzji, z czego wiêk-
szo�æ w renomowanych czasopismach nauko-
wych, takich jak: �Klio�, �Gnomon�, �Vestnik Dre-
vnej Istorii� czy �Laverna� oraz w cenionych opra-
cowaniach ksi¹¿kowych.

Ten wyj¹tkowy dorobek wieñcz¹ dwie ksi¹¿ki:
Parthia et ulteriores gentes oraz Aleksander Wielki
i �wiat irañski. Obydwie uka¿¹ siê wkrótce (w la-
tach 2006�2007) w Rosji. Jest planowane wyda-
nie angielskiej wersji ksi¹¿ki o Aleksandrze oraz
poszerzone angielskie wydanie dzie³a Parthia et
ulteriores gentes.

Dr Marek J. Olbrycht odby³ wiele podró¿y na-
ukowych oraz wyg³osi³ liczne wyk³ady go�cinne,
m.in. w Halle, Berlinie, Petersburgu, Toruniu, Kra-
kowie i Warszawie. W ostatnich latach zwraca te¿
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Andrzej Olejko urodzi³ siê 6 kwietnia 1963 r.
w Brzozowie. Rodzice � Jan i Zofia � byli na-
uczycielami w Szkole Podstawowej w Grabow-
nicy Starzeñskiej. Tam te¿ A. Olejko w 1970 r.
rozpocz¹³ naukê. W szkole podstawowej odniós³
dwa pierwsze sukcesy: w 1977 r. jako uczeñ
VII klasy wzi¹³ udzia³ w wojewódzkim konkur-
sie historycznym i na ostatnim szczeblu zma-
gañ zaj¹³ pierwsze miejsce; sukces ten powtó-
rzy³ w 1978 r. W latach 1978�1982 uczêszcza³
do I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Sanoku. Egzamin doj-
rza³o�ci z³o¿y³ w 1982 r., a po egzaminach g³ów-
nych broni³ pracy maturalnej z historii pt. Zarys
historii lotnictwa polskiego w latach 1918�1939.
Decyduj¹c siê na kontynuowanie edukacji
w zgodzie z zainteresowaniami, podj¹³ studia
na kierunku historia w ówczesnej Wy¿szej Szko-
le Pedagogicznej w Rzeszowie (lata 1982�
1987). Wówczas te¿ ujawni³y siê jego specjali-
styczne zainteresowania i zdolno�ci zwi¹zane
z histori¹ wojskowo�ci. W 1985 r. pod kierun-
kiem dr Jadwigi Hoff napisa³ pracê prosemina-
ryjn¹ pt. Ruch konstruktorski w Galicji na prze-
³omie XIX i XX wieku, praca ta ukaza³a siê na-
stêpnie w zeszytach historycznych Muzeum Hi-
storycznego w Sanoku (Ruch lotniczo-konstruk-
torski w Galicji na prze³omie XIX i XX wieku,
�Mówi¹ Zbiory�, nr 1, Sanok 1996). Jako stu-
dent seminarium kierowanego przez prof. dr.
hab. W³odzimierza Bonusiaka podj¹³ siê opra-
cowania tematu dotycz¹cego historii lotnictwa
morskiego II Rzeczypospolitej na podstawie ma-
teria³ów zgromadzonych w Centralnym Archi-
wum Wojskowym w Rembertowie. W 1987 r.
Andrzej Olejko obroni³ pracê magistersk¹ Za-
rys historii flotylli rzecznej i rzecznej eskadry lot-
niczej w Piñsku, napisan¹ pod kierunkiem prof.
dr. hab. W³odzimierza Bonusiaka. Po studiach
zosta³ powo³any do odbycia s³u¿by wojskowej
w jednostce w Miñsku Mazowieckim. Wykorzy-
stuj¹c niewielk¹ odleg³o�æ od Rembertowa,
w wolnych chwilach prowadzi³ dalsze badania
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rem-
bertowie. Zaowocowa³y one zebraniem spore-
go materia³u, który sta³ siê podstaw¹ pracy dok-
torskiej na temat historii polskiego lotnictwa
morskiego.

Po odbyciu s³u¿by wojskowej od wrze�nia
1988 r. pracowa³ jako nauczyciel historii, pocz¹t-
kowo w Liceum Medycznym, za� od 1990 r.
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. KEN w Sa-
noku. Prowadz¹c klasê autorsk¹ o profilu histo-
ryczno-krajoznawczym, czterokrotnie by³ orga-
nizatorem obozów letnich i zimowych na tere-
nie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. W latach
1992�2000 zorganizowa³ kilka wyjazdów zagra-

Dr hab. Andrzej Olejko

nicznych, po³¹czonych ze zwiedzaniem zabyt-
ków S³owacji, Wêgier, W³och i Grecji. Dziêki
temu uczniowskie zainteresowania histori¹ mo-
g³y siê tylko potêgowaæ. Wielu z nich uczestni-
czy³o w regionalnych i centralnych konkursach
oraz olimpiadach przedmiotowych, m.in. w: kon-
kursie dotycz¹cym ¿ycia i dzia³alno�ci Ignace-
go Daszyñskiego (uczeñ zaj¹³ 4. miejsce w skali
regionu); konkursie �Od Obertyna do Dubienki�
(uczeñ zaj¹³ 7. miejsce w skali kraju); konkur-
sie w rocznicê wprowadzenia stanu wojennego
(uczennica zajê³a 3. miejsce); olimpiadzie �Pra-
wa Cz³owieka i Obywatela� (uczeñ zaj¹³ 4. miej-
sce w skali kraju); olimpiadzie historycznej
(uczennica zdoby³a 7. miejsce w skali kraju).
Uczeñ Jacek Wasilewski odniós³ najwiêkszy
sukces w historii Podkarpacia � na szczeblu
centralnym olimpiady historycznej zaj¹³ pierw-
sze miejsce (w skali kraju!).

W okresie pracy w szkolnictwie �rednim zo-
sta³y napisane pierwsze publikacje zwarte (Mor-
ski Dywizjon Lotniczy, Pruszków 1992; Rzecz-
na Eskadra Lotnicza Flotylli Piñskiej, Pruszków
1994; Tradycje polskiego lotnictwa morskiego
(wspólnie z kpt. mar. mgr. M. Konarskim), Gdy-
nia 1995; Wodnosamolot Cant Z-506 B �Airo-
ne�, Soko³ów Podlaski 1996) oraz rozpoczê³a
siê, trwaj¹ca do chwili obecnej, sta³a wspó³pra-
ca z redakcj¹ wydawanego przez dowództwo
Marynarki Wojennej �Przegl¹du Morskiego�
(�miertelne wypadki lotnicze w Morskim Dywi-
zjonie Lotniczym w Pucku w latach 1920�1939,
�PM�, 1989, nr 3; Tajemnica polskich Cantów,
�PM�, 1990, nr 6; Wizyty zagraniczne wodno-
p³atowców MDLot w okresie miêdzywojennym
oraz wizyty lotników obcych w MDLot w Pucku,
�PM�, 1990, nr 7�8; Samoloty l¹dowe w dzie-
jach MDLot w Pucku, �PM�, 1990, nr 10�12;
Feralne manewry puckiego MDLot, �PM�, 1991,
nr 3; Zapomniany lot, zapomniane �wiêto, za-
pomniana odznaka, �PM�, 1991, nr 4; Dzia³ania
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uwagê jego miêdzynarodowa wspó³praca ze spe-
cjalistami z Rosji (V.P. Nikonorov, V. A. Livszic, I.V.
P�jankov, A. Podossinov), Uzbekistanu (D¿. Ilyasov)
i Iranu (M. Moshtagh) oraz kontynuacja wspó³pra-
cy z uczonymi niemieckimi (P. Funke, D. Metzler,
S. Winkelmann, H. Heinen, E. Kettenhofen,
H. v. Gall), francuskimi (J. Gaslain) i brytyjskimi
(V. Curtis).

Na Uniwersytecie Rzeszowskim dr hab. M.J.
Olbrycht prowadzi wyk³ady z zakresu archeologii
�ródziemnomorskiej, a tak¿e zajêcia z zakresu
numizmatyki antycznej oraz historii staro¿ytnej.

Przygotowana w Wydawnictwie UR rozpra-
wa o Aleksandrze Wielkim by³a podstaw¹ nada-
nia doktorowi Olbrychtowi stopnia doktora ha-
bilitowanego przez Wydzia³ Nauk Historycz-
nych UMK w Toruniu w pa�dzierniku 2005 r.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów zatwier-
dzi³a tê decyzjê w marcu 2006 r. Recenzentami
byli: prof. Józef Wolski (UJ), prof. Nicholas Sekun-
da (UMK Toruñ) oraz prof. Tomasz Mikocki (UW).
W druku ukaza³o siê ju¿ kilka recenzji ksi¹¿ki o Alek-
sandrze, w tym w czasopismach internetowych:
�Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschicht-
swissenschaften� (2005) i �Bryn Mawr Classical
Review� (2006) oraz w �Nowym Filomacie�
(9, 2005).

W Krajowych Targach Ksia¿ki Akademickiej �Ate-
na 2005� Wydawnictwo UR za ksi¹¿kê Aleksander
Wielki i �wiat irañski zdoby³o Nagrodê Stowarzy-
szenia Wydawców Szkó³ Wy¿szych.

Dr hab. M.J. Olbrycht interesuje siê tak¿e teoria-
mi ekonomiczno-spo³ecznymi i studiami porównaw-
czymi cywilizacji, st¹d czêste siêganie do dzie³
L. von Misesa, F. von Hayeka, M. Friedmanna
i F. Konecznego. W chwilach wolnych udaje siê
chêtnie na górskie wêdrówki. Nie stroni te¿ od do-
brej lektury (G.K. Chesterton, C.S. Lewis, J. Mac-
kiewicz, A. Bobkowski, S. Marai, V. Messori, S. Pia-
secki), od dawna siêga do poezji nowogreckiej
(K. Kawafis), perskiej (Ferdousi, Hafiz) i niemiec-
kiej (Hölderlin, Novalis, Rilke � ju¿ jako student
t³umaczy³ ich wiersze i prezentowa³ je w pi�mie
�Nag³os�). Pobyt dr. Olbrychta w Kolonii � o�rod-
ku, w którym wyk³ada³ w XIII w. Albert Wielki,
mistrz Tomasza z Akwinu �  wp³yn¹³ te¿ na jego
zainteresowanie tomizmem oraz innymi kierun-
kami filozofii (J.M. Bocheñski, �w. Teresa Bene-
dykta od Krzy¿a).

Dr hab. M.J. Olbrycht nale¿y do Societas Hum-
boldtiana Polonorum, DAAD Alumni-Verein, Euro-
pean Society for Central Asian Studies oraz do
Polskiego Towarzystwa Historycznego. Obecnie,
wraz z zespo³em krakowskich iranistów, przygoto-
wuje pierwsz¹ polsk¹ syntezê historii Iranu od cza-
sów najdawniejszych do wspó³czesno�ci (pod kie-
runkiem prof. A. Krasnowolskiej), która uka¿e siê
w 2007 r. nak³adem Ossolineum. Przygotowuje te¿
nowy projekt badawczy dotycz¹cy sztuki wojennej
w �wiecie staro¿ytnym.

Oprac.: M. Dworak
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niemieckiego lotnictwa morskiego nad Ba³tykiem
w 1939 r., �PM�, 1991, nr 7�8; Kraksy i zderze-
nia w MDLot w Pucku, �PM�, 1992, nr 3; Portret
dwóch komandorów, �PM�, 1993, nr 1; Powsta-
nie i dzia³alno�æ Rzecznej Eskadry Lotniczej
w Piñsku w latach 1933�1936, �PM�, 1993, nr
9; Nestorzy polskiego lotnictwa morskiego � za-
s³u¿eni dla tradycji morskich, �PM�, 1994, nr 6;
Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej ,
�PM�,1995, nr 6; W poszukiwaniu nowych wod-
nosamolotów, �PM� ,1995, nr 9).

Wspó³praca z dowództwem Lotnictwa Mor-
skiego zaowocowa³a odznaczeniem A. Olejki
w 1995 r. pami¹tkowym medalem wybitym
z okazji 75-lecia powstania tej formacji.

Podczas pracy w sanockim LO A. Olejko pod-
j¹³ starania o otwarcie przewodu doktorskiego.
Jego promotorem by³ prof. W. Bonusiak. W ów-
czesnej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Kra-
kowie zosta³a z³o¿ona dysertacja doktorska na
temat: Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej
1919�1939. W styczniu 1996 r. jej autor uzy-
ska³, na mocy uchwa³y Rady Wydzia³u Huma-
nistycznego WSP w Krakowie, tytu³ doktora
nauk humanistycznych.

W tym okresie A. Olejko zacz¹³ zbieraæ mate-
ria³y dotycz¹ce historii wojsk pancernych oraz
si³ powietrznych obcych pañstw. W 2002 r. roz-
pocz¹³ pracê w Instytucie Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego � jako adiunkt w Zak³adzie Hi-
storii Najnowszej Polski, prowadz¹c zajêcia ze
wstêpu do badañ historycznych. Lata 1998�
2004 przynios³y kilka kolejnych publikacji
A. Olejki: Polski Cant, Tarnobrzeg 1998; Szy-
bowce nad Bieszczadami, Lesko 1998; Sano-
czanie w 300. Dywizjonie Bombowym (wspól-
nie z A. Romaniakiem), Sanok 1998; Tropami
zestrzelonych, Dêbica 2001; Karpackie niebo
1939 (wraz z J. Petrikiem), Dêbica 2001; S³o-
wackie epizody z Polskiego Podkarpacia, Dê-
bica 2004; Bezmiechowa ~ 49° 31' 22� N, 22°
24' 54� E. (wspólnie z R. Naterem i A. Glas-
sem), Lesko 2004. Powiêkszy³a siê tak¿e licz-
ba publikacji w periodykach naukowych (Mor-
ski Dywizjon Lotniczy, �PM�, 1997, nr 6; Dzia³a-
nia niemieckiego lotnictwa morskiego nad Ba³-
tykiem w 1939 r., �Biuletyn Historyczny�, nr 14,
Gdynia 1995; Lotnictwo morskie II RP �  zarys
historii, �PM�, 2003, nr 12; Problemy technicz-
ne z wodnosamolotami CANT Z-506 B, �PM�,
2003, nr 7�8; Koncepcje u¿ycia lotnictwa mor-
skiego w II RP w latach 20-tych, �PM�, 2004, nr
7�8; Koncepcje u¿ycia lotnictwa morskiego w II
RP w latach 30-tych, �PM�, 2004, nr 9) jak i po-
pularnonaukowych (Powstanie polskiego lotnic-
twa morskiego 1920�1923, �Skrzyd³a�, nr 152/
638;  Skrzydla nad Sanokiem, �Galicja�, nr l�2
(3�4), Przemy�l 2001. Liczne pokonferencyjne
materia³y dokumentuj¹ wyg³oszone przez dr. A.
Olejkê referaty: Dzia³ania lotnicze nad Biesz-
czadami w latach 1946�1947, [w:] Dzia³ania mi-
litarne w Polsce po³udniowo-wschodniej, War-
szawa 2000; Krótka rozprawa o fliegerkompa-

nii 3, czyli rzecz o... �lataj¹cych korytach�, [w:]
Lotnicze �lady wielkiej wojny, Dêbica 2002;
Dzia³ania powietrzne w pasie karpackim na te-
renie Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Pogó-
rza Przemyskiego w okresie 1941�1947, [w:]
Lotnicza historia, archeologia i tradycja miejsca,
Nowy Targ 2002; Problemy techniczne z uzbro-
jeniem i wyposa¿eniem w polski sprzêt w³oskich
wodnosamolotów CANT Z-506 B przeznaczo-
nych w roku 1939 dla Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego stacjonuj¹cego w Pucku, [w:] Polska
my�l techniczno-wojskowa na prze³omie XX
i XXI wieku. Materia³y z konferencji popularno-
naukowej zorganizowanej z okazji 55-lecia woj-
skowego szkolnictwa zawodowego w Koszali-
nie oraz 35. Dni Techniki, Koszalin 2003; Lot-
nictwo morskie II Rzeczypospolitej � historia
i koncepcje jego wspó³dzia³ania z Marynarka
Wojenn¹ na Polesiu i Ba³tyku w XX-leciu miê-
dzywojennym, [w:] Pomorze w systemie obro-
ny Polski w okresie miêdzywojennym i po II
wojnie �wiatowej, S³upsk 2004; Wodnosamolo-
ty typu �R� w polskim lotnictwie morskim, [w:]
Si³y Zbrojne � polityka. Studia dedykowane Pro-
fesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdzie-
si¹t¹ rocznicê urodzin, Toruñ 2004.

Kilka opracowañ ukaza³o siê tak¿e na ³amach
regionalnych periodyków naukowych: Operacje
si³ powietrznych Armii Czerwonej w walkach
o karpackie prze³êcze jesieni¹ 1944 r., �Rocz-
nik Wschodni�, nr 9, 2004; Zapomniane lotni-
cze epizody z ck Przemy�la 1914�1915, �Rocz-
nik Przemyski�, t. XL, z. 1, 2004; Fortyfikacje
�Linii Mo³otowa�, �Zeszyty Archiwum Ziemi Sa-
nockiej�, 2002, nr 2; Prze³amanie rosyjskich
umocnieñ na odcinku lesko-sanockim �Linii Mo-
³otowa� przez oddzia³y Armii S³owackiej w ope-
racji plan Barbarossa w lecie 1941 r. w �wietle
dokumentów i relacji, �Zeszyty Naukowe Pañ-
stwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Sano-
ku� nr 1,  2003.

A. Olejko publikowa³ tak¿e poza granicami kra-
ju, zarówno w wydawnictwach popularnonauko-
wych (Les hydroavions FBA � 17 dans l�aviation
navalle polonaise, �Avions�, nr 67�68, 1998), jak
i periodykach naukowych (Bojova cinnost 56.
Pozorovackiej Eskadry Armady �Karparty� nad
Slovenskom v obronnej vojne roku 1939, �Vo-
jenska historia�, nr 1, Bratys³awa 2005).

Anga¿uj¹c siê w dzia³alno�æ naukow¹, dr
A. Olejko nawi¹za³ wspó³pracê z zagranicznymi
o�rodkami naukowymi (Vojensky Historicky Ustav
�  Bratys³awa; Muzeum SNP w Bañskiej Bystrzy-
cy; Uniwersytet Lwowski), która zaowocowa³a
szerok¹ wymian¹ kontaktów oraz udzia³em w kil-
ku konferencjach naukowych: konferencja �Dni
starych Skrzyde³� zorganizowana przez Politech-
nikê Krakowsk¹, Brzesko 16�17 IX 2000 r. (refe-
rat: Krótka rozprawa o Fliegerkompanie 3), miê-
dzynarodowa konferencja zorganizowana przez
Uniwersytet Rzeszowski z cyklu �Polska � Niem-
cy � Ukraina. Bilans lat 90.�, Czudec 10�14 IX
2001 r. (referat: Nauczanie historii z uwzglêdnie-

niem w¹tków mniejszo�ci narodowych); konfe-
rencja zorganizowana przez Politechnikê Kra-
kowsk¹ �Lotnicza historia, archeologia i tradycja
miejsca�, Nowy Targ 13�15 IX 2002 r. (referat:
Dzia³ania powietrzne w pasie karpackim na tere-
nie Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Pogórza
Przemyskiego w okresie 1941�1947); konferen-
cja zorganizowana przez NOT i dowództwo
COPL, Koszalin 16�17 V 2003 r. (referat: Pro-
blemy z wyposa¿eniem i uzbrojeniem wodnosa-
molotów CANT 2-506 B w latach 30. ); VII Forum
Historyków Wojskowo�ci zorganizowane przez
Akademiê Humanistyczn¹ w Siedlcach, 16�18
IX 2003 r.(referat: Statystyki bojowe 56 Eskadry
Obserwacyjnej lotnictwa Armii �Karpaty� w Woj-
nie Obronnej 1939 r.); konferencja zorganizowa-
na przez Gdyñsk¹ Brygadê Lotnictwa Morskie-
go, Gdynia, 15 X 2003 r. (referat: Lotnictwo mor-
skie II RP � rys historyczny); sesja zorganizowa-
na przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. gen.
W. Sikorskiego w Stalowej Woli �Genera³ Sikor-
ski i jego ¿o³nierze�, Stalowa Wola, 23 X 2003 r.
(referat: Jeden z grona Skorpionów � wojenna
droga mjr. Jerzego Matykiewicza�; III Pocztowe
Forum Lotnicze zorganizowane przez RUP w Tar-
nobrzegu 11 X 2003 r. (referat: Naloty bombowe
31 Eskadry Rozpoznawczej lotnictwa Armii �Kar-
paty� w pasie dzia³ania Armii �Karpaty� i Frontu
Po³udniowego w Wojnie Obronnej 1939 r.); kon-
ferencja zorganizowana przez Pomorsk¹ Akade-
miê Pedagogiczn¹ 28�29 XI 2003 r. �Obronno�æ
polskiego Wybrze¿a w okresie II RP i w okresie
powojennym� (referat: Polskie lotnictwo morskie
i koncepcje jego wykorzystania w obronie Wy-
brze¿a i Polesia w okresie 1920�1939), konfe-
rencja zorganizowana przez Stowarzyszenie
Mi³o�ników Dynowa, Dynów, 13 VII 2004 r. (refe-
rat: Fortyfikacje �Linii Mo³otowa� na przyk³adzie
odcinka nadsañskiego); konferencja �Têdy szli,
bitwa dukielska � retrospekcja 60 lat pó�niej�,
zorganizowana przez Muzeum Historyczne
w Dukli w dniach 29�30 IX 2004 r. (referat: Kon-
cepcje u¿ycia oraz szlak bojowy 2. Samodziel-
nej Czechos³owackiej Brygady Powietrzno-De-
santowej w Karpatach w 1944 r.); miêdzynaro-
dowa konferencja z Okazji 55 rocznicy operacji
Karpacko-Dukielskiej, Dukla � Svidnik, 27�30 IX
1999 r. (referat: Dzia³ania lotnicze w Karpatach
w pierwszej po³owie XX wieku z uwzglêdnieniem
wybranych przyk³adów �archeologii lotniczej�);
konferencja �60 lat Karpacko-Dukielskiej Opera-
cji� zorganizowana przez Vojenski Historicky
Ustav z Bratys³awy, Svidnik 1 X 2004 r. (referat:
Baza lotniskowa po polskiej stronie Karpat pod-
czas �powietrznego mostu� na rzecz SNP).
W pa�dzierniku 2004 r. dr Olejko zorganizowa³
konferencjê naukow¹ �Militarne i polityczne
aspekty pomocy dla Powstania Warszawskiego
i S³owackiego Powstania Narodowego w 1944 r.�,
na której referaty wyg³osili historycy z krajowych
i zagranicznych o�rodków naukowych.
W ramach dzia³alno�ci popularnonaukowej od
1997 r. A. Olejko prowadzi cykliczn¹ audycjê
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Ewa Nowosad-Sergeant jest rzeszowiank¹.
W Rzeszowie po ukoñczeniu szko³y podstawo-
wej rozpoczê³a naukê w I Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym im. ks. Stanis³awa Konarskiego, w klasie
o profilu biologiczno-chemicznym. W 1993 r. zda-
³a egzamin dojrza³o�ci i podjê³a dalsz¹ naukê,
kontynuuj¹c zainteresowania przyrodoznawcze.
W 1996 r. ukoñczy³a Medyczne Studium Zawo-
dowe w Lublinie, otrzymuj¹c tytu³ technika fizjo-
terapii.
W 2002 r. ukoñczy³a studia na Wydziale Peda-
gogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w za-
kresie wychowania fizycznego, uzyskuj¹c tytu³
magistra. W tym okresie  pracowa³a te¿ jako fi-
zjoterapeutka. Od 1 pa�dziernika 2002 r. jest
zatrudniona na Uniwersytecie Rzeszowskim
w Zak³adzie Fizjologii i Diagnostyki Funkcjonal-
nej jako asystent.
W roku 2004 ukoñczy³a studia podyplomowe
z dziedziny promocji zdrowia w Akademii Wy-
chowania Fizycznego we Wroc³awiu.
W marcu 2006 r. obroni³a na Uniwersytecie
Miko³aja Kopernika w Toruniu (Wydzia³ Le-
karski Collegium Medicum w Bydgoszczy)
pracê doktorsk¹ Ocena wad postawy cia³a
w obrêbie tu³owia i ich wspó³zale¿no�æ z roz-
wojem somatycznym i dojrza³o�ci¹ p³ciow¹
u dzieci i m³odzie¿y regionu Podkarpacia.

Dr Ewa Nowosad-Sergeant

Krystyna Walc, urodzona w Kolbuszowej, szko³ê
�redni¹ (II LO) ukoñczy³a w Rzeszowie. W latach
1980�1984 studiowa³a filologiê polsk¹ w rzeszow-
skiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. Po uzyska-
niu dyplomu podjê³a pracê w Wydawnictwie Uczel-
nianym, gdzie by³a zatrudniona kolejno jako ko-
rektor i redaktor. Od 1986 r. pracuje w Bibliotece,
od  2001 r. w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, aktualnie na stanowisku starszego biblio-
tekarza w Pracowni Polonistycznej �Pigonianum�.
Zainteresowania naukowe Krystyny Walc udo-
tycz¹ literatury okresu M³odej Polski, zwi¹zków
literatury i sztuk piêknych, a tak¿e wspó³czesne-
go horroru literackiego i filmowego. Bra³a udzia³
w konferencjach naukowych organizowanych
przez wiele o�rodków akademickich, m.in.: Uni-
wersytet Wroc³awski (by³a cz³onkiem zespo³u
opracowuj¹cego has³a do S³ownika literatury
popularnej), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, UMCS w Lublinie, Wy¿sz¹ Szko³ê
Humanistyczno-Ekonomiczn¹ w £odzi. Opubli-

Dr Krystyna Walc
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historyczn¹ Poszukiwacze zaginionej w sanockim
�Radio Bieszczady�. Dotychczas przygotowa³ 400
wydañ programu. W latach 1991�2005 bra³ udzia³
w powstawaniu sze�ciu programów historycznych
emitowanych przez o�rodki TV: Szczecin, Lublin,
Warszawa, Rzeszów. Od 2005 r. prowadzi pro-
gram historyczny Ocaliæ od zapomnienia opraco-
wywany przez Telewizjê Kablow¹ w Sanoku. Od
kilku miesiêcy regionalny O�rodek Telewizyjny w
Rzeszowie w cyklu Zakamarki przesz³o�ci co ty-
dzieñ prezentuje audycjê przygotowan¹ przez A.
Olejkê. W ramach wspó³pracy z lokaln¹ i ogólno-
polsk¹ pras¹ opublikowa³ ponad 150 artyku³ów
po�wiêconych historii wojskowo�ci, w tym g³ów-
nie historii lotnictwa oraz Marynarki Wojennej oraz
dziejom regionu, które ukaza³y siê na ³amach na-
stêpuj¹cych pism: �Lotnictwo�, �Lotnictwo Wojsko-
we�, �Skrzydlata Polska�, �Aeroplan�, �Fanatyk Pla-
stik�, �Odkrywca�, �Pod wojenn¹ bander¹�, �Mo-
rze�, �Morza, Statki i Okrêty�, �Przegl¹d Lotniczy i
Aeranalityczny�, �Lotnictwo z Szachownic¹�, �Mili-
taria i Fakty�, �Magury�, �Po³oniny�, �Tygodnik Sa-
nocki�  i  �Nowe Podkarpacie�.
Dr hab. Andrzej Olejko jestem cz³onkiem Rady
Muzealnej Muzeum-Pa³acu w Dukli, nale¿y te¿
do stowarzyszenia American Missing Interna-
tional Air Project.

W 2005 r. Andrzej Olejko wyda³ ksi¹¿kê Dzia-
³ania lotnicze w pasie karpackim w latach
1914�1947, bêd¹c¹ podstaw¹ pomy�lnie za-
koñczonego przewodu habilitacyjnego. Od
2006 r. jest zatrudniony na stanowisku pro-
fesora Uniwersyetu Rzeszowskiego.

Oprac. M. Dworak

kowa³a szereg artyku³ów naukowych, popular-
nonaukowych i recenzji, w�ród których najwa¿-
niejsze to: Postaæ wampira we wspó³czesnym
horrorze (�Acta Universitatis Wratislaviensis�, Li-
teratura i Kultura Popularna V/1996), Intertek-
stualne gry wampiryczne (w pracy zbiorowej
Jêzyk, literatura, dydaktyka pod red. R. Jago-
dziñskiej i A. Morawca, £ód� 2003), Obrazy mia-
sta w wybranych powie�ciach Marii Rodziewi-
czówny (�Literatura Ludowa� 1993, nr 2). Tek-
sty K. Walc drukowane by³y ponadto w pracach
zbiorowych (W stronê dwudziestolecia 1918�
1939: studia i szkice o literaturze oraz W stronê
wspó³czesno�ci: studia i szkice o literaturze
polskiej po 1939 roku pod red. Z. Andresa; Od
Ko�miana do Czernika: studia i szkice o litera-
turze polskiej XIX i XX wieku pod red. S. Kryñ-
skiego; Lekcje czytania: eksplikacje literackie
pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy), a tak¿e
w �Poezji�, �¯yciu Literackim�, �Regionach�,
�Roczniku Naukowo-Dydaktycznym WSP w
Rzeszowie�, �Frazie�, �Kwartalniku Artystycz-
nym�, �Okolicach� i innych.  Krystyna Walc jest
cz³onkiem Stowarzyszenia Literacko-Artystycz-
nego �Fraza�, Towarzystwa Naukowego w Rze-

Posiada patent sternika jachtowego oraz upraw-
nienia instruktora narciarstwa zjazdowego. Jest
cz³onkiem Podkarpackiego Towarzystwa Nauko-
wego.

szowie oraz klubu plastyków-amatorów, dzia³a-
j¹cego przy Wojewódzkim Domu Kultury.
20 marca 2006 r. obroni³a w UR pracê dok-
torsk¹ pt. Z problemów m³odopolskiego an-
tyurbanizmu. Portret �z³ego miasta� w pro-
zie polskiej lat 1890�1918, napisan¹ pod kie-
runkiem prof. dr. hab. Stanis³awa Uliasza.
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JUBILEUSZE

31 marca br. w auli Lwowskiej Pañstwowej
Akademii Muzycznej odby³a siê uroczysto�æ
zwi¹zana z jubileuszem 75-lecia Profesora
Leszka Mazepy. Z t¹ uczelni¹ Jubilat by³ zwi¹-
zany jako student (1948�1953) Wydzia³u Kom-
pozycji (w klasie prof. dr. Adama So³tysa � wy-
bitnego polskiego kompozytora, dyrygenta i mu-
zykologa, niegdysiejszego dyrektora Polskiego
Towarzystwa Muzycznego i jego Konserwato-
rium) i jako pedagog.
Po studiach prof. Mazepa zosta³ kierownikiem
muzycznym i dyrygentem Teatru Muzyczno-Dra-
matycznego w P³oskirowie (obecnie Chmielnic-
ki), sk¹d po roku zosta³ powo³any do wojska. Do
1960 r. by³ dyrygentem oraz twórc¹ bardzo wie-
lu opracowañ muzycznych na orkiestrê, chór
i solistów Centralnego Zespo³u Pie�ni i Tañca ar-
mii sowieckiej stacjonuj¹cej w NRD. W latach
1960�1995 by³ pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym swej Alma Mater. Tutaj wykszta³ci³ wie-
lu fachowców w dziedzinie kompozycji, dyrygen-
tury i instrumentacji. Przez 3 kadencje by³ dzie-
kanem Wydzia³u Kompozycji, Historii i Teorii
Muzyki, Dyrygentury, Pedagogiki Muzycznej,
ponadto 13 lat pe³ni³ funkcjê kierownika Katedry
Kompozycji i Instrumentacji.
Lwowska uczelnia w uznaniu szczególnych za-
s³ug uhonorowa³a swego by³ego Profesora piêk-
n¹ uroczysto�ci¹, której towarzyszy³o wiele kwia-
tów i prezentów, serdecznych ¿yczeñ i gratula-
cji, zarówno od wybitnych naukowców (m.in. od
profesorów: dr hab. Stefanii Paw³yszyn, Luby
Kijanowskiej, Jurija Jasinowskiego, O³eksandra
Kozarenki, Lidii Niko³ajewej, od prorektorów Aka-
demii Muzycznych: Lwowskiej � prof.  Wiktora
Kamiñskiego, Odeskiej � prof. dr. hab. O³eksan-
dra Samojlenki i in.), a tak¿e od cz³onków Rady
Naukowej (Senatu), spo³eczno�ci akademickiej,
niegdysiejszych uczniów, równie¿ od delegacji
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
(którego L. Mazepa by³ w 1988 r. za³o¿ycielem
i pierwszym prezesem, a od lat � honorowym)
z prezesem Emilem Legowiczem, wiceprezesem
dr. Boles³awem Sudomlakiem, redaktor naczel-
n¹ jednego z pierwszych polskich czasopism na
Ukrainie �Gazety Lwowskiej� � Iren¹ Massalsk¹.
Laudacje przys³ali te¿: by³y pierwszy konsul RP
we Lwowie W³odzimierz Woskowski, prezes Sto-
warzyszenia �Polska � Estonia� i in. Spotkanie
by³o po³¹czone z prezentacj¹ ksi¹¿ki Leszek
Mazepa � biobibliograficzne wiadomo�ci i inne
materia³y (Lwów 2006), która by³a moim prezen-
tem urodzinowym dla Ojca. Zosta³a wydana w jê-

Jubileusz Profesora Leszka Mazepy

Teresa Mazepa

zyku ukraiñskim w celu u�wiadomienia miesz-
kañcom s¹siedniego kraju, jak wielk¹ spu�ciznê
kulturow¹ zostawili po sobie Polacy.
�Gazeta Lwowska� niezwykle obficie uczci³a prof.
Leszka Mazepê ogromn¹ ilo�ci¹ po�wiêconych
mu materia³ów, publikuj¹c a¿ w sze�ciu tego-
rocznych numerach (luty�maj) obszerne infor-
macje o nim. Jako gorliwy patriota i spo³ecznik,
aktywny naukowiec swoj¹ wszechstronn¹ dzia-
³alno�ci¹ w ogromnym stopniu przyczyni³ siê do
wskrzeszenia i krzewienia polsko�ci na terenie
Lwowa i ziemi lwowskiej. Jego naukowa dzia³al-
no�æ sprzyja³a i sprzyja zarówno popularyzacji
i upowszechnieniu kultury polskiej, jak i ekspo-
nowaniu osi¹gniêæ Polaków na tamtym terenie,
wszak pamiêæ o polskich dokonaniach by³a przez
lata celowo zacierana, przemilczana lub fa³szo-
wana. Przyznany profesorowi L. Mazepie
w 2003 r. medal �Meritum Patriae� (�Zas³u¿ony
Ojczy�nie�) Fundacji �Pomoc Polakom na
Wschodzie� by³ naprawdê zas³u¿onym, honoro-
wym odznaczeniem.
Natomiast 20 kwietnia odby³o siê spotkanie
z Jubilatem w Instytucie Muzyki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, na którym niezwykle cie-
p³e i piêkne ¿yczenia z³o¿yli nauczyciele aka-
demiccy UR: dziekan Wydzia³u Pedagogicz-
no-Artystycznego prof. dr hab. Mieczys³aw
Radochoñski razem z kolegami � prof. dr.
hab. Paw³em Paluchem, dr Ann¹ Batiuk i dr.
Ryszardem Pêczkowskim. W spotkaniu

uczestniczy³y te¿ w³adze Instytutu Muzyki, na
czele z dyrektor prof. dr hab. Mart¹ Wierz-
bieniec. By³a równie¿ obecna prof. dr hab.
Eugenia Iwona Laska, dyrektor Instytutu Pe-
dagogiki. Natomiast Andrzej Szypu³a, wice-
prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycz-
nego odczyta³ listy gratulacyjne od w³adz To-
warzystwa i  prezydenta Rzeszowa.
Leszek Mazepa od 1991 r. jest profesorem (od
1990 r. � tytularnym) UR. Tutaj pe³ni³ funkcjê kie-
rownika Katedry Wychowania Muzycznego oraz
Zak³adu Teorii Muzyki. Wypromowa³ ok. 100
magistrów i wielu absolwentów studiów licencjac-
kich. Od kilku lat jest kierownikiem (kuratorem)
Zak³adu Badañ Kultury Muzycznej Pogranicza
Etnicznego Instytutu Muzyki Uniwersytetu, sta-
³ym organizatorem Miêdzynarodowych Sesji
Naukowych �Musica Galiciana�, redaktorem edy-
cji seryjnej pod takim samym tytu³em oraz re-
daktorem Zeszytów Naukowych �Muzyka�.
Najwiêkszym �hobby� prof. dr. Leszka Mazepy
jest w³a�nie praca naukowa. Od wieku lat fascy-
nuje go zw³aszcza historia kultury muzycznej
Lwowa oraz Galicji Wschodniej, chocia¿ niejed-
nokrotnie publikowa³ te¿ artyku³y o tematyce
zwi¹zanej z przesz³o�ci¹ i tera�niejszo�ci¹ Po-
laków we Lwowie i na Ukrainie. Jest autorem
ponad 480 publikacji, które ukaza³y siê w Pol-
sce, na Ukrainie, Rosji, Bia³orusi, Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Chorwacji, w tym takich ksi¹-
¿ek, jak: Adam Didur we Lwowie, Wroc³aw 2002;
Karty z muzycznej przesz³o�ci Lwowa, Lwów
2001; Droga do Akademii Muzycznej we Lwo-
wie, t. I: Od doby muzyków miejskich do Kon-
serwatorium (od pocz. XV w. do 1939 r.), t. II:
Od Konserwatorium do Akademii (1939�2003),
Lwów 2003. Wystêpowa³ te¿ z referatami na licz-
nych kongresach, sympozjach, konferencjach
i sesjach naukowych w wielu miastach Polski,
Ukrainy, Rosji, Litwy, W³och, Wielkiej Brytanii
i Niemiec. Jest te¿ prof. L. Mazepa jednym z za-
³o¿ycieli i pierwszym prezesem (niezmiennie)
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego. Za
sw¹ wieloletni¹, wszechstronn¹ dzia³alno�æ zo-
sta³ uhonorowany szeregiem odznaczeñ, m.in.
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi RP, Ho-
norow¹ Odznak¹ �Zas³u¿ony dla Kultury Pol-
skiej�. W 2004 r. zosta³ laureatem Nagrody Mia-
sta Rzeszowa.
Mimo powa¿nego wieku Jubilat jest pe³en zaan-
ga¿owania zarówno w sprawy dydaktyczne, jak
i naukowe. Ma wiele planów. Chce jeszcze na-
pisaæ szereg ksi¹¿ek, do których zbiera³ mate-
ria³y w lwowskich i innych archiwach. Z ca³ego
serca ¿yczymy, by Profsorowi dopisywa³o zdro-
wie i plany te uda³o siê urzeczywistniæ.
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7 kwietnia 2006 r., w �wiatowym Dniu Zdro-
wia, mia³o miejsce wydarzenie znacz¹ce dla
humanistycznej teorii kultury fizycznej w Pol-
sce. Tego dnia w Akademii Wychowania Fi-
zycznego im. Józefa Pi³sudskiego w War-
szawie odby³o siê uroczyste posiedzenie
Senatu AWF z okazji 75. urodzin prof. dr. hab.
Zbigniewa Krawczyka � uczonego wielce
zas³u¿onego dla nauki o kulturze fizycznej,
dla socjologii i dla obchodz¹cej jubileusz 75-
lecia istnienia warszawskiej uczelni. Spotka-
niu towarzyszy³a okoliczno�ciowa sesja nauko-
wa.
O godzinie 11 rektor AWF prof. dr hab. Henryk
Sozañski powita³ przyby³ych cz³onków Senatu
i zaproszonych go�ci � ³¹cznie ok. 60 osób. Licz-
nie reprezentowani byli przedstawiciele huma-
nistyki z dziedzin nauk o kulturze fizycznej oraz
autorzy tekstów zawartych w dwóch wydanych
na tê okazjê ksi¹¿kach: Sport, Culture and So-
ciety. In Honour of Professor Zbigniew Krawczyk
pod red. J. Kosiewicza, AWF, Warszawa 2005;
Sport � kultura � spo³eczeñstwo. Ksiêga pami¹t-
kowa w 75-lecie urodzin Profesora Zbigniewa
Krawczyka pod red. J. Kosiewicza, WSE w War-
szawie, Warszawa 2006.
Pierwsza z wymienionych ksi¹¿ek zosta³a wy-
dana przez warszawsk¹ AWF w jêzyku angiel-
skim w celu upowszechnienia dorobku szko³y
naukowej profesora Krawczyka na forum miê-
dzynarodowym. Drug¹ natomiast (wydanie pol-
skie) sfinansowa³o Wydawnictwo Wy¿szej Szko-
³y Ekonomicznej, gdzie aktualnie pracuje prof.
Zbigniew Krawczyk. Redakcji naukowej obydwu
ksi¹¿ek dokona³ prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz,
d³ugoletni uczeñ i wspó³pracownik Jubilata.
W toku sesji naukowej odby³a siê debata na te-
mat: Stan nauk filozoficzno-spo³ecznych o kul-
turze fizycznej i sporcie w Polsce, której mode-
ratorem by³ redaktor wymienionych ksi¹¿ek i po-
mys³odawca ca³ego przedsiêwziêcia � prof. Je-
rzy Kosiewicz. W wyst¹pieniu  otwieraj¹cym
obrady przedstawi³ m.in. ciekaw¹ inicjatywê po-
wo³ania Polskiego Towarzystwa Filozofii i Socjo-
logii Sportu. Ukaza³ bogaty wk³ad Polaków w so-
cjologiê kultury fizycznej i filozoficzn¹ refleksjê
nad kultur¹ fizyczn¹, w czym istotne miejsce
zajmuje dorobek prof. dr. hab. Zbigniewa Kraw-
czyka. Profesor Kosiewicz wyró¿ni³ te¿ AWF
w Warszawie i o�rodek rzeszowski (Uniwersy-
tet Rzeszowski i Podkarpackie Towarzystwo Na-
ukowe Kultury Fizycznej w Rzeszowie) jako in-

stytucje wydaj¹ce najwiêcej warto�ciowych po-
zycji w obydwu dziedzinach.
Drugim referentem by³ sam Jubilat, który nie
akcentowa³ w³asnych zas³ug, lecz wskazywa³ na
osi¹gniêcia innych badaczy � wspó³twórców
polskiej filozofii i socjologii. Chwali³ autorów tek-
stów zawartych w jubileuszowej ksiêdze, stwier-
dzaj¹c podobny poziom merytoryczny autorów
polskich i elity zagranicznej. Podziêkowa³ uczest-
nikom spotkania za autorski udzia³, a J. Kosie-
wiczowi za wielki wk³ad w redakcjê pracy. Prof.
Krawczyk podj¹³ te¿ próbê oceny aktualnej sy-
tuacji i stanu filozofii oraz socjologii sportu w na-
szym kraju. Wymieni³ przy tym, mo¿e nieco na
wyrost, 7 szkó³ naukowych i ich liderów:
1) Jerzy Kosiewicz (AWF w Warszawie) �
zw³aszcza ciekawy dorobek w zakresie antro-
pologii filozoficznej sportu;
2) Józef Lipiec (AWF w Krakowie) � m.in. filozo-
fia olimpizmu;
3) Andrzej Paw³ucki (AWFiS w Gdañsku) � per-
sonalizm w filozofii i socjologii wychowania fi-
zycznego i zdrowotnego;
4) Stanis³aw Kowalczyk (KUL) i Zbigniew Dziu-
biñski (ATCh w Warszawie) � etyka i socjologia
sportu w perspektywie refleksji chrze�cijañskiej;

5) Wojciech Lipoñski (AWF w Poznaniu) � eks-
plikacja sportów �wiata z perspektywy antropo-
logii kulturowej, jêzykoznawstwa i historii kultu-
ry fizycznej;
6) Kazimierz Obodyñski (UR) i Wojciech J. Cy-
narski (UR) � kultura fizyczna studentów to
przedmiot badañ pierwszego z wymienionych,
a globalizacja, westernizacja i easternizacja �
drugiego, wspólny obszar najnowszego dorob-
ku rzeszowskich badaczy stanowi socjologia
sportu i turystyki;
7) Lech Jaczynowski (AWF w Warszawie) i Ka-
zimierz Doktór (U£) � wa¿ne badania z zakresu
socjologii organizacji i zarz¹dzania w sporcie.
W dyskusji zwrócono uwagê, i¿ brakuje jeszcze
socjologicznych badañ szczegó³owych w dzie-
dzinie sportu, realizowanych z perspektywy teorii
�redniego zasiêgu i w odniesieniu do struktur
mikrospo³ecznych. Akcentowano konieczno�æ
³¹czenia badañ i eksplikacji naukowych z ich
pedagogicznym  zastosowaniem, wskazywano
konieczno�æ refleksji aksjologicznej, badania
problemów etyki i patologii sportu.
Niektóre wyst¹pienia dotyczy³y wprost osoby
i dorobku Jubilata. Z. Dziubiñski dostrzeg³ do-
nios³e znaczenie dokonañ Profesora dla rozwo-
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ju nauk o kulturze fizycznej, m.in. poprzez za-
stosowanie w tych badaniach doskona³ego
warsztatu metodologicznego wyniesionego ze
studiów na Uniwersytecie Warszawskim i Uni-
wersytecie Jagielloñskim. Zofia ¯ukowska przy-
pomnia³a rozleg³e zdolno�ci organizacyjne, wie-
dzê i umiejêtno�æ kierowania zespo³em wyka-
zywane przez Profesora Krawczyka w kierowa-
nych przez niego interdyscyplinarnych projek-
tach badawczych [o tych dokonaniach zob.:
1, 2, 3]. Wszyscy dziêkowali znakomitemu Pro-
fesorowi za dokonania naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne, które trudno przeceniæ. Podkre-
�lano równie¿  zalety osobowo�ci Jubilata. Wiel-
ka pracowito�æ, uczciwo�æ, skromno�æ i nieza-
wodno�æ w przyja�ni zjedna³y mu powszechny
szacunek � tak w kraju, jak i w miêdzynarodo-
wym �rodowisku naukowym � oraz liczne grono
przyjació³.
Z. Krawczyk jest autorem wielu publikacji: ksi¹-
¿ek, studiów naukowych, recenzji oraz prac re-
dakcyjnych. Wypromowa³ 24 doktorów. Uzy-
ska³ liczne nagrody i wyró¿nienia, a w szczegól-
no�ci: doktorat honoris causa Uniwersytetu Sem-
melweis w Budapeszcie, cz³onkostwo honoro-
we European Association for Sociology of Sport
(EASS) i Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP).
Wielkie s¹ zas³ugi Profesora dla powstania in-
stytucjonalnych form kszta³cenia w zakresie
wychowania fizycznego na Podkarpaciu, a w
szczególno�ci dla Wydzia³u Wychowania Fizycz-
nego UR oraz Instytutu Socjologii UR. Prof.
Krawczyk by³ mistrzem i promotorem prac dok-
torskich K. Obodyñskiego, M. Mirkiewicza
i J. Ruta, a tak¿e jednym z recenzentów w prze-
wodzie doktorskim W. J. Cynarskiego. Ponadto
parokrotnie okresowo wzmacnia³ kadry WSP
i UR osobi�cie. Tote¿ autorzy tego sprawozda-
nia przekazali Profesorowi tabliczkê z nazwiska-
mi jego rzeszowskich uczniów i odczytali list gra-
tulacyjny z podziêkowaniami od rektora UR prof.
dr. hab. W³odzimierza Bonusiaka.
Do ¿yczeñ dalszych lat owocnej pracy, dosko-
na³ego zdrowia i wielu powodów do rado�ci do-
³¹czaj¹ siê cz³onkowie rzeszowskich zespo³ów
redakcyjnych �Przegl¹du Naukowego Kultury Fi-
zycznej UR� i �Rocznika Naukowego Idô � Ruch
dla Kultury� (w których nb. prof. Z. Krawczyk pe³ni
funkcjê cz³onka Komitetu Naukowego).

1. J. Kosiewicz, W krêgu wiedzy i m¹dro�ci [w:] Sport � kul-
tura � spo³eczeñstwo. Ksiêga pami¹tkowa w 75-lecie uro-
dzin Profesora Zbigniewa Krawczyka pod red. J. Kosiewi-
cza, WSE w Warszawie, Warszawa 2006, s. 9�20.
2. K. Obodyñski, Zbigniew Krawczyk � wszechstronny hu-
manista: mistrz s³owa, wybitny teoretyk i nauczyciel profe-
sorów, �Rocznik Naukowy Idô � Ruch dla Kultury�, t. 1, 2000,
s. 276�277.
3. K. Obodyñski, W. J. Cynarski, Profesor zwyczajny dr hab.
Zbigniew Krawczyk, �Przegl¹d Naukowy IWFiZ WSP w Rze-
szowie�, 2000, t. 4, nr 1�2, s. 5�6.

Rzeszowski Oddzia³ PTS powsta³ pod koniec
1997 roku z mojej inicjatywy jako ówczesnego
dyrektora Instytutu Socjologii WSP w Rzeszo-
wie. Liczy³ wówczas zaledwie kilkunastu cz³on-
ków, g³ównie pracowników tego¿ Instytutu
(W tym¿e roku opu�ci³ mury Uczelni dopiero
pierwszy rocznik absolwentów socjologii, która
powsta³a w Rzeszowie jako oddzielny kierunek
studiów w 1992 r.). Pierwszym przewodnicz¹-
cym Rzeszowskiego Oddzia³u zosta³ prof. Da-
niel Markowski. Oddzia³ skupi³ siê wówczas
g³ównie na sprawach zwi¹zanych z organizacj¹
XI Zjazdu PTS.
Po up³ywie I  kadencji  Zarz¹du  zorganizowano
zebranie sprawozdawczo-wyborcze (w³a�ciwie
tylko wyborcze, bo ¿adnego sprawozdania
z dzia³alno�ci nie by³o). Pod wp³ywem sugestii
prof. K. Z. Sowy nowym przewodnicz¹cym Od-
dzia³u zosta³ prof. S. Marczuk, a sekretarzem dr
K. Le�niak-Moczuk. Rekomenduj¹cy te osoby
prof. K. Z. Sowa podkre�la³ ich dynamikê i in-
wencjê. Tymczasem by³ to pocz¹tek koñca Od-
dzia³u PTS w Rzeszowie, gdy¿ od tego czasu
nie odby³o siê ani jedno zebranie, czy choæby
spotkanie z zaproszonymi go�æmi. Nie by³o te¿
¿adnych zawiadomieñ o zebraniach, a wiêk-
szo�æ cz³onków  nie p³aci³a sk³adek, poniewa¿
nikt z Zarz¹du nie zajmowa³ siê tym. Nie wiado-
mo te¿, jak to siê sta³o, ¿e zostali przyjêci nowi
cz³onkowie, tym bardziej, ¿e inni chêtni, by wst¹-
piæ do PTS, nie mogli dowiedzieæ siê, jak spra-
wê tê za³atwiæ. Wkrótce bowiem dr Le�niak-
Moczuk odesz³a z naszego Instytutu, a prof.
Marczuk nie zajmowa³ siê tym. Zatem mo¿na
powiedzieæ, ¿e od kilku lat nie istnia³ Rzeszow-
ski Oddzia³ lub istnia³ tylko na papierze, a wszel-
kie na ten temat sprawozdania (które wp³ywa³y
do centrali) opiera³y siê na danych �z sufitu�. Nie-
d³ugo po odej�ciu dr K. Le�niak-Moczuk równie¿
odszed³ z naszej uczelni prof. K. Z. Sowa, a w
zesz³ym roku prof. S. Marczuk. Ci, co mieli
odej�æ, i tak odeszli � niezale¿nie od tego, ¿e
szanta¿owali Rektora, i¿ odejd¹ wówczas, je�li
ja bêdê dyrektorem IS.
Od dawna mówi³em o z³ej sytuacji w PTS wielu
osobom, m.in. profesorowi D. Markowskiemu
jako dyrektorowi Instytutu, ale Profesor twierdzi³,
¿e wybrane w³adze PTS musz¹ na pi�mie zrzec
siê funkcji, gdy¿ bez tego nie mo¿na zrobiæ ze-
brania reaktywuj¹cego Oddzia³. Wielokrotnie
rozmawia³em na ten temat z prof. S. Marczu-
kiem, ale on zwleka³ d³ugo z rezygnacj¹, a¿

wreszcie z³o¿y³ j¹ na pi�mie pod koniec lutego
2006 r.
Dopiero wówczas wielu socjologów zaczê³o
mówiæ o potrzebie zebrania reaktywuj¹cego, a ja
naciska³em w³adze  Instytutu, aby zwo³aæ takie
zebranie, oparte g³ównie o nowych potencjalnych
cz³onków. Nie by³o to zebranie sprawozdawczo-
wyborcze, bo nie mia³ kto sk³adaæ sprawozda-
nia, ani te¿ nikt (oprócz piêciu osób p³ac¹cych
sk³adki) nie wiedzia³, czy jest, czy te¿ nie jest
cz³onkiem PTS. Nie chcia³em zbytnio na to na-
ciskaæ, gdy¿ atakuj¹cy mnie wcze�niej prof. K. Z.
Sowa i dr K. Le�niak-Moczuk mieliby do mnie
pretensje i rozg³aszaliby w�ród innych, ¿e oto
znowu �rozrabiam�, przyczepiaj¹c siê do pracy
Oddzia³u, albo te¿, ¿e �czyham� na w³adzê w Od-
dziale (te¿ �fucha�).
Rzeszowskie �rodowisko, choæ zdezintegrowa-
ne, od tego czasu wielce siê rozros³o, w czym
mia³em te¿ znacz¹cy udzia³ (promocja doktorów,
organizowanie badañ i konferencji naukowych).
Efektem tego wzrostu jest m.in. piêæ uczelni na
Podkarpaciu, które prowadz¹ studia socjologicz-
ne. Oprócz socjologii na UR jeszcze: WSSG
w Tyczynie, WSZ Przemy�lu, Zamiejscowy Wy-
dzia³ Nauk Spo³ecznych KUL w Stalowej Woli
i WSZ w Tarnobrzegu. Warto dodaæ, ¿e ten roz-
rost odbywa³ siê w znacznej mierze (poza Sta-
low¹, gdzie utworzono kierunek socjologii jesz-
cze na pocz¹tku lat 90.) kosztem naszego In-
stytutu Socjologii. Ponadto pojawi³o siê tak¿e
sporo nowych socjologów � zw³aszcza dokto-
rów i magistrów chêtnych do cz³onkostwa w PTS.
Ale sporo dawnych cz³onków, którzy dopiero
w lutym 2006 r. dowiedzieli siê ze zdumieniem
(m.in. i ja), ¿e s¹ skre�leni (lub �do skre�lenia�),
s¹dzi³o, i¿ Oddzia³ de facto przesta³ istnieæ i nikt
nawet nie zbiera³ sk³adek. Dzi�, kiedy winni de-
moralizacji i dezintegracji rzeszowskiego �rodo-
wiska socjologicznego ju¿ s¹ nieobecni, w In-
stytucie jest wiele �ha³asu� na ten temat, ale
wcze�niej nie chciano o tym mówiæ, aby komu�
nie naraziæ siê. Okaza³o siê w koñcu, ¿e ja mia-
³em racjê. Ale kto dzi� o tym pamiêta? Kto pa-
miêta przegran¹ przez p. dr Le�niak-Moczuk
sprawê s¹dow¹ i wyrok skazuj¹cy j¹ oraz za-
mieszczone przez ni¹ w �Gazecie Uniwersytec-
kiej� z nakazu s¹du (po dwóch latach) przeprosi-
ny za fa³szywe oskar¿enia, oszczerstwa itp., któ-
rych efektem by³o m.in. odwo³anie mnie z funkcji
dyrektora IS przez rektora WSP w 1999 r. moty-
wowane okre�leniem �dla dobra uczelni�.
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ZAWODY SPRAWNO�CIOWO-OBRONNE

STRZELANIE BNO P£YWANIE
Imiê i nazwisko

Wynik Pkt. Czas Pkt Czas Pkt
Suma
pkt.

Punkty
zespo³u
ogó³em

Miejsce
zespo³u

Urszula MOCZULSKA 87 29.5 59,15 25.5 44, 08 30.5 103
Jerzy STACHNIK 96 65 43,01 49 31, 68 76 216.5
Arkadiusz  KOZDRA� 95 61 52,09 43.5 38, 64 43.5 202
Adam LUBERA 92 43 56,12 29 31, 41 78 194

582,5 11

�Military ¯ak 2006�

Antoni Krauz

Przez dwa  majowe dni  (6�7 maja br.) w Ustce
odbywa³y siê III Ogólnopolskie Zawody Spraw-
no�ciowo-Obronne M³odzie¿y Akademickiej
�Military ¯ak 2006�. Uczestniczy³a w nich m³o-
dzie¿ akademicka z 30 polskich uczelni ró¿ne-
go typu.
Celem zawodów by³o popularyzowanie nowego
systemu przeszkolenia wojskowego studentów
szkó³ wy¿szych oraz upowszechnianie zagad-
nieñ dotycz¹cych wspó³czesnych si³ zbrojnych,
obronno�ci  kraju, a tak¿e podnoszenie spraw-
no�ci fizycznej oraz strzeleckiej.
Organizatorzy imprezy to: Departament Wycho-
wania i Promocji Obronno�ci Ministerstwa Obro-
ny Narodowej oraz (by³e) Ministerstwo Edukacji

Wyniki indywidualne i zespo³owe naszej dru¿yny  przedstawiono w tabeli

i Nauki. W tym roku wspó³organizatorem zawo-
dów i zarazem ich gospodarzem by³ komendant
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ust-
ce kmdr dypl. Zbigniew W¹do³owski.
Studentki i studenci rywalizowali w dru¿ynach
czteroosobowych w nastêpuj¹cych konkuren-
cjach:
• strzelanie sportowe kbks � odleg³o�æ 50 m, licz-
ba strza³ów 10, w czasie 5 min;
• bieg na orientacjê na dystansie 4 km, do zali-
czenia 13 punktów kontrolnych;
• test z zakresu wiedzy obronnej, udzielenie od-
powiedzi na 50 pytañ;
• p³ywanie na dystansie 2 x 25 m, styl dowolny.

Dzi� ju¿ wyra�nie widaæ, jakie to by³o dobro. Po
tym fakcie, co interesuj¹ce, moi dawni zwolen-
nicy i wspó³pracownicy przeszli szybko na stro-
nê nowych w³adz, bo konformizm i �tchórzostwo�
to konsekwencje owej demoralizacji kadry IS.
Tak oto ró¿ne ambicyjki, zagrywki lub jawne
�wiñstwa czynione przez winne tej sytuacji oso-
by wp³ywaj¹ na nasze �rodowisko socjologicz-
ne, utrudniaj¹c mu zarówno integracjê, jak
i owocn¹ pracê. A tymczasem wiêkszo�æ,
zw³aszcza m³odszych socjologów, chce siê spo-
tykaæ, dyskutowaæ na temat koncepcji w³asnych
badañ, zapraszaæ go�ci z zewn¹trz i organizo-
waæ konferencje. Teraz szczególnie wyra�nie
widaæ potrzebê reaktywowania szerszego forum.
Obecnie Rzeszowski Oddzia³ PTS liczy czter-
dziestu kilku cz³onków rekrutuj¹cych siê obok
naszego Instytutu z ró¿nych uczelni i innych in-
stytucji, w których s¹ zatrudnieni.
Jestem umiarkowanym optymist¹ w tej sprawie,
choæ wydaje mi siê (mówi³em i pisa³em na ten
temat ju¿ wielokrotnie), ¿e dzia³ania osób, o któ-
rych nadmieni³em powy¿ej, zdemoralizowa³y ju¿
sporo m³odszych socjologów, którzy nauczyli siê,
¿e nie warto mówiæ otwarcie i odwa¿nie, aby nie
nara¿aæ siê pewnym �wa¿nym� osobom, lepiej
albo im siê podlizywaæ, albo siedzieæ cicho, albo
� co najgorsze � uprawiaæ plagiaty, pisaæ anoni-
my lub oskar¿enia, wiedz¹c, ¿e takie zachowa-
nia albo organizowa³y, albo wspiera³y niektóre
osoby z Instytutu.
Piszê o tym dlatego, ¿e sporo jest do zrobienia
w naszym �rodowisku socjologicznym w celu
jego integracji i uzdrowienia. S¹dzê, ¿e obecne
warunki temu sprzyjaj¹, choæ pewne kwestie s¹
ju¿ dzi� nie do odrobienia. Dlatego te¿, godz¹c
siê kandydowaæ na funkcjê przewodnicz¹cego,
podj¹³em siê po raz drugi (a w razie niepowo-
dzeñ � z pewno�ci¹ ostatni) próby jego sanacji
i integracji. S¹dzê, ¿e jest to po czê�ci przynaj-
mniej mo¿liwe. Je�li tylko nie bêd¹ mi w tym prze-
szkadza³y pewne osoby z naszej uczelni.

Marian Malikowski

Dru¿yna Uniwersytetu Rzeszowskiego po zakoñczeniu strzelania, od prawej: Urszula Moczulska, Adam Lubera, Jerzy Stachnik,
Arkadiusz Kozdra�. Najlepszy wynik zdoby³ Jerzy Stachnik uzyskuj¹c 96 pkt na 100 mo¿liwych.
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Start zawodników w p³ywaniu na dystansie 2 x 25 m, styl dowolny

Uniwersytet Rzeszowski reprezentowali  stu-
denci II roku wychowania fizycznego, studiów
dziennych licencjackich � wy³onieni w wyniku
wspó³zawodnictwa:
1. Urszula Moczulska
2. Jerzy Stachnik
3. Arkadiusz Kozdra�
4. Adam Lubera

Najlepszym zawodnikiem z Uniwersytetu Rze-
szowskiego w strzelaniu sportowym z kbks oka-
za³ siê Jerzy Stachnik, który uzyska³ 96 pkt na
100 mo¿liwych. W dru¿ynie najlepszy czas
(31,41 s.) w p³ywaniu uzyska³ Adam Lubera.
W konkurencji p³ywania dru¿yna zajê³a 5. miej-

sce, uzyskuj¹c 197,5 pkt, za co zosta³a wyró¿-
niona dyplomem.
W klasyfikacji generalnej dru¿yna Uniwersytetu
Rzeszowskiego zajê³a 11. miejsce w�ród 30 star-
tuj¹cych dru¿yn.
Kolejne, ju¿ IV zawody tego typu (w roku aka-
demickim 2006/2007) planowane s¹  na maj
2007 r. Studentki i studenci, którzy osi¹gaj¹ bar-
dzo dobre wyniki w dyscyplinach ocenianych
podczas zawodów,  proszeni s¹ o zg³oszenie
udzia³u w zawodach do 30 lipca br. (tel. 017 872
11 78, �roda, godz. 11�13).

Pe³nomocnik Rektora  ds. Przysposobienia Obronnego Studen-
tów Uniwersytetu Rzeszowskiego pp³k rez. dr in¿. Antoni Krauz

25 kwietnia 2006 r. Biuro Karier Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego zorganizowa³o II
Uniwersyteckie Targi Pracy pod honoro-
wym patronatem JM Rektora Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego i Prezydenta Miasta
Rzeszowa. Ze wzglêdu na oczekiwania lo-
kalnej spo³eczno�ci oferta targowa by³a ad-
resowana nie tylko do studentów i absol-
wentów naszej uczelni, ale równie¿ do
mieszkañców  Rzeszowa i  Podkarpacia.
Z ekspozycj¹ zapoznali siê przedstawicie-
le w³adz UR, Rzeszowa i regionu, a tak¿e
przedstawiciele mediów, pracodawców,
agencji zatrudnienia, instytucji wspieraj¹-
cych rynek pracy oraz liczne grono studen-
tów.
W roku bie¿¹cym pozyskano 31 wystawców
(szczegó³owa lista wystawców na stronie in-
ternetowej: http://kariera.univ.rzeszow.pl/tar-
gi/), którzy dziêki targom mogli zaprezento-
waæ swoj¹ ofertê w postaci wolnych etatów,
sta¿y oraz praktyk. Zainteresowani mo¿li-
wo�ci¹ otrzymania �rodków finansowych na
utworzenie i rozwój w³asnej firmy mieli szan-
sê zdobyæ informacje na temat wsparcia fi-
nansowego z europejskich funduszy struk-
turalnych. W ramach targów, prócz wizyt
w stoiskach wystawowych, odwiedzaj¹cy
mogli uczestniczyæ w prezentacjach firm:
Asseco Poland, Wektor Consulting, Agen-
cji Doradztwa Personalnego i Po�rednictwa
Pracy �IterPerson�, a tak¿e Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy. Studenci mieli
mo¿liwo�æ skorzystania z porady psycho-
loga i doradcy zawodowego. W�ród uczest-
ników targów, którzy wype³nili ankietê, roz-
losowano nagrody.
Oczywi�cie, targi nie mia³yby takiej rangi,
gdyby nie wiele osób i instytucji wspieraj¹-
cych to przedsiêwziêcie.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹: W³a-
dzom Uczelni, Wystawcom, Sponsorom,
Patronom Medialnym, Partnerom oraz
przede wszystkim licznie przyby³ym stu-
dentom i absolwentom rzeszowskich
uczelni.

Zapraszamy do uczestnictwa w targach za
rok!

Praca bli¿ej studenta

ZAWODY SPRAWNO�CIOWO-OBRONNE

Studenci odwiedzajacy stoiska pracodawców
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KSI¥¯KI DLA BIBLIOTEKI

Dar Profesora Mariana Malikowskiego
dla Biblioteki Instytutu Socjologii oraz Biblioteki UR

W rzeszowskich bibliotekach niewiele jest ksi¹-
¿ek z dziedziny socjologii. Sytuacjê mo¿e ko-
rzystnie zmieniæ ostatnio organizowana, a od
dawna oczekiwana i potrzebna Biblioteka In-
stytutu Socjologii. Niestety, ze wzglêdu na uwa-
runkowania finansowe Instytutu jest ona dopie-
ro na etapie wstêpnego gromadzenia literatury
fachowej. Sytuacjê znikomej dostêpno�ci lite-
ratury socjologicznej w Rzeszowie, tak w ksiê-
garniach (do których, jak siê ocenia, dociera
zaledwie oko³o 20% tytu³ów), jak i w bibliote-
kach, prof. dr hab. Marian Malikowski okre�la
czêsto jako �tragiczn¹�, ma to niew¹tpliwie
wp³yw na pracê naukow¹ socjologów i na po-
ziom zajêæ dydaktycznych. Nie lepiej jest tak-
¿e na wtórnym rynku ksi¹¿ek, czyli w antykwa-
riatach, z których prace socjologiczne wykupy-
wane s¹ w tempie b³yskawicznym (w ¿adnym
z nich nie ma nawet osobnej pó³ki z literatur¹
socjologiczn¹). W tej sytuacji studenci maso-
wo sporz¹dzaj¹ kserokopie ksi¹¿ek lub �frag-
menty z fragmentów�.
Ostatnio, chc¹c zmieniæ tê niekorzystn¹ sytuacjê,
prof. dr hab. Marian Malikowski, wieloletni
pracownik, wspó³organizator kierunku socjo-
logia, a w latach 1992�1999 dyrektor Instytu-
tu Socjologii, przekaza³ bibliotece instytuto-
wej ponad 300 ksi¹¿ek, a Bibliotece UR 40.
W�ród podarowanych ksi¹¿ek znalaz³y siê
wa¿ne i trudno dostêpne dzie³a klasyków
socjologii (Ossowskiego, Malinowskiego,
Cha³asiñskiego, Znanieckiego), monografie,
prace zbiorowe i inne � o charakterze pod-
rêcznikowym i encyklopedycznym.
Prof. Marian Malikowski � absolwent dwóch kie-
runków: socjologii i historii, które ukoñczy³ na
Uniwersytecie Jagielloñskim, na tej uczelni zdo-
bywa³ te¿ wszystkie stopnie i tytu³y naukowe �
to naukowiec o ogromnym do�wiadczeniu dy-
daktycznym (wypromowa³ 6 doktorów, a 8 kolej-
nych przygotowuje prace doktorskie pod jego
kierunkiem) i naukowym oraz szerokich zainte-
resowaniach. Ich wyrazem s¹ liczne ksi¹¿ki:
monografie, podrêczniki, skrypty, prace zbioro-
we, a tak¿e artyku³y (w sumie ponad 200) oraz
ogromny ksiêgozbiór prywatny. Profesor jest kie-
rownikiem Zak³adu Socjologii Miasta i Regionu,
ale przedmiotem jego pracy naukowej s¹ tak¿e:
metodologia badañ socjologicznych, stosunki
etniczne, zagadnienia z zakresu politologii i hi-
storii. Prof. Marian Malikowski jest autorem,
wspó³autorem i inspiratorem licznych badañ so-

Agata Kotowska

cjologicznych oraz ekspertyz dotycz¹cych na-
szego regionu. Jest tak¿e inicjatorem i organi-
zatorem 12 konferencji naukowych po�wiêco-
nych m.in. zagadnieniom z zakresu socjologii
wsi, miasta i regionu, stosunków etnicznych oraz
kwestii socjalnych.
Przekazane do instytutowej biblioteki ksi¹¿ki na
pewno trafi¹ do r¹k kadry naukowej i studentów

Na zaproszenie Miêdzywydzia³owego Instytutu Filozofii 18 maja 2006 r.
z go�cinnym wyk³adem �Wyzwolenie cz³owieka � proces nieskoñczony" przyjecha³ prof. Henryk Skolimowski

Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ten sposób do-
stêpne bêd¹ tytu³y, których pró¿no szukaæ
w ksiêgarniach czy bibliotekach lub te¿ pojawiaj¹
siê w pojedynczych egzemplarzach i � niestety
� po wypo¿yczeniu z bibliotek d³u¿szy czas s¹
niedostêpne.

 20 maja 2006 r. studenci  Centrum Kultury i Jêzyka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców �Polonus�
spotkali siê z pos³em do Parlamentu Europejskiego dr. Mieczys³awem Janowskim

Z ¿ycia uczelni
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WYMIANA STUDENTÓW

W 2004 r. Uniwersytet Rzeszowski pod-
pisa³ umowê o wymianie studentów z hisz-
pañsk¹ uczelni¹ � Universidad Castilla-La
Mancha. Dziêki temu mog³am wyjechaæ do
Hiszpanii. By³am pierwsz¹ studentk¹ Wy-
dzia³u Wychowania Fizycznego, która w ra-
mach Programu Socrates/Erasmus odby³a
roczne studia w Toledo.
To hiszpañskie miast jest stolic¹ prowin-
cji Castilla-La Mancha, oddalon¹ ok. 70
km od Madrytu. Znane jest z zabytków �
fortyfikacji obronnych, wielu ko�cio³ów,
a w szczególno�ci z katedry, s³ynnej w ca-
³ej Europie. Ju¿ w czasie pobytu miejsco-
wo�æ ta zauroczy³a mnie niepowtarzal-
nym klimatem i atmosfer¹ oraz niespoty-
kan¹ go�cinno�ci¹ mieszkañców.
Przed wyjazdem odby³am miesiêczny
kurs hiszpañskiego na Uniwersytecie
Rzeszowskim, pozna³am podstawy tego
jêzyka. Jednak nauka w Polsce a poro-
zumiewanie siê w Hiszpanii to, jak siê
obawia³am, dwie ró¿ne sprawy. Po wyl¹-
dowaniu w Madrycie rzeczywi�cie mia³am
problemy w porozumiewaniu siê z Hisz-
panami, gdy¿ mój hiszpañski nie wystar-
cza³ do  p³ynnej konwersacji.
W Toledo zamieszka³am w akademiku
o wysokim standardzie (Residencia To-
mas y Valiente). Mia³am dobre warunki do
nauki, mo¿liwo�æ korzystania z Interne-
tu, a tak¿e konwersacji z obcokrajowca-
mi (Cristovao � z Portugalii, Marina, Ma-
rii oraz Bruno � z Brazylii, Katrin � z Nie-
miec, Alicia i Marc � z USA, Silvia i Eliza
� z W³och, Alan � z Meksyku oraz Ines,
Katrin i Ward � z Belgii). Pozna³am te¿
wielu Francuzów, W³ochów, Niemców,
Portugalczyków, Wêgrów, Czechów oraz
Finkê i oczywi�cie mnóstwo Hiszpanów.
Universidad de Castilla-La Mancha w To-
ledo to jeden z czterech uniwersytetów
tej prowincji (Albacete, Ciudad Real i Cu-
enca). Jest m³odym i prê¿nie rozwijaj¹-
cym siê o�rodkiem, powsta³ym w dawnej
Fabrica de Armas (czyli fabryce broni
ciê¿kiej). Modernizowany i ulepszany ci¹-
gle siê rozwija. Posiada 5 znaczacych
laboratoriów: laboratorio de fisologia, bio-

Wspomnienia ze studiów w Toledo

Katarzyna Greñ

mecanica, entrenatiemto, analitico ense-
nanza i competencia motriz.
Fabrica de Armas to ma³e miasteczko uniwer-
syteckie, gdzie znajduj¹ siê wydzia³y: peda-
gogiczny, pielêgniarski, ratownictwa medycz-
nego, biologii oraz wychowania fizycznego.
Nauka na Wydziale Wychowania Fizycznego
(Facultad de Ciencias del Deporte) trwa 4 lata,
studenci maj¹ mo¿liwo�æ wyboru wielu spe-
cjalizacji (koszykówka, pi³ka no¿na, pi³ka rêcz-
na, siatkówka, kolarstwo, lekkoatletyka, p³y-
wanie, gimnastyka rytmiczna, judo, tenis ziem-
ny, a nawet rolki) i specjalno�ci (na pierwszym
roku studiów jest mo¿liwo�æ wyboru specjal-
no�ci zwi¹zanej z edukacj¹: nauczania dzieci
m³odszych lub m³odzie¿y). Najlepsi mog¹ uzy-
skaæ stopieñ doktora.
Praktyki w szko³ach odbywaj¹ siê dopie-
ro na czwartym roku studiów. Wydawa³o-
by siê, ¿e to zbyt pó�no, jednak mo¿liwo-
�ci kszta³cenia s¹ tak wielkie, ¿e studen-
ci zdobywaj¹ wiedzê praktyczn¹ równie¿
na uczelni. Uniwersytet organizuje tak¿e
liczne kursy i prowadzi ró¿norodne pro-
gramy nauczania. Wychowanie fizyczne
to nie tylko ksi¹¿ki i nauka po nocach, ale
tak¿e sale sportowe, baseny i specjali-
styczny sprzêt do æwiczeñ.
UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha)
ma  25-metrowy basen daj¹cy mo¿liwo�æ
przeprowadzania badañ naukowych i do-
�wiadczeñ. Uczelnia posiada g³ówn¹ salê
sportow¹, na której odbywaj¹ siê treningi i za-
jêcia z gier zespo³owych, salê do gimnastyki
i judo ze specjalnymi matami, wielofunkcyj-
ny stadion lekkoatletyczny, korty do tenisa
ziemnego oraz inne obiekty i doskona³y
sprzêt sportowy. Oczywi�cie, nie wolno za-
pomnieæ o bibliotece uniwersyteckiej, gdzie
studenci maj¹ bezpo�redni dostêp do ksi¹-
¿ek, czasopism fachowych i gazet oraz  do
Internetu.
Podziwia³am sprawno�æ organizowania
zajêæ, wszystko by³o zawsze zapiête na
przys³owiowy ostatni guzik. W ka¿dej
z sal znajdowa³y siê komputery z ³¹cza-
mi internetowymi i rzutniki, na ka¿dych za-
jêciach by³y wy�wietlane przez prowadz¹-
cego materia³y dotycz¹ce omawianego

tematu. Zajêcia prowadzono po hiszpañ-
sku. Pocz¹tkowo mia³am problem ze zro-
zumieniem, ale w miarê up³ywu czasu
by³o coraz lepiej. Po zajêciach lub w ich
trakcie, gdy nie rozumia³am nowych wia-
domo�ci, prowadz¹cy t³umaczy³ mi naj-
wa¿niejsze zagadnienia na jêzyk angiel-
ski. Znajomo�æ angielskiego w�ród na-
uczycieli akademickich jest do�æ dobra,
studenci hiszpañscy � niestety � nie zna-
j¹ angielskiego tak dobrze, jak ich polscy
rówie�nicy.
G³ównym koordynatorem prac Wydzia³u
WF w Toledo jest Luis Miguel Ruiz Perez,
czyli papa Miguel. Osoba bardzo sympa-
tyczna, nios¹ca pomoc zawsze i wszêdzie.
To w³a�nie on zmobilizowa³ mnie do nauki
hiszpañskiego (po dwu spotkaniach zabro-
ni³ mi mówienia po angielsku i zachêca³
do mówienia po hiszpañsku).
UCLM ma liczn¹ wykwalifikowan¹ i znan¹
w ca³ej Hiszpanii kadrê naukow¹. Pracuj¹
tu m.in. Luis Miguel Ruiz Perez, Carlos
Alberto Cordente Martinez (znany lekko-
atleta), Fernando Navarro Valdivielso (tre-
ner Hiszpanów na olimpiadach 1988, 1992
i 1996), Xavier Aguado Jodar (znany w ca-
³ej Hiszpanii), Mauro Sanchez (reprezen-
tacja juniorów w koszykówce), Francisco
Sanchez (by³y reprezentant Hiszpanii w pi³-
ce rêcznej), Fernando Sanchez Banuelos
(by³ w komitecie organizacyjnym XXV
Igrzysk Olimpiskich w Barcelonie).
Wyjazd do Toledo to nie tylko nauka (choæ
by³o jej du¿o), ale tak¿e poznanie kultury hisz-
pañskiej, czyli: corrida, siesta, fiesta, paella,
tortilla oraz s³ynny hiszpañski Tapas. Mia³am
te¿ mo¿liwo�æ zwiedzenia Madrytu, a tak¿e
dopingowania dru¿yny Realu Madryt na sta-
dionie Santiago Bernabeu i poznania s³yn-
nego stadionu �od podszewki�.
Pobyt w Toledo w ramach Programu So-
crates/Erasmus by³ dla mnie wielkim prze-
¿yciem i okazj¹ do zdobycia wielu do-
�wiadczeñ. Pozwoli³ mi poznaæ nie tylko
kulturê hiszpañsk¹, ale tak¿e mentalno�æ
ludzi z po³udnia Europy. Pozna³am wiele
ciekawych osób z ca³ego �wiata, nadal
utrzymujê z nimi kontakt mejlowy.
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Krym to najwiêkszy pó³wysep Morza Czarnego,
po³o¿ony w po³udniowej czê�ci Ukrainy � od
po³udnia i zachodu otacza go Morze Czarne, od
pó³nocnego wschodu � Morze Azowskie. To pra-
wie wszystko, co wiedzieli�my pocz¹tkowo na
temat Krymu. My, tzn. cz³onkowie  Ko³a Na-
ukowego Podró¿ników na Wydziale Wycho-
wania  Fizycznego UR � grupa kilku osób, któ-
rych pasj¹ i celem jest poznawanie i odkrywa-
nie bardziej i mniej znanych zak¹tków naszej
planety. Mamy bardzo prost¹ metodê dzia³ania:
pomys³, plan, przygotowanie, zdobycie dofinan-
sowania i w drogê.
14  lutego 2006 r. grupa 11 osób, w tym opie-
kun grup turystyki pieszej dr K. Kubala, wy-
je¿d¿a z Rzeszowa do Przemy�la, a nastêp-
nie kieruje siê w stronê przej�cia graniczne-
go w  Medyce. Tu w gronie �granicznych mró-
wek� przekraczamy granicê. A tam, na Ukra-
inie nikt nie wita nas chlebem i sol¹, a jedynie
mnóstwem  horrendalnie drogich dla studen-
ta propozycji zawiezienia do Lwowa.  Podob-
no cena wzrasta  radykalnie na widok cudzo-
ziemca. Po wielu minutach targowania siê je-
dziemy wreszcie do Lwowa. Wiezie nas cz³o-
wiek, który pomyli³ pracê taksówkarza z kie-
rowc¹ wy�cigu �Pary¿-Dakar�, jedzie raz pra-
w¹, raz lew¹ stron¹, byle szybciej. W ten spo-
sób  wje¿d¿amy do legendarnego dla nas mia-
sta, o bogatej, pamiêtaj¹cej odleg³e czasy ar-
chitekturze, Lwowa. To dla nas pierwsze ze-
tkniêcie z ukraiñsk¹ kultur¹ i pierwszy przy-
stanek w podró¿y na Krym.
Nastêpny dzieñ powita³ nas dziesiêciostop-
niowym mrozem, co dopingowa³o do tego,
¿eby jak najszybciej dostaæ siê na dworzec,
gdzie w ciep³ej poczekalni mogli�my czekaæ
na poci¹g. Poniewa¿ nocowali�my niemal
pod samym murem cmentarza Orl¹t Lwow-
skich, nic nie mog³o nas powstrzymaæ, by
wczesnym rankiem przez dziurê w p³ocie tam
dotrzeæ, choæ na chwilê, by przynajmniej zro-
biæ zdjêcia w tym wyj¹tkowym miejscu. Z
Pohulanki tramwajem dotarli�my na dworzec.
Wszystko przebiega³o idealnie, wed³ug pla-
nu. Ale na dworcu okaza³o siê, ¿e najprost-
sza czynno�æ, jak¹ jest  np. kupienie biletu,
mo¿e byæ tak trudna dla turysty jak dla Ukra-
iñca uzyskanie wizy USA. Kolejki do kasy
biletowej by³y tak d³ugie, jak kiedy� nasze
kolejki za miêsem. Jednak po  kilkudziesiê-
ciu minutach przepychania i oczekiwania

doszli�my do okienka, gdzie u �sympatycz-
nej  pani Jadzi�, rodem z filmu Barei Mi�, ku-
pili�my przepustkê na dalsz¹ podró¿, po
czym wsiedli�my do poci¹gu. Przed wago-
nem sta³a mi³a pani konduktor, która zabie-
ra³a bilety i wskazywa³a miejsca. Po rozlo-
kowaniu siê w przedzia³ach ta, wydawa³oby
siê, mi³a pani konduktor postanowi³a nas
odwiedziæ i poinformowaæ, ¿e nale¿y zaku-
piæ po�ciel za 6 hrywien. Oczywi�cie jest to
nieobowi¹zkowe, ale radzê innym podró¿u-
j¹cym tam dobrowolnie zap³aciæ.
Po  25 godzinach podró¿y, wysiadaj¹c w Sym-
feropolu, stolicy Krymu, musieli�my przywyk-
n¹æ do wiosennej temperatury, która przywita-
³a nas wraz z natrêtnymi taksówkarzami, któ-
rzy za dosyæ wygórowane nawet dla europej-
skiego turysty kwoty sk³onni s¹ zawie�æ nas
nawet do Turcji. Odrzucili�my tê ofertê, a wy-
brali�my  tañsz¹ i mniej wygodn¹, ale za to
pe³n¹ wra¿eñ i piêknych widoków podró¿ tro-
lejbusem. Trasa o d³ugo�ci 90 km z Symfero-
pola do Ja³ty jest najd³u¿sz¹ tras¹ trolejbuso-
w¹ na �wiecie.

Po dwóch godzinach podró¿y, piêknych wido-
ków i pierwszych rozmów ze wspó³pasa¿era-
mi, docieramy do celu. Ja³ta otoczona jest z
jednej strony górami, a z drugiej Morzem Czar-
nym, którego nazwa nie pochodzi zapewne od
koloru lustra wody. Na stacji mnóstwo ofert noc-
legowych, wystarczy tylko wybraæ najkorzyst-
niejsz¹. Miasto tak w dzieñ, jak i w nocy têtni
¿yciem, choæ to dopiero luty. W samej Ja³cie
jest niewiele atrakcji turystycznych, je�li nie li-
czyæ pomnika Lenina i domu Czechowa. Nato-
miast w granicach tzw. �Wielkiej Ja³ty� (okolicz-
nych miejscowo�ci) jest co zwiedzaæ. Najbli¿ej
centrum znajduje siê s³ynny z konferencji ja³-
tañskiej pa³ac w Liwadii. Dojechaæ tu mo¿na
busem. Na uwagê zas³uguje nie tylko sam pa-
³ac, ale tak¿e otaczaj¹ce go ogrody, z których
rozpo�ciera siê widok na miasto i okoliczne
góry. W nieodleg³ej A³upce znajduje siê pa³ac
a³upkiñski, wybudowany wy³¹cznie z kamienia
w 1848 r.
Mieli�my zaledwie kilka dni, by podziwiaæ uro-
ki tej piêknej krainy. Robili�my wiêc wszystko,
by nie traciæ czasu. Ze wszystkich cudów przy-

Cztery pory roku na Krymie

Maciej Bro¿yna, Jaros³aw Herbert
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X Miêdzynarodowy Studencki Rajd
Bieszczadzki

Maciej Bro¿yna, Jaros³aw Herbert

Ten rajd zorganizowa³o Ko³o Naukowe Pod-
ró¿ników z Wydzia³u Wychowania Fizycz-
nego  i Studenckie Towarzystwo Naukowe,
dzia³aj¹ce od niedawna na naszym wydziale.
Odby³ siê on w dniach 22�23 kwietnia.
W Bieszczady wybra³o siê 55 studentów,
w tym 11 osób z KN Podró¿ników wraz z opie-
kunem naszej turystyki, mgr. in¿. Markiem Ku-
�nierzem, 6 osób z KN �Azalia�, studenci UR,
studenci z Chin i opiekun turystyki pieszej na
Wydziale dr Krzysztof Kubala. Po górach
prowadzi³ nas in¿. Przemys³aw Kowalski
z Ko³a Przewodników Beskidzkich przy PRz.
Naszym celem by³o poznanie walorów tury-
stycznych i krajoznawczych Bieszczadzkiego
Parku Narodowego, zdobycie tzw. Korony
Bieszczadów, (Tarnica, Krzemieñ, Halicz), Po-
³oniny Caryñskiej i Wetliñskiej i wielu innych
miejsc, ale przede wszystkim odnowienie tra-
dycji rajdów studenckich w Bieszczadach, któ-
re niegdy� gromadzi³y na szlaku tysi¹ce stu-
dentów.
Patronat nad imprez¹ objêli: pani Ewa Draus
� wojewoda podkarpacki oraz dziekan Wy-
dzia³u WF � prof. Kazimierz Obodyñski. Pa-

tronat medialny objê³y �Super Nowo�ci� oraz
TVP Rzeszów.
Jeste�my zwolennikami ekologii, dlatego rajd
dopasowali�my do idei �wiatowego Dnia Ziemi,
a w czasie wêdrówki zbierali�my na trasie wszel-
kie �mieci, bezmy�lnie wyrzucane przez �tury-
stów�.
Góry przywita³y nas wspania³¹ wiosenn¹ pogo-
d¹ i nielicznymi jeszcze wêdrowcami, pozdra-
wiaj¹cymi siê wed³ug starej turystycznej trady-
cji. By³o te¿ trochê deszczu, a nawet �nieg na
trasie, przez który trudno by³o siê przedostaæ.
Czeka³a jednak na nas zupa pomidorowa i noc-
leg w schronisku. By³o te¿ wieczorne ognisko.
I byli nasi koledzy z Ko³a Turystyki Rowerowej,
którzy dzielnie dojechali do nas do Ustrzyk.
Dla niektórych Bieszczady zaczynaj¹  siê ju¿ za
Rzeszowem, wraz z pojawieniem siê pagórków;
dla innych dopiero w górnym biegu Sanu. Ser-
cem tej ziemi s¹ lasem poro�niête góry i rozle-
g³e po³oniny.
Wed³ug geografów Bieszczady to obszar po-
³o¿ony na pograniczu Polski, g³ówne partie tej
grupy górskiej s¹ na Ukrainie. Czê�æ polska
to Bieszczady Zachodnie, s¹ one przed³u¿e-

rody i architektury najwiêksze wra¿enie zrobi-
³o na nas  �Jaskó³cze Gniazdo�, znajduj¹ce siê
na a³upkiñskiej ziemi. Skaliste brzegi odbijaj¹
siê w przezroczystej wodzie cichych zatok. S¹
tu  równie¿ inne warte zobaczenia atrakcje. Nie
lada gratk¹ dla turystów jest choæby wyjazd
kolejk¹ linow¹ na jeden z najwy¿szych szczy-
tów w krymskim pa�mie górskim Aj-Petri (1234
m n.p.m.). Jest to prze¿ycie ekstremalne.
Z ka¿d¹ chwil¹ ro�nie adrenalina i maleje za-
ufanie do radzieckiej techniki, z ka¿dym me-
trem cz³owiek staje siê bardziej bezradny. Dajê
s³owo, warto to prze¿yæ. Krym zreszt¹ to nie
tylko krajobrazy, architektura i przyroda, która
zachwyca sw¹ niepowtarzalno�ci¹. Pó³wysep
ten s³ynie równie¿ z obfituj¹cej w liczne dania
i napoje kuchni. Podstaw¹ kuchni ukraiñskiej
jest chleb oraz potrawy z m¹ki i kaszy. Czêsto
spotyka siê potrawy z ciasta gotowanego we
wrz¹tku z ró¿nymi nadzieniami: twarogiem,
ziemniakami, miêsem. Do tej samej grupy na-
le¿¹ pochodz¹ce z kuchni ludów rosyjskich piel-
mienie. Daniem narodowym jest oczywi�cie
barszcz ukraiñski. Ze wzglêdu na klimat Ukra-
ina, jak i inne kraje wschodu, posiada w swej
kuchni wiele do�æ �ciê¿kich� (np. mocno zabie-
lane zupy) i t³ustych dañ. Soki owocowe s¹ sto-
sunkowo drogie na Ukrainie, napoje gazowa-
ne nie nadaj¹ siê za� do picia. Alkohol nato-
miast jest powszechny i tani. Dostêpny jest
wszêdzie: na bazarach (czêsto w³asnej robo-
ty) i w sklepach. Je�li chodzi o wódki i nalewki,
to z pewno�ci¹ godne polecenia s¹ wyroby fir-
my �Artemida�. Z oryginalnych trunków pole-
cenia warta jest percowka (wódka z ostr¹ pa-
pryk¹) oraz smorodinowka (czarnosmorodino-
wa hory³ka z czarnej porzeczki). Jedzenie i trun-
ki pozostawi³y na  naszej grupie niezatarte
wspomnienia.
Minê³o zaledwie kilka dni, a wszyscy mieli za
sob¹ masê wra¿eñ i do�wiadczeñ. Ka¿dy
dzieñ wita³ nas inn¹ por¹ roku. �nieg, deszcz,
wiatr, s³oñce przeplata³y siê i sprawia³y, ¿e
ka¿dego ranka Krym wygl¹da³ inaczej. Jest
to niezwyk³e i zaskakuj¹ce, gdy �witem pa-
trzycie na zielone palmy, l�ni¹ce w s³oñcu,
a kilkana�cie godzin pó�niej te same ro�liny
pokryte s¹ dziesiêciocentymetrow¹ warstw¹
�niegu. Nie bez powodu wielu podró¿ników
nazwa³o Krym krain¹ czarów i cudów. Warto
pojechaæ w to piêkne miejsce. Ka¿dy, kto
marzy o podró¿y w egzotyczne kraje, a nie
ma zbyt du¿o pieniêdzy, powinien bez waha-
nia odwiedziæ w³a�nie pó³wysep krymski. Nie
zapomnicie tej wyprawy, podobnie jak my nie
zapomnieli�my i teraz ci¹gle wracamy do niej
we wspomnieniach. Pewien nieznany cz³owiek
zostawi³ napis na skale, bêd¹cy mottem wie-
lu podró¿ników i zdobywców: Nie zamykaj
drzwi przed sob¹, bo wiedz, ¿e istniej¹ inne
�wiaty. �wiaty szersze ni¿ ten �wiat.



22Kwiecieñ-Maj 2006, nr 4-5(41)

niem Beskidu Niskiego i licz¹ 2000 km2. Na-
turaln¹ granicê stanowi¹ od zachodu doliny
rzek Os³awy i Os³awicy (linia kolejowa Zagórz�
£upków), od po³udnia grzbiety Karpat, przez
które przebiega granica S³owacji, od wscho-
du granica z Ukrain¹, od pó³nocy San oraz Za-
lew Soliñski. Bieszczady ukszta³towa³y siê
w pasma, oddzielone od siebie dolinami rzek.
Najdalej na po³udniu jest pasmo graniczne
z najwy¿szym szczytem Wielk¹ Rawk¹ (1304
m) oraz Jas³em (1158 m) i Paprotn¹ (1193 m).
Na zachodzie i pó³nocnym zachodzie ci¹gn¹
siê zalesione wzgórza Wielkiego Dzia³u, ze
szczytami: Chryszczata (997 m), Wo³osañ
(1071 m) i £opiennik (1069 m). No i wreszcie
pasmo po³onin, które by³o naszym celem: Po-
³onina Wetliñska (1253 m), Po³onina Caryñ-
ska (1297 m), najwy¿szy bieszczadzki szczyt
Tarnica (1346 m) oraz niewiele ni¿sze Halicz
(1333 m) i Krzemieñ (1335 m).
Nasz rajd by³ doskona³¹ okazj¹, aby poznaæ piêk-
no Bieszczadów � regionu o bogatej tradycji kul-
turowej i urozmaiconej florze i faunie. Zachêca-
my wiêc do odwiedzenia Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych impre-
zach, które odbêd¹ siê ju¿ niebawem.

Jaros³aw Herbert,  Maciej Bro¿yna
z Ko³a Naukowgo Podró¿ników

Ca³y On...
Recenzja filmu Jan Pawe³ II
Dominik Nykiel

�wiat³a wygas³y. Szmer ust¹pi³ miejsca ci-
szy i skupieniu. Z ekranu dobiega³a spokoj-
na, relaksuj¹ca muzyka przywodz¹ca na
my�l ciep³e, dziecinne lata. 13 maja 1981
roku. Plac �w. Piotra w Watykanie. Naszym
oczom ukazuje siê postaæ Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II. Pe³en si³y i rado�ci stoi w ja-
d¹cym wolno papamobilu. Trzymaj¹c siê
porêczy jedn¹ rêk¹, drug¹ wita i pozdrawia
t³um wiernych, którzy przybyli tego dnia, aby
Go zobaczyæ i prze¿yæ fizyczno-duchowe
spotkanie. Po chwili s³ychaæ bardzo g³o�ny
huk. Padaj¹ dwa strza³y. M³oda kobieta, sie-
dz¹ca w kinie obok mnie i nerwowo przygry-
zaj¹ca paznokcie, podskoczy³a na fotelu, po-
dobnie jak wiele innych osób, w tym równie¿
pisz¹cy te s³owa. Papie¿, z grymasem wyra-
¿aj¹cym ból, osun¹³ siê. Zosta³ postrzelony.
Cierpi¹cego i pó³przytomnego wioz¹ do szpi-
tala. To moment, w którym Ojciec �wiêty

my�lami powraca do lat m³odo�ci. Od tej sce-
ny a¿ po ostatni¹ salê kinow¹ wype³ni³a ci-
sza wyra¿aj¹ca charakter i powagê ogl¹da-
nego filmu. Cisza, któr¹ przerywa³y jedynie
g³o�ne, powolne i pe³ne przejêcia westchniê-
cia pojawiaj¹ce siê na przemian z cichym
szlochem dobiegaj¹cym z ró¿nych stron sali.

Jak oceniaæ film, który jest dla wielu widzów
� podobnie jak Pasja Mela Gibsona � religij-
nym prze¿yciem, przypomnieniem drogi ¿y-
cia, pontyfikatu trwaj¹cego ponad 26 lat i ostat-
nich chwil Ojca �wiêtego, które przed rokiem
ze ³zami w oczach, w milczeniu i zadumie �le-
dzi³y miliony na ca³ym �wiecie? Jak mówiæ
o historii cz³owieka odwa¿nego, charyzma-
tycznego, pe³nego wewnêtrznego ciep³a, jed-
nej z najwiêkszych i najbardziej fascynuj¹cych
postaci XX wieku, bêd¹cego za ¿ycia i pozo-
staj¹cego po �mierci niekwestionowanym au-
torytetem moralnym? A jednak podejmê siê
tego zadania � pokazania silnych i s³abych
stron filmu Jan Pawe³ II w re¿yserii Johna
Kenta Harrisona, z tytu³ow¹ rol¹ Johna Vo-
ighta.

Jan Pawe³ II powsta³ w koprodukcji trzech
telewizji: amerykañskiej CBS, w³oskiej RAI
i naszej TVP. Tak wiêc powsta³y trzy wersje
filmu, ka¿da z nich ma byæ zrozumia³a dla da-
nego narodu. Polsk¹ wersjê z nakrêconego
materia³u stworzy³ Jerzy £ukaszewicz, re¿y-
ser Faustyny.

Film Jan Pawe³ II jako jedyny w�ród licz-
nych filmowych biografii ma akceptacjê Sto-
licy Apostolskiej. Scenariusz konsultowano
z Watykanem, dziêki temu twórcy dostali
zgodê na filmowanie pogrzebu Papie¿a na
potrzeby tej produkcji. Jako jeden z pierw-
szych film obejrza³ papie¿ Benedykt XVI.
Premiera odby³a siê 17 listopada 2005 r.
w auli Paw³a VI.

W Polsce premiera obrazu Harrisona mia³a
równie szczególny charakter. Towarzyszy³a jej
szeroka kampania promocyjna, poczynaj¹c od
uroczystej mszy, a skoñczywszy na konferen-
cji prasowej z re¿yserem i dwoma odtwórca-
mi roli Karola Wojty³y: m³odego, sprzed wy-
boru na papie¿a, którego zagra³ Cary Elwes
(Robin Hood: Faceci w rajtuzach, Twister, Dra-
cula, Pi³a) oraz Voighta � ju¿ po wyborze. Po
oficjalnej premierze z udzia³em najwa¿niej-

RECENZJE
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szych osób w pañstwie nast¹pi³ � podobnie
jak w przypadku Pasji � gwa³towny wzrost za-
interesowania ze strony Polaków. Bilety by³y
masowo rezerwowane przez szko³y, parafie,
zak³ady pracy na tydzieñ przed wej�ciem fil-
mu na ekrany kin, odbywa³y siê autokarowe
pielgrzymki na seanse, sale wype³niano po
brzegi. Nast¹pi³ wielki narodowy zryw na film
o naszym Papie¿u.

Omawiaj¹c film Johna Kenta Harrisona,
trudno unikn¹æ porównañ z powsta³ym rok
wcze�niej (premiera � czerwiec 2005 r.) Ka-
rolem � cz³owiekiem, który zosta³ papie¿em,
w³oskiego re¿ysera Giacomo Battiata, z Pio-
trem Adamczykiem w roli g³ównej. Adamczyk
swoj¹ szczer¹, wzruszaj¹c¹ i pe³n¹ pasji gr¹
na dobre zapad³ w �wiadomo�æ polskiej wi-
downi, która wrêcz pokocha³a go za tê kre-
acjê. Obok niego wyst¹pi³a Ma³gorzata Bela
jako Hania, przyjació³ka Wojty³y. Bela, zna-
na modelka, wyst¹pi³a wcze�niej w filmie
Ono Ma³gorzaty Szumowskiej. �wiatowa pra-
premiera kontynuacji Karola... odby³a siê 31
marca, wzi¹³ w niej udzia³ Benedykt XVI.
Druga czê�æ zatytu³owana jest Karol � pa-
pie¿, który pozosta³ cz³owiekiem i przedsta-
wia historiê Wojty³y od momentu decyduj¹-
cego konklawe.

Krêc¹c film o Papie¿u-Polaku, nietrudno do-
pu�ciæ siê swoistej epizodyczno�ci w prezen-
towaniu wydarzeñ. Jak opisaæ i zmie�ciæ
w nieco ponaddwugodzinnym filmie ca³e ¿y-
cie takiego Cz³owieka, którego (jak wiadomo,
by³ postaci¹ niezwykle medialn¹) prawie ka¿-
dego dnia utrwalano na ta�mach i pokazywa-
no w telewizji? Jak w tej sytuacji unikn¹æ za-
rzutów nakrêcenia filmowego bryka? Nie spo-
sób. Twórcom Jana Paw³a II równie¿ to siê
nie uda³o. Do prezentowanego tematu pode-
szli komiksowo, po amerykañsku. Nie zag³ê-
biali siê w ¿ycie Karola Wojty³y. Wybrali naj-
wa¿niejsze wydarzenia z Jego ¿ycia, dziel¹c
film na okresy: wybuch wojny, ucieczka Niem-
ców w 1945 r., konklawe i wybór na papie¿a,
pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 r.,
zamach na placu �w. Piotra, który jest klamr¹
ca³ego filmu, i w koñcu �mieræ 2 kwietnia
2005 r. Historia Polski zosta³a tu podana
w sposób prosty i oczywisty, odbiera siê j¹ bez
interpretacyjnego wysi³ku.

W filmie Jan Pawe³ II Ojciec �wiêty poka-
zany jest jako zwyk³y cz³owiek, którym targa-
j¹ w¹tpliwo�ci i obawy. Wahania dotycz¹ g³ów-
nie kwestii politycznych (ewentualne negocja-
cje z Bre¿niewem, wojna w Zatoce Perskiej).
Powierza wówczas rozstrzyganie takich spraw
Bogu � ufa w Bo¿y plan, kieruje do Niego
modlitwy � i nastêpnie zajmuje konkretne sta-

nowisko. Istot¹ filmu s¹ pytania dotycz¹ce
¿ycia i �mierci, stawia je m³ody Wojty³a, a pó�-
niej Papie¿.

Amerykanie, kondensuj¹c ¿ycie Papie¿a �
Polaka, zrobili to jednak niebanalnie. Spo-
sób narracji, który obrali, nada³ filmowi szcze-
gólnego wymiaru i sprawi³, ¿e obraz wywo-
³uje sporo emocji. Ich �ród³em s¹ wzrusza-
j¹ce sceny, których wiêkszo�æ ogl¹dali�my
rok temu na ekranach telewizorów, bêd¹c za
po�rednictwem mediów ich rzeczywistymi
�wiadkami, a które wówczas nie mia³y nic
wspólnego z filmem. Scen¹ powoduj¹c¹
szybkie ko³atanie serca i sprawiaj¹c¹, ¿e ³zy
same nap³ywaj¹ do oczu, jest ta, w której Jan
Pawe³ II po zabiegu tracheotomii, siedz¹c na
wózku, próbuje przemówiæ do wiernych wy-
czekuj¹cych Jego obecno�ci na placu �w.
Piotra. Niestety, nie jest w stanie wydobyæ
z siebie g³osu. Bezsilny i przegrywaj¹cy
z chorob¹ uderza d³oni¹ w pulpit, a na jego
twarzy maluje siê ból i rozgoryczenie. Tê sce-
nê ogl¹damy zarówno z perspektywy wier-
nych oczekuj¹cych na papieskie s³owa, jak
i tych, którzy s¹ za kulisami i przygotowuj¹
Ojca �wiêtego do tego wyst¹pienia. Drug¹
scen¹, jeszcze mocniej przemawiaj¹c¹ do
widza, niezarejestrowan¹  przez telewizyjne
kamery, jest odej�cie Papie¿a do domu Ojca.
I te znamienne s³owa skierowane do m³o-
dych: �Szuka³em Was, teraz przybyli�cie do
mnie i za to wam dziêkujê�.

W�ród scen smutnych jest te¿ wiele scen
weso³ych. Widzimy, jak Jan Pawe³ II wskaku-
je po drewnianym taboreciku na parapet s³yn-
nego krakowskiego okna, by przemówiæ do
m³odzie¿y, a ks. Stanis³aw Dziwisz kurczowo
przytrzymuje go za nogi. S¹ pogodne sceny
posi³ku z bliskimi itd.

Trzeba wyra�nie zaznaczyæ, ¿e film robi
wra¿enie przede wszystkim ze wzglêdu na
wybitn¹ kreacjê Johna Voighta. Aktor zdo³a³
ud�wign¹æ rolê, która wymaga³a niesamowi-
tej odpowiedzialno�ci i pokory. Po mistrzow-
sku uda³o siê unikn¹æ przerysowania i nad-
interpretacji, co czêsto zdarza siê przy od-
grywaniu wielkich postaci. Niegdy� � Joe
Buck, bawidamek i rozpustnik w Nocnym
kowboju, dzi� � papie¿ Jan Pawe³ II. Nie
mo¿na odmówiæ mu prawa do pochwa³, ja-
kie zbiera za wcielenie siê w postaæ Ojca
�wiêtego. Upodobni³ siê do niego w najdrob-
niejszym ge�cie. Wyst¹pienia Jana Paw³a II
odtwarza z dokumentaln¹ szczegó³owo�ci¹.
Nie szar¿uje, nie popisuje siê. Im Papie¿ jest
starszy, tym bardziej Voighta spaja siê z po-
staci¹. Z chwil¹, kiedy bohater dostrzega, ¿e
jego zdrowie pogarsza siê (zauwa¿a dr¿e-

nie r¹k), Voight wrêcz metodycznie powiela
sceny znane z przekazów telewizyjnych. Jest
kalk¹ zarówno wygl¹du, jak i zachowania. To
ca³y On. Taki nadzwyczajny, a jednocze�nie
ludzki, z krwi i ko�ci (scena, w której po upad-
ku uczy siê chodziæ i w z³o�ci odrzuca laskê,
na któr¹ bêdzie ju¿ skazany).

Jan Pawe³ II jest filmem jednego aktora.
Cary Elwe na tle Voight wypada ma³o przeko-
nuj¹co, blado i sztucznie. Poza Christophe-
rem Lee odtwarzaj¹cym z w³a�ciw¹ sobie cha-
ryzm¹ postaæ prymasa Wyszyñskiego pozo-
sta³a czê�æ obsady nie wyró¿nia siê niczym
szczególnym. A s¹ w�ród nich: Miko³aj Gra-
bowski (kardyna³ Ratzinger), Wenanty Nosul
(ks. Stanis³aw Dziwisz). W filmie zagra³o czter-
dziestu polskich aktorów, na ekranie mo¿na
dostrzec m.in. Krzysztofa Pieczyñskiego i Ro-
berta Gonerê.

Film koñczy siê autentycznymi zdjêciami
z pogrzebu Ojca �wiêtego. Na tê smutn¹
uroczysto�æ przyby³y miliony wiernych, aby
oddaæ ho³d Papie¿owi-Polakowi i towarzy-
szyæ Mu w ostatniej drodze. Wiatr przewra-
caj¹cy kartki Pisma �wiêtego le¿¹cego na
trumnie w pewnej chwili zamyka ksiêgê...

Jan Pawe³ II jest niew¹tpliwie filmem lep-
szym ni¿ Karol � cz³owiek, który zosta³ papie-
¿em. Film ten prze¿ywa siê, a nie ogl¹da. To
niemal msza, kadry pozostaj¹ pod powieka-
mi jeszcze po wyj�ciu z kina. Wspomnienie
i zaduma. Powrót do nieodleg³ych wydarzeñ.
I pierwsza rocznica �mierci naszego Papie-
¿a. Nazywanie Go �naszym� jest jak najbar-
dziej s³uszne. Inaczej postaæ zmar³ego Ojca
�wiêtego odbiera Polak, a inaczej Ameryka-
nin. Nam jest bli¿szy. Jest jednym z nas. O od-
mienno�ci, o amerykañskim spojrzeniu na
Jego postaæ, �wiadczyæ mo¿e wypowied� Joh-
na Voighta, który w jednym z wywiadów na-
zwa³ Karola Wojty³ê �pierwszym sexy papie-
¿em�.

Na Papie¿u siê jednak zarabia. Nie da siê
tego ukryæ. Tony dodatków prasowych, ksi¹-
¿ek i materia³ów filmowych. Nie inaczej jest
z filmami Jan Pawe³ II i Karol..., produkcje te-
lewizyjne tylko u nas trafi³y do kinowej dystry-
bucji, w pozosta³ych krajach by³y emitowane
bezp³atnie w telewizji w porze najwiêkszej
ogl¹dalno�ci.

W tym ca³ym papieskim biznesie pozostaj¹
pytania: kim tak naprawdê by³ dla nas Jan
Pawe³ II? Na ile Jego ¿ycie i �mieræ wp³ynê³y
na nas? Ile wynie�li�my z Jego nauki? Czy,
gdy Go zabrak³o, dali�my siê jedynie porwaæ
chwilowemu zjednoczeniu i solidarno�ci, czy
naprawdê stali�my siê lepsi? I z tymi pytania-
mi pozostawiam czytelników.

RECENZJE
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ZAWODY SPORTOWE

29 marca 2006 r. na p³ywalni ROSiR-u odby³y siê
Mistrzostwa Uniwersytetu Rzeszowskiego
w P³ywaniu. W zawodach brali udzia³ studenci
oraz pracownicy Uczelni.
W poszczególnych dyscyplinach zwyciê¿yli:

25 m st. motylkowym kobiet
1. Iwona Tabaczek � 0:16,18; prac. MSWFiS
2. Magdalena �wista � 0:16,46; II fizjoterapia
3. Jolanta £asowska � 0:17,37; II wf.

50 m. st. motylkowym mê¿czyzn
1. Norbert Ozimek � 0:29,84; II wf.
2. Karol Gorczyca � 0:30,10; V wf.
3. Gracja Iwaniuk � 0:31,73; I wf.

50 m st. grzbietowym kobiet
1. Magdalena �wistak � 0:38,44; II fizjoterapia
2. Maria Magdziak � 0:47,04; IV wf.

50 m st. grzbietowym mê¿czyzn
1. Karol Gorczyca � 0:32,43; V wf.
2. Stanis³aw Je¿ � 0:36,27; I wf.
3. Wiktor Rybka � 0:36,69; V ekonomia

50 m st. klasycznym kobiet
1. Greta Ostrowska � 0:41,42; I wf.
2. Dominika Nycz � 0:43,55; I wf.
3. Iwona Sarna � 0:46,97; V wf.

50 m st. klasycznym mê¿czyzn
1. Tomasz Osypka � 0:34,57; II wf.
2. Siergiej Wojciechowski � 0:35,35; I pedagogika
3. Stanis³aw Je¿ � 0:39,91; I wf.

50 m st. dowolnym kobiet
1. Jolanta £asowska � 0:33,48; II wf.
2. Greta Ostrowska � 0:35,05; I wf.
3. Dorota Zygmuntowska � 0:35,28; IV wf.

50 m st. dowolnym mê¿czyzn
1. Norbert Ozimek � 0:27,08; II wf.
2. Przemys³aw Cypry� � 0:29,04; III fizyka
3. Dawid Je¿ � 0:29,05; II wf.

100 m st. zmiennym kobiet
1. Iwona Sarna � 1:38,00; V wf.

100 m st. zmiennym mê¿czyzn
1. Siergiej Wojciechopwski � 1:14,61; I pedagogika
2. Mateusz Szal � 1:17,90; I filologia angielska

Nagrody dla studentów ufundowali: W³adze UR,
firma Greinplast, pizzeria Valdi. Wrêczenie na-
gród i dyplomów odby³o siê w Tawernie ¯eglar-
skiej, która równie¿ by³a sponsorem zawodów.

Mistrzostwa Uniwersytetu Rzeszowskiego
w P³ywaniu
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Z pracowni Alicji £¹tki-Lewandowskiej

Alicja £¹tka-Lewandowska � absolwentka jaros³awskiego PLSP.
Studia na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Dyplom uzyska³a
w 1979 roku. Twórczo�æ w dziedzinie malarstwa, rysunku,
grafiki, rze�by i projektowania graficznego. Wspó³za³o¿ycielka
grupy �Droga�. Przedstawi³a dwana�cie wystaw indywidual-
nych, bra³a udzia³ w wielu wystawach zbiorowych. Prace
w zbiorach pañstwowych oraz prywatnych w kraju i za granic¹.



WYDAWNICTWO  UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO
ul. Cegielniana 12, 35-310 Rzeszów, tel. (017) 872 13 69, fax (017) 872 14 26

e-mail: wydaw@univ. rzeszow.pl, www. univ.rzeszow.pl

NOWO�CI WYDAWNICZE
NASZE KSI¥¯KI MO¯NA NABYÆ w Rzeszowie w siedzibie Wydawnictwa,
w Ksiêgarni Akademickiej LIBRA, ul. Cegielniana 12, ul. Jagielloñska 14,
w ksiêgarniach Domu Ksi¹¿ki przy ul. Ko�ciuszki 3, Hetmañskiej 23 i Ga³ê-
zowskiego 6 i w punktach sprzeda¿y na wydzia³ach oraz w wybranych ksiê-
garniach na terenie ca³ego kraju. Z pe³n¹ ofert¹ wydawnicz¹ i adresami
ksiêgarñ, z którymi wspó³pracujemy, mo¿na zapoznaæ siê w Internecie oraz
w Katalogu Wydawnictwa UR, który zainteresowanym odbiorcom wysy-
³amy na ¿yczenie bezp³atnie. Przyjmujemy zamówienia wys³ane listem, fak-
sem, poczt¹ elektroniczn¹ i przez Internet. Prowadzimy sprzeda¿ wysy³-
kow¹. Przy wiêkszych zamówieniach udzielamy rabatów. W roku 2006
wydali�my ju¿ 40 tytu³ów o objêto�ci 600 arkuszy wydawniczych.
Niektóre nowo�ci ksi¹¿kowe prezentujemy na tej stronie GU.


