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AKTUALNO�CI

15 stycznia 2007 roku w nowej siedzibie Insty-
tutu Muzyki UR odby³ siê koncert karnawa³owy,
z udzia³em pracowników i studentów Instytutu
oraz zaproszonych go�ci. W czê�ci pierwszej
zaprezentowano kolêdy i pastora³ki w wykona-
niu chóru kameralnego pod dyrekcj¹ Bo¿eny
Stasiowskiej-Chrobak, El¿biety Dr¹¿ek-Bar-
cik, Stanis³awy Miko³ajczyk-Madej, Jacka
�cibora, ks. Marcina Borowicza, Paw³a Pa-
lucha i Zbigniewa Jakubka. Nie zabrak³o tak-
¿e motywów polskich kolêd w muzyce powa¿-
nej. Janusz Skowron zagra³ Scherzo h-moll F.
Chopina, w którym kompozytor zawar³ fragment
jednej z najpiêkniejszych polskich kolêd �Lulaj-
¿e Jezuniu�. Obok opracowañ tradycyjnych po-
jawi³y siê zupe³nie nowe, rozrywkowe wersje,
które publiczno�æ przyjê³a równie gor¹co.
Nie tylko muzyka wprowadzi³a s³uchaczy w at-
mosferê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia � przepiêk-
ne wiersze o tematyce religijnej czyta³ ksi¹dz
Zbigniew Jan Czuchra.
W czê�ci drugiej dominowa³a muzyka karnawa-
³owa. Arie operetkowe i operowe J. Straussa,
F. Lehara, G. Rossiniego, J. Offenbacha i G.
Verdiego wykonali: Stanis³awa Miko³ajczyk-
Madej, El¿bieta Dr¹¿ek-Barcik, Monika Niem-
czyk i Jacek �cibor. Na fortepianie akompanio-
wali: Natalia Ko³omijec, Joanna Brzê� i Pa-

Koncerty w Instytucie Muzyki UR

we³ Paluch. Zabrzmia³a tak¿e muzyka filmowa
G, Gershwina i W. Kilara oraz standardy jazzo-
we i musicalowe w wykonaniu studenckich ze-
spo³ów instrumentalnych, przygotowanych
przez Marzenê Lubowieck¹.
Muzyka chóralna, instrumentalna, powa¿na
i rozrywkowa, kolêdy góralskie i tradycyjne,
poezja, przepiêkna scenografia i gra �wiate³,
a przede wszystkim klimat bliskiego wszystkim
Polakom wieczoru wigilijnego sprawi³y, ¿e kon-
cert sta³ siê niezapomnianym widowiskiem.

P.S. Przy okazji informujemy, ¿e w ka¿dym
miesi¹cu (piêtnastego, o godz. 17.00) na-
uczyciele akademiccy i studenci Instytutu
Muzyki prezentuj¹ muzyczne dokonania.
W najbli¿szych miesi¹cach bêd¹ to:

Marzec DUET FORTEPIANOWY
Piotr Grodecki i Miros³aw Herbowski
w programie: ��wiêto wiosny� I. Strawiñskiego,
prowadzenie: Jaros³aw Pelc

Kwiecieñ PODKARPACKI KWINTET
pod kier. M. Dymona i P. Palucha,
w programie m.in. utwory: W.A. Mozarta,
L. Böllmana, A. Piazzolli, prowadzenie: Ewa Ni-
decka

G³ównym tematem posiedzenie Senatu Uniwersytetu
Rzeszowskiego 22 lutego 2007 r. by³a prezentacja
Wydzia³u Wychowania Fizycznego, dokonana przez
prodziekana ks. dra Adama Podolskiego. Przedsta-
wione zosta³y najwa¿niejsze informacje o jednostce �
jej strukturze, kadrze pracowniczej i studentach oraz
perspektywach rozwoju. Mówiono równie¿ o liczbie uzy-
skanych w ostatnich czasach doktoratów i habilitacji,
uprawnieñ trenerskich, wydanych publikacjach oraz
konferencjach naukowych. Prezentowano ró¿norodne
dokonania kó³ naukowych studentów, oceniano efekty
realizowanych grantów, intensywno�æ wspó³pracy z za-
granic¹, a ponadto kwestie technologii informacyjnych
i infrastruktury naukowo-dydaktycznej.

W dalszej czê�ci obrad odby³o siê g³osowanie
w sprawie przed³u¿enia zatrudnienia na stanowisku
profesorów nadzwyczajnych: dr hab. prof. UR Jani-
nie Kaniuczak i dra hab. prof. UR Stanis³awowi So-
snowskiemu (wnioski w g³osowaniu tajnym zaopinio-
wano pozytywnie).

Drog¹ g³osowania dokonano tak¿e uzupe³nieñ w sk³a-
dach komisji senackich. Do Komisji ds. Rozwoju Ka-
dry, Badañ Naukowych i Wspó³pracy z Zagranic¹ do-
kooptowano nastêpuj¹ce osoby: prof. dra hab. R. Kêpê,
dra hab. prof. UR P. Gêbicê i dra R. Kumka; do sk³adu
Komisji ds. Rozwoju Uczelni � dra hab. prof. UR M. Kró-
la; do Komisji ds. Decentralizacji i Finansów � prof. dra
hab. J. Tabora, prof. dra hab. A.L. Zachariasza, dra hab.
prof. UR A. Kwolka.

Senat zaakceptowa³ równie¿ wniosek Rady Wydzia-
³u Socjologiczno-Historycznego o uruchomienie studiów
III stopnia na kierunku socjologia.

Rozpatrywano tak¿e � przedstawiony przez prowa-
dz¹cego obrady Rektora, prof. W³odzimierza Bonu-
siaka � projekt powo³ania Konwentu Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Senat upowa¿ni³ JM Rektora do dalszych
dzia³añ w tej sprawie.

Senat przyj¹³ te¿ uchwa³ê akceptuj¹c¹ planowane
w najbli¿szym czasie prace przy termomodernizacji bu-
dynków dydaktycznych i domów studenckich Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego (11 obiektów).         /M. D./

Z obrad Senatu

Oferta dla maturzystów
W roku akademickim 2005/2006 prowadzono
na Uniwersytecie Rzeszowskim rekrutacjê na
26 kierunków studiów, za� dla tegorocznych
maturzystów przygotowano ofertê na 29 kie-
runkach. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi rekrutacja odbywaæ siê bêdzie na studia
licencjackie  (z wyj¹tkiem prawa � jednolite
magisterskie).
W tegorocznej ofercie (prezentowanej na
czwartej stronie  ok³adki, bie¿¹cego wydania
Gazety Uniwersyteckiej) s¹ dwa nowe kierun-
ki: grafika (na Wydziale Pedagogiczno-Arty-
stycznym) i ochrona �rodowiska (na Wydzia-
le Biologiczno-Rolniczym). Od lutego br. na
Wydziale WF prowadzone s¹ te¿ studia na kie-
runku turystyka i rekreacja.
Osoby zainteresowane studiowaniem na na-
szej Uczelni wiêcej informacji uzyskaj¹ pod-
czas dni otwartych, które zaplanowano na
13�14 kwietnia.

¯yczenia radosnych �wi¹t Wielkanocnych
wype³nionych nadziej¹ i mi³o�ci¹,

spêdzonych w radosnym, wiosennym nastroju
oraz serdecznych spotkañ w gronie

rodziny i przyjació³ �

Studentom i Pracownikom Uniwersytetu
Rzeszowskiego

sk³ada

Rektor
prof. dr hab. W³odzimierz Bonusiak
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Ubieg³y rok, 2006, by³ Rokiem Jêzyka Polskie-
go. Tak¹ decyzjê podj¹³ Senat RP w grudniu
2005. Ostatnio, 21 lutego tego roku, odby³a siê
w Sejmie RP konferencja podsumowuj¹ca
wszystkie przedsiêwziêcia. Bilans jest pozytyw-
ny, uda³o siê zwróciæ uwagê rodaków na wa¿-
no�æ jêzyka, na ró¿ne aspekty komunikacji jê-
zykowej, zw³aszcza politycznej, na liczne zagro-
¿enia polszczyzny, jakie wyp³ywaj¹ z dzisiejszej
kultury konsumpcyjnej, medialnej, amerykani-
zacji ¿ycia, z tendencji postmodernistycznych.

W wielkiej dyskusji, która siê toczy na ³amach
�Gazety Wyborczej� w serii wypowiedzi zatytu³o-
wanych Przystanek Rzeszów, napisano ju¿ wiele
o niedostatkach kulturalnych stolicy Podkarpacia.
Potwierdzam, ¿e w Roku Jêzyka Polskiego nie-
wiele tu uczyniono dla kultury jêzyka. Tak¿e i Uni-
wersytet nie pamiêta³. Mo¿e a¿ tak bardzo jeste-
�my poch³oniêci bie¿¹c¹ prac¹ naukow¹?

Jednak na Podkarpaciu w Roku Jêzyka Pol-
skiego w³a�nie na tzw. prowincji, dzia³o siê wie-
le. I ta sprawa sk³oni³a mnie do napisania kilku
refleksji na temat popularyzacji wiedzy czynio-
nej przez pracowników Uniwersytetu. Kiedy
walczymy o utrzymanie jego statusu, musimy
wyj�æ na Podkarpacie z popularyzacj¹ naszych
badañ. Nie mo¿emy siê chroniæ w naszej na-
ukowej wie¿y z ko�ci s³oniowej. Konieczne jest
obecnie pokazanie szerszej spo³eczno�ci tylu
wspania³ych i atrakcyjnych do popularyzacji
badañ naszych Kolegów, przedstawicieli ró¿-
nych dyscyplin (jak¿e¿ wspaniale mo¿na popu-
laryzowaæ wiedzê historyczn¹, socjologiczn¹,
ekologiczn¹, medyczn¹, archeologiczn¹, mu-
zyczn¹ itd.) i wychodzenie do szkó³ czy ró¿nych
grup zawodowych. Takiego przekonania nabra-
³em po 45 wyk³adach, które wykona³em dla ró¿-
nych szkó³ na Podkarpaciu, w Roku Jêzyka.
Zdarza³o siê, ¿e niekiedy w ci¹gu tygodnia mia-
³em i dwa wyk³ady na zewn¹trz uczelni. Zrazu
by³em do�æ niechêtny, szkoda mi by³o czasu,
my�la³em, ¿e podgoniê pracê naukow¹. Zga-
dza³em siê, bo nie potrafi³em m³odzie¿y odmó-
wiæ, ale szybko zrozumia³em, ¿e przecie¿ to jest
niezwyk³a okazja popularyzacji wiedzy i jedno-
cze�nie budowania dobrego wizerunku Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Dodatkowego bod�ca
da³ mi profesor Andrzej Markowski, przewodni-
cz¹cy Rady Jêzyka Polskiego, który w czasie
jednej konferencji w Lublinie mianowa³ mnie, co
ciekawe w ramach ¿artu, delegatem Rady na
Podkarpacie.

Zdumiony by³em entuzjazmem wielu nauczy-
cieli, którzy z okazji mojego wyk³adu przygoto-
wywali wraz z m³odzie¿¹ programy szkolne
traktuj¹ce o kulturze jêzyka polskiego, o jego hi-
storii, zwi¹zkach z ¿yciem ró¿nych wspólnot, or-
ganizowali konkursy krasomówcze, wystêpy
recytatorskie, niecodzienne lekcje jêzyka polskie-
go. Prowadzono badania gwarowe i etnograficz-
ne (jak wielkie tego skarby ma Podkarpacie),
wydawano zbiory zapomnianych wyrazów, gro-
madzono zbiory etnograficzne w tzw. izbach re-
gionalnych. Szko³y ¿y³y spotkaniem z profeso-
rem Uniwersytetu. Ka¿da taka uroczysto�æ szkol-
na gromadzi³a nie tylko m³odzie¿ i nauczycieli,
ale i miejscowe w³adze gminne, bywali te¿ przed-
stawiciele rodziców. Czêsto pojawia³o siê i swoj-
skie jad³o, ¿artowa³em wtedy, jak tu wyk³adaæ,
kiedy pachnie kie³basa... Tematyka spotkañ by³a
ró¿na, najczê�ciej mówi³em o nowym jêzyku pol-
skim po rewolucji Solidarno�ci z roku 1989 i upad-
ku komunizmu, analizowa³em jêzyk wspó³czesnej
m³odzie¿y ze szczególnym uwzglêdnieniem trud-
no�ci w mówieniu i pisaniu, przygl¹da³em siê re-
lacjom miêdzy kultur¹ jêzyka a patriotyzmem.
S³uchacze pragnêli te¿ wiadomo�ci o Uniwersy-
tecie. Ch³onêli je ze wszystkich si³. Zachêca³em
m³odzie¿ do studiowania w naszej Uczelni i otrzy-
mywa³em zapewnienie, ¿e tak bêdzie. Jako ¿e
sam pochodzê ze wsi, z ma³ego �rodowiska, to
pokazywa³em drogi doj�cia do ró¿nych stopni na-
ukowych, ludzie z Podkarpacia s¹ bardzo praco-
wici, tak¿e i wy - mówi³em - a wiêc i wy zdobê-

dziecie wielkie wyniki. Wszyscy uczymy siê jê-
zyka polskiego i jêzyków obcych, a potem stu-
diujemy w Uniwersytecie Rzeszowskim, zdoby-
wamy licencjaty, magisteria, piszemy doktoraty
� to by³a najczêstsza konkluzja moich wyk³adów.

Mocno jeszcze raz podkre�lam; jeste�my bar-
dzo potrzebni poza Rzeszowem, w³a�nie na tzw.
prowincji, chc¹ w szko³ach naszych wyk³adów,
pragn¹ spotkañ. Trzeba tylko do m³odzie¿y wyj�æ
i znale�æ trochê czasu, aby dzia³aæ inaczej ni¿
w murach instytutów, dla dobra Uniwersytetu. To
od nas zale¿y, czy do nich wyjdziemy, od naszej
pasji dzia³ania i rozumienia dobra Uniwersytetu.

Media buduj¹ czêsto z³y obraz naszej Uczelni,
obraz jednostronny, krzywdz¹cy, prawdziwie �me-
dialny�. Kiedy siê spotykamy z setkami ludzi m³o-
dych, kiedy s³uchaj¹ naszych wyk³adów w swoich
szko³ach, nastêpuje najlepsza promocja uczelni.
Uniwersytet jest bardzo potrzebny Podkarpaciu!
I to potwierdza³y moje spotkania w Kamieniu,
w Czudcu, Soko³owie M³p., w Przeworsku, B³a¿o-
wej, Trzebosi, Górnie, Strzy¿owie, Przybyszówce,
Frysztaku, Rzeszowie, Rymanowie, Mielcu, Ko-
nieczkowej, Kro�nie itd. Je�li Niebo pozwoli, cze-
kaj¹ mnie kolejne spotkania. Serdecznie zachê-
cam moich Kolegów, aby podjêli trud budowy do-
brego wizerunku naszego Uniwersytetu w³a�nie
przez popularyzacjê wiedzy. Jest to wymóg no-
wych czasów i racja naszej Uczelni.

Rzeszów, 22 lutego 2007 na zakoñczenie
Roku Jêzyka Polskiego

Pracowaæ dla Uniwersytetu

Kazimierz O¿óg

Dla wielu maturzystów �Otwarte drzwi UR� to pierwszy kontakt z uczelni¹

KULTURA JÊZYKA
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16 lutego 2007 r. z r¹k Prezydenta RP Lecha
Kaczyñskiego profesorsk¹ nominacjê odebra³a
pani prof. Jadwiga Hoff, nauczyciel akademic-
ki  w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

Pani Profesor pracê w szkolnictwie wy¿szym
rozpoczê³a w 1970 r. w Uniwersytecie Miko³aja
Kopernika w Toruniu, jako asystent-sta¿ysta
(1970�1971) i asystent (1971�1979). Od 1980 r.
w Rzeszowie, najpierw w WSP, a od 2001 w Uni-
wersytecie Rzeszowskim. Od 1994 r. jako pro-
fesor nadzwyczajny. Kierownik Zak³adu Nauk
Pomocniczych Historii (od 1994), zastêpca dy-
rektora Instytutu Historii (1985�1987, 1991�
1993), prodziekan Wydzia³u Socjologiczno-Hi-
storycznego (1994�1999), kierownik studiów
doktoranckich na kierunku historycznym (od
2006). Kierunki badañ: historia spo³eczna XIX
wieku, zw³aszcza dzieje Galicji, �ród³oznawstwo
nowo¿ytne.

Doktorat pani J. Hoff uzyska³a na Uniwersy-
tecie Warszawskim (1979), habilitacjê w WSP
w Krakowie (1993).

W�ród wielu publikacji przypomnieæ warto:
Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach
polskich w XIX wieku (studium �ród³oznawcze),
(1982); Spo³eczno�æ ma³ego miasta galicyjskie-
go w dobie autonomii (1992); ̄ ycie towarzyskie
i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Gali-
cji (1993); Bibliographie des traités de savoir-
vivre polonais, [w:] Bibliographie des traités de

Profesura dla pani Jadwigi Hoff
savoir-vivre en Europe du Moyen Âge à nos jo-
urs, sous la direction d�Alain Montandon, t.2,
Clermont-Ferrand 1995 (wprowadzenie i biblio-
grafia kodeksów savoir-vivre�u od �redniowie-
cza do 1900 roku); Dobre. Zarys dziejów do
1939 roku (1998); Mieszkañcy ma³ych miast
Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym
(2005).
Autorka  48 (w tym wspó³autorstwo 5) hase³ do
Encyklopedii Rzeszowa (2004).

Pani Profesor dzia³a w Komisji Historii Kobiet
przy Komisji Nauk Historycznych PAN w War-
szawie (wiceprzewodnicz¹ca); Polskim Towa-
rzystwie Historycznym i Towarzystwie Nauko-
wym w Rzeszowie.
By³a promotorem 2 zakoñczonych prac doktor-
skich, jeden otwarty przewód doktorski. Pani
prof. J. Hoff recenzowa³a 6 prac doktorskich i 2
habilitacyjne.

Z nagród i odznaczeñ warto przypomnieæ
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1987), nagrodê MNSWiT
III stopnia za osi¹gniêcia w dziedzinie badañ
naukowych (za pracê doktorsk¹) (1983), na-
grodê MENiS (zespo³owa � 2002), nagrody
Rektora (6).

Zaproszenia na konferencje

Zak³ad Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Badañ Edukacyjnych w Warszawie
serdecznie zapraszaj¹ do udzia³u w Trzecim Bieszczadzkim Seminarium Naukowym

WARTO�CI W PEDAGOGICE
które odbêdzie siê w dniach 29�30 maja 2007 roku w hotelu �Pod Jod³¹� w Iwoniczu Zdroju.

Szczegó³owe informacje:
http://www.univ.rzeszow.pl/konferencje.php?id=konf2007; http://www.univ.rzeszow.pl/zdtii/konferencje.php

antabach@univ.rzeszow.pl; tel.: 017 872 11 90

Zak³ad Dydaktyki Techniki i Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Rzeszowskiego
zaprasza do udzia³u w V Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej

TECHNIKA � INFORMATYKA � EDUKACJA
2007

która pod patronatem JM Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. W³odzimierza Bonusiaka

organizowana jest w Iwoniczu Zdroju (18�19. 09. 2007 r.).

Szczegó³owe informacje:
http://www.univ.rzeszow.pl/konferencje.php?id=konf2007; http://www.univ.rzeszow.pl/zdtii/konferencje.php

zdti@univ.rzeszow.pl; tel.: 017 872 11 90

NOMINACJA PROFESORSKA
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Prof. dr hab. W³adys³aw Serczyk z Instytutu
Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego kolej-
ny, trzeci raz, zosta³ wybrany w sk³ad Cen-
tralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów.
Wcze�niej by³ on cz³onkiem tej Komisji w la-
tach 1998�2000 i 2003�2005. Obecna kaden-
cja Komisji rozpoczê³a siê w styczniu 2007
roku. Prof. W. Serczyk jest w niej cz³onkiem
Sekcji Nauk Humanistycznych i Spo³ecz-
nych

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów
dzia³a przy Prezesie Rady Ministrów na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003
roku o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU
nr 65, poz 595) i w zakresie wydawanych przez
siebie decyzji pe³ni funkcjê centralnego organu
administracji rz¹dowej.  Centralna Komisja do
spraw Stopni i Tytu³ów jest organem kolegial-
nym, wybieranym na czteroletnie kadencje
przez osoby, które maj¹ tytu³ naukowy profeso-
ra lub tytu³ profesora w zakresie sztuki, spo�ród
kandydatów zg³aszanych przez jednostki orga-
nizacyjne uprawnione do nadawania stopni na-
ukowych doktora lub stopni doktora w zakresie
sztuki.

Centralna Komisja dzia³a na posiedzeniach ple-
narnych oraz przez swoje organy w sposób
okre�lony w jej statucie:
1. przyznaje uprawnienia do nadawania stopni

naukowych oraz stopni w zakresie sztuki,
2. kontroluje dzia³alno�æ jednostek uprawnio-

nych do nadawania stopni naukowych oraz
stopni w zakresie sztuki zwi¹zan¹ z nada-
waniem tych stopni,

3. zatwierdza uchwa³y rad jednostek o nadaniu

SERCZYK W£ADYS£AW ANDRZEJ

Nauki historyczne (historia Europy Wschodniej).
Urodzi³ siê 23 lipca 1935 w Krakowie. Absol-
went Uniwersytetu Jagielloñskiego � magister
(1956); dr (1963); dr hab. (1968); prof. nadzw.
(1976); prof. zw. (1983).
Praca zawodowa: Uniwersytet Jagielloñski:
kierownik Zak³adu Historii Europy Wschodniej
(1970�1986); dyrektor Biblioteki Jagielloñskiej
(1974�1978); prorektor do spraw nauki
i wspó³pracy z zagranic¹ (1978�1981); Uniwer-
sytet Warszawski: kierownik Zak³adu Historii
Europy Wschodniej (1987�1998); prorektor ds.
Filii w Bia³ymstoku (1994�1997); Uniwersytet
w Bia³ymstoku: dziekan Wydzia³u Humanistycz-
nego (1997�1998); Wy¿sza Szko³a Pedago-
giczna w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszow-
ski: kierownik Zak³adu Historii Europy
Wschodniej (1998�2005).
Badania: dzieje spo³eczno-gospodarcze Ukra-
iny doby nowo¿ytnej (pierwsza �ród³owa mo-
nografia hajdamaczyzny, w tym koliszczyzny);
pierwsza polska synteza ca³o�ci dziejów Ukra-
iny oraz rosyjskiej kultury XVIII w.; rozpoczêcie
autorskiej edycji dziejów Kozaczyzny ukraiñ-
skiej; wydanie pamiêtników Katarzyny II i ks.
Daszkowej; opracowanie wielu wa¿nych stu-
diów z dziejów absolutyzmu rosyjskiego.
Publikacje: ok. 350 prac nauk., w tym prze-
sz³o 30 ksi¹¿ek oraz ok. 2900 artyku³ów popu-
larnonaukowych i publicystycznych. Autor eks-
pertyz. Publicysta.
Zainteresowania: fotografika, s³uchanie muzy-
ki powa¿nej i jazzu tradycyjnego, spacery.

Prof. W³adys³aw Serczyk
cz³onkiem Centralnej Komisji

do spraw Stopni i Tytu³ów
stopnia naukowego doktora habilitowanego
oraz stopnia doktora habilitowanego w za-
kresie sztuki, a tak¿e uchwa³y o nadaniu stop-
nia naukowego doktora oraz stopnia dokto-
ra w zakresie sztuki, podjête przez rady
jednostek, których uprawnienia zosta³y ogra-
niczone w ten sposób, ¿e stopnie doktora
nadawane w tych jednostkach podlegaj¹ za-
twierdzeniu przez Centraln¹ Komisjê,

4. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej kandydatów do tytu³u naukowego
profesora oraz do tytu³u profesora w zakre-
sie sztuki,

5. opiniuje projekty aktów normatywnych doty-
cz¹cych spraw zwi¹zanych z nadawaniem
stopni naukowych oraz stopni w zakresie
sztuki, a tak¿e tytu³u naukowego profesora
i tytu³u profesora w zakresie sztuki,

6. wydaje opinie w sprawach zatrudniania
w szkole wy¿szej na stanowisku profesora
nadzwyczajnego osób nieposiadaj¹cych
stopnia doktora habilitowanego.

Nagrody Przegl¹du Wschodniego

Prof. W³adys³aw A. Serczyk � jak poinformo-
wa³a ostatnio kapitu³a przyznaj¹ca Nagrody
Przegl¹du Wschodniego (za 2006 r.)  zosta³ lau-
reatem nagrody specjalnej za ca³okszta³t twór-
czo�ci naukowej.

W tej edycji Przegl¹d Wschodni nagrodzi³ te¿:
dra Bogdana Gancarza  i dr Mariê Ka³amajsk¹
�Saeed (Nagroda Krajowa); prof. W³adys³awa
Duczkê i prof. Mathiasa Niendorfa (Nagroda
Zagraniczna); dr Urszulê Paszkiewicz (nagro-
da w kategorii Edycja �róde³). Nagrodê Prze-
gl¹du Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora
otrzyma³ prof. Alferdas Bumblauskas z Wilna.

Wydaje Uniwersytet Rzeszowski za zgod¹ Rek-
tora.
Autorzy tekstów i wspó³pracownicy nie otrzy-
muj¹ honorariów za publikacje.
Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji
tekstów i zmiany tytu³ów. Nie odpowiadamy za
tre�æ reklam.
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Andrzej Nowakowski, profesor Wydzia³u
WF UR, kierownik Zak³adu Historii i Ewo-
lucji Kultury Fizycznej. Prowadzi badania
w zakresie prawa i organizacji polskiej
kultury fizycznej. Jest autorem b¹d� re-
daktorem 30 pozycji monograficznych
oraz ponad 90 artyku³ów o tematyce zwi¹-
zanej z kultur¹ fizyczn¹. Jest doktorem
habilitowanym nauk o prawie i drugiej ha-
bilitacji w dziedzinie nauk o kulturze fi-
zycznej. Badania naukowe Andrzeja No-
wakowskiego ³¹cz¹ nauki prawne z nauka-
mi o kulturze fizycznej.

Prof. Andrzej Nowakowski � humanista w naukach o prawie
i kulturze fizycznej

Wadowiczanin z urodzenia i pracownik pol-
skich uczelni: KUL (1983�87), bia³ostockiej
Filii Uniwersytetu Warszawskiego (1987�96),
WSP i Politechniki w Czêstochowie (1996�
99) oraz w AWF w Katowicach (2000�2002).
Przewód doktorski otworzy³, pracuj¹c poza
uczelni¹ i w 1979 r. obroni³ pracê doktorsk¹ z
historii prawa w Uniwersytecie Jagielloñskim.
Kolejne stopnie naukowe w jego karierze to
status nauczyciela akademickiego (1983) na
stanowisku adiunkta KUL w Lublinie, a na-
stêpnie o�rodek akademicki w Bia³ymstoku.
Jego badania naukowe w tym okresie zaowo-
cowa³y licznymi publikacjami, dotycz¹cymi
pañstwa i prawa, co sta³o siê podstaw¹ na-
ukowego dorobku do habilitacji tej dyscypli-
ny. Zachêcony przez ówczesnego dyrektora
Instytutu Wychowania Fizycznego WSP
w Rzeszowie, dra hab. prof. WSP Kazimie-

rza Obodyñskiego, w 2002 r. podj¹³ pracê
w naszej uczelni.

Du¿¹ zas³ugê w kontynuowaniu zaintereso-
wañ prof. Nowakowskiego w historiografii
kultury fizycznej ma � ceniony w tej dziedzi-
nie � prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz,
który okazuj¹c mu ¿yczliwo�æ, zachêci³ do
kontynuowania badañ w zakresie historii kul-
tury fizycznej. Zainteresowania te sta³y siê
wkrótce pasj¹ naukow¹ dra hab. Andrzeja No-
wakowskiego, a wymagany procedur¹ habi-
litacyjn¹ dorobek naukowy pozwoli³, by jego
plany habilitacyjne, przy wspó³dzia³aniu i at-
mosferze ¿yczliwo�ci naukowej uczonych tej
miary, co prof. dr hab. Lech Jaczynowski,
prof. dr hab. Jerzy Gaj, prof. dr hab. Leonard
Szymañski, prof. dr hab. Bernard Wolt-
mann, doprowadzi³y do podjêcia rzadko spo-
tykanej w �wiecie nauki sytuacji ubiegania siê
o drugi stopieñ habilitacyjny, tym razem w za-
kresie kultury fizycznej.

Publikacja habilitacyjna dra hab. Andrzeja
Nowakowskiego: Instytucje kultury fizycznej
w Polsce w latach 1944�2001 stanowi stu-
dium porównawcze, ukazuj¹ce rozwi¹zania
prawno-administracyjne i organizacyjne
w kulturze fizycznej w okresie rozwoju kultu-
ry fizycznej od tworzenia tej dziedziny w pañ-
stwie powojennym. Wykorzystuj¹c sw¹

Stanis³aw Zaborniak

wiedzê prawnicz¹, autor dokona³ analizy i po-
równañ funkcjonowania organizacyjnego
i systemowego kultury fizycznej i jej wykorzy-
stania w PRL a¿ do transformacji ustrojowej
w latach 1989�2001. Przyjête cezury czaso-
we pozwoli³y autorowi na prezentacjê ró¿nic
w udziale w³adz pañstwa w PRL i III RP w kre-
owaniu procesów, decyduj¹cych o rozwoju
kultury fizycznej. Praca ukazuje przemiany,
sposób finansowania oraz udzia³ w kulturze
fizycznej dzia³aczy i sportowców w obu ba-
danych okresach.

Andrzej Nowakowski przeprowadzeniem
procedury swej drugiej habilitacji w zakresie
specjalno�ci kierunkowej, znacznie wzmoc-
ni³ kadrowo i naukowo Wydzia³ Wychowania
Fizycznego UR.

Dorobek naukowy prof. Nowakowskiego
koncentruje siê wokó³ dziejów sokolstwa pol-
skiego, rozwoju �rodowiska akademickiej kul-
tury fizycznej oraz ró¿nych regionalnych
aspektów sportu i kultury fizycznej. Ponadto,
w naukach o kulturze fizycznej, wzbogaci³ ich
dorobek swymi publikacjami dotycz¹cymi pra-
wa w sporcie oraz organizacji i zarz¹dzania
w kulturze fizycznej, a tak¿e relacjami pomiê-
dzy stowarzyszeniami kultury fizycznej a or-
ganami pañstwowymi i samorz¹dowymi.

1 marca br. nasz¹ Uczelniê odwiedzili dziekani
dwóch wydzia³ów z Narodowego Pedagogicz-
nego Uniwersytetu w Drohobyczu. Podczas
spotkania z dyrektorem Instytutu Pedagogicz-
nego UR, dr hab. prof. UR Eugeni¹ I. Lask¹,
dyskutowano o nowych mo¿liwo�ciach wspó³-

pracy miêdzy jednostkami zajmuj¹cymi siê za-
gadnieniami pedagogiki wczesnoszkolnej. Go-
�ci z Drohobycza interesowa³y te¿ polskie kon-
cepcje nauczania ekonomii i marketingu. Przed-
stawi³ je dr hab. prof. UR Kazimierz Krupa
z Wydzia³u Ekonomii.

Wizyta Dziekanów z Drohobycza

AKTUALNO�CI
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Grzegorz Bielec

Urodzi³ siê 1 stycznia 1971 r. w Rzeszowie.
W 1979 r. zacz¹³ trenowaæ akrobatykê spor-
tow¹ w ZKS �Stal� Rzeszów, osi¹gaj¹c ca³y
szereg sukcesów. Bêd¹c w latach 1985�1991
wielokrotnym mistrzem Polski i zdobywc¹
Pucharu Polski, zosta³ równocze�nie mi-
strzem Europy (1987 r.) podczas Mistrzostw
we Wroc³awiu i zaj¹³ II miejsce w Pucharze
�wiata w Baton Rouge (1987, USA). W Mi-
strzostwach �wiata w Antwerpii (w 1988) zdo-
by³ tytu³ wicemistrza �wiata i Europy. Na Mi-
strzostwach Europy w Ausburgu (w 1991) sta-
wa³ na podium, zajmuj¹c trzecie miejsce.
W tym okresie otrzyma³ br¹zowy, dwa razy
srebrny i z³oty medal za zas³ugi dla sportu
i tytu³ Mistrza Sportu oraz z³ot¹ odznakê klu-
bow¹ KS �Stal� Rzeszów. Czytelnicy Nowin
wielokrotnie wybierali go w plebiscycie na 10
najlepszych sportowców (II, IV i VI miejsce).

W latach 1991�1996 odby³ studia magister-
skie na Wydziale Pedagogicznym WSP
w Rzeszowie � specjalno�æ nauczanie wy-
chowania fizycznego oraz organizacja i za-
rz¹dzanie turystyk¹. W czasie studiów zdo-
by³ patent ¿eglarza jachtowego i ratownika
WOPR. Po studiach podj¹³ pracê w Szkole
Podstawowej nr 12 w Rzeszowie, zdobywa-
j¹c równocze�nie uprawnienia pilota wycie-
czek zagranicznych i masa¿ysty I stopnia
oraz instruktora gimnastyki sportowej i tre-

 Doktoraty na Wydziale Wychowania Fizycznego

nera II klasy akrobatyki sportowej. Od 2000 r.
by³ doktorantem na AWF, na której w 2004 r.
otworzy³ przewód doktorski. Autor 14 publi-
kacji naukowych w zakresie historii kultury fi-
zycznej. Pracê doktorsk¹: Rozwój polskiej
gimnastyki sportowej (1967�2000) obroni³ na
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowi-
cach, w 2006 roku.

W 2000 r. zosta³ równie¿ I trenerem, a potem
równie¿ prezesem TG �Sokó³� w Rzeszowie, pra-
cuje te¿ z m³odzie¿¹ w zespole sportowo-rekre-
acyjnym ZPO-W Rzeszów. W �Sokole� G. Bielec
jest trenerem wielu medalistów Mistrzostw Pol-
ski i Pucharu Polski w akrobatyce sportowej.
Systematycznie podnosi³ swoje umiejêtno�ci tre-
nerskie; w 2006 r. Centralny O�rodek Sportu
w Warszawie, na podstawie pozytywnie zakoñ-
czonego postêpowania kwalifikacyjnego i zda-
nych egzaminów przyzna³ mu tytu³ trenera I kla-
sy w akrobatyce sportowej.

Poza akrobatyk¹, dr G. Bielec interesuje siê
nadal ¿eglarstwem i divingiem, a aktualnie
� z racji pory roku � snowboardem. ¯yczymy
stopy wody pod kilem i jeszcze wiêcej �niegu
pod desk¹.

Opr. K. Kubala

Danuta Fus

Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a w Ustrzykach
Dolnych, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Nowym
Targu (matura w 1976 r.), studia w Wy¿szej

Szkole Pedagogicznej w Krakowie, na Wy-
dziale Biologicznym (1981 r.).

Po studiach podjê³a pracê w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Tyczynie (1981�1982),
nastêpnie w Szkole Podstawowej nr 10
w Rzeszowie (1982�1985) i I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. ks. Stanis³awa Konarskie-
go w Rzeszowie (1985�1995). Od 1995 roku
w Instytucie Wychowania Fizycznego i Zdro-
wotnego Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Rzeszowie. Zosta³a tu asystentem w Za-
k³adzie Antropologii i Ekologii Cz³owieka In-
stytutu Wychowania Fizycznego Wydzia³u Pe-
dagogicznego UR.

Prowadzi³a zajêcia dydaktyczne z przed-
miotów: biologia i antropologia fizyczna dla
studentów Wydzia³u Pedagogicznego, a na-
stêpnie Wydzia³u Wychowania Fizycznego �
od momentu jego powo³ania.

Dr Danuta Fus od wielu lat prowadzi bada-
nia nad budow¹ somatyczn¹ i sprawno�ci¹
motoryczn¹ m³odzie¿y akademickiej, studiu-
j¹cej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Bierze
tak¿e udzia³ w programie badawczym: Roz-
wój somatyczny, dojrzewanie p³ciowe i spraw-
no�æ fizyczna dzieci i m³odzie¿y szkolnej
i akademickiej regionu bydgoskiego, rze-
szowskiego i bieszczadzkiego, pod kierun-
kiem prof. dra hab. nauk med. W³adimira Bo-
¿i³owa. Dotychczas opublikowa³a kilkana�cie
artyku³ów oraz bra³a udzia³ w licznych konfe-
rencjach naukowych.

Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa An-
tropologicznego, Polskiego Towarzystwa Ge-
meliologicznego i Podkarpackiego Towarzy-
stwa Naukowego.

15 listopada 2006 r., uchwa³¹ Rady Wydzia³u
Lekarskiego Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu � Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy uzyska³a stopieñ na-
ukowy doktora nauk medycznych w zakresie
biologii medycznej na podstawie egzaminów
doktorskich i rozprawy Badania budowy soma-
tycznej i sprawno�ci fizycznej m³odzie¿y aka-
demickiej studiuj¹cej na Wydziale Wychowania
Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pro-
motorem pracy by³ prof. W. Bo¿i³ow.

Od stycznia br. jest zatrudniona jako adiunkt
na Wydziale Wychowania Fizycznego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego w Zak³adzie Antro-
pologii i Ekologii Cz³owieka.

SYLWETKI DOKTORÓW
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Czy studia na Wydziale Wychowania Fizyczne-
go rozpoczê³a Pani ju¿ jako osoba z sukcesami
sportowymi?
� Po czê�ci tak, choæ nie do koñca, bo wtedy
jeszcze zajmowa³am siê sportem amatorsko.
Jeszcze nie �ciga³am siê na najwy¿szym po-
ziomie i nie mia³am licencji, tak jak dzisiaj. Nie
mia³am na koncie sukcesów, które mam teraz.
Najwiêksze przysz³y w latach, gdy ju¿ by³am
studentk¹ Wydzia³u WF UR � wtedy naprawdê
zaczê³am siê liczyæ w klasyfikacji Pucharu Pol-
ski. W ubieg³ym roku zajê³am w nim 4 miejsce.

� Startuje Pani w krosie górskim i od 2006 r.
równie¿ w kolarstwie szosowym. Jakie sukce-
sy osi¹gnê³a Pani w sporcie w minionym roku?
� W 2006 r. zdoby³am dwa, najbardziej warto-
�ciowe dla mnie medale � srebrny w Akademic-
kich Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim
oraz br¹zowy medal w kolarstwie szosowym
w mistrzostwach Polski.

� Jakie s¹ w tej dyscyplinie najwa¿niejsze cele
na poziomie �wiatowym, co jeszcze jest przed
Pani¹?
� Przede wszystkim d¹¿ê do tego, aby poje-
chaæ na igrzyska olimpijskie, choæ droga do tego
jest bardzo ¿mudna i konkurencja niema³a.

� Ile jest w Polsce osób na tym poziomie spor-
towym co Pani, które mog¹ zagroziæ w awan-
sie do kadry olimpijskiej?
� Na podobnym poziomie je�dzi sporo dziew-
czyn, my�lê, ¿e 5�6, albo nieco wiêcej na p³a-
skim terenie, gdzie ja jeszcze trochê niepewnie
siê czujê. Natomiast w górskim krosie czo³ów-
ka liczy 3 osoby, tu mamy porównywalny po-
ziom i szanse. Na igrzyskach olimpijskich bê-
dzie trasa pagórkowata, ani ca³kiem p³aska, ani
typowo górska, ale bêdzie sporo podjazdów.

� To pewnie budzi spore nadzieje, ¿e jest szan-
sa na dres olimpijski. Czy Pani rower bardzo
ró¿ni siê od tych, jakie mamy w domach? Przede
wszystkim, pewnie jest on wielokrotnie dro¿szy?
� Niestety tak. Na ca³e szczê�cie nie muszê wy-
dawaæ pieniêdzy na rower i sprzêt z w³asnej kie-
szeni, nie by³oby mnie staæ na to. Sprzêtem dys-
ponujê dziêki prezesowi klubu CWKS Resovia-
SZiK Rzeszów, panu Korbeckiemu � to on
sprawi³ mi ten rower � no i dziêki sponsorowi �
firmie SZiK z Tyczyna i jej prezesowi panu Hen-
rykowi Szyde³ko. To dziêki nim mog³am je�-
dziæ na wszystkie imprezy Pucharu Polski. Ten

rower, na którym je¿d¿ê (CORRATEC), jest wart
ponad 10 tys. z³.

� Czy rower na olimpiadê by³by jeszcze lepszy?
� Na pewno najlepszy, z �najwy¿szej pó³ki�, tak
�doszlifowany� i �dopasowany�, ¿e nic ju¿ nie
trzeba by³oby przy nim zmieniaæ. Taki rower
kosztuje ok. 20 tys. z³.

� Co konkretnie da³ Pani sport, Pani Sylwio?
� To jest dla mnie ca³e ¿ycie. Od najm³odszych
lat, od kiedy tylko zaczê³am chodziæ, kocham
wspó³zawodnictwo. Od kiedy pamiêtam, mama
mnie zabiera³a na jakie� wy�cigi, czy to na rol-
kach, w biegach, czy na ³y¿wach. Praktycznie
prawie we wszystkich dyscyplinach bra³am
udzia³ w zawodach, najpierw jako widz, a po-
tem w bardzo wielu dyscyplinach ju¿ jako za-
wodniczka. W szkole bra³am równie¿ udzia³
w zawodach w strzelectwie i w rozgrywkach
z koszykówki. Sport to naprawdê ca³e moje ¿y-
cie i nie wyobra¿am sobie istnienia bez niego.
Mia³am pewne sukcesy w strzelaniu z broni
pneumatycznej, KBKS-u i w rolkach, ale w za-
wodach rangi krajowej dopiero w kolarstwie
mogê mówiæ o prawdziwych osi¹gniêciach.

� Dlatego nie mia³a Pani pewnie w¹tpliwo�ci
w wyborze kierunku studiów. Dlaczego jednak
wybra³a Pani w³a�nie Uniwersytet Rzeszowski?
� Mieszkam w Rzeszowie, podoba mi siê to
miasto, nie chcia³abym siê z niego wyprowa-
dzaæ i chcê tu zostaæ � st¹d Uniwersytet Rze-
szowski. A Wydzia³ Wychowania Fizycznego by³
dla mnie oczywistym wyborem.

� Czy ju¿ ma Pani plany na okres po studiach?
� Na pewno chcê pozostaæ w Polsce i przymie-
rzam siê do pozostania w Rzeszowie. Mam dwa
marzenia: pierwsze, to utworzyæ klub lub zostaæ
w Resovii, by prowadziæ m³odych kolarzy; dru-
gie, to zawodowo prowadziæ turystykê rowero-
w¹ we w³asnej firmie. Chcia³abym oczywi�cie
pozostaæ na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie
zajê³abym siê kolarstwem i sekcj¹ turystyki ro-
werowej, propaguj¹c szeroko tê pasjê. Bardzo
bym te¿ chcia³a pracowaæ z dzieæmi i z m³o-
dzie¿¹ nad wzmocnieniem podkarpackiego ko-
larstwa, czy to siê spe³ni, to dopiero siê oka¿e.
Teraz najwa¿niejsze s¹ dla mnie przygotowa-
nia do olimpiady i ubieganie siê o miejsce w ka-
drze narodowej.              Rozmawia³ K. Kubala

T³o tekstu � Sylwia na trasie górskiej podczas treningu

Kolarstwo da³o mi wszystko
Wywiad z Sylwi¹ Kapust¹ � stypendystk¹ Ministra Sportu

Jedyna stypendystka Ministra Sportu na
Podkarpaciu, Sylwia Kapusta, studiuje
obecnie na V roku Wydzia³u Wychowania
Fizycznego UR na kierunku wychowanie
fizyczne, specjalno�æ organizacja i kiero-
wanie turystyk¹. Temat jej pracy magister-
skiej jest bliski turystyce i sportowej pasji,
czyli kolarstwu: Turystyka rowerowa � Rze-
szów i okolice. Promotorem pracy jest dr
hab. prof. UR Zygmunt Wnuk.

Kolarstwo górskie Sylwia uprawia od 2002
roku, natomiast szosowe od 2006 r. Do tej
pory reprezentowa³a dwa kluby: AZS UR
Rzeszów, pod którego barwami zdoby³a dwa
z³ote medale oraz z³ot¹ statuetkê na Miê-
dzynarodowych Akademickich Mistrzo-
stwach Niemiec w kolarstwie górskim (2004
r.), srebrny medal na Akademickich Mistrzo-
stwach Polski w kolarstwie górskim (2006
r.). Drugim jej klubem jest CWKS Resovia
SZIK Rzeszów, z którym zdoby³a medale,
m.in. w Mistrzostwach Polski: srebrny i br¹-
zowy w kolarstwie górskim (2004 r.) oraz
br¹zowy w kolarstwie szosowym (2006 r.).
Do wa¿nych jej osi¹gniêæ nale¿¹ m.in.: z³o-
ty medal na Mistrzostwach Wschodniej Flo-
rydy (USA) w kolarstwie górskim (2005 r.)
oraz czo³owe lokaty na ogólnopolskich wy-
�cigach w kolarstwie górskim.

NASI MISTRZOWIE SPORTU
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Ma³gorzata Cyrek
Jest studentk¹ IV roku, specjalno�ci handel i
spó³dzielczo�æ na kierunku ekonomia Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. �rednia ocen, jak¹ uzy-
ska³a w trakcie dotychczasowych studiów wy-
nios³a 4,85.

Aktywnie dzia³a w Sekcji Marketingu Studenc-
kiego Ko³a Naukowego Ekonomistów na Wy-
dziale Ekonomii, od 2005 r. jest jego przewod-
nicz¹c¹. W oparciu o prowadzone badania,
przygotowa³a publikacje naukowe dotycz¹ce
problematyki ekonomicznej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem zagadnieñ zrównowa¿onego
rozwoju. Bra³a udzia³ w konferencjach nauko-
wych, uczestnicz¹c w dyskusjach i wyg³asza-
j¹c referaty. Obecnie organizuje konferencjê
naukow¹ nt. Narzêdzia ekonomiczno-in¿ynie-
ryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego,
która odbêdzie siê w kwietniu 2007 r.

M. Cyrek uczestniczy³a tak¿e w pracach przy-
gotowawczych i obs³udze konferencji naukowych
z cyklu �Nierówno�ci spo³eczne a wzrost gospo-
darczy�, organizowanych corocznie przez Kate-
drê Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W ramach programu Leonardo da Vinci od-
by³a praktykê zagraniczn¹ w Centrum Inwesty-
cyjnym Digital Look w Londynie. Podczas sta-
¿u zajmowa³a siê: analiz¹ indeksów gie³dowych
FTSE100 oraz FTSE250, umieszczaniem da-
nych finansowych na stronach www, analizo-
waniem historycznych dzia³añ finansowych oraz
badaniem ich skuteczno�ci i poprawno�ci, przy-
gotowywaniem danych statystycznych na stro-
ny www, analizowaniem mo¿liwo�ci wykorzysta-
nia obecnych i przysz³ych stron internetowych

w celu znalezienia funkcjonuj¹cych w nich wzo-
rów i trendów oraz wyszukiwaniem sposobów
efektywnego pozyskiwania u¿ytkowników stron.
Ponadto w Londynie uczestniczy³a w projektach
marketingowych i finansowych oraz wspó³orga-
nizowa³a seminaria kierowane do inwestorów
gie³dowych. Praktyczne umiejêtno�ci zawodo-
we zdobywa³a równie¿ w przedsiêbiorstwie lo-
gistycznym Schenker, firmie o miêdzynarodo-
wym obszarze dzia³ania.

Uwzglêdniaj¹c rosn¹ce wymagania wspó³cze-
snego rynku pracy systematycznie uczestniczy
w ró¿nych formach szkolenia i doskonalenia
umiejêtno�ci. Ostatnio w konkursie zorganizo-
wanym przez Bank BPH (w ramach programu
absolwent@sukces) jej konkursowa praca nt.
Nowe trendy w bankowo�ci zapewni³a udzia³
w drugim etapie eliminacji.

W krêgu jej zainteresowañ znajduje siê nie
tylko ekonomia, ci¹g³e doskonalenie jêzyków
obcych pozwala podtrzymywaæ i nawi¹zywaæ
nowe kontakty. Znajduje te¿ czas na jazdê na
rowerze, grê w siatkówkê i tenisa sto³owego.
Wolne chwile po�wiêca na lekturê literatury
awangardowej i s³uchanie muzyki.

M. Cyrek uzyska³a stypendium Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego, za nieprzeciêtne
osi¹gniêcia w nauce, na rok akademicki 2006/
2007.

Sukcesy Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2006 r.

Stanis³aw Dudziñski

W 2006 r. wydali�my 101 publikacji, w tym: 62
monografie i prace zbiorowe, 3 tytu³y informacyj-
ne, 15 skryptów, 9 Zeszytów Naukowych, 6 Prze-
gl¹dów Medycznych UR, 4 Przegl¹dy Naukowe
Kultury Fizycznej UR, pismo politologów �Polityka i
Spo³eczeñstwo� nr 3 oraz Pismo Filozofów Krajów
S³owiañskich �Sofia� nr 5. £¹czna objêto�æ  wyda-
nych publikacji wynios³a 1454 ark. wyd., a ³¹czny
nak³ad 27 636 egz. W 2005 r. wydali�my 71 tytu-
³ów w obj. 1108 ark. wyd. i nak³adzie 20 419 egz.
Wszystkie publikacje zosta³y wydrukowane
w Drukarni UR.

Ponadto wydali�my 5 numerów �Gazety Uniwer-
syteckiej� i kilkana�cie publikacji w oprawie broszu-
rowej, takich jak informatory, abstrakty, katalogi,
zarz¹dzenia, regulaminy, foldery, oraz bardzo du¿¹
ilo�æ akcydensów. Na podkre�lenie zas³uguje  ter-
minowe wydanie 11 prac habilitacyjnych i  7 publi-
kacji w oprawie twardej oraz 2 tytu³ów z p³ytami
CD. W koedycji wydali�my 3 tytu³y.

Starali�my siê, aby nasze ksi¹¿ki wyró¿nia³y siê
wzorowym opracowaniem jêzykowo-stylistycz-
nym, w³a�ciw¹ redakcj¹ techniczn¹, by by³y wzbo-
gacone ilustracjami, indeksami i streszczeniami
obcojêzycznymi, by satysfakcjonowa³y autorów

i przyci¹ga³y czytelników piêknymi ok³adkami.
Wysoka jako�æ publikacji i du¿a efektywno�æ
pracy to zas³uga do�wiadczonych pracowników
Wydawnictwa oraz Drukarni UR. Piêkne ok³adki
zawdziêczamy nawi¹zaniu wspó³pracy z uzdol-
nionymi artystami plastykami. Zosta³o to do-
strze¿one podczas XIII Krajowych Targów Aka-
demickich ATENA 2006, które odby³y siê od 8
do 10 listopada w Politechnice Warszawskiej.
Zg³oszona przez nas do konkursu �Poezja pol-
ska na obczy�nie� pod red. Zbigniewa Andre-
sa i Jana Wolskiego zosta³a nominowana do II
etapu. Najwiêkszym i najbardziej presti¿o-
wym wydarzeniem zwi¹zanym z promocj¹
ksi¹¿ki by³y X Targi Ksi¹¿ki w Krakowie,
gdzie Wydawnictwo UR jednomy�ln¹ decy-
zj¹ jury otrzyma³o nagrodê MNiSW i SWSW
za najlepszy podrêcznik i skrypt akademic-
ki 2006 roku autorstwa Czes³awa Lewickie-
go pt. �Edukacja zdrowotna � systemowa
analiza zagadnieñ�. Jury konkursu doceni³o
walory edytorskie ksi¹¿ki oraz jej przydatno�æ
dla studentów. Informacje o naszym udziale
w tych targach znajduj¹ siê w nr. 43 �Gazety
Uniwersyteckiej� z listopada 2006 r.

Szanowni Czytelnicy �Gazety UR�, korzysta-
j¹c z okazji, pragnê gor¹co zaprosiæ Pañstwa
na stronê internetow¹ Wydawnictwa UR: http://
wydawnictwo.univ.rzeszow.pl zawieraj¹c¹
kompletn¹ i aktualn¹ ofertê wydawnicz¹ naszej
oficyny oraz m.in. informacje niezbêdne dla au-
torów pragn¹cych wydaæ ksi¹¿kê w Wydaw-
nictwie UR. Daje ona mo¿liwo�æ szybkiego od-
nalezienia szukanej publikacji, wygodnego za-
mawiania, �ledzenia nowo�ci i zapowiedzi wy-
dawniczych oraz zapoznania siê z adresami
ksiêgarñ, z którymi wspó³pracujemy.

Przypominamy, ¿e nasze ksi¹¿ki mo¿na na-
bywaæ w Rzeszowie bezpo�rednio w siedzibie
Wydawnictwa (ul. Cegielniana 12, I piêtro, po-
kój 112), w ksiêgarni akademickiej �Libra�, ul.
Cegielniana 12, ul. Jagielloñska 14, w ksiêgar-
niach przy ul. Ko�ciuszki 3, Hetmañskiej 23
i Ga³êzowskiego 6. Przyjmujemy tak¿e zamó-
wienia wysy³ane listem, faksem, poczt¹ elek-
troniczn¹ pod adresem: wydaw@univ.rze-
szow.pl oraz sk³adane telefonicznie (tel. 017
872 13 69). Prowadzimy sprzeda¿ wysy³kow¹.
Osobom zainteresowanym na ¿yczenie bez-
p³atnie wysy³amy �Katalog wydawnictw UR�.

 Stypendystka Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
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PUBLIKACJE WYDANE PRZEZ WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO W 2006 R.

NAUKI BIOLOGICZNE
Bartosz G., Chemia fizyczna dla biologów.

Termodynamika i kinetyka, 232 s., 15,0
z³ (skrypt)

Biliñski T., Bartosz G. (red.), Æwiczenia. Pod-
stawy biofizyki, chemia fizyczna, bio-
chemia, enzymologia, biologia komór-
ki, 256 s., 17,0 z³  (skrypt)

Nauki ekonomiczne
Hermaniuk T., Podstawy badañ marketin-

gowych, 188 s., 15,0 z³ (skrypt, dodruk)
Kitowski J. (red.), Zeszyty Naukowe UR, nr

29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Za-
rz¹dzanie 3, 264 s., 10,0 z³

Król M.J. (red.), Historyczne i matematycz-
ne aspekty w ekonomii, 344 s., 20,0 z³

Krupa K., Teoria zmian organizacyjnych
przedsiêbiorstw ery informacji, 356 s.,
25,0 z³

Kurek W., Metody oceny rzeczowych przed-
siêwziêæ inwestycyjnych, 140 s., 10,0 z³,
wyd. II

�lusarz G., Studium spo³eczno-ekonomicz-
nych uwarunkowañ rozwoju obszarów
wiejskich w �wietle zagro¿enia margi-
nalizacj¹ (na przyk³adzie województwa
podkarpackiego), 380 s., 29,0 z³

NAUKI FIZYCZNE
Kizowski Cz., Kozak E., Korelacja fizyki

i matematyki w nauczaniu fizyki, 88 s.,
7,0 z³ (skrypt)

Matkowski A., Potera P., Tlenkowe materia-
³y laserowe, 204 s., 15,0 z³ (skrypt)

NAUKI HUMANISTYCZNE
Filologie obce
Cwanek-Florek E., Polen in Wien. Aus-

gewähle Aspekte der Gedenk-Rezep-
tion, 204 s. + wklejka, 15,0 z³

Czapiga Z., Rosyjskie operatory metatek-
stowe i ich polskie odpowiedniki, 240
s., 14,0 z³

Czapiga Z. (red.), Rusistika i sowriemien-
nost�. Jazykoznanije 4, 268 s., 15,0 z³

Hrehovèik T., Introduction to Translation,
120 s., 10,0 z³ (skrypt)

Kossakowska-Maras M., Optymalizacja
kszta³cenia nauczyciela jêzyka obcego
(na przyk³adzie studiów rusycystycz-
nych), 204 s., 10,0 z³

Kowalska M.E., Wilhelm von Humboldt. ¯y-
cie, dzie³o, mit, 378 s. + wklejka, 35,0 z³
(oprawa twarda)

Paliñski A., Ziêtala G. (red.), Rusistika i sow-
riemiennost�. G³ottodidaktika 4, 292 s.,
15,0 z³

Prus K. (red.), Istorija i sowriemiennost� w
russkoj litieraturie 4, 280 s., 15,0 z³

Uberman A., Modelling the English Lexicon
in Applied Linguistics, 228 s., 15,0 z³
(skrypt)

Wawrzyniak Z., �wiat³owski Z. (red.), Zeszy-
ty Naukowe UR, nr 35, Seria Filologicz-
na, Studia Germanica Resoviensia 4,
248 s., 10,0 z³

Ziêtala G.A., Geografia gospodarcza Rosji,
284 s., 20,0 z³ (skrypt)

Ziêtala G., Interkulturowa komunikacja ust-
na w polsko-rosyjskiej firmie, 232 s.,
15,0 z³ (skrypt)

Filozofia
Kolarzowa R., Wprowadzenie do tradycji

i my�li ¿ydowskiej, 374 s., 22,0 z³
Zachariasz A.L., Kulturozofia, wyd. 2, 332 s.,

28,0 z³
Zachariasz A.L. (red.), �SOFIA�. Pismo Fi-

lozofów Krajów S³owiañskich, nr 5,
410 s., 15,0 z³

Historia
Andrusiewicz A. (red.), Polska i jej wschod-

ni s¹siedzi, t. 7, 272 s., 17,0 z³
Bonusiak W., Polityka ludno�ciowa i eko-

nomiczna ZSRR na okupowanych zie-
miach polskich w latach 1939�1941
(�Zachodnia Ukraina� i �Zachodnia Bia-
³oru��), 476 s., 30,0 z³

Bonusiak W. (red.), S³ownik biograficzny
profesorów Uniwersytetu Rzeszowskie-
go 2001�2006, 170 s., 26,0 z³ (oprawa
twarda)

Budzyñski Z., Kresy po³udniowo-wschod-
nie w drugiej po³owie XVIII wieku, t. 1:
Statystyka wyznaniowa i etniczna ,
382 s., 30,0 z³

Habrat A., Idea³ cz³owieka i spo³eczeñstwa
w teorii Leona Petra¿yckiego, 124 s.,
10,0 z³

Hoff J. (red.), Kobiety i kultura religijna.
Specyficzne cechy religijno�ci kobiet
w Polsce, 220 s., 15,0 z³

Macnar P., Parafia Rymanów w latach
1918�1939, 232 s., 16,0 z³

Motylewicz J., Spo³eczeñstwo Przemy�la
w XVI i XVII wieku, 434 s., 24,0 z³

Nabywaniec S. (red.), Zeszyty Naukowe UR,
Seria Socjologiczno-Historyczna, nr 30,
Historia 2, 324 s., 10,0 z³

Olejko A. (red.), Powstanie Warszawskie
i S³owackie Powstanie Narodowe 1944 �
cienie alianckiej pomocy, 184 s., 15,0 z³

Polaczek J., Sztuka i polityka w Ksiêstwie
Warszawskim, 360 s. + ilustracje, 30,0 z³

Rejman S., Ludno�æ podmiejska Rzeszo-
wa w latach 1784�1880. Studium demo-
graficzno-historyczne, 316 s., 17,0 z³

Jêzykoznawstwo
Chudyk D., Semantyka i ³¹czliwo�æ przy-

s³ówków gradualnych w jêzyku rosyj-
skim w porównaniu z ekwiwalentami
polskimi (na materiale tekstów literatu-
ry piêknej), 256 s., 15,0 z³

Lizak J., Jêzyk reklam dla dzieci, 332 s.,
21,0 z³

Myszka A., Toponimia powiatu strzy¿ow-
skiego, 258 s., 20,0 z³

O¿óg K., Oronowicz-Kida E. (red.), Przemia-
ny jêzyka na tle przemian wspó³czesnej
kultury, 244 s., 20,0

O¿óg K. (red.), Zeszyty Naukowe UR, nr 31,
Seria Filologiczna, Jêzykoznawstwo 2,
148 s., 10,0 z³

Literaturoznawstwo
Andres Z., Pasterska J. (red.), Znale�æ �ró-

d³o. Twórczo�æ literacka Karola Wojty-
³y � Jana Paw³a II, 304 s. + wklejka, 23,0
z³ (dodruk)

Sibiga Z. (red.), Zeszyty Naukowe UR, nr 32,
Seria Filologiczna, Dydaktyka 4, 188 s.,
10,0 z³

¯bikowski P., Nalepa M., Prace Humani-
styczne, nr 7, 272 s., 17,0 z³



10Luty-Marzec 2007, nr 2-3(45)

WYDAWNICTWO UR           http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl
Nauki o polityce
Cimek H. (red.), Polityka i Spo³eczeñstwo,

nr 3, 212 s., 15,0 z³
Furman W., Dziennikarstwo i public rela-

tions jako dwie formy komunikowania.
Wybrane przyk³ady, 260 s., 16,0 z³

Wolny-Zmorzyñski K., Wroñska M., Furman W.
(red.),  Miêdzy odpowiedzialno�ci¹
a sensacj¹. Dziennikarstwo i edukacja
na prze³omie wieków, 344 s., 25,0 z³

Nauki o sztuce
Popowicz O., Pie�ñ solowa w twórczo�ci

kompozytorów ukraiñskich XIX i pierw-
szej po³owy XX wieku, 196 s., 10,0 z³

Pedagogika
B³a¿ejewski W., Pedagogika porównawcza.

Materia³y pomocnicze dla studentów,
308 s., 20,0 z³ (skrypt)

Fr¹czek Z., Szluz B. (red.), Koncepcje po-
mocy cz³owiekowi w teorii i praktyce,
256 s., 18,0 z³

Furmanek W. (red.), Idea uniwersytetu w na-
uczaniu Jana Paw³a II, 180 s., 12,0 z³

Gruca-Mi¹sik U. (red.), Pomoc, opieka,
wsparcie dziecka i rodziny, 172 s.,
13,0 z³

Kocór M., Nauczyciele wobec zmian edu-
kacyjnych w Polsce, 212 s., 15,0 z³

Kozaczuk F., Warto�ci i postawy nieletnich
w ró¿nych stadiach wykolejenia spo-
³ecznego, 268 s., 25,0 z³

Kozaczuk F. (red.), Optymalizacja oddzia-
³ywañ resocjalizacyjnych w Polsce i w
niektórych krajach europejskich, 298 s.,
25,0 z³

Lewicki Cz., Edukacja zdrowotna � syste-
mowa analiza zagadnieñ, 352 s., 30,0 z³
(oprawa twarda), 25,0 z³  (oprawa broszu-
rowa)

Marczykowska I., Markowska-Gos E., Solak
A., Walc W. (red.), Prawa dziecka. Wy-
brane aspekty, 332 s., 21,0 z³

Pêczkowski R., Dylak S., Denicolo P. (red.),
Procesy globalizacji a kszta³cenie na-
uczycieli. Spojrzenie miêdzykulturowe,
428 s., 29,0 z³

Rorat M., Warto�ci i poczucie sensu ¿ycia
m³odzie¿y z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu,
338 s., 32,0 z³ (oprawa twarda)

Szempruch J. (red.), Edukacja wobec wy-
zwañ i zadañ wspó³czesno�ci i przy-
sz³o�ci. Strategie rozwoju ,  612 s.,
35,0 z³

Szempruch J. (red.), Edukacja wobec wy-
zwañ i zadañ wspó³czesno�ci i przy-
sz³o�ci. Teoria i praktyka pedagogicz-
na, 506 s., 30,0 z³

Szempruch J. (red.), Zeszyty  Naukowe UR,
Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psy-
chologia 3, 388 s., 18,0 z³

Szluz B., Pomoc dzieciom i m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnym intelektualnie, 256 s.,
13,0 z³

Walc W., Przemoc w relacjach miêdzyludz-
kich � opinie m³odzie¿y, 224 s., 15,0 z³

Socjologia
Markowski D. (red.), Zeszyty Naukowe UR,

nr 33, Seria Socjologiczno-Historyczna,
Socjologia 2, 224 s., 10,0 z³

Tuziak A., Tuziak B., Bobrecka-Jamro D., Ja-
strzêbska W., Innowacyjno�æ i rozwój.
Zakres i formy aktywno�ci innowacyj-
nej administracji publicznej Podkarpa-
cia w procesie trwa³ego rozwoju regio-
nu, 232 s., 15,0 z³

NAUKI MATEMATYCZNE
Swoboda E., Przestrzeñ, regularno�ci geo-

metryczne i kszta³ty w uczeniu siê i na-
uczaniu dzieci, 244 s., 16,0 z³

Tocki J., Struktura procesu kszta³cenia ma-
tematycznego, cz. 1, 346 s., 20,0 z³,
wyd. II

NAUKI MEDYCZNE
Cie�lik R., Kwolek A. (red.), Przegl¹d Me-

dyczny UR, t. 3, z. 3, 2005, 104 s., 5,0 z³
Cie�lik R., Kwolek A. (red.), Przegl¹d Me-

dyczny UR, t. 3, z. 4, 2005, 84 s., 5,0 z³
Cie�lik R., Kwolek A. (red.), Przegl¹d Me-

dyczny UR, t. 4, z. 1, 2006, 96 s., 5,0 z³
Cie�lik R., Kwolek A. (red.), Przegl¹d Me-

dyczny UR, t. 4, z. 2, 2006, 172 s., 5,0 z³
Kwolek A. (red.), Przegl¹d Medyczny UR,

t. 4, z. 3, 2006, 72 s., 5,0 z³
Kwolek A. (red.), Przegl¹d Medyczny UR,

t. 4, z. 4, 2006, 64 s., 5,0 z³

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ
Cynarski W.J., Recepcja i internalizacja eto-

su dalekowschodnich sztuk walki przez
osoby æwicz¹ce, 420 s., 27,0 z³

Ïurièek M., Obodyñski K., Syntetyczne pod-
stawy rekreacji i turystyki, 180 s., 10,0
z³ (skrypt)

Kosiewicz J., Obodyñski K. (red.), Turysty-
ka i rekreacja. Wymiary teoretyczne
i praktyczne, 448 s., 25,0 z³

Obodyñski K., Cynarski W. J. (red.), Regio-
nal Tourism versus European Integra-
tion and Globalization, 168 s., 10,0 z³

Pañczyk W., Warcho³ K., W krêgu teorii, me-
todyki i praktyki wspó³czesnego wycho-

wania fizycznego, 392 s., 26,0 z³ (skrypt)
Polak E., Gimnastyka, s. 112, 10,0 z³ (skrypt,

dodruk)
Wojtuñ-Sikora B., Technika taneczna wol-

na, s. 80, 7,0 z³ (skrypt, dodruk)
Woltmann B., Zaborniak S. (red.), Jan Mu-

lak (1914�2005). ¯ycie dla sportu, 320
s., 20,0 z³

Obodyñski K. (red.), Przegl¹d Naukowy Kul-
tury Fizycznej UR, t. 8, z. 3�4, 2006,
104 s., 5,0 z³

Obodyñski K. (red.), Przegl¹d Naukowy Kul-
tury Fizycznej UR, t. 9, z. 1, 2006, 116 s.,
5,0 z³

Obodyñski K. (red.), Przegl¹d Naukowy Kul-
tury Fizycznej UR, t. 9, z. 2, 2006, 176 s.,
10,0 z³

Obodyñski K. (red.), Przegl¹d Naukowy Kul-
tury Fizycznej UR, t. 9, z. 3, 2006, 120 s.,
5,0 z³

NAUKI PRAWNE
Ci¹gwa J. (red.), Zeszyty Naukowe UR, nr

34, Seria Prawnicza, Prawo 3, 352 s.,
15,0 z³

Ci¹gwa J. (red.), Zeszyty Naukowe UR, nr
37, Seria Prawnicza, Prawo 4, 520 s.,
30,0 z³

Grabowski R., Prawo do ochrony ¿ycia
w polskim prawie konstytucyjnym ,
264 s., 16,0 z³

Sagan S., Konstytucja Republiki Islandii,
56 s., 5,0 z³

NAUKI ROLNICZE
Zin M., Znamirowska  A. (red.), Aspekty tech-

nologiczne i ekonomiczne gospodarki
¿ywno�ciowej regionu podkarpackiego,
276 s., 17,0 z³

NAUKI TECHNICZNE
Dzieniszewski G., Szwajka K., Wspomaga-

nie komputerowe w grafice in¿ynier-
skiej z wykorzystaniem programu Auto
CAD, 128 s., 12,0 z³ (skrypt)

Furmanek W., Jutro edukacji technicznej,
428 s., 30,0 z³

Leniowska L., Aktywne metody redukcji
drgañ p³yt ko³owych, 180 s., 13,0 z³

Piecuch A. (red.), Dydaktyka informatyki.
Procesy uczenia siê � nauczania infor-
matyki i technologii informacyjnych,
196 s., 15,0 z³

Walat W., Modelowanie podrêczników
techniki-inforamtyki, 324 s., 22,0 z³, wyd.
II zmienione
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Wydzia³ Ekonomii rozpocz¹³ dzia³alno�æ w struk-
turze Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 wrze�nia
2001 roku. Jest jednostk¹ opieraj¹c¹ siê na
dorobku i wieloletnich do�wiadczeniach uczel-
ni, z których po³¹czenia powsta³, a wiêc Wydzia-
³u Ekonomii w Rzeszowie, Akademii Rolniczej
im. H. Ko³³¹taja w Krakowie oraz Wydzia³u Eko-
nomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odow-
skiej w Lublinie � Filii w Rzeszowie i sta³ siê
kontynuatorem ich wieloletnich tradycji akade-
mickich. Aktualnie Wydzia³ Ekonomii jest trze-
cim co do wielko�ci, prê¿nie rozwijaj¹cym siê
wydzia³em na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Dziekanem Wydzia³u Ekonomii od pocz¹tku
jego funkcjonowania w ramach Uniwersytetu
Rzeszowskiego jest prof. zw. dr hab. Sylwester
Makarski. Funkcjê prodziekana ds. nauki i roz-
woju pe³ni dr hab. prof. UR Mieczys³aw Król,
prodziekanem ds. studenckich jest dr in¿. Bog-

dan Wierzbiñski, za� stanowisko prodziekana
ds. studiów niestacjonarnych powierzono dr in¿.
Grzegorzowi �lusarzowi.

 Na Wydziale Ekonomii zatrudnionych jest 94
pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym
13 profesorów, 54 doktorów oraz 27 magistrów.
Pod wzglêdem kadrowym daje to Wydzia³owi
Ekonomii czo³owe miejsce w regionie. Jest
wa¿nym dla Podkarpacia o�rodkiem rozwoju
nauk ekonomicznych o ugruntowanej i znacz¹-
cej pozycji w�ród krajowych jednostek o po-
dobnym profilu. Wyrazem tego jest miêdzy in-
nymi og³oszona w 2006 roku przez Pañstwo-
w¹ Komisjê Akredytacyjn¹, pozytywna ocena
jako�ci kszta³cenia na wszystkich poziomach
prowadzonych studiów oraz osi¹gniêta w tym
samym roku, ustalona przez Komisjê Badañ
na rzecz Rozwoju Nauki, trzecia kategoria
w�ród jednostek jednorodnych z grupy: �nauki

spo³eczne, ekonomiczne i prawne�. Osi¹gniê-
cie tych rezultatów nie by³oby mo¿liwe bez
przeprowadzonej reorganizacji pracy na Wy-
dziale i wdro¿enia programu wspólnego pla-
nowania i realizacji procesu dydaktycznego
oraz naukowo-badawczego dla poszczegól-
nych jednostek.

Od 1 kwietnia 2005 roku ze struktury Wydzia-
³u Ekonomii wy³¹czone zosta³y jednostki tech-
nologiczne, na bazie których powsta³ Wydzia³
Biologiczno-Rolniczy. Aktualnie Wydzia³ Ekono-
mii wspó³tworzy 9 jednostek:
l Katedra Teorii Ekonomii � kierownik prof. dr

hab. Micha³ Gabriel Wo�niak;
l Katedra Marketingu � kierownik prof. dr hab.

Sylwester Makarski;
l Zak³ad Ekonomiki i Organizacji Przedsiê-

biorstw � kierownik dr hab. prof. UR Roman
Fedan;

Wydzia³ Ekonomii
nowa strategia oparta na do�wiadczeniu

Budynek G³ówny Wydzia³u Ekonomii, przy  ul. Æwikliñskiej 2

WYDZIA£ EKONOMII
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l Zak³ad Finansów � kierownik dr hab. prof.

UR Jerzy Kitowski;
l Zak³ad Gospodarki Regionalnej � kierownik

dr hab. prof. UR Piotr Gêbica;
l Zak³ad Metod Ilo�ciowych � kierownik dr hab.

prof. UR Mieczys³aw Król;
l Zak³ad Polityki Gospodarczej i Agrobizne-

su � kierownik dr hab. prof. UR Adam Czu-
dec;
l Zak³ad Statystyki i Ekonometrii � kierownik

dr hab. prof. UR El¿bieta Maksymiak;
l Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informa-

tyki Gospodarczej � kierownik dr in¿. Colin
F. Hales.

Walorem Wydzia³u jest rozbudowana baza na-
ukowo-dydaktyczna oraz zaplecze socjalno-
techniczne. Obiekty Wydzia³u zlokalizowane s¹
w centrum miasta przy pl. Ofiar Getta oraz przy
ul. Æwikliñskiej (Rzeszów-Zalesie).

Podstaw¹ rozwoju Wydzia³u i kszta³towania
kadry akademickiej s¹ badania naukowe, które
koncentruj¹ siê wokó³ aktualnej problematyki
spo³eczno-ekonomicznej zwi¹zanej z:
l procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego,
l nierówno�ciami spo³ecznymi,
l rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i bu-

dowaniem kapita³u ludzkiego,
l warunkami rozwoju przedsiêbiorczo�ci i ada-

ptacji podmiotów do nowych warunków ryn-
kowych,
l spo³eczno-ekonomicznymi i instytucjonal-

nymi uwarunkowaniami rozwoju agrobiz-
nesu,
l ekonomik¹ rolnictwa i obszarów wiejskich

oraz dynamik¹ zmian struktury rolnictwa i ob-
szarów wiejskich,
l uwarunkowaniami rozwoju lokalnego i regio-

nalnego z uwzglêdnieniem wspó³czesnych

priorytetów rozwojowych (konkurencyjno�ci,
spójno�ci, wielofunkcyjnego rozwoju, zrów-
nowa¿onego rozwoju),
l rynkowymi mechanizmami kszta³towania ja-

ko�ci,
l marketingowymi mechanizmami kszta³towa-

nia lojalno�ci,
l efektywno�ci¹ gospodarowania, ocen¹ kon-

dycji finansowej firm, ocen¹ finansow¹ inwe-
stycji,
l wspomaganiem procesów gospodarczych,

przy zastosowaniu nowoczesnych narzêdzi
informatycznych i technik sieciowych.

W obrêbie wymienionych obszarów realizo-
wanych jest kilkadziesi¹t tematów szczegó³o-
wych, stanowi¹cych podstawê rozwoju nauko-
wego pracowników (rozpraw doktorskich i ha-
bilitacyjnych).

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwo-
ju Regionalnego, wspó³finansowanego z fundu-

szy UE, Wydzia³ Ekonomii realizuje zadania ba-
dawcze:
l �Rola lokalnych instytucji w przekszta³ceniach

rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospo-
darstw, po przyst¹pieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej�.
l �Tworzenie sieci wspó³pracy w zakresie in-

nowacji pomiêdzy przedsiêbiorstwami z ob-
szarów wiejskich i sektorem badawczo-roz-
wojowym na przyk³adzie powiatów: rzeszow-
skiego, ropczycko-sêdziszowskiego i biesz-
czadzkiego�.

Pracownicy Wydzia³u Ekonomii zaanga¿owa-
ni s¹ równie¿ w realizacjê projektów zewnêtrz-
nych wspó³finansowanych przez Uniê Europej-
sk¹ i bud¿et pañstwa, takich jak: �Funkcje Rze-
szowskiego Obszaru Metropolitalnego w sys-
temie spo³eczno-gospodarczym i innowacyjnym
województwa podkarpackiego�, �Transfer wie-
dzy i dzia³añ innowacyjnych w obszarze agro-
biznesu�, �Priorytetowe technologie dla zrów-
nowa¿onego rozwoju województwa podkarpac-
kiego�, �Rola w³adz samorz¹dowych w rozwoju
turystyki w kontek�cie wykorzystania zasobów
ludzkich na przyk³adzie woj. podkarpackiego�,
czy doradczo-szkoleniowy projekt pt. �Przygo-
towanie do eksportu� i inne.

Wa¿nym obszarem aktywno�ci naukowej Wy-
dzia³u Ekonomii jest organizacja konferencji
naukowych. S¹ one okazj¹ do tworzenia forum
dyskusyjnego, wymiany pogl¹dów i prezentacji
wyników prowadzonych badañ. Katedra Teorii
Ekonomii jest organizatorem zainaugurowane-
go w 2002 roku cyklu miêdzynarodowych kon-
ferencji nt. �Nierówno�ci spo³eczne a wzrost
gospodarczy�. Dotychczas w ramach cyklu od-
by³o siê piêæ konferencji, które corocznie gro-
madz¹ grupê oko³o 100 uczestników z kraju i za-
granicy, w tym m.in. o�rodków naukowych
z Ukrainy, Bia³orusi, Czech i Stanów Zjednoczo-
nych, jak te¿ przedstawicieli administracji rz¹-
dowej i samorz¹dowej oraz �wiata biznesu.

Obiekty Wydzia³u Ekonomii w centrum Rzeszowa, przy pl. Ofiar Getta

Konferencja Naukowa �Konsument a rynek� �  Iwonicz Zdrój 2005
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Charakter cykliczny ma równie¿ organizowa-
na przez Katedrê Marketingu, zainaugurowana
w 2005 roku miêdzynarodowa konferencja, pod
tytu³em �Konsument a rynek�. W roku 2007 te-
matem przewodnim s¹ �Marketingowe mecha-
nizmy kszta³towania lojalno�ci�. Konferencja
skierowana jest do przedstawicieli �wiata nauki
oraz praktyków zainteresowanych pog³êbianiem
wiedzy na temat relacji pomiêdzy firmami i ich
klientami. Du¿¹ aktywno�æ w organizacji miê-
dzynarodowych konferencji naukowych przeja-
wia równie¿ Zak³ad Finansów. Od 2001 roku
zorganizowanych zosta³o przez tê jednostkê
piêæ presti¿owych konferencji, z których ostat-
nia, odbywaj¹ca siê w Ar³amowie w dniach 21-
24 maja 2006 roku nt. �Regionalna wspó³praca
transgraniczna w krajach Europy �rodkowej
i Wschodniej � bilans dokonañ�, zgromadzi³a go-
�ci z sze�ciu europejskich krajów: Bia³orusi,
Bu³garii, Litwy, Rosji, S³owacji oraz Ukrainy.
W roku 2006 odby³a siê równie¿ organizowana
przez Zak³ad Ekonomiki i Organizacji Przedsiê-
biorstw konferencja nt. �Przedsiêbiorstwo i re-
gion w procesie transformacji�.

Oferta studiów

Studia na Wydziale Ekonomii umo¿liwiaj¹ zdo-
bycie szerokiej wiedzy ekonomicznej i umiejêt-
no�ci niezbêdnych do funkcjonowania na kon-
kurencyjnym rynku pracy. Uczelnia oferuje w ra-
mach kierunku ekonomia nastêpuj¹ce specjal-
no�ci:
l Ekonomia przedsiêbiorstwa
l Europejska integracja gospodarki ¿ywno-

�ciowej
l Gospodarka regionalna i lokalna

Od 2005 r. studia na Wydziale Ekonomii pro-
wadzone s¹ w systemie dwustopniowym, co jest
wyrazem dostosowania do za³o¿eñ �Deklaracji
boloñskiej�, która daje mo¿liwo�æ zdobywania
wiedzy i umiejêtno�ci zgodnych ze standarda-
mi obowi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej. Pierw-
szy stopieñ kszta³cenia na studiach ekonomicz-
nych koñczy siê uzyskaniem tytu³u zawodowe-
go licencjata. Program przygotowuje do podjê-
cia pracy zawodowej lub kontynuowania studiów
II stopnia � magisterskich.

Wynikaj¹ca z przyjêtego systemu kompaty-
bilno�æ i porównywalno�æ z programami na-
uczania na wiêkszo�ci europejskich uczelni,
daje szerokie mo¿liwo�ci absolwentom Wydzia-

Samorz¹d Studentów Wydzia³u Ekonomii UR

³u Ekonomii. Otwiera miêdzy innymi drogê do
kontynuowania studiów na innych uczelniach,
tak¿e poza granicami kraju oraz daje atut w po-
staci akceptowanego na terenie ca³ej Unii Eu-
ropejskiej dyplomu ukoñczenia szko³y wy¿szej.

Utworzenie nowych specjalno�ci w systemie
studiów dwustopniowych okaza³o siê dobrym
sposobem na unowocze�nienie oferty i spotka³o
z akceptacj¹ ze strony osób zainteresowanych
zdobywaniem wiedzy. O zaufaniu do poziomu
kszta³cenia na Wydziale Ekonomii i atrakcyjno-
�ci studiów �wiadcz¹ statystyki dotycz¹ce liczby
studiuj¹cych osób. W roku akademickim 2006/
2007 liczba studentów studiów stacjonarnych
wynios³a 1649, a studiów niestacjonarnych 1047
osób. W 2006 roku o przyjêcie na 200 miejsc na
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia ubie-
ga³o siê blisko 900 kandydatów.

Pragn¹cy poszerzyæ swoje umiejêtno�ci
i kwalifikacje studenci Wydzia³u Ekonomii czê-
sto korzystaj¹ z propozycji zdobycia certyfika-
tów umiejêtno�ci jêzykowych i informatycznych.
W ramach aktualnej oferty dydaktycznej istnie-
je równie¿ mo¿liwo�æ realizacji wybranych
przedmiotów z programu studiów w jêzyku an-
gielskim. Taka alternatywa pozwala na zdoby-
cie niezwykle cennego do�wiadczenia, w zakre-
sie pos³ugiwania siê jêzykiem obcym oraz
stanowi okazjê do kontaktów ze studentami
z wymiany miêdzynarodowej.

Postêpuj¹ce na Wydziale zmiany sprzyjaj¹ dal-
szemu rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.
Coraz czêstsze kontakty miêdzynarodowe umo¿-
liwiaj¹ zdobywanie nowych do�wiadczeñ i budu-
j¹ znacz¹c¹ pozycjê Wydzia³u oraz ca³ego Uni-
wersytetu w�ród uczelni Europejskich. Uczest-
nictwo kadry naukowej w realizacji projektów
unijnych oraz szerokie kontakty z biznesem po-

Podpisanie umowy o wspó³pracy z Wydzia³em Zamiejscowym w Koszycach Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratys³awie � maj 2006 r.
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zwalaj¹ na przekazanie do�wiadczeñ z praktyki
studentom.

Wspó³praca Miêdzynarodowa

Utrzymywane kontakty miêdzynarodowe po-
zwoli³y na nawi¹zanie trwa³ej wspó³pracy z za-
granicznymi uczelniami. Partnerami Wydzia³u
Ekonomii s¹ m.in.: Huddersfield University
w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet w Sztokholmie,
Uniwersidad de Zaragoza w Hiszpanii, Narodo-
wy Uniwersytet im. Jurija Fedkowicza w Czer-
niowcach na Ukrainie, Wydzia³ Zarz¹dzania
Uniwersytetu w Preszowie na S³owacji, Wydzia³
Zamiejscowy w Koszycach Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Bratys³awie na S³owacji oraz
Uniwersytet Humanistyczny w Zaporo¿u na
Ukrainie. W ramach wspó³pracy realizowana
jest wymiana pracowników i studentów, prowa-
dzone s¹ wspólne badania naukowe, nastêpu-
je wymiana do�wiadczeñ dydaktyczno-nauko-
wych podczas seminariów, konferencji oraz
wspólnie realizowanych projektów.

Funkcjonuj¹cy system studiów, dostosowany
do wymogów ECTS, umo¿liwia studentom z za-
granicy podejmowanie kszta³cenia na Wydzia-
le Ekonomii. W ramach programu Sokrates/Era-

Graduacja studentów naszego Wydzia³u Uniwersytecie w Huddersfield, w Wielkiej Brytanii, w listopadzie 2006 r.

smus ekonomiê na Uniwersytecie Rzeszowskim
studiowa³o do tej pory kilkudziesiêciu obcokra-
jowców, m.in. z: W³och, Rumunii, Hiszpanii, co
stanowi potwierdzenie atrakcyjno�ci oferty edu-
kacyjnej na rynku miêdzynarodowym. Nato-
miast studenci Wydzia³u Ekonomii zdobywaj¹
wiedzê, m.in. w: Huddersfield University � Wiel-
ka Brytania, Universidad de Zaragoza � Hisz-
pania; Univesidad Politecnica de Palencia �
Hiszpania; Szent Istvan Egyetem � Wêgry; Vi-
tus Bering University College � Dania; Noorde-
lijke Hogeschool Leeuwarden � Holandia, Uni-
versity of Abertay-Dundee � Szkocja. W roku
akademickim 2006/2007 odby³a siê uroczysta
graduacja naszych studentów na Uniwersyte-
cie w Huddersfield w Wielkiej Brytanii, z udzia-
³em prodziekana ds. studenckich dr in¿. Bog-
dana Wierzbiñskiego. Swoje dyplomy, bêd¹-
ce podsumowaniem pobytu na tej uczelni, ode-
bra³o 12 studentów Wydzia³u Ekonomii.

Wydzia³ Ekonomii stwarza równie¿ szansê wy-
jazdu studentów na praktyki, które odbywaj¹ siê
w przedsiêbiorstwach w Wielkiej Brytanii
i w Niemczech. Wyjazdy te realizowane s¹ w ra-
mach programu Leonardo da Vinci i ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem w�ród studentów.
W roku akademickim 2005/2006 na praktyki ta-
kie zakwalifikowa³o siê 19 studentów.

Perspektywy rozwoju

Zmieniaj¹ce siê wymagania rynku pracy tworz¹
konieczno�æ elastycznego podej�cia do kszta³-
towania wiedzy absolwenta. Dynamika sytuacji
sprawia, ¿e ci¹gle otwarta jest sprawa nowych,
autorskich programów studiów, których realiza-
cja podniesie atrakcyjno�æ i poszerzy ofertê
kszta³cenia. Za priorytetowy kierunek dla Wydzia-
³u uznajemy systematyczny rozwój naukowy ka-
dry, pozwalaj¹cy w przysz³o�ci ubiegaæ siê o pra-
wa doktoryzowania. W dalszym ci¹gu dbaæ bê-
dziemy o rozwój oraz poszerzanie krajowych i za-
granicznych kontaktów naukowych, zarówno
nauczycieli akademickich jak i studentów.

Wa¿nym naszym celem jest stworzenie atrak-
cyjnej oferty, uwzglêdniaj¹cej potrzeby instytu-
cji gospodarczych funkcjonuj¹cych na obsza-
rze po³udniowo-wschodniej Polski. Powstaj¹ce
plany stworzenia sta³ej oferty us³ug informacyj-
no-doradczych, w zakresie analiz ekonomicz-
no-rynkowych czy ekspertyz specjalistycznych,
stanowi¹ perspektywiczn¹ p³aszczyznê oddzia-
³ywania Wydzia³u Ekonomii na tempo i zakres
przemian w ¿yciu gospodarczym regionu.

Przygotowa³ ZDSPWE

WYDZIA£ EKONOMII
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W Hiszpanii postrzegamy Polskê jako odleg³y, bardzo zimny kraj�
Rozmowa z Paco Delgado, który wraz z 5 innymi studentami z Hiszpanii

kszta³ci siê na Wydziale Ekonomii UR*

Co studiujesz w Hiszpanii?
Studiujê �zarz¹dzanie firm¹� w mie�cie Ciudad
Real, na Uniwersytecie Castilla La Mancha.

Twoi koledzy studiuj¹ ten sam kierunek?
Tak, prawie wszyscy studiuj¹ zarz¹dzanie, José
Insa i Héctor Sanz studiuj¹ na Politechnice w
Walencji, Beatriz González na Uniwersytecie
Castilla La Mancha w Cuenca, a Miguel Ángel
García studiuje ekonomiê na Uniwersytecie Ca-
stilla La Mancha w Albacete.

Czy nasz Uniwersytet ró¿ni siê bardzo od
Waszego?
Mój Uniwersytet ma dopiero kilka lat, wiêc
wszystko jest nowe. Sale wyk³adowe s¹ wiêk-
sze i dobrze wyposa¿one. Natomiast w Rze-
szowie studenci z wyk³adowcami maj¹ bardzo
dobry kontakt, tutaj zajêcia s¹ bardziej osobi-
ste, mo¿na i trzeba byæ na nich bardziej ak-
tywnym.

Dlaczego zdecydowa³e� siê na studiowanie
w Polsce?

To zabawne, wszyscy wydaj¹ siê byæ tym zdzi-
wieni i zadaj¹ nam to pytanie. W moim przy-
padku zdecydowa³o to, ¿e wcze�niej pozna³em
kilku Polaków i opowiadali mi ciekawe rzeczy
o Waszym kraju, a hiszpañscy studenci, któ-
rzy byli tu w zesz³ym roku mówili nam, ¿e stu-
diuje siê tu bardzo dobrze.

Co zdziwi³o Ciê w Polsce najbardziej?
Najbardziej �maluch�, a¿ �tak ma³y� samo-
chód:)). Oprócz tego bardzo inni od naszych
stereotypów okazali siê Polacy. Chodzi o to,
¿e my�la³em, ¿e ludzie tutaj s¹ odrobinê �zim-
ni�. W Hiszpanii postrzegamy Polskê jako od-
leg³y, bardzo zimny kraj, z lud�mi o �ch³odnych�
charakterach (jak w innych �zimnych� krajach
typu: Norwegia, Finlandia, Rosja). Okaza³o siê,
¿e ludzie tutaj s¹ jak Hiszpanie � bardzo �otwar-
ci� i naprawdê przyja�ni!

S³ysza³em, ¿e byli�cie te¿ zaskoczeni tym
co jadamy w Polsce?
W Polsce kochacie zupy! W Hiszpanii nie ja-
damy ich zbyt wiele. Mnie najbardziej smakuje

¿urek, placki i bigos. Dla nas ta kuchnia jest
dziwna, ale przepyszna.

Co uda³o wam siê zwiedziæ w naszym kra-
ju?
Wiele miejsc: Kraków, Warszawa, Auschwitz,
Zakopane (które jest naprawdê mi³ym miejscem),
Gdañsk, Mazury, Sopot, £añcut, Wroc³aw i wiele
innych zak¹tków. To s¹ naprawdê interesuj¹ce
miejsca zwi¹zane z wa¿n¹ histori¹.

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê udanej sesji

*) Funkcjonuj¹cy na Wydziale Ekonomii system
studiów dostosowany do wymogów ECTS
umo¿liwia podejmowanie kszta³cenia studentom
z zagranicy. W ramach programu Sokrates/Era-
smus ekonomiê na Uniwersytecie Rzeszowskim
studiowa³o do tej pory kilkudziesiêciu obcokra-
jowców, m.in. z W³och, Rumunii i Hiszpanii

Rozmowê przeprowadzi³ i z angielskiego
prze³o¿y³

T. Surmacz

Studenci z Hiszpanii. Paco Delgado � pierwszy z prawej

WYDZIA£ EKONOMII
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Pracownicy Zak³adu Polityki Gospodarczej
i Agrobiznesu, zrzeszeni w Stowarzyszeniu na
Rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnic-
twie �Klub Integracji z Wiejsk¹ Europ¹�, dzia³a-
j¹cym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu
Rzeszowskiego realizowali w ub. roku projekt
Mo¿liwo�ci wykorzystania odnawialnych �róde³
energii w zrównowa¿onym rozwoju obszarów
wiejskich Podkarpacia, wspó³finansowany ze
�rodków UE i bud¿etu pañstwa.

Realizowany projekt zgodny by³ z celem kom-
ponentu 3 Programu Phare 2003 �Organizacje
pozarz¹dowe na rzecz zrównowa¿onego roz-
woju� i bezpo�rednio wpisywa³ siê w podjêt¹
problematykê, szczególnie w cele i priorytety
programu.

G³ównym celem zadania by³o budowanie
i wzmacnianie lokalnych koalicji pomiêdzy part-
nerami spo³ecznymi na rzecz rozwi¹zywania
problemów gospodarczych, spo³ecznych i eko-
logicznych terenów wiejskich Podkarpacia.

Punktem wyj�cia w budowaniu koalicji by³o zi-
dentyfikowanie najwa¿niejszych problemów
i podjêcie próby ustalenia mo¿liwo�ci ich roz-
wi¹zania, a w dalszej kolejno�ci przygotowanie
strategii dzia³ania w zakresie promocji wykorzy-
stania odnawialnych �róde³ energii na Podkar-
paciu.

Projekt kierowany by³ do rolników, przedsiê-
biorców, doradców (pracowników PODR) i sa-
morz¹dów lokalnych. Podjêt¹ tematyk¹ zainte-
resowano te¿ przedstawicieli pañstwowej i sa-
morz¹dowej administracji wojewódzkiej oraz
parlamentarzystów reprezentuj¹cych interesy
mieszkañców województwa podkarpackiego.
Zespó³ realizuj¹cy zadanie uzna³, ¿e tylko zin-
tegrowane dzia³ania, obejmuj¹ce jak najszer-
sz¹ reprezentacjê osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych mog¹ wesprzeæ procesy
wzmacniania lokalnych koalicji pomiêdzy part-
nerami spo³ecznymi na rzecz rozwi¹zywania
wa¿nych problemów gospodarczych, spo³ecz-
nych i ekologicznych.

Grupy docelowe wybrane zosta³y ze wzglêdu
na rolê, jak¹ odgrywaj¹ w kreowaniu zrówno-
wa¿onego rozwoju obszarów wiejskich. Udzia³
w projekcie z jednej strony producentów ro�lin
energetycznych, z drugiej przedsiêbiorców zaj-
muj¹cych siê ich przetwórstwem, doradców
(pracowników PODR) oraz przedstawicieli sa-
morz¹dów lokalnych dawa³ gwarancjê komplek-
sowego rozpoznania i przeanalizowania g³ów-

nych barier i szans zrównowa¿onego rozwoju
obszarów wiejskich. Stwarza³ równie¿ mo¿li-
wo�æ nabycia praktycznej wiedzy z zakresu pro-
dukcji, technologii i systemów ciep³owniczych
wykorzystuj¹cych biomasê oraz podjêcia wspól-
nych dzia³añ w celu zwiêkszenia poziomu wy-
korzystania odnawialnych �róde³ energii w wo-
jewództwie podkarpackim.

Projekt mia³ charakter edukacyjno-szkolenio-
wy. Merytoryczn¹ stronê projektu stanowi³y wy-
k³ady, zajêcia warsztatowe oraz wydana publi-
kacja.

20 kwietnia ub.r. w PODR w Boguchwale od-
by³o siê spotkanie rolników, przedsiêbiorców,
naukowców, doradców i przedstawicieli admi-
nistracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej. Forum
sk³ada³o siê z dwóch czê�ci: wyk³adowej i warsz-
tatowej. W czê�ci pierwszej zaprezentowano
referaty na temat mo¿liwo�ci pozyskiwania,
wykorzystania i finansowania odnawialnych �ró-
de³ energii, a w drugiej odby³y siê warsztaty w 3
sekcjach. Spotkanie zakoñczy³o siê wyjazdem
do PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dêba i firmy Ecoba-
mal Sp. z o.o. w Gajach � sponsora projektu.

Odnawialne �ród³a energii mog¹ mieæ znacz¹-
cy udzia³ w poprawie bilansu energetycznego
poszczególnych gmin i powiatów Podkarpacia.
Mog¹ przyczyniaæ siê do poprawy bezpieczeñ-
stwa energetycznego regionu i przynie�æ wy-
mierne efekty w postaci stworzenia nowych
miejsc pracy, promowania rozwoju regionalne-
go, jak równie¿ korzy�ci ekologicznych.

Energia ze �róde³ odnawialnych mo¿e byæ
alternatyw¹ dla importowanych paliw, powinna
przyczyniæ siê do zmniejszenia uzale¿nienia od
zagranicznych surowców. Dodatkow¹ motywa-
cj¹ jest mo¿liwo�æ dywersyfikacji �róde³ zaopa-
trzenia w energiê, zwiêkszenie konkurencji na
rynku energii oraz stworzenie nowych miejsc
pracy i rozwój obszarów wiejskich. Politykê pañ-
stwa zmierzaj¹c¹ do wzrostu wykorzystania
odnawialnych �róde³ energii kompleksowo okre-
�la �Strategia rozwoju energetyki odnawialnej�.
Wskazuje ona te¿ najwiêkszego odbiorcê ener-
gii ze �róde³ odnawialnych � rolnictwo, a tak¿e
mieszkalnictwo i komunikacjê. Dzia³ania ze stro-
ny pañstwa w tej sprawie powinny byæ bardziej
zdecydowane, zw³aszcza ¿e moment wydaje siê
odpowiedni; w tym roku producenci ro�lin ener-
getycznych po raz drugi mog¹ liczyæ na dop³aty
do upraw.

Dzia³ania Wydzia³u Ekonomii na rzecz
praktyki gospodarczej � odnawialne �ród³a energii

w zrównowa¿onym rozwoju Podkarpacia

Bogumi³a Grzebyk

PREZENTACJA KSI¥¯KI
SZEJK Z GALICJI

13 marca br. w rzeszowskiej ksiêgarni  Libra
odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki prof. W³odzimie-
rza Bonusiaka Szejk z Galicji. Ksi¹¿ka, to bo-
gata, oparta o nowe �ród³a  biografia Ignacego
£ukasiewicza, ukazuj¹ca jego osi¹gniêcia i za-
s³ugi nie tylko na polu przemys³u naftowego,
w sferze nauki, ale tak¿e na niwie patriotycznej
i spo³ecznej.  Nie brak w niej tak¿e informacji
o ¿yciu prywatnym £ukasiewicza � byciu �do-
brym synem�, �z³ym mê¿em�, romansie, �lubie
z 18 lat m³odsz¹ siostrzenic¹.

Debata � prowadzi³ j¹ red. Andrzej Potocki �
mia³a o¿ywiony i interesuj¹cy charakter. Po pre-
zentacji podstawowych za³o¿eñ wydawnictwa,
przebiega³a w formie wywiadu z prof. Bonusia-
kiem. Nie zabrak³o te¿ pytañ od zaproszonych
na promocjê go�ci oraz wypowiedzi poszerza-
j¹cej temat wiod¹cy spotkania o potrzebê po-
pularyzacji dorobku twórców przemys³u nafto-
wego w Galicji (a przez to i Podkarpacia), zja-
wisk geologicznych po³udniowo-wschodniej
Polski, dalszych badañ historycznych wydarzeñ
z XIX wieku.

Ksi¹¿ka (Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2007)
jest ju¿ do nabycia w ksiêgarniach, a wydawca
zapowiada jej angielskojêzyczne wydanie, któ-
rego prezentacja byæ mo¿e odbêdzie siê nie-
bawem w Brukseli.

Ma³gorzata Dworak

WYDZIA£ EKONOMII
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WARTO PRZECZYTAÆ
Zdzis³aw Wawrzyniak

NEWS FIRST
NOWO�CI NAJPIERW

Global Weather
Pogoda dla �wiata
Brasilia Chennai Mumbai
Brazylia Madras Bombaj
Watching news first
Ogl¹daj¹c nowo�ci najpierw
don�t forget
nie zapomnij
the simplest ideas and words
najprostszych my�li i s³ów
father mother children
ojciec matka dzieci
love trust hope
mi³o�æ ufno�æ nadzieja
they are more important
s¹ wa¿niejsze
than business or
ni¿ biznes lub
Quality Sex
jako�æ seksu

DAR, KTÓRY JEST ZADANIEM

Dar �wiêtego ¿ycia.
Dar twój jedyny.
Dar minut i miesiêcy.
Lat i zim.
Czy widzisz dar?
Mo¿e jest nadal opakowany
popêkanym papierem i sznurkiem
skrêpowany?
Otwórz tê paczkê.
Zajrzyj do �rodka.
Uca³uj jak czó³ko syna lub córki.
To jeste� ty � dar i zadanie.

Wiersz �Dar, który jest zadaniem� pochodzi z to-
mu �Refreny ¿ycia. Wiersze wê¿sze i szersze�.

Wawrzyniak Z., Refreny ¿ycia. Wiersze wê¿sze
i szersze, Rzeszów 2006.

�Frazy� pierwsze czytanie
Niedawno ukaza³ siê trzeci numer �Frazy�, kwar-
talnika spod znaku poezji, prozy i eseju. Kiedy
zag³êbimy siê w lekturê tego, jak zwykle, ob-
szernego zeszytu, dostrze¿emy, ¿e motywami,
które najbardziej rzucaj¹ siê w oczy s¹ linoryty,
ilustracje, exlibrisy rzeszowskiego Gutenberga
� Stanis³awa Gliwy, pochodz¹cego ze znajdu-
j¹cej siê ju¿ teraz w granicach naszego miasta
S³ociny. W dziale �Kronika� znalaz³y siê wra¿e-
nia z otwarcia wystawy prac Gliwy �Pisanie ksi¹-
¿ek bez u¿ycia pióra�.

Godny polecenia jest artyku³ �Sztuka jest prze-
stêpstwem � Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwaj-
caria�. Zamie�ci³a go na ³amach �Frazy� szwaj-
carska teatrolog Uta Schorlemmer. Ta absol-
wentka Uniwersytetu Humboldta w Berlinie na
co dzieñ zajmuje siê histori¹ teatru � od epoki
romantyzmu pocz¹wszy, ze szczególnym
uwzglêdnieniem dorobku Tadeusza Kantora
i Krystiana Lupy. Ponadto na swoim koncie ma
liczne artyku³y na temat wspó³czesnego teatru
polskiego.

Uwagê przykuwa równie¿ szkic Natalii Kudry
� �Kafka a kobiety�. Jest on prób¹ diagnozy

skomplikowanych relacji uczuciowych, jakie ³¹-
czy³y Franza Kafkê i Milenê Jesensk¹. Autorka
zainteresowa³a siê w szczególno�ci korespon-
dencj¹ tych dwojga osób.

Ciekawa, bo dotycz¹ca zagadnieñ tworzenia
na obczy�nie, jest rozmowa, jak¹ przeprowa-
dzi³ Jan Wolski z poet¹ Krzysztofem Kasprzy-
kiem, który od 1984 roku mieszka w Kanadzie
i tam tworzy. W ubieg³ym roku biblioteka �Fra-
zy� opublikowa³a najnowszy tomik Kasprzyka
zatytu³owany �Miejsce�.

Choæ �niegu za oknem jak na lekarstwo, pa-
naceum na taki stan rzeczy znalaz³a rzeszow-
ska poetka Krystyna Lenkowska. Swój wiersz
�Miastu, które nie przysz³o�, w omawianym nu-
merze pomieszczony, opatrzy³a mottem �Don�t
eat the yellow snow� (�Nie jedzcie ¿ó³tego �nie-
gu�) Franka Zappy. Bia³ego puchu zatem nie
skosztujemy, ale gwarantujê, ¿e zawarto�ci¹ 53.
numeru �Frazy� mo¿emy literacko-poetycko-
eseistycznie nasyciæ siê w zupe³no�ci. Gdy po-
zostanie w nas artystyczny g³ód, za 3 miesi¹ce
pojawi siê kolejne danie tego rodzaju, tym ra-
zem w karcie intelektualno-artystycznego menu
Podkarpacia opatrzone numerem 54.

Artur Tylmanowski
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W Rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycz-

nych od 8 lutego 2007 roku trwa pokaz dzie³

uczestników szóstej edycji Miêdzynarodo-

wego Triennale Malarstwa Regionu Karpaty

SREBRNY CZWOROK¥T � Przemy�l 2006.

Pierwszy pokaz tej edycji mia³ miejsce w li-

stopadzie i grudniu ubieg³ego roku w Gale-

rii ARP na Zamku w Krasiczynie.

W nastêpnej kolejno�ci Triennale bêdzie

prezentowane w podkarpackich regionach

Rumunii, S³owacji, Ukrainy oraz Wêgier.

W�ród laureatów tego presti¿owego dla ar-

tystów Podkarpacia Triennale znalaz³o siê

dwóch absolwentów Instytutu Sztuk Piêk-

nych: URSZULA CHROBAK zosta³a uhono-

rowana Trzeci¹ Nagrod¹, a PRZEMYS£AW

POKRYWKA Nagrod¹ Narodow¹ Ukrainy.

Jest to du¿y ich sukces jako laureatów  Prze-

myskiego Triennale; jest to te¿ sukces In-

stytutu Sztuk Piêknych Uniwersytetu Rze-

szowskiego, którego s¹ wychowankami.

u

Z ogromn¹ satysfakcj¹ przyj¹³em powierze-
nie mi funkcji kuratora odpowiedzialnego za
wy³onienie reprezentatywnej grupy artystów
malarzy z polskiego Podkarpacia w ramach
szóstej edycji Miêdzynarodowego Triennale
Malarstwa Regionu Karpat �Srebrny Czworo-
k¹t� � Przemy�l 2006. W trzeciej edycji tego¿
biennale mia³em zaszczyt przewodniczyæ jury
kwalifikacyjnemu, a w czwartej byæ jego
uczestnikiem.

Spotkania malarskie �Srebrny Czworok¹t�
ceniê za warto�ciowy � by nie powiedzieæ ory-
ginalny � koncept, ale te¿ za organizacyjny
rozmach i wielk¹ rolê kulturotwórcz¹, jak¹ od
lat pe³ni¹ one w krêgu piêciu podkarpackich
enklaw: Polski, Rumunii, S³owacji, Ukrainy
i Wêgier.

�Globalne� oblicze wspó³czesnej sztuki ci¹-
gle jeszcze ustanawiaj¹ muzealne i galeryj-
ne �centra� wielkich metropolii najbogatszych
krajów �wiata. Niestety, nie s¹ one zaintere-
sowane promowaniem dorobku twórczego
mniejszych o�rodków artystycznych. Miêdzy
innymi dlatego regionalne o�rodki sztuki ciê-
¿ar jego promocji coraz czê�ciej bior¹ na sie-
bie. Przemyskie triennale �Srebrny Czworo-
k¹t� ju¿ od dwunastu lat prowadzi tak¹ w³a-
�nie aktywno�æ, czyni¹c to, by tak powie-
dzieæ, nie tylko ze srebrnym, ale i ze z³otym
sukcesem.

Do tegorocznej edycji �Srebrnego Czworo-
k¹ta� z regionu polskiego Podkarpacia zapro-
si³em artystów trzech pokoleñ. Pokolenie naj-
starsze � �profesorskie� � reprezentuj¹: El¿-
bieta Kalinowska, Stanis³aw Górecki i Stani-
s³aw Bia³og³owicz. Pokolenie m³odsze repre-
zentuj¹: Marek Olszyñski, Antoni Nikiel, Jan
Siuta i Piotr Rêdziniak. Pokolenie najm³od-
sze reprezentuj¹: Urszula Chrobak i Przemy-
s³aw Pokrywka, dyplomanci mojej Pracowni
Malarstwa, absolwenci Instytutu Sztuk Piêk-
nych Uniwersytetu Rzeszowskiego z 2005
roku.

K A L I N O W S K A

Pamiêtam piêkne malarsko i g³êboko ducho-
we obrazy EL¯BIETY KALINOWSKIEJ, ma-
lowane jeszcze na studiach w krakowskiej
ASP. Tu¿ po dyplomie artystka porzuci³a �ma-
larstwo formy konwencjonalnej� i z godn¹
podziwu konsekwencj¹ zaczê³a penetrowaæ
magiczne obszary estetyczne �malarstwa ge-
stu�; realizacjom tym nada³a transakademic-
ki charakter. I ten w³a�nie rodzaj niekonwen-
cjonalnych notacji, czy to w technice malar-

skiej, czy rysunkowej, czy w postaci instala-
cji, artystka uprawia po dzi� dzieñ.

Mimo ¿e morfologia jej utworów odwo³uje
siê do estetyki zapisów inskrypcyjnych roz-
maitych kultur, malarka w swych �pisanych�
obrazach �wiadomie wykracza poza ich war-
stwê semantyczn¹, opisow¹, kodyfikuj¹c¹,
a tak¿e liternicz¹. Abstrakcyjna uroda ase-
mantycznych �inskrypcji� El¿biety Kalinow-
skiej, a zarazem ich magia, odwo³uj¹ siê do
uniwersalistycznie rozumianej �przestrzeni
sztuki� (okre�lenie artystki). W twórczo�ci tej
fascynuje mnie dialog, jaki prowadzi Ona po-
miêdzy duchowo�ci¹ przesz³o�ci i duchowo-
�ci¹ tera�niejszo�ci.

G Ó R E C K I

STANIS£AW GÓRECKI jest powszechnie
znany jako mistrz rysunkowego sfumato, ar-
tyku³owanego g³ównie w technice d³ugopisu i
o³ówka. Ma³o kto wie natomiast, ¿e Górecki
równie¿ maluje; w ostatnim okresie realizo-
wa³ siê wiêcej w³a�nie jako malarz ni¿ jako
rysownik.

Artysta ten, jakiegokolwiek by u¿ywa³ me-
dium, w ka¿dym jest geniuszem improwiza-
cji. �Podgl¹dam� jego twórczo�æ ju¿ od trzy-
dziestu lat i mogê powiedzieæ, ¿e w ka¿dej
swej fazie jest ona dla mnie ekscytuj¹cym zja-
wiskiem. Kosmizuj¹ce rysunki Góreckiego
emanuj¹ tajemniczym �wiat³em i kolorystycz-
n¹ ascez¹, natomiast jego malarstwo � prze-
ciwnie: jest kolorowe, radosne, bardziej wi-
talne ni¿ twórczo�æ rysunkowa. Na tegorocz-
n¹ edycjê �Srebrnego Czworok¹ta� artysta
wybra³ trzy poliptyki, malowane w konwencji
gestopochodnej abstrakcji. Tryptyk ten � trzy
monumentalne kwadraty � jawi siê niczym ko-
lorystyczny, zunizowany diagram, rejestruj¹-
cy grê rytmów otaczaj¹cej nas przyrody. Ta
cecha najbardziej mnie urzeka w przedsta-
wionych pracach.

B I A £ O G £ O W I C Z

Rodowód formalny, a tak¿e rodowód ducho-
wy twórczo�ci malarskiej STANIS£AWA BIA-
£OG£OWICZA mo¿na wywie�æ � miêdzy in-
nymi � z dwóch wielkich kultur malarskich:
ze szko³y Wac³awa Taranczewskiego (artysta
broni³ dyplomu w pracowni Mistrza) i z meta-
fizycznego malarstwa Jerzego Nowosielskie-
go (Bia³og³owicz od lat jest pod duchowym
urokiem figuracji Wielkiego Krakowianina).

SREBRNY CZWOROK¥T
Miêdzynarodowe Triennale  Malarstwa

Regionu Karpat

Z³oty
�Srebrny Czworok¹t�

Tadeusz Gustaw Wiktor

INSTYTUT SZTUK PIÊKNYCH
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INSTYTUT SZTUK PIÊKNYCH
Ale rzeszowski malarz szkó³ tych nie powie-
la, nie na�laduje, wrêcz przeciwnie, posze-
rza ich zakres formalny i duchowy.

Artysta uprawia figuracjê postkolorystycz-
n¹, która odwo³uje siê do tre�ci �wieckich, ale
te¿ sakralnych. Oryginalnie dialogizuje po ma-
larsku z symboliczn¹ przestrzeni¹ rzeczywi-
sto�ci biblijnej. Jego obrazy ujmuj¹ odbiorcê ko-
lorystyczn¹ urod¹ i kompozycyjnym wyrafino-
waniem; nie ukrywam, ¿e za te w³a�nie przy-
mioty bardzo lubiê przebywaæ w ich otoczeniu.

O L S Z Y Ñ S K I

MAREK OLSZYÑSKI robi wszystko, by jego
�rodowisko uniwersyteckie � i nie tylko �
uwierzy³o, ¿e jest grafikiem. Ba! Czyni to
z niez³ym skutkiem, wszak zarówno doktorat,
jak i habilitacjê, broni³ z grafiki warsztatowej.
Ja jednak z t¹ jego deklaratywno�ci¹ polemi-
zujê, uwa¿am mianowicie, ¿e twórca jest
przede wszystkim malarzem. S¹dzê te¿, ¿e
jego grafiki dlatego broni¹ siê artystycznie,
gdy¿ realizuj¹c je, wykorzystuje sw¹ malar-
sk¹ naturê, w tym nadzwyczajn¹ wra¿liwo�æ
kolorystyczn¹.

Artysta uprawia, rzek³bym, figuracjê �rodka;
posiada niezwyk³¹ umiejêtno�æ stylistyczn¹,
polegaj¹c¹ na oryginalnej miksacji jêzykowej
wielu malarskich konwencji w jeden, spójny
formalnie twór obrazowy. Figuracja ta zawiera
w¹tki autoironiczne, prze�miewcze, a tak¿e
polemiczne czy liryczne. Bogactwo stylistycz-
ne i tre�ciwe prac malarskich Olszyñskiego
sprawia, ¿e ogl¹da siê je jak pamiêtnikow¹
kronikê jego codziennych prze¿yæ.

N I K I E L

Malarstwo ANTONIEGO NIKLA magnetyzuje
aur¹ poetyck¹ i majestatem kompozycyjnym.
Postrzegam je przede wszystkim w katego-
riach muzycznych � jako oddzia³ywanie ma-
larskie naprzemiennych, zwykle wertykalnych
duktów linearnych, które �sp³ywaj¹� po p³ót-
nie niczym rzêsisty deszcz.

Choæ formê obrazów Nikla nale¿y wywodziæ
z bogatej morfologii pejza¿u naturalnego, ich
ostateczny wizerunek jest pe³en jego reduk-
cyjnych uproszczeñ; w swej morfologii s¹ one
zaledwie echem obrazowym pierwowzoru.
Tak ustrukturowane kompozycje �czyta� siê
bardziej jako quasi-abstrakty ni¿ jako quasi-
pejza¿e. W ostatnich latach artysta ukazuje
przede wszystkim muzykê b³êkitów, granatów

i szaro�ci. Czêsto miesza te barwy z biel¹
i czerni¹, lecz tak intonuje ich brzmienie, aby
oddzia³ywa³y medytatywnie, wyciszaj¹co. Na
wskro� kontemplatywne obrazy Antoniego
Nikla maj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc.

R Ê D Z I N I A K

Malarstwo PIOTRA RÊDZINIAKA �ledzê ju¿ od
kilku lat. Bardzo ceniê jego eksperymenty tech-
niczno-warsztatowe; artysta wykazuje siê
w tym zakresie du¿¹ inwencj¹, któr¹ kreatyw-
nie wspiera sw¹ kultur¹ malarsk¹. Gdy
w czerwcu 2006 roku trafi³em na indywidual-
n¹ wystawê artysty w rzeszowskim BWA, za-
chwyci³y mnie jego nowe prace, wykonane przy
u¿yciu technik papierowych. W³a�nie te prace
sprawi³y, ¿e postanowi³em ich autora zaprosiæ
do udzia³u w �Srebrnym Czworok¹cie�.

Malarz sobie tylko znan¹ technologi¹ two-
rzy z czerpanego papieru intryguj¹ce po-
wierzchnie fakturalne; czêsto wykorzystuje
ich naturaln¹ barwê, bywa te¿, ¿e subtelnie
je podmalowuje. Utajona geometria struktur
obrazów, ich kompozycyjny ascetyzm, natu-
ralne piêkno materii porowatego papieru i ich
muzyczny rezonans to walory, które w ostat-
nich dzie³ach rzeszowskiego artysty ujmuj¹
mnie w szczególny sposób.

Konkursowe obrazy Rêdziniaka, zatytu³owa-
ne �Powiew�, �L�nienie�, �W deszczu�, to pej-
za¿owe reminiscencje prze¿yæ, jakich twórca
doznaje, kontempluj¹c podkarpack¹ przyrodê.
Utwory te maj¹ w sobie poetyck¹ moc haiku.

S I U T A

JAN SIUTA od lat spaceruje po kamiennym
ogrodzie, w którym �ród³em inspiracji malarskich
i rze�biarskich s¹ dla niego granitowe, marmu-
rowe, dolomitowe i piaskowe ska³y, p³yty i obe-
liski. Jako w³a�ciciel firmy kamieniarskiej, ale
przede wszystkim jako rze�biarz i malarz, ka¿-
dego dnia, od wielu lat, studiuje naturalne piêk-
no wieczystej tajemnicy swego kamiennego
arboretum. Jest niczym �archeolog�, który od-
krywa piêkno, od zawsze kryj¹ce siê w duszy
kamieni. Gestem pêdzla, ruchem szmaty, akro-
batyczn¹ prac¹ d³oni po podobraziu ingeruje w
transparentne barwy têczy, by ods³oniæ ich �wie-
czysty dramat�. Artysta piêkno to nie tylko uka-
zuje; na swój sposób je tak¿e sakralizuje, du-
chowo uwznio�la, a tak¿e upodmiotawia.

W bogatej twórczo�ci malarskiej Siuty
szczególnie urzek³y mnie �obrazy miedziane�.

Trzy monumentalne kwadraty, którymi uczest-
niczy on w �Srebrnym Czworok¹cie�, zosta³y
wykonane w³a�nie tak¹ technik¹: blachê mie-
dzian¹ artysta poddaje dzia³aniu kwasu. Sto-
suj¹c tê osobliw¹ procedurê, wywy¿sza przy-
padek. Uroda malarska powsta³ych dziêki nie-
mu efektów jest bezsporna.

C H R O B A K

URSZULA CHROBAK, moja dyplomantka,
bardzo wcze�nie, bo ju¿ na prze³omie dru-
giego i trzeciego roku studiów, odnalaz³a swój
stylistyczny kod  obrazowy. Od tamtego cza-
su konsekwentnie go uszlachetnia malarsko.
Rok temu pisa³em o niej: �Obrazy m³odej ar-
tystki to mroczne, o otch³annej wymowie po-
wierzchnie, z których wy³aniaj¹ siê, b¹d�
w które wtapiaj¹ siê anonimowe sylwetki mê-
skie czy ¿eñskie, zastyg³e w wyszukanych,
wielce tajemniczych pozach. (�) Jest w kla-
sycyzuj¹cej figuracji Urszuli Chrobak i elegan-
cja form, i wytworno�æ barw, jest w niej jaki�
trudny do sprecyzowania wymiar g³êbi; s¹
w tej twórczo�ci elementy �nowej duchowo-
�ci�. Poetycki �wiat malarskich liryków Urszuli
Chrobak, jest subtelny i bezg³o�ny�.

P O K R Y W K A

PRZEMYS£AW POKRYWKA to drugi dyplo-
mant z mojej Pracowni Malarstwa, który moim
zdaniem w pe³ni zas³u¿y³ na uczestnictwo
w �Srebrnym Czworok¹cie�. Przez wszystkie
lata studiów na tle nie mniej uzdolnionych ró-
wie�ników wyró¿nia³ siê ogromn¹ determina-
cj¹ twórcz¹. Jej efekty artystyczne szybko wy-
da³y owoce.

Stosunkowo niedawno, opiniuj¹c tê twór-
czo�æ, pisa³em miêdzy innymi: �Za g³ówne
cechy obecnego stanu malarskiej twórczo�ci
Pokrywki uzna³bym syntetyzm kompozycyj-
ny mocno zgeometryzowanych struktur oraz
wysokiej próby �malarsko�æ� pól barwnych,
kompozycyjnie dyscyplinowanych przez ten
syntetyzm. Gdy wiêc artysta maluje swe �pej-
za¿owe zamy�lenia� (jego w³asne okre�lenie)
czy motyw martwej natury albo motyw aktu,
obrazowe efekty tych artystycznych medyta-
cji nieomal zawsze s¹ dalece wyabstrahowa-
n¹ ide¹ wyj�ciowych motywów. Podobnie
wygl¹da to równie¿ wtedy, gdy tworzy kom-
pozycje abstrakcyjne, które na ogó³ �czyta siê�
jako syntetyczne sublimaty dalece przetwo-
rzonej figuracji.�
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Grzegorz Frydryk pokaza³ w Bibliotece UR za-
ledwie osiem prac, rysunków, które powsta³y
w latach 2004�2007 i zosta³y wykonane
w technice o³ówkowej na kartonie z wykorzy-
staniem kalki kopiuj¹cej. Ta niewielka, kame-
ralna ekspozycja, podejmuje jednak trudne za-
danie wypowiedzenia zwi¹zków cz³owieka
z cz³owiekiem, ujawnienia jego relacji z oto-
czeniem, stosunek do czasu, przesz³o�ci
i przysz³o�ci, do znaków zastanych, tworzo-
nych i pozostawianych.

Artysta skomponowa³ opowie�æ o codzienno-
�ci, o zwyk³ych zdarzeniach, przedmiotach i ele-
mentach naszego ¿ycia (kromka chleba, port-
fel), które jakkolwiek pozornie znikome i niewa¿-
ne, s¹ znacz¹ce, a nawet wielkie, bo podsta-
wowe i niezbêdne.

Mamy tu do czynienia z dzie³em plastycznym,
które mo¿e zastêpowaæ wiele �pracowicie zapi-
sanych stronic�. Pozwala obserwowaæ w³asny,
oczywisty, ale zarazem tajemniczy, �wiat. To
rodzaj wizji, któr¹ odbiorca przyjmuje z zacie-

S³yszeæ oczyma
Grzegorz Frydryk, Opowie�æ pielgrzyma

Jan Wolski

Od 26 stycznia do 28 lutego br. w Czytelni
Prasy Bie¿¹cej mo¿na by³o ogl¹daæ wysta-
wê prac m³odego artysty Grzegorza Frydry-
ka, zatytu³owan¹ Opowie�ci pielgrzyma.
Grzegorz Frydryk, asystent w Instytucie Sztuk
Piêknych w Zak³adzie Grafiki Warsztatowej UR,
dyplom uzyska³ z malarstwa w pracowni prof.
Ireny Popio³ek-Rodziñskiej oraz z grafiki
u prof. Andrzeja Pitscha. Od 2001 r. wyró¿-
niany presti¿owymi nagrodami, m. in.: w 2003 r.
pierwsze miejsce w konkursie �Grafika Kwar-
ta³u� BWA Rzeszów, 2004 � nagroda Wojewo-
dy Podkarpackiego w konkursie �Obraz, Grafi-
ka, Rysunek, Rze�ba Roku�, 2006 � kwalifika-
cja grafiki do bibliofilskiego wydania Pisma �w.
(Poznañ). Z innych osi¹gniêæ nale¿y wymieniæ
Stypendium Fundacji im. Tadeusza Kulisiewi-
cza w Warszawie, w 2002 r.
W Czytelni prezentowane by³y obrazy zatytu-
³owane: �Kamieñ odrzucony�, �Chleb powsze-
dni�, �Najwa¿niejsze jest niewidoczne�, �O nie-
ustannej modlitwie�, �W pamiêci I...�.
Tytu³y przedstawionych w Bibliotece UR prac
u�wiadamiaj¹ nam moralno-filozoficzny kon-
tekst twórczo�ci Frydryka. A co Artysta powie-
dzia³ nam o swoim dziele?

JMK

�� Ta ksi¹¿eczka w mojej torbie? W³a�ciwie nie
wiem, zwyczajna ksi¹¿eczka, pod tytu³em
�Opowie�ci pielgrzyma��
� Kto to napisa³?
� Nie wiem - niedbale odpowiedzia³a Fanny.
� Podobno jaki� rosyjski ch³op�Nie wymienia
ani razu swojego nazwiska��
S¹ to s³owa z przedmowy ksi¹¿ki, która sta³a
siê dla mnie inspiracj¹ do wypowiedzi plastycz-
nej. Swoimi pracami chcia³em pokazaæ, co jest
kluczem tej ksi¹¿ki i co jest istotne w naszym
¿yciu.
Je�li patrzy siê na zaoran¹ ziemiê, to nic nie
widaæ prócz ziemi. Pó�niej co� z niej wyro�nie.
Chcê uchwyciæ to co�, czyli tajemnicê wzra-
stania.
Przedmioty, które mo¿na dostrzec na pracach,
zostaj¹ otoczone, oplecione wezwaniem sta-
j¹cym siê najwa¿niejsz¹ rozmow¹. Biel t³a jest
cisz¹ i s³uchaniem. Wype³nienie przestrzeni za-
anga¿owaniem. Materia rysunkowa kamieni,
chleba, skórzanej podkówki, zdjêcia, namiotu
czy wys³u¿onej modlitewnej ksi¹¿eczki, nabie-
ra innego wymiaru i dotyka tego, co duchowe.
Forma czerni, bieli i szaro�ci nie narzuca siê
zmys³om; wymaga zatrzymania siê, wysi³ku
i zaanga¿owania.

Grzegorz Frydryk
Najwa¿niejsze jest niewidoczne,o³ówek-kalka, 50x70, 2004
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kawieniem. Jego uwagê bowiem przykuwa kon-
kret, który sw¹ magi¹ i tajemnic¹ przenosi wi-
dza do ciekawego �wiata, poza konkretny czas
i okre�lon¹ przestrzeñ. Frydryk prezentuje cykl
prac rysunkowych zainspirowanych powsze-
dnio�ci¹. Przygl¹da siê przedmiotom codzien-
nego u¿ytku, które poprzez to uzyskuj¹ now¹
jako�æ. W obserwacji tej detal przek³adany jest
niejako na kszta³t symbolicznych znaczeñ, po-
jedynczy drobiazg zostaje uogólniony. Uwaga
skoncentrowana jest na szczególe, co powo-
duje, ¿e prace zyskuj¹ walor pewnej naturalnej
szczero�ci. Stworzone ze szlachetn¹ prostot¹,
bez zbêdnych popisów zrêczno�ci. Potwierdza
siê stara prawda, ¿e najprostsza kompozycja
najlepiej umie przekazaæ ideê.

Te wybijaj¹ce siê na plan pierwszy trwa³e ele-
menty, przedmioty jakby niezmienne, wyziera-
j¹ce z t³a strzêpki tekstów lub wiêksze ich ca-
³ostki (ró¿aniec, portfel-podkówka, fotografia),
s¹ tak¿e przejawem czego� trwa³ego, ponad-
czasowego, absolutnego, czego�, co zarazem
nie podlega zmianom, jest w³a�nie trwa³e. Pra-
ce te maj¹ niew¹tpliwie znaczenia symbolicz-
ne, wyra¿aj¹ lub ujawniaj¹, albo przynajmniej
prowokuj¹ do przypisywania im innych, ni¿ tyl-
ko tych, dostrzeganych wprost, znaczeñ, pobu-
dzaj¹ do rozmy�lañ, a nawet do medytacji. Ar-
tysta obrazy te rozwija w tak konkretnym kszta³-
cie, by wspomóc nasze rozumienie. A mo¿e i
swoje w³asne (rysunek �Najwa¿niejsze jest nie-
widoczne�).

Nie s¹ te prace jako� nadmiernie kolorowe.
Pozorne ubóstwo barw jest tu wyj¹tkowo przy-
datne, bowiem pozwala uchwyciæ specyficzn¹
niedookre�lono�æ formy, a jednak s¹ swoi�cie
migotliwe, choæ nadmiar barw nie dawa³by ra-
czej mo¿liwo�ci odpowiedniego skupienia.

Dostrzec w nich mo¿na nie tylko proste od-
zwierciedlenie przedmiotów czy zdarzeñ w na-

szej zmys³owej percepcji, to nie jest ich na�la-
dowanie, lecz przede wszystkim ekspresja bar-
dzo osobistych tre�ci, próba odwzorowania sta-
nów emocjonalnych, dla których kompozycje te
stanowi¹ najlepsze no�niki.

Poetyckie metafory Frydryka (bo s¹ te prace
poetyckimi metaforami) nie tyle oddaj¹ kszta³ty
materialne, co w³a�ciwie próbuj¹ uchwyciæ ja-
k¹� g³êbsz¹ rzeczywisto�æ, wyraziæ, zakre�liæ
ideê. Za� idea, oddawana w formie plastycz-
nej, zda siê byæ bardziej czytelna i g³êbsza ni¿
ta sama zawarta tylko w s³owach (cykl �O nie-
ustannej modlitwie�).

Zgodnie z tym powszechnie znanym zdaniem,
¿e �na pocz¹tku by³o s³owo�, funkcjonuje prze-
�wiadczenie, ¿e podstaw¹ kultury, naszego spo-
sobu my�lenia, jest mowa, bez której nie mo-
¿emy siê obej�æ, bez której nie jeste�my w sta-
nie istnieæ. Jednak obserwuj¹c prace Frydryka,
nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e na pocz¹tku by³ ob-
raz. Jego my�lenie jest bowiem niczym innym,
jak w³a�nie operowaniem pewnymi znakami,
które kryj¹ w sobie pojêcia, ci¹gi skojarzenio-
we, my�li. Artysta, zda siê wymagaæ, niczym
mistrzowie Dalekiego Wschodu, rozmowy bez
s³ów, raczej medytacji nad kszta³tem zakre�lo-
nym na karcie papieru, ni¿ o nim opowiadania
(znakomite prace: �Kamieñ odrzucony� czy
�Chleb powszedni�).

To kompozycje, które mog¹ wzbudziæ zachwyt
i dostarczyæ widzowi rado�ci p³yn¹cej z same-
go ich ogl¹dania. Wystawione na publiczny
ogl¹d, maj¹ moc nadawania formy ideom, ja-
kim� tajemniczym pierwowzorom. U�wiadamia-
j¹ odbiorcy wzajemne powi¹zania wszelkich ele-
mentów, rzeczy i ludzi, wymuszaj¹ koncentra-
cjê, poprzez co widz stwarza sobie w³asny,
wewnêtrzny obraz.

W pewnym sensie Frydryk s³yszy oczyma i wi-
dzi uszami. Wa¿ny w tym procesie jest element

ol�nienia, nag³ego impulsu, intuicji, natchnienia,
które s¹ czym� analogicznym do do�wiadcze-
nia religijnego albo nawet mistycznego. Rów-
nie¿ rzeczy zdaj¹ siê posiadaæ duszê. Codzien-
ne przedmioty ¿yj¹ wiêc swoim ¿yciem, chocia¿
innym ni¿ ludzkie (rysunek pod tytu³em �W pa-
miêci�).

W rzeczach zwyczajnych, przedmiotach co-
dziennego u¿ytku, naturalnych, tkwi pewna praw-
da, któr¹ zobaczyæ mo¿na tylko przez umys³, czu-
cie, czego nie da siê dociec rozumem. Zdarzyæ
siê to mo¿e dopiero w odpowiednim skupieniu,
w momentalnym przeczuciu, ale i spontanicznie.
Cechy te z kolei nadaj¹ obrazowi walor realno�ci
i jednocze�nie uniwersalno�ci.

Przy tym nie s¹ to jakie� ilustracje w dos³ownym
znaczeniu, lecz autorska wypowied� plastyczna,
swoisty dialog z tekstem kultury.

Widaæ w tych pracach fascynacjê i perfek-
cyjne d¹¿enie artysty do opanowania warsz-
tatu, a to z kolei jest mniej lub bardziej �wia-
domym nawi¹zywaniem do realizmu. Ogrom-
n¹ rolê gra te¿ �wiat³o, które wydobywa niu-
anse kontrastu i cieni.

W sumie powsta³a jako�æ, która ³¹czy wyobra�-
niê ze sprawno�ci¹ manualn¹ i opanowaniem tech-
niki. W jakiej� mierze na�laduje precyzjê staro-
�wieckich drzeworytów i stalorytów.

Doda³bym jeszcze, co w tu przedstawionym
kontek�cie jest nie bez znaczenia, ¿e Grzegorz
Frydryk mo¿e siê wykazaæ dyplomami z malar-
stwa oraz z grafiki, ¿e by³ stypendyst¹ Fundacji
im. Tadeusza Kulisiewicza, ¿e w minionym roku
zaproszono go do elitarnego poznañskiego
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na zilustrowaniu
bibliofilskiego wydania Pisma �wiêtego, ¿e jest
on tak¿e pomys³owym, pe³nym inwencji, twór-
c¹ ok³adek ksi¹¿kowych. Ale to ju¿ nieco inna
opowie�æ...

O nieustannej modlitwie,o³ówek-kalka,100x70,2005

W pamiêci I, o³ówek, 50x70, 2006
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Mo¿na odej�æ na zawsze,
by stale byæ blisko
Ksi¹dz Jan Twardowski (1915-2006) jest niew¹tpli-
wie jednym z najwybitniejszych przedstawicieli
wspó³czesnej liryki religijnej. Jest poet¹ czytanym
przez ludzi wierz¹cych, choæ wydaje siê, ¿e w³a�ci-
wymi adresatami jego wierszy s¹ niedowierzaj¹cy,
chwiej¹cy siê w wierze, szukaj¹cy. W poezji ks.
Twardowskiego znale�æ mo¿na �wiadectwa g³êbo-
kiej wiary, ale i wahanie, zw¹tpienie, strach i sa-
motno�æ, poza tym, jakby dla równowagi, humor �
ciep³y, bezceremonialny, dotycz¹cy rzeczy ma³ych,
codziennych, ale i tych wielkich, ostatecznych.

Jego poezja przemawia do czytelnika, zaskakuje
dosadno�ci¹, celno�ci¹, prostot¹. Osza³amia sposo-
bem widzenia �wiata, niepospolit¹ oczywisto�ci¹ pa-
radoksalnych obserwacji i nieoczekiwanych wniosków.

Ksi¹dz Twardowski udowadnia, ¿e rozwa¿ania
teologiczne, czu³o�æ i mi³o�æ mo¿na snuæ tonem
lekkim, jêzykiem prostym, przy pomocy oswojonych
wyobra¿eñ. Unika patosu, zw³aszcza podejmuj¹c
tematy sacrum. Jest wierny swej postawie: My�lê
jak uklêkn¹æ i nie zadrzeæ nosa do góry...
W pierwsz¹ rocznicê �mierci ks. Jana Twardow-
skiego w holu Biblioteki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego zorganizowana zosta³a wystawa po�wiê-
cona ¿yciu i twórczo�ci poety. Serdecznie za-
praszamy do jej obejrzenia.

A.B.

KONFERENCJE NAUKOWE

6 listopada ub. r. nauczyciele akademiccy i stu-
denci Wydzia³u Wychowania Fizycznego uczest-
niczyli w konferencji zorganizowanej wspólnie
z uczelni¹ w Ro¿niavie, fili¹ Uniwersytetu im. Pa-
vla J. �afarika w Koszycach.

Na miejscu, po zakwaterowaniu w niewielkim, sym-
patycznym prowincjonalnym hoteliku, nasza grupa prze-
sz³a spacerkiem do odnowionego, neoklasycznego,
dwuskrzyd³owego, starego cesarsko-królewskiego szpi-
tala z 1887 r., gdzie honory domu pe³nili; rektor koszyc-
kiego uniwersytetu prof. Vladimir Babèak i prorekto-
rzy: prof. Alexander Feher, prof. Igor �ulla, prof. Ján
Sabo oraz prof. Milan Durièek.

Obrady otworzy³ prof. Vladimir Babèak, w czê�ci
merytorycznej przewodniczyli profesorowie: K. Obo-
dyñski i W. Dohnal. G³ówny referat Filozoficzna re-
fleksja nad rekreacj¹ � za³o¿enia nowej antropologii
autorstwa prof. K. Obodyñskiego i W. Cynarskiego
przedstawi³ drugi z autorów. Tego dnia mieli�my po-
nadto mo¿liwo�æ wys³uchania jeszcze jednego wy-

Miêdzynarodowa konferencja Trendy
w rekreacji fizycznej a wspó³czesny styl ¿ycia

w Ro¿niavie (S³owacja)

st¹pienia naszego przedstawiciela � prof. R. Kaliny
� Ekstremum reakcji, którego multimedialn¹ czê�æ
przygotowa³ mgr Robert B¹k.

Obradom kolejnego dnia przewodniczy³ prof. R. Ka-
lina, za� swoje referaty przedstawili m.in.: dr S. Zabor-
niak (Lekkoatletyczne mo¿liwo�ci w kulturze fizycznej),
dr P. Rut (Czas wolny i aktywne formy jego spêdzania
w �wietle wyników badañ mieszkañców Podkarpacia),
dr D. S¹decka (Aktywno�æ rekreacyjna studentów wy-
chowania fizycznego UR), prof. Z. Wnuk (Turystyka
w Miêdzynarodowym Rezerwacie Biosfery �Karpaty
Wschodnie� na przyk³adzie parków krajobrazowych
Doliny Sanu i Ci�niañsko-Wetliñskiego).

Na zakoñczenie konferencji przedstawiciel wêgier-
skiej firmy wyst¹pi³ z prezentacj¹ programu
IDONEUS, który ma na celu budowê centrum agro-
turystycznego z elitarnym klubem je�dzieckim
i obiektami sanatoryjnymi, wykorzystuj¹cymi wody
termalne. Mo¿e on siê staæ wielk¹ atrakcj¹ turystycz-
n¹ w tej czê�ci Europy.

Krzysztof Kubala

Nasza wspó³praca z Uniwersytetem Rzeszow-
skim � mówi prorektor do spraw rozwoju Uni-
wersytetu P. J. �afárika w Koszycach, doc. RNDr.
Ján Sabo, CSc. � zosta³a usankcjonowana umow¹
miêdzy uczelniami w 2003 r. W ten sposób obydwie
strony wyrazi³y swoj¹ wolê wspó³pracy w dydaktyce
i naukowych badaniach. Konkretne plany wspólnych
inicjatyw s¹ efektem kontaktów w³adz obu uczelni,
profesorów, pracowników naukowych i studentów.
W takim postrzeganiu rozwoju bilateralnej wspó³pra-
cy zawarta jest motywacja do podejmowanych dzia-
³añ: wymiany osób na pobytach studyjnych i na sta-
¿ach, organizowanie wspólnych konferencji i tym po-
dobnych przedsiêwziêæ. Ogólna umowa o wspó³pra-

cy zyska³a znacz¹ce wsparcie we wspólnej realiza-
cji programu Sokrates/Erasmus. Tu jest porozumie-
nie Wydzia³u Prawa i Matematyczno-Przyrodnicze-
go Waszego Uniwersytetu z odpowiednimi jednost-
kami naszej Uczelni.

Przyk³adem mo¿liwej wspó³pracy naukowej jest te¿
konferencja, któr¹ zorganizowa³ nasz zamiejscowy
Wydzia³ Wychowania Fizycznego UPJ� w Ro�nia-
wie. Spotkali siê tu pracownicy naukowi i specjali�ci
zajmuj¹cy siê problematyk¹ �przemys³u czasu wol-
nego� z trzech krajów: S³owacji, Polski i Republiki
Czech. Wyg³oszono tu wiele interesuj¹cych refera-
tów, które bêd¹ podstaw¹ do wspólnych projektów
badawczych (w dziedzinie kultury fizycznej) na Uni-

wersytetach w Koszycach, Rzeszowie i O³omuñcu.
Znaczne mo¿liwo�ci rozwoju naszej wspó³pracy wi-
dzimy w powstaniu EACE (European Academy for
Carpathian Euroregion). Akademia, której Prezyden-
tem jest Pan prof. K. Obodyñski ma wielkie szanse
zintegrowania potencja³u uniwersytetów Euroregionu
Karpaty przy rozwi¹zywaniu problemów turystyki, re-
kreacji, czasu wolnego, kultury i ochrony przyrody.
Zamiejscowy Wydzia³ Wychowania Fizycznego UPJ�
w Ro�niawie jest przygotowany do takiej wspó³pracy.
Zawsze tak bywa, ¿e wspólne projekty badawcze maj¹
du¿¹ szansê na uzyskanie grantów z Unii Europej-
skiej. My�lê, ¿e mo¿emy tu liczyæ na sukces.

                       Krzysztof Kubala

Wspólnie mo¿emy wiêcej

Przemawia prof. Kazimierz Obodyñski, obok prorektor ds. rozwoju UPJ� w Koszycach, prof Ján Sabo
(nasz rozmówca) i prof. Eva Èellárová, prorektor ds. wspó³pracy z zagranic¹ UPJ�
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W dniach 22�23 wrze�nia 2006 r. na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego odby³a
siê miêdzynarodowa konferencja naukowa,
zorganizowana przez Zak³ad Prawa Handlo-
wego i Gospodarczego, przy wspó³udziale
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kie-
rownictwa Oddzia³ w Rzeszowie, która po-
�wiêcona zosta³a instytucjom arbitra¿u i me-
diacji jako instrumentom maj¹cym wp³yw na
wspieranie przedsiêbiorczo�ci.

Z racji rangi podjêtej tematyki konferencja
ta uzyska³a miêdzy innymi patronat prezesa
Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego � prof. Ta-
deusza Ereciñskiego, wojewody podkarpac-
kiego � Ewy Draus, a tak¿e ówczesnego
marsza³ka województwa podkarpackiego �
Leszka Deptu³y. Patronatem medialnym zo-
sta³a objêta przez Polskie Towarzystwo
T³umaczy Przysiêg³ych i Specjalistycznych
(TEPIS) oraz czasopismo �Prawo Europejskie
w Praktyce�.

W obradach udzia³ wziêli miêdzy innymi
pracownicy naukowi z wydzia³ów prawa i ad-
ministracji krajowych i zagranicznych uczel-
ni wy¿szych, izb gospodarczych, jak równie¿
reprezentanci zawodów prawniczych oraz
przedstawiciele znacz¹cych przedsiêbiorców
zainteresowani odformalizowaniem procedur
zmierzaj¹cych do rozwi¹zywania powstaj¹-
cych sporów.

Uroczystego otwarcia konferencji dokona³
dr hab. prof. UR Jan Olszewski (prodziekan

do spraw nauki, kierownik Zak³adu Prawa
Handlowego i Gospodarczego Wydzia³u Pra-
wa UR). W swoim wprowadzeniu zwróci³ uwa-
gê na fakt, i¿ rozwój stosunków spo³eczno-
gospodarczych spowodowa³ wzrost liczby
konfliktów, jakie powstaj¹ pomiêdzy strona-
mi zawieranych kontraktów. Przedmiotowe
spory niekoniecznie musz¹ byæ rozstrzyga-
ne na drodze s¹dowej, bowiem przesta³a ona
odpowiadaæ potrzebom nowoczesnego obro-
tu handlowego. W zwi¹zku z tym w�ród wielu
podmiotów stosunków gospodarczych coraz
wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê alter-
natywne metody rozwi¹zywania sporów.

Ryszard Winiarski (ówczesny wiceprezy-
dent Rzeszowa) wskaza³, ¿e konferencja
o miêdzynarodowym charakterze stanowi nie-
w¹tpliwie du¿e wydarzenie i ma wp³yw na pro-
mocjê miasta. Dostrzeg³ równie¿, i¿ podejmo-
wane s¹ ju¿ w samym Rzeszowie próby or-
ganizacji s¹downictwa polubownego, czego
dobitnym przyk³adem jest tworzony przy
wspó³udziale pracowników naukowych UR,
wespó³ z przedstawicielami zawodów praw-
niczych, Podkarpacki Sta³y S¹d Polubowny-
Arbitra¿owy. Stanowi on jeden z elementów
w strategii wspierania rozwoju przedsiêbior-
czo�ci, prowadzonej przez Urz¹d Miasta, po-
przez tworzenie przyjaznego klimatu inwesty-
cyjnego dla krajowych i zagranicznych przed-
siêbiorców, którzy poszukuj¹ lokalizacji pod
przysz³e przedsiêwziêcia.

Z kolei Andrzej K¹kolecki (radca prawny,
przedstawiciel International Chamber of Com-
merce � ICC w Pary¿u) podzieli³ siê z zebra-
nymi swoimi do�wiadczeniami zwi¹zanymi
z rozstrzyganiem sporów na arenie miêdzy-
narodowej przez International Court of Arbi-
tration przy Miêdzynarodowej Izbie Handlu
z siedzib¹ w Pary¿u.

Merytoryczna czê�æ konferencji wype³nio-
na zosta³a referatami, które przybli¿y³y
uczestnikom wiele ciekawych i interesuj¹cych
zagadnieñ dotycz¹cych instytucji arbitra¿u.

Dr hab. prof. UR Jan £ukasiewicz (dzie-
kan Wydzia³u Prawa UR) wyst¹pi³ z refera-
tem nt. �Mediacja w aspekcie praktyki funk-
cjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego�.
Zwróci³ uwagê, ¿e alternatywne metody roz-
wi¹zywania sporów, zwi¹zane z rosn¹c¹ au-
tonomi¹ jednostek i organizacji, stanowi¹
wyraz d¹¿enia do realizacji postulatów spo-
³eczeñstwa samoreguluj¹cego i samoorgani-
zuj¹cego siê.

Zaprezentowanych zosta³o czterna�cie re-
feratów. M.in. swoje pogl¹dy mieli mo¿liwo�æ
przedstawiæ nastêpuj¹cy prelegenci: prof.
JUDr. Jozef Sucho�a, DrSc. �Právna pova-
ha arbitrá�neho rozhodcovského konania
s osobitným zretel�om na rozhodovanie ob-
chodných sporov)� [Uniwersytet Pavla Joze-
fa �afárika z Koszyc]; doc. JUDr. Ján Husár,
CSc. �Rozhodca v rozhodcovskom konaní�
[Uniwersytet Pavla Jozefa �afárika z Koszyc]

Arbitra¿ i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiêbiorczo�ci
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa 22�23 wrze�nia 2006 r., Rzeszów

Tomasz Mi�ko
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i JUDr. Tomá� Ille� �B2C elektronický obchod
a alternatívne rie�enie sporov: vybrané
otázky� [Uniwersytet Pavla Jozefa �afárika
z Koszyc], dr Izabela Gil [Uniwersytet Wro-
c³awski � Zak³ad Postêpowania Cywilnego]
�Mediacja w postêpowaniu cywilnym i s¹do-
wo-administracyjnym � za³o¿enia a rzeczywi-
sto�æ � zagadnienia prawno-porównawcze�;
dr Arkadiusz Bieliñski [Uniwersytet w Bia-
³ymstoku � Zak³ad Prawa Cywilnego] �Media-
cja jako forma rozwi¹zywania a nie rozstrzy-
gania sporów na gruncie polskiego postêpo-
wania cywilnego�; mgr Rafa³ Morek [Uniwer-
sytet Warszawski � Instytut Prawa Cywilne-
go] �Zasada dobrowolno�ci mediacji�; mgr
Kamila Dêbowska [Uniwersytet Warmiñsko-
Mazurski � Zak³ad Prawa Gospodarczego]
�Konstrukcja prawna klauzuli arbitra¿owej
oraz umowy o arbitra¿ stosowane w obrocie
gospodarczym�; mgr £ukasz B³aszczak [Uni-
wersytet Wroc³awski � Zak³ad Postêpowania

Cywilnego] �S¹d polubowny a s¹d powszech-
ny � okre�lenie wzajemnych relacji i powi¹-
zañ na tle przepisów procedury cywilnej�; mgr
Anna Krawczyk [Uniwersytet Warmiñsko-
Mazurski � Zak³ad Prawa Miêdzynarodowe-
go Publicznego] �Problematyka skargi o uchy-
lenie wyroku s¹du polubownego w �wietle
prawa miêdzynarodowego i polskiego�; dr
Robert Kulski [Uniwersytet £ódzki � Kate-
dra Postêpowania Cywilnego II] �Postêpowa-
nie dowodowe przed s¹dami polubownymi
w ujêciu prawa polskiego i amerykañskiego�;
mgr Magdalena ̄ urawska [Uniwersytet War-
szawski � Katedra Prawa Pracy i Polityki So-
cjalnej] �Mediacja � nowa metoda rozwi¹zy-
wania sporów z zakresu prawa pracy� oraz
dr Czes³aw K³ak [Uniwersytet Rzeszowski �
Zak³ad Postêpowania Karnego] �Mediacja
w prawie karnym�.

Dnia nastêpnego nasi go�cie mieli mo¿li-
wo�æ zapoznania siê z �pere³k¹� dziedzictwa

kulturowego Podkarpacia � mianowicie
z kompleksem zamkowym w £añcucie. A roz-
mowy, które toczy³y siê podczas spaceru po
parku, w piêkny jesienny dzieñ, sprzyja³y nie
tylko zawi¹zywaniu nowych przyja�ni, ale
równie¿ obfitowa³y w dywagacje nad instytu-
cj¹ arbitra¿u.

Spu�cizn¹ po przeprowadzeniu g³êbokich
studiów nad regulacj¹ arbitra¿u i mediacji sta-
nowi przygotowany przez kwartalnik �Ius et
Administratio� zeszyt specjalny, wydany pt.
�Arbitra¿ i mediacja jako instrumenty wspie-
rania przedsiêbiorczo�ci�. Zebrane w nim
zosta³y wszystkie referaty zg³oszone na rze-
szowsk¹ konferencjê.

Na podkre�lenie zas³uguje fakt, i¿ by³a to
jedna z pierwszych, je�li nie pionierska ini-
cjatywa uniwersytecka zorganizowania na
tak¹ skalê konferencji naukowej, która w ca-
³o�ci po�wiêcona by by³a tak wa¿kiej proble-
matyce, jak¹ niew¹tpliwie stanowi s¹downic-
two polubowne, które obecnie cieszy siê co-
raz wiêkszym zainteresowaniem w�ród przed-
stawicieli ¿ycia gospodarczego, jako forma
rozwi¹zywania sporów wynik³ych z zawiera-
nych kontraktów.

Organizatorzy spotkania maj¹ nadziejê, i¿
ta konferencja stanie siê przyczynkiem do or-
ganizowania zarówno przez zagraniczne jak
i krajowe o�rodki naukowe dalszych sympo-
zjów po�wiêconych tej problematyce.

Organizacja konferencji nie by³aby oczy-
wi�cie mo¿liwa bez wsparcia finansowe-
go sponsorów spoza Uniwersytetu. Dziê-
kujemy Narodowemu Bankowi Polskiemu,
Okrêgowej Izbie Radców Prawnych w Rze-
szowie, Prezydentowi Miasta Rzeszowa
oraz Podkarpackiemu Sta³emu S¹dowi
Polubownemu � Arbitra¿owemu za prze-
kazane �rodki.
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W dniach od 18 lutego do 3 marca br. w Instytu-
cie Filologii Rosyjskiej naszego Uniwersytetu
przebywa³a grupa 9 studentek z Petersburga
wraz z opiekunem i sta¿yst¹. Instytut Filologii
Rosyjskiej UR wspó³pracuje z Katedr¹ Komu-
nikacji Miêdzykulturowej (do 2000 r. Katedr¹
Nauczania Jêzyka Rosyjskiego jako Obcego)
Rosyjskiego Pañstwowego Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. A.I. Hercena w St. Petersburgu
od roku 1997, a wiêc w tym roku obchodzimy
10. rocznicê wspó³pracy.

W ramach umowy bilateralnej prowadzimy wy-
mianê pracowników naukowo-dydaktycznych
oraz wymianê studentów i organizujemy wspól-
n¹ konferencjê naukow¹ �Rusycystyka i wspó³-
czesno�æ�, której jubileuszowa X edycja odbê-
dzie siê w pa�dzierniku br. w Petersburgu. Nie-
dawno, po raz dziesi¹ty � w ramach tej¿e umo-
wy, grupa studentów IV roku filologii rosyjskiej
UR wraz opiekunami � dr Mari¹ Kossakowsk¹-
Maras i mgr Ma³gorzat¹ Bartyzel przebywa³a
na 2-tygodniowej praktyce jêzykowej w tamtej-
szym uniwersytecie.

Polscy studenci odbyli kurs jêzyka rosyjskiego
w tamtejszym naturalnym �rodowisku jêzyko-
wym, uczestniczyli w zajêciach z zakresu prak-
tycznej nauki jêzyka, stylistyki, gramatyki i litera-
tury rosyjskiej. Mieli tak¿e mo¿liwo�æ zapozna-
nia siê z kultur¹ rosyjsk¹, zwiedzenia tamtejszych
licznych muzeów, �wi¹tyñ, galerii, zobaczenia
ogromnej ilo�ci zabytków, odwiedzenia kin, te-
atrów i filharmonii. Dziêki rosyjskim kolegom zo-

baczyli nie tylko zabytkowy Petersburg z jego za-
chwycaj¹c¹ architektur¹, ale i ten wspó³czesny
� pe³en dyskotek, klubów i kawiarni.

 Studenci rosyjscy odbyli w Rzeszowie prze-
widziane planem nauczania praktyki pedago-
giczne. Zajêcia, które prowadz¹ s¹ dla naszych
studentów bardzo ciekawe od strony realio-
znawczej. Ze swej strony zapewniamy im wy-
cieczki do Krakowa, Wieliczki i £añcuta. Stu-
denci corocznie s¹ tak¿e go�æmi JM Rektora
UR, do tradycji nale¿y spotkanie z prof. W³o-
dzimierzem Bonusiakiem, bêd¹ce okazj¹ do

10 lat wspó³pracy z Rosyjskim Pañstwowym Uniwersytetem
Pedagogicznym im. A. Hercena w St. Petersburgu

Grzegorz Ziêtala, Ma³gorzata Bartyzel

oceny dotychczasowych wyników wspó³pracy
i zg³aszania nowych zamierzeñ. I tak jak my
u nich � odwiedzaj¹ muzea, kluby, kawiarnie,
dyskoteki, chodz¹ do kina i filharmonii.

Rosyjski Pañstwowy Uniwersytet Pedagogicz-
ny jest jednym z najstarszych i najwiêkszych
uniwersytetów w Rosji. W maju br. bêdzie on
obchodziæ 210. rocznicê powstania. Car Pawe³ I
w maju 1797 r. przekaza³ pod opiekê Carycy
Marii Fiodorowny Przytu³ek Petersburski, za³o-
¿ony przez pedagoga I. Bieckiego. Od momen-
tu swego powo³ania Uczelnia mie�ci siê w pa-
³acu hrabiego Razumowskiego, nad rzeczk¹
Mojk¹, w centrum miasta. W 1837 r. na bazie
Przytu³ku powo³ano Sierocy Instytut ̄ eñski, któ-
ry od 1885 r. nosi³ nazwê Miko³ajewskiego In-
stytutu Sierocego, gdzie kszta³cono guwernant-
ki. W 1903 r. Instytut zmieni³ nazwê na Impera-
torski ¯eñski Instytut Pedagogiczny i by³ pierw-
sz¹ w Rosji wy¿sz¹ uczelni¹ pedagogiczn¹.
W 1918 r. uczelniê znów przemianowano na
Pierwszy Instytut Pedagogiczny, a w latach
1922-1925 na jego bazie powo³ano Leningradzki
Pañstwowy Instytut Pedagogiczny im. A. Her-
cena, który w roku 1991 otrzyma³ nazwê Rosyj-
ski Pañstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.
A. Hercena.

Obecnie Uniwersytet im. A. Hercena jest naj-
wiêksz¹ rosyjsk¹ uczelni¹, gdzie na 20 wydzia-
³ach i 100 katedrach pracuje ponad 1700 na-
uczycieli akademickich.

WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA
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25 lat Pigonianum

23 marca 2007 roku minie 25. rocznica po-
wstania Pracowni Polonistycznej im. Prof.
Stanis³awa Pigonia, popularnego Pigonia-
num. Dziêki inicjatywie i staraniom ówcze-
snego dyrektora Biblioteki WSP w Rzeszo-
wie, dr Anny Niewolak-Krzywdy, powo³ano
ten dzia³ w Bibliotece.

Ksiêgozbiór prof. Stanis³awa Pigonia trafi³ do
Rzeszowa w kwietniu 1969 r. Prywatna, domo-
wa biblioteka Uczonego, licz¹ca 9351 wolumi-
nów, znalaz³a siê w magazynach BG WSP, za-
opatrzona w oddzielne sygnatury i piecz¹tkê
�Z ksiêgozbioru prof. St. Pigonia�. Po skatalo-
gowaniu ksi¹¿ki wypo¿yczano z magazynu bi-
blioteki czytelnikom do domu. Niestety, ten cen-
ny zbiór nara¿ony by³ na nie najlepsze trakto-
wanie przez niektórych czytelników: podkre�la-
nie tekstów d³ugopisem czy o³ówkiem, nawet,
o zgrozo, wyrywanie ca³ych rozdzia³ów czy za-
gubienie kilkunastu egzemplarzy. Dlatego po-
mys³ utworzenia Pigonianum sta³ siê dla ksiê-
gozbioru sposobem zabezpieczenia go dla przy-
sz³ych czytelników. Od 1982 r. ksi¹¿ki s¹ udo-
stêpniane ka¿demu czytelnikowi, ale pod okiem
bibliotekarza i tylko w czytelni Pigonianum.

Oficjalnego otwarcia pracowni dokona³ 23
marca 1982 r. ówczesny rektor WSP, prof. dr
hab. Józef Lipiec w obecno�ci pracowników Bi-
blioteki, Instytutu Filologii Polskiej i zaproszo-
nych go�ci.

W ci¹gu 25 lat Pigonianum odwiedzi³o 12 300
czytelników, którzy skorzystali z prawie 24 280
woluminów. Pracowniê zwiedzi³y ponad 163
wycieczki, m. in. studenci, uczniowie szkó³ �red-
nich i podstawowych, czyli 4 800 osób, dla któ-
rych wyg³oszono prelekcje oraz wyk³ady o ¿y-
ciu i twórczo�ci Stanis³awa Pigonia.

Profesor Stanis³aw Pigoñ (1885-1968) zbie-
ra³ ksi¹¿ki przez ca³e ¿ycie, ponad 60 lat.
W pamiêtniku Z Komborni w �wiat autor wspo-
mina pocz¹tki swojej biblioteki, kiedy to razem
z koleg¹ z jasielskiego gimnazjum kupili ksi¹¿ki
Aleksandra Brücknera i Jana Baudouina de
Courtenay. Wspó³w³a�ciciel zakupionych ksi¹-
¿ek zmieni³ wkrótce swoje zainteresowania
i �z ksi¹¿ek sprowadzonych zrobi³ mi podaru-
nek, doszed³em w ten sposób do zawi¹zku w³a-
snej biblioteki. Niektóre z nich do dzisiaj jesz-
cze zdobi¹ moje pó³ki�. Ze wzruszeniem mo¿e-
my i dzi� wzi¹æ w Pigonianum do rêki te ksi¹¿-
ki, prawie stuletnie (m. in. Dzieje literatury pol-
skiej A. Brücknera z 1903 r. i tego¿ autora Li-
teraturê religijn¹ w Polsce �redniowiecznej
z 1902 r.).

Profesor Pigoñ ksi¹¿ki zbiera³ przez ca³e ¿y-
cie, nawet w trudnych czasach studenckich czy

w latach wojennych. Ale dopiero po I wojnie
�wiatowej, w wolnej Polsce móg³ oddaæ siê bez
reszty umi³owanej dyscyplinie wiedzy i groma-
dziæ bibliotekê pod k¹tem swoich potrzeb. Czê-
sto kupowa³ wydania rzadkie, pierwodruki, np.
Mickiewicza, S³owackiego czy Grabowskiego.
Wiele druków z pierwszej po³owy XIX wieku po-
chodzi³o z oficyn wileñskich, zosta³y nabyte
prawdopodobnie w czasach pracy Profesora na
Uniwersytecie Stefana Batorego, gdy¿ zapew-
ne by³y ³atwiej dostêpne w Wilnie ni¿ w innych
regionach Polski. Zbiera³ te¿ Profesor ró¿nego
rodzaju dokumenty ¿ycia literackiego w kraju
i za granic¹, szczególnie XIX-wieczne, a wiêc
pisma Jana Czeczota, Antoniego Edwarda
Odyñca itp., a tak¿e ró¿ne jednodniówki, no-
woroczniki i almanachy.

Zbiera³ te¿ celniejsze opracowania wspó³cze-
snych badaczy literatury. Czasem otrzymywa³
rzadkie pozycje w podarunku od przyjació³ (np.
od prof. Ignacego Chrzanowskiego). Ksiêgo-
zbiór wzbogaci³o te¿ wiele dubletów z Biblioteki
Jagielloñskiej. Otrzymywa³ ksi¹¿ki od autorów
z dedykacjami, kupowa³ w antykwariatach i ksiê-
garniach. W bibliotece jest niewiele pozycji przy-
padkowych � by³ to przecie¿ podrêczny warsz-
tat naukowy i Profesor dba³ o dobór ksi¹¿ek.
Zabiega³ o nie nawet w czasie okupacji hitle-
rowskiej. Tak w li�cie z dnia 4 XI 1943 r. pisa³
do siostry Anieli: �czy w antykwariatach poznañ-
skich nie mo¿na by nabyæ dzie³ Augusta Ciesz-
kowskiego?�

W czasie okupacji ksiêgozbiór Profesora uleg³
pewnemu rozproszeniu. Czê�æ biblioteki by³a

Pigonianum 2002 r.

Pigonianum 2007 r.
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ukryta w klasztorze w Tyñcu, reszta wêdrowa³a
wraz z rodzin¹ Pigoniów, gdy Niemcy wyrzucili
ich z dotychczasowego mieszkania. Profesor,
prowadz¹c tajne nauczanie, po¿ycza³ ksi¹¿ki
studentom, a poniewa¿ by³ to okres zawieru-
chy wojennej, nie wszystkie po¿yczone wolu-
miny mog³y wróciæ do w³a�ciciela. Po zakoñ-
czeniu II wojny Profesor nadal zbiera³ ksi¹¿ki,
chocia¿ zapewne w mniejszym stopniu ni¿
w dwudziestoleciu miêdzywojennym.

Rzadko u¿ywa³ znaków w³asno�ciowych, cza-
sem na pocz¹tku ksi¹¿ki podpisywa³ j¹ imieniem
i nazwiskiem w lewym dolnym rogu karty tytu-
³owej. Sporadycznie stosowa³ w³asny ekslibris.
Tylko na wydaniu Pana Tadeusza z 1834 r. i An-
hellego z 1838 znalaz³ siê ekslibris autorstwa
Krystyny Wróblewskiej, przedstawiaj¹cy stylizo-
wan¹ Ostr¹ Bramê w Wilnie.

Charakteryzuj¹c bibliotekê Profesora, trzeba
podkre�liæ jeszcze dwie szczególne cechy tego
ksiêgozbioru. Pierwsza, to wspomniane ju¿
wcze�niej dedykacje, które obejmuj¹ oko³o 30
proc. woluminów. Drug¹ cenn¹ cech¹ zbioru s¹
glosy umieszczane przez Profesora na margi-
nesach ksi¹¿ek. Jest to bardzo ciekawy mate-
ria³, ukazuj¹cy pracê nad tekstem, wiele prze-
my�leñ, uwag, analiz itp. Na marginesach znaj-
duj¹ siê te¿ glosy o charakterze edytorskim.

W Pigonianum opracowano na nowo katalog
alfabetyczny, obecnie trwaj¹ koñcowe prace
przy katalogu komputerowym.

Prócz udostêpniania ksiêgozbioru w Pigonia-
num udziela siê informacji, organizuje wystawy
okoliczno�ciowe, literackie, odczyty, spotkania,
prowadzona jest dzia³alno�æ naukowo-badaw-
cza, publikowane s¹ te¿ prace, m. in. Mickie-
wicz �pod lup¹� Stanis³awa Pigonia, Stanis³aw
Pigoñ i jego zainteresowania ruchem ludowym
czy Stanis³aw Pigoñ � redaktor i wydawca �Iskry�
(1910�1914).

Pracownia w ci¹gu 25 lat zorganizowa³a m.
in. 10 wystaw rocznicowych, 9 spotkañ (wieczo-
rów, konferencji) oraz 1 sesjê naukow¹ �
wszystkie po�wiêcone ¿yciu i twórczo�ci Patro-
na.

Pracownicy Pigonianum wyg³osili na ogólno-
polskich konferencjach 7 referatów mówi¹cych
o pracach i zainteresowaniach Stanis³awa Pi-
gonia i opublikowali 9 artyku³ów. Nagrano au-
dycjê dla Telewizji Rzeszów z cyklu Z kart hi-
storii � osobowo�ci XX wieku. S. Pigoñ � ¿ycie
i twórczo�æ. Opublikowano bibliografiê przed-
miotow¹ i podmiotow¹ S. Pigonia (za lata 1970-
1996), która jest kontynuacj¹ bibliografii prof.
Zbigniewa Jerzego Nowaka. Trwaj¹ dalsze pra-
ce nad bibliografi¹ S. Pigonia.

Pigonianum swoj¹ dzia³alno�ci¹ zaistnia³o te¿
w �wiadomo�ci spo³eczeñstwa Rzeszowa, a je-
go praca zosta³a doceniona przez w³adze mia-
sta. 9 lutego 1998 r. ówczesny prezydent Rze-
szowa, senator RP, dr Mieczys³aw Janowski,
w li�cie gratulacyjnym napisa³: g³êbok¹ satys-
fakcjê sprawia to, i¿ nasze miasto sta³o siê swo-
istym centrum pigoniowskim. Wdziêczny jestem
za wszelkie dzia³ania w tej materii, podejmo-
wane przez pracowniê polonistyczn¹ Pigonia-
num.

Æwieræ wieku ju¿ s³u¿y Pigonianum czytelni-
kom, kiedy� Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej,
dzi� Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wesz³o
w tradycjê Rzeszowa i naszej uczelni. Zaistnia-
³o na forum ogólnopolskim. Wielokrotnie pra-
cownicy innych bibliotek i uczelni w Polsce wy-
ra¿ali siê z uznaniem o Pigonianum, np. prof.
S. Urbañczyk: cieszê siê, ¿e pamiêæ o Nim trwa
tutaj ze szczególnym pietyzmem; prof. J. Star-
nawski: cieszê siê, ¿e zbiór, niezwykle cenny
dla Rzeszowa, jest pod bardzo dobr¹ opiek¹;
prof. H. Gradkowski:... spêdzi³em kilka praco-
witych dni w Pigonianum. Poza mo¿liwo�ci¹
skorzystania z unikalnych �róde³ znalaz³em
w tym miejscu szczególn¹ atmosferê � ¿yczli-
wo�ci i dobroci.

M. K.

W styczniu br. na rynku wydawniczym po-
jawi³a siê przygotowana przez pracowni-
ków Zak³adu Prawa Handlowego i Gospo-
darczego Wydzia³u Prawa Uniwersytetu
Rzeszowskiego ksi¹¿ka pt. �Prawo Gospo-
darcze. Kompendium�. Redaktorem skryp-
tu jest dr hab. prof. UR Jan Olszewski.
Opracowanie skierowane jest do studen-
tów prawa, administracji, ekonomii, za-
rz¹dzania, a tak¿e do osób, które pragn¹

zapoznaæ siê z arkanami prawa gospodar-
czego. Publikacja, omawiaj¹c przede
wszystkim podstawowe instytucje, kon-
centruje siê na najwa¿niejszych aktach praw-
nych odnosz¹cych siê do tej materii.

Konsekwencj¹ przyjêcia takiej koncpecji
przez autorów jest pominiêcie w tre�ci opra-
cowania kwestii drugorzêdnych, tak samo jak
i ograniczenie rozwa¿añ czysto teoretycz-
nych.

Szczególny nacisk natomiast zosta³ po³o-
¿ony na te zagadnienia, które cechuj¹ siê
du¿¹ praktyczno�ci¹ w ¿yciu gospodarczym
(co powinno stanowiæ du¿¹ warto�æ dla przed-
siêbiorców i urzêdników obcuj¹cych na co
dzieñ z przepisami z zakresu prawa handlo-
wego i gospodarczego).

Du¿o uwagi po�wiêcono równie¿ instytucjom
prawnym charakteryzuj¹cym siê szczególnym
stopniem skomplikowania i mog¹cym powo-
dowaæ wiele trudno�ci interpretacyjnych zwi¹-
zanych z ich stosowaniem w rzeczywisto�ci.

Rozwa¿ania w ksi¹¿ce ukierunkowane s¹
na aspekty zwi¹zane z ochron¹ konkurencji.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z sze�ciu czê�ci, które
usystematyzowane zosta³y wed³ug  etapów
zwi¹zanych z podejmowaniem, a nastêpnie
wykonywaniem i zamykaniem dzia³alno�ci go-
spodarczej przez przedsiêbiorców, co pomoc-
ne jest przy lekturze, a pó�niej wdra¿aniu
okre�lonych przepisów w praktyce.

Ka¿da czê�æ skryptu poprzedzona zosta³a
spisem literatury, przybli¿aj¹cym zaintereso-
wanym w sposób dog³êbny prezentowan¹
problematykê. Dodatkowym atutem ksi¹¿ki s¹
zawarte w tym opracowaniu tabele porów-
nawcze i schematy procedur. Bêd¹ one nie-
zbêdne przy wszelkiego rodzaju powtórkach
do egzaminów, pomog¹ w systematyzacji wie-
dzy z danego tematu.

Na podkre�lenie zas³uguje informacja, i¿
jest to ju¿ 4 wydanie skryptu w tej formie.
Stanowi on odpowied� na zainteresowanie
i popularno�æ, jak¹ cieszy³y siê na rynku
wcze�niejsze jego edycje, a tak¿e potrzebê
aktualizacji materii z uwagi na zmiany prze-
pisów prawnych, jakie na przestrzeni ostat-
niego roku dokona³y siê w zakresie szeroko
rozumianego prawa gospodarczego (m. in.
uwzglêdniono zagadnienia zwi¹zane z usta-
w¹ o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej
oraz znowelizowan¹ regulacjê o tworzeniu,
dzia³alno�ci i aktualnych procedurach stoso-
wanych przed s¹dem polubownym).

Tomasz Mi�ko

Prawo gospodarcze. Kompendium, Wyd. 4.
Redakcja: Jan Olszewski. Autorzy: Zbigniew Mi-
czek, Beata Sagan, Roman Uliasz, 2007, s. 530

BIBLIOTEKA UR
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RADIO �FENIKS�
SZUKA CHÊTNYCH DO WSPÓ£PRACY

l zawsze marzy³e� o karierze did¿eja, dziennika-
rza, reportera, redaktora, realizatora programu,

d�wiêkowca, informatyka radiowego?

l masz pasjê, o której potrafisz ciekawie i godzi-
nami opowiadaæ, zainteresowaæ i zara¿aæ ni¹

innych?

l umiesz porozumiewaæ siê z lud�mi i wzbudzaæ
u nich emocje za pomoc¹ s³owa, d¿wiêku, pre-
zentowanej lub tworzonej przez siebie muzyki?

Przy³¹cz siê do nas, we� ster w swoje rêce
i zrealizuj w koñcu swoje marzenia � zg³o� siê do

radia �Feniks�.

Je�li dzia³asz w jednym z uczelnianych kó³ na-
ukowych, organizacji uniwersyteckiej czy w inny
sposób zajmujesz siê dzia³alno�i¹ studencko�

naukow¹, która zainteresuje naszych s³uchaczy,
czym prêdzej zadzwoñ, napisz e-maila. Wtedy
bêdziesz móg³ poprowadziæ swój autorski pro-

gram i tym samym kreowaæ rzeczywisto�æ wokó³
siebie. W ten sposób nabêdziesz do�wiadczenie

medialne, niezbêdne w tych czasach.

To twoja szansa � wykorzystaj j¹ � nic nie tracisz!

Przy³¹cz siê czym prêdzej do Studenckiej Agencji
Radiowej �Feniks� mieszcz¹cej siê w domu stu-
denckim �Laura� przy ulicy Cichej 2.
Radio zaprasza do wspó³pracy ka¿dego, g³ównie
studentów.
Osoby proszone s¹ o kontakt z Kasi¹ pod nume-
rem: 605 664 874 lub e-mailem radio@feniks.for-
ward.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
CHÊTNYCH!!!

Redaktor Naczelny Studenckiej Agencji Radiowej
�Feniks� mgr Artur Tylmanowski

8 lutego br. spo³eczno�æ akademicka Uni-
wersytetu Rzeszowskiego go�ci³a  W³adys³a-
wa Ortyla, senatora RP, sekretarza stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
oraz parlamentarzystów z województwa pod-
karpackiego.
Po przedstawieniu przez JM Rektora UR prof.
W³odzimierza Bonusiaka perspektyw rozwo-
ju Uczelni, wyk³ad o mo¿liwo�ciach pozyskania
�rodków finansowych, pochodz¹cych z Unii
(w latach 2007�2013) wyg³osi³ senator W³ady-
s³aw Ortyl. Pobyt Pana Ministra w Rzeszowie
� Zalesiu by³ te¿ okazj¹ do bli¿szego poznania
obecnych warunków studiowania i planów roz-
woju o�rodka w czasie najbli¿szych lat.
Do najwa¿niejszych planów inwestycyjnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2007�
2013, nale¿¹:
I.  Modernizacja �Regionalnego Centrum In-
nowacji i Transferu Technologii Produkcji
i Przetwarzania oraz Marketingu w Sektorze
Rolno-Spo¿ywczym�. Ca³kowity koszt zada-
nia: ok. 200 mln z³.
Miejsce realizacji: Rzeszów, ul. Æwikliñskiej,
Rejon Zalesie.
Program badawczo-wdro¿eniowy obejmuje:
tworzenie konsorcjów dla transferu nowych
technologii w produkcji i przetwarzaniu ¿ywno-
�ci, organizacjê klastrów rolniczych w produkcji
zdrowej ¿ywno�ci,  transfer technologii odna-
wialnych �róde³ energii,  tworzenie centrów wie-
dzy marketingu w obrêbie produkcji rolno-spo-
¿ywczej oraz agroturystyki.
Efektem tego przedsiêwziêcia bêdzie moderni-
zacja istniej¹cych budynków naukowo-dydak-
tycznych i budowa dwóch nowych pawilonów
z laboratoriami i salami wyk³adowymi, wyposa-
¿onymi w nowoczesne linie technologiczne,
aparaty badawcze i urz¹dzenia audiowizualne
nowej generacji oraz sieæ komputerow¹ i tele-
foniczn¹. Nast¹pi równie¿ modernizacja wydzia-
³owego parku maszyn rolniczych, ci¹gów komu-
nikacyjnych, teleinformatycznych, ciep³owni-
czych i wodno-kanalizacyjnych.
II. Kompleks naukowo-dydaktyczny �Cen-
trum Mikroelektroniki i Nanotechnologii oraz
Centrum Badañ Spo³ecznych�. Ca³kowity
koszt zadania: ok.153 mln z³.
Miejsce realizacji: Rzeszów, ul. Cegielniana.
Program badawczo-wdro¿eniowy przewiduje:
rozszerzenie badañ nad fizyk¹ techniczn¹, two-
rzenie konsorcjów z sektorem produkcyjnym,
tworzenie warunków do analitycznego kszta³-
towania procesów oraz praktycznego badania
pó³przewodników, praktyczne kszta³cenie spe-
cjalistów high-technology � wysoko zaawanso-
wanych technologii elektronicznych, transfer

technologii wiedzy informatycznej w ramach
tworzenia spo³eczeñstwa informatycznego.
Efektem tego przedsiêwziêcia bêdzie ponad 200
sal do æwiczeñ i laboratoriów wdro¿eniowych,
o powierzchni 25,5 tys. m2 oraz badawcze urz¹-
dzenia i linie technologiczne nowych generacji.
III. Modernizacja �Parku Innowacji Naukowo-
Technologicznych dla potrzeb Biotechnolo-
gii Zwierzêcej�. Ca³kowity koszt zadania: ok.
50 mln z³. Miejsce realizacji: kompleks UR
w Weryni, pow. Kolbuszowa.
Program badawczo-dydaktyczny bêdzie skon-
centrowany na badaniach metod zwiêkszaj¹-
cych odporno�æ ro�lin poprzez tzw. transgeny,
badaniach mo¿liwo�ci produkcji bia³ek zwiêk-
szaj¹cych odporno�æ organizmu ludzkiego, two-
rzeniu zwierz¹t transgenicznych, terapii zwie-
rzêcej przy u¿yciu bakteriofagów, diagnozie
zwierzêcej, testowaniu BSE (choroba szalonych
krów), szacowaniu zagro¿eñ chorobami gene-
tycznymi (na podstawie technik molekularnych).
Efektem przedsiêwziêcia bêdzie 80 sal æwicze-
niowych, laboratoriów, nowoczesna aparatura
badawcza i zaplecze socjalne.
IV. Budowa �Podkarpackiego Medycznego
Centrum Badawczo-Dydaktycznego�
Ca³kowity koszt zadania: ok. 65 mln z³.  Miej-
sce realizacji: Rzeszów, ul. Warzywna.
Program badawczo-dydaktyczny bêdzie skon-
centrowany na kszta³ceniu kadr pielêgniarstwa
medycznego oraz transferze wiedzy z racjonal-
nego ¿ywienia i ratownictwa medycznego oraz
prowadzeniu badañ skryningowych w zakresie
chorób kardiologicznych, cukrzycy, budowy so-
matycznej, itp.
Efektem przedsiêwziêcia bêdzie 110 sal do
æwiczeñ i laboratoriów wdro¿eniowych oraz
nowoczesna aparatura szkoleniowa do badañ
przesiewowych.
Ponadto w lutym br. Senat Uniwersytetu Rze-
szowskiego wyrazi³ zgodê na realizacjê zada-
nia inwestycyjnego polegaj¹cego na termomo-
dernizacji budynków dydaktycznych i domów
studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pro-
jekt ten dotyczy nastêpuj¹cych budynków:
1. Budynek dydaktyczny G³ówny Dl przy ul.
Æwikliñskiej 2 w Rzeszowie
2. Budynek dydaktyczny D3 (laboratorium) przy
ul. Æwikliñskiej 2 w Rzeszowie
3. Dom Studencki Hilton przy ul. Æwikliñskiej 2
w Rzeszowie
4. Dom Asystenta �Mrowisko� przy ul. Æwikliñ-
skiej 2 w Rzeszowie
5. Dom Studenta �Olimp� przy ul. Siemieñskie-
go 17 w Rzeszowie
6. Budynek dydaktyczny C5 Wydzia³u Prawa
przy ul. Siemieñskiego 17 C w Rzeszowie

7. Budynek dydaktyczny C4 Wydzia³u Ekono-
mii przy pl. Ofiar Getta 4 i 5 w Rzeszowie
8. Budynek dydaktyczny Cl Instytutu Archeolo-
gii przy ul. Hoffmanowej 8 w Rzeszowie
9. Budynek dydaktyczny przy ul. Ja³owego 24
w Rzeszowie
10. Budynek dydaktyczny przy ul. Towarnickie-
go w Rzeszowie
11. Budynek dydaktyczny przy ul. Wyspiañskie-
go 4 w Rzeszowie.
Zbiorcze zestawienie kosztów dla tego przed-
siêwziêcia wynosi ok. 10,4 mln z³.

Uniwersyteckie plany i zamierzenia

PROGRAM INWESTYCYJNY UR



29 Luty-Marzec 2007, nr 2-3(45)

Studenci fizjoterapii do�æ czêsto maj¹ oka-
zje wyje¿d¿aæ poza granice naszego kraju.
Sprzyjaj¹ temu zawarte przez kierownictwo In-
stytutu umowy o wspó³pracy z ró¿nymi uczel-
niami i klinikami. W ubieg³ym roku grupa stu-
dentów III roku studiów magisterskich i II roku
licencjatu uczestniczy³a w edukacyjnej wyciecz-
ce na Wêgry, gdzie zapozna³a siê z ró¿nymi
formami leczenia termalnymi wodami. Kierow-
nikiem wyjazdu by³a pani dr Renata Skalska�
Izdebska.

Oko³o godziny 830 dotarli�my do Miszkolca, tu
zjedli�my �niadanie w oczekiwaniu na wej�cie
do termalnych grot skalnych w Miszkolcu � Ta-
polca. Warto nadmieniæ, ¿e za¿ywali�my k¹pieli
w k¹pielisku ulokowanym w wapiennych gro-
tach, które uchodz¹ za unikatowe w skali Euro-
py. Na terenie k¹pieliska znajduje siê 7 base-
nów: 2 na wolnym powietrzu, 2 wewn¹trz ska³y,
w których urz¹dzono bicze wodne, 3 baseny
w budynku term (2 termalne o temp. wody 33-
35°C i basen rekreacyjny ze sztucznym nurtem,
masa¿em podwodnym oraz k¹piel¹ pere³kow¹).
Dodatkowo na terenie term skalnych mo¿na by³o
skorzystaæ z wielu zabiegów; balneoterapeu-
tycznych (k¹piele, borowiny), hydroterapeutycz-
nych (masa¿e podwodne), fizjoterapeutycznych
(masa¿e lecznicze), elektroterapeutycznych (jo-
noforeza, galwanizacja, diadynamik, pr¹dy se-
lektywne), ultrad�wiêki, itp.

Poniewa¿ nasz wyjazd mia³ charakter eduka-
cyjny, wiêc na terenie k¹pieliska odbywa³y siê

zajêcia praktyczne, po których jednak mieli�my
czas na relaks. Od gospodarzy obiektu dowie-
dzieli�my siê, ¿e ze �ród³a w skale tryska wo-
dorowêglanowo�magnezowo�wapniowa geo-
terma o temp. 28�35°C, z niewielk¹ zawarto-
�ci¹ jodu, bromu i radonu, a k¹piele tu zaleca
siê przy schorzeniach stawów i krêgos³upa, ner-
wobólach, stanach pourazowych, stanach ogól-
nego wyczerpania organizmu i alergii uk³adu od-
dechowego.

Nastêpnego dnia (w niedzielê), wcze�nie rano
po �niadaniu, spakowali�my potrzebne rzeczy
i wyjechali�my do Mezõkövesd, gdzie weszli-
�my na obiekty termalne, kompleks rekreacyj-
no�leczniczy, na którym rozmieszczonych jest
9 basenów krytych i odkrytych (leczniczy
o temp. 37°C, podwójny termalny od 33�37°C,
rekreacyjny ze sztuczn¹ fal¹, w nowoczesnych
termach jest 3-czê�ciowy basen leczniczy � 36,
38, 40°C oraz basen p³ywacki). Zaraz po wej-
�ciu na teren obiektów uderzy³ nas niezbyt przy-
jemny zapach, który, jak siê okaza³o, dochodzi³
z basenów leczniczych � wtedy jeszcze nie wie-
dzieli�my, ¿e wody, w których mamy siê k¹paæ
maj¹ najwy¿sze stê¿enie siarki na Wêgrzech.
Oprócz siarki, geoterma wodorowêglanowa za-
wiera du¿o wapnia, magnezu i sodu. Zalecana
jest przy schorzeniach reumatycznych, zapale-
niach miê�ni, chorobach krêgos³upa, w stanach
przed i po operacjach ortopedycznych. Pomi-
mo nieprzyjemnego zapachu unosz¹cego siê
nad k¹pieliskami bardzo mi³o spêdzili�my czas,

a niektórzy z nas korzystali nawet z masa¿u
wodnego, sauny i ok³adów borowinowych.

Po po³udniu pogoda nieco pokrzy¿owa³a nam
plany, wiêc opu�cili�my teren k¹pieliska i udali-
�my siê na typowo wêgierski obiad. Pó�niej
zwiedzali�my Eger. Uroki tego malowniczo po-
³o¿onego miasta pozostan¹ d³ugo w naszej pa-
miêci. Zrelaksowani, nasyceni nie tylko ducho-
wo wrócili�my do naszego domu w Bogácsu,
gdzie tak jak dzieñ wcze�niej odbyli�my zajê-
cia teoretyczne, po których zjedli�my kolacjê
i zmêczeni poszli�my spaæ.

W poniedzia³ek rano spakowali�my rzeczy,
opu�cili�my kwaterê i wyruszyli�my do Ti-
szaújváros. Znajduje siê tam nowoczesny ze-
spó³ term i k¹pielisk, w sk³ad którego wchodz¹
du¿e termy z zapleczem rehabilitacyjnym i k¹-
pielisko na wolnym powietrzu. W budynku s¹
3 baseny termalne, nape³nione lecznicz¹ wod¹
o temperaturze 36, 38 i 40°C. Dodatkow¹ atrak-
cj¹ by³ fakt, ¿e ciep³¹ wod¹ zasilany jest jesz-
cze jeden basen (32°C), znajduj¹cy siê na wol-
nym powietrzu, w którym mo¿na za¿ywaæ
k¹pieli nawet zim¹. K¹pielisko zasila wodoro-
wêglanowa geoterma o temperaturze 57°C
i znacznej zawarto�ci soli rozpuszczonych, za-
lecana jest w przypadku chorób reumatycznych,
schorzeñ urologicznych, dolegliwo�ci ginekolo-
gicznych oraz w stanach psychofizycznego wy-
czerpania organizmu. Woda ma ¿ó³tawe zabar-
wienie i charakterystyczny zapach, co nie prze-
szkadza³o nam jednak w najmniejszym stopniu
spêdziæ niemal ca³y dzieñ na terenie term. Pó�-
nym popo³udniem, po obfitym obiedzie, opu�ci-
li�my Tiszaújváros i udali�my siê w drogê po-
wrotn¹ do Rzeszowa.

Nasz wyjazd � jak siê okaza³o � skutecznie
³¹czy³ sprawy edukacyjne z relaksem i odpo-
czynkiem. Studenci maj¹ nadziejê, ¿e w przy-
sz³o�ci takie wyjazdy bêd¹ obligatoryjn¹ czê-
�ci¹ zajêæ z fizykoterapii.

Sprawozdanie z edukacyjnego wyjazdu
na Wêgry w ramach zajêæ z fizykoterapii

Katarzyna Mróz, Piotr Pec
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Warunki, jakie panowa³y tej zimy nie sprzyja³y obo-
zom narciarskim, ale dla studentów II roku stu-
diów podyplomowych WF (specjalno�æ gimnasty-
ka korekcyjno-kompensacyjna) obowi¹zkowe jest
zdobycie zaliczenia z takiego zgrupowania.

Tegoroczne �ubytovanie� zosta³o zorganizo-
wane w hotelu Regetovka, który znajduje siê
w Beskidzie Niskim, 18 km od Bardejova,
w przepiêknym otoczeniu gór i lasów. Nowo
wybudowany obiekt posiada 91 miejsc noc-
legowych � w apartamentach oraz w poko-
jach 2�7-osobowych. Do dyspozycji go�ci jest
tu te¿ restauracja oraz drink-bar. W pobli¿u
hotelu znajdowa³ siê o�wietlony o�rodek nar-
ciarski, ze sztucznie za�nie¿anym stokiem. Nie-
stety, ze wzglêdu na ³agodn¹ zimê czynne by³y
tylko dwa z piêciu wyci¹gów.

Pierwszego dnia naszego pobytu na S³owacji
s³u¿y³ poznaniu umiejêtno�ci studentów, a co
za tym idzie rozdzia³owi do odpowiednich grup.
Siedem osób znalaz³o siê w grupie zaawanso-
wanej, pozostali poznawali techniki narciarstwa
od podstaw.

Grupê je¿d¿¹c¹ prowadzi³ mgr Adam Ro¿ek,
grupê pocz¹tkuj¹c¹ dr S³awomir Drozd i dr
Wojciech Czarny. Zajêcia z narciarstwa odby-
wa³y siê codziennie, od 9.30 do obiadu o 15.00.

Studenci z pierwszej grupy poznawali nowe
techniki oraz doskonalili narciarstwo zjazdowe.
W programie by³y m.in. zwroty (przestêpowa-
niem, przez prze³o¿enie dziobów nart i przesko-
kiem), skrêt stop, skrêty równoleg³e oraz �mig.
Drugiego dnia szkolenia ekipa ta je�dzi³a na
nartach typu �fan�.

Wiêkszo�æ uczestników zespo³u pocz¹tkuj¹-
cego z narciarstwem zetknê³a siê po raz pierw-

szy w ¿yciu. Dlatego te¿ naukê zaczynali od
podstawowych elementów, tj. zapinania butów
i nart, stania na nartach, utrzymywania pozycji
narciarza, æwiczenia bezpiecznych upadków
i podnoszenia ze stoku, kroków (zwyk³y, bez-
krok). Nastêpnie przyswajali podej�cia (krok
zwyk³y, schodkowanie, podej�cie rozkrokiem),
jazdê na wprost i p³ugiem oraz ³uki p³u¿ne. Po
opanowaniu tych elementów przeszli do wyjaz-
du wyci¹giem i nauki jazdy w skos stoku, skrê-
tu dostokowego i skrêtu z pó³p³ugu.

Oceny efektów szkolenia dokonano komisyj-
nie (dr S. Drozd i dr W. Czarny) w przeddzieñ
wyjazdu.

Innym elementem zajêæ by³o ³y¿wiarstwo.
Z lodowiskiem, podobnie jak ze stokiem narciar-
skim, oswojona by³a tylko czê�æ studentów.
Pierwszy wyjazd do Bardejova na �zimny sta-
dion� mo¿na zaliczyæ do udanych. Kolejny uda³

W ³agodn¹ zimê
na trudnym obozie

Ma³gorzata Rebizant

siê trochê mniej, poniewa¿ na lodowisku znaj-
dowa³o siê ok. 100 osób! To bardzo utrudnia³o
prowadzenie zajêæ. Trzeci wyjazd okaza³ siê
niestety pora¿k¹, bo mimo wcze�niejszych
ustaleñ, nie mo¿na by³o skorzystaæ z lodowi-
ska. Tafla by³a �przygotowywana� do meczów
hokeja.

W tej sytuacji zwiedzili�my bardejovsk¹ sta-
rówkê. To nieco prowincjonalne miasteczko nad
Topl¹ jest historyczn¹ stolic¹ Górnego Szary-
sza, jedn¹ z najwspanialszych �rodkowoeuro-
pejskich enklaw gotyku i renesansu. Miasto
w 1878 roku spustoszy³ po¿ar. Da³o to jednak
impuls do odbudowy jego starych czê�ci. Ka-
mienice wokó³ rynku otrzyma³y wysokie, spa-
dziste dachy, a ko�ció³ parafialny neogotycki
he³m na wie¿y. Po II wojnie �wiatowej wokó³ sta-
rego centrum wyros³y osiedla mieszkaniowe
i kilka zak³adów przemys³owych. W 1986 r. Bar-
dejov jako pierwsze miasto ówczesnej Czecho-
s³owacji, otrzyma³ europejski z³oty medal za
ochronê zabytków, a w 2000 r. znalaz³ siê na
li�cie UNESCO, co jest jak najbardziej sprawie-
dliwe, bo to istotnie per³a.

Co dwa dni je�dzili�my na basen. Zajêcia mia-
³y na celu naukê i doskonalenie ró¿nych tech-
nik i stylów p³ywania.

Na obozie by³ równie¿ czas na rozrywki. Dwa
razy odby³o siê oficjalne karaoke i tañce przy
kominku, z pieczon¹ polsk¹ kie³bask¹ i kurcza-
kiem.

Trzy dni przed zakoñczeniem obozu wyjecha-
li�my do Aqua City w Popradzie. Do dyspozycji
by³y baseny kryte i otwarte, wyposa¿one w hy-
dromasa¿e, gejzery, grzyb wodny, natryski, ³ó¿-
ka wodne i inne atrakcje oraz sauna. Tam ka¿-
dy odzyska³ si³y i witalno�æ � byli�my przecie¿
zmêczeni, niektórzy na stoku do�wiadczyli drob-
nych kontuzji.

W �rodê 21 lutego po �niadaniu opu�cili�my
o�rodek w Regetovce. W pamiêci pozosta³o
tak¿e piêkne stwierdzenie: wszystko co dobre,
szybko siê koñczy�

Nasza grupa przed rozpoczêciem zajêæ na stoku

Aqua City nawet zim¹ daje mo¿liwo�æ k¹pieli w gor¹cych termalnych wodach
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Kolejny osza³amiaj¹cy sukces literacki i � co jest
naturaln¹ kolej¹ rzeczy, szczególnie w Hollywood
� kolejna filmowa wersja ksi¹¿kowego pierwowzo-
ru. Tym razem spece od filmowych historii wziêli
na warsztat powie�æ Diabe³ ubiera siê u Prady
autorstwa trzydziestoletniej Lauren Weisberger.
Ksi¹¿ka, która zawojowa³a g³ównie amerykañskim
rynkiem wydawniczym, utrzymuj¹c siê na li�cie
bestsellerów przez prawie pó³ roku, pos³u¿y³a do
tego, aby pokazaæ �bebechy� czego�, co dzisiaj
nazywa siê gonitw¹ za karier¹, i ceny, jak¹ trzeba
zap³aciæ za karierê. A tutaj najczê�ciej kart¹ prze-
targow¹ jest w³asna osobowo�æ i rezygnacja z ¿y-
cia osobistego.

Weisberger, a co za tym idzie, twórcy filmu na
podstawie jej powie�ci, na�wietli³a � ale w lekki,
zabawny i ironiczny sposób � wspó³czesny pro-
blem istoty kariery zawodowej, który z powodze-
niem mo¿na okre�liæ jako syndrom wielu dzisiej-
szych m³odych � g³ównie kobiet. Chocia¿ formu³a
ksi¹¿ki i filmu g³osi, ¿e �wszelka zbie¿no�æ przed-
stawionych osób i sytuacji z rzeczywistymi posta-
ciami jest czystym przypadkiem� (ma to uchroniæ
autorów ksi¹¿ki i scenariusza przed procesami
s¹dowymi), to sprawa d¹¿enia do kariery za wszel-
k¹ cenê nie jest wyssana z palca i nie jest ¿adn¹
fikcj¹ literacko-filmow¹. Taka jest rzeczywisto�æ.
Przyk³adem tego jest osoba samej autorki, która
opisan¹ w ksi¹¿ce historiê opar³a na w³asnych do-
�wiadczeniach. Niegdy� pracowa³a jako osobista
sekretarka Anny Wintour, szefowej amerykañskie-
go magazynu �Vogue�. Czasopismo to w �wiecie
mody � bo tego¿ w ca³o�ci dotyczy � stanowi ka-
non najlepszych gustów i najnowszych trendów.

�Vogue� swoj¹ pozycjê zawdziêcza w³a�nie An-
nie Wintour, która wyci¹gnê³a magazyn z antypo-
dów, a o której kr¹¿¹ przeró¿ne pog³oski na temat
zachowania i stosunku do ludzi (m.in. nie ¿yczy
sobie, aby podw³adni nawi¹zywali z ni¹ kontakt
z w³asnej inicjatywy; nie toleruje u kobiet pracuj¹-
cych w redakcji innego obuwia ni¿ szpilki, a dla
pracownika, który przypadkiem znajdzie siê z ni¹
w windzie, najlepszym rozwi¹zaniem jest jak naj-
szybsze jej opuszczenie). To sprawi³o, ¿e dzisiaj
nazywana jest przez wielu ¿yw¹ legend¹. Zimny
profesjonalizm, upór i ciê¿ka praca doprowadzi³y
j¹ do pozycji kobiety sukcesu (na skalê globaln¹),
która jednym telefonem mo¿e zadecydowaæ o czy-
jej� karierze lub jej definitywnym zakoñczeniu.
W �wiecie mody nie ma osoby, która nie liczy³aby
siê ze zdaniem redaktor naczelnej �Vouge�.

¯eby formu³ce �wszelkiej zbie¿no�ci� sta³o siê
zado�æ, filmowym czasopismem, które króluje

w �wiecie mody, jest �Runway�, a jego diabolicz-
na naczelna nazywa siê Miranda Priestley, jej rola
w stopniu mistrzowskim odgrywana jest przez we-
terankê kina, Meryl Streep. Natomiast t¹, która tra-
fia pod jej skrzyd³a (a mo¿e lepiej: rogi?), jest Andy
Sachs (Anne Hathaway). Wbrew panuj¹cemu
stwierdzeniu, ¿e zdoby³a pracê, za któr¹ milion
dziewcz¹t da³oby siê zabiæ, Andy z pocz¹tku nie
jest tym faktem specjalnie podniecona. Nie zabie-
ga³a o tê posadê, chocia¿ chcia³a j¹ mieæ. Wed³ug
standardów mody i polityki �Runwaya� pozornie
nie pasowa³a do tego miejsca: nie wiedzia³a, kim
jest naczelna pisma (!), o �wielkiej� modzie rów-
nie¿ nie mia³a zbytniego pojêcia, co po�wiadcza³a
swoim ubiorem zwyk³ej dziewczyny. Jednak mia-
³a w sobie to �co��, co dostrzeg³a w niej lodowata
Miranda. Byæ mo¿e ta jej �inno�æ� oraz niewinno�æ,
nieprze¿arta przez drapie¿n¹ chêæ zdobycia tego,
o czym marzy³y i marz¹ inne dziewczyny, sprawi-
³a, ¿e Andy, m³odziutka, nieopierzona i prosto po
studiach, zosta³a jej asystentk¹.

Pocz¹tek nie by³ ³atwy. Niepowodzenia, gafy,
upokorzenia i rola koz³a ofiarnego. A do tego za-
dania do wykonania z listy tych prawie niemo¿li-
wych i maksymalne po�wiêcenie dla swojej sze-
fowej � z tym boryka³a siê Andy. Na pomoc innej,
zawistnej asystentki, nie mog³a liczyæ. Ale jak re-
zolutna pszczó³ka Maja Andy zacisnê³a zêby i na
ka¿dym kroku udowadnia³a, na co j¹ staæ. Na po-
cz¹tek dawne ubrania zamieni³a na markowe sek-
sowne wdzianka, w których wygl¹da³a jak profe-
sjonalna businesswoman. Nastêpnie makija¿,
u�miech i pewno�æ siebie. Klasycznie i stylowo.
I z entuzjazmem. A¿ w koñcu trybiki zaskoczy³y
i Andy nie mia³a sobie równych.

Sukces w pracy równa³ siê jednak z pora¿k¹
w ¿yciu osobistym. Przyjaciele zostali odsuniêci
na bok. Ale nie w brutalny sposób, lecz z koniecz-
no�ci, któr¹ przyjê³a z cichym smutkiem i przyzwo-
leniem. Natomiast ch³opak, widz¹c niepokoj¹c¹
metamorfozê swojej dziewczyny i czuj¹c siê ca³-
kowicie zaniedbywany, sam wola³ odej�æ. W tym
miejscu twórcy ustawiaj¹ newralgiczny punkt tej
historii. Bohaterka ma zadecydowaæ, co jest dla
niej w ¿yciu najwa¿niejsze: przyjaciele i szczerze
kochaj¹cy mê¿czyzna czy piêkna kariera i jasna
przysz³o�æ pe³na profitów? A tych dwu spraw naj-
czê�ciej nie sposób pogodziæ w my�l powiedze-
nia: ¿eby wilk by³ syty i owca ca³a. Potwierdze-
niem niech bêdzie trafny i b³yskotliwy dialog (a tych
w filmie nie brakuje): Moje ¿ycie prywatne jest na
w³osku. � Daj znaæ, jak ca³kiem siê zawali. Wtedy
bêdzie pora na awans.

W sytuacji, w jakiej znalaz³a siê bohaterka filmu,
mo¿e byæ ka¿dy z nas. I ka¿dy z nas w odruchu
tej jednej jedynej szansy jest zdolny podj¹æ tak¹
decyzjê. Poniewa¿ owa szansa mo¿e siê wiêcej
nie nadarzyæ. Taka �wiadomo�æ determinuje m³o-
do�æ, która siê kszta³tuje i wchodzi dopiero w ¿y-
cie. Chce osi¹gn¹æ wszystko w jak najkrótszym
czasie. Nie s¹ to ³atwe decyzje, ale s¹ to decyzje
ca³kowicie indywidualne. Podyktowane osobowo-
�ci¹ osoby, spojrzeniem na ¿ycie i na �wiat, a tak-
¿e istot¹ ¿yciowych priorytetów. Tym, co dla ka¿-
dego jest najwa¿niejsze.

W pierwszym odruchu, jak to czêsto bywa, Andy
wybiera kolorowy i elegancki �wiat na salonach,
gdzie spotyka siê ca³a �mietanka mody, a którym
to spotkaniom towarzysz¹ flesze aparatów. Czy
mo¿e co� bardziej uwie�æ m³od¹ i piêkn¹ dziew-
czynê ni¿ s³awa i luksus? Odpowied� wydaje siê
oczywista. Ale nie w tym w pe³ni hollywoodzkim
filmie (w ksi¹¿ce Lauren Weisberger równie¿), który
rz¹dzi siê swoimi prawami. W filmie bohater (w tym
przypadku bohaterka) ma przej�æ przemianê,
a przedzieraj¹c siê przez ciernist¹ drogê sukcesu
i w koñcu osi¹gaj¹c sukces, ma sobie u�wiado-
miæ, ¿e warto�ci duchowe, jak dobroæ, mi³o�æ, za-
chowanie w³asnej godno�ci i osobowo�ci, s¹ naj-
wa¿niejsze. I tak te¿ dzieje siê w filmie Diabe³ ubie-
ra siê u Prady w re¿yserii Davida Frankela.

Zarówno u Weisberger, jak i Frankela Andy jest
reprezentantk¹ wzoru kopciuszka. Bo oto przycho-
dzi piêkne dziewczê, które swoj¹ skromno�ci¹,
zwyk³o�ci¹ i dobroci¹ zdobywa szczyty, przeista-
czaj¹c siê przy tym w ksiê¿niczkê. Po drodze na-
gina swoje zasady, bywa niegrzeczna, ale jej we-
wnêtrzna si³a i dobroæ sprawiaj¹, ¿e nowa ksiê¿-
niczka, osi¹gn¹wszy najwiêkszy stopieñ wtajem-
niczenia, woli pozostaæ kopciuszkiem. Pomimo
kusz¹cych propozycji wybiera ¿ycie w wersji
skromnej. Dostrzega emocjonaln¹ pustkê w �ro-
dowisku, do którego przeniknê³a. W ten sposób
triumfuj¹ ludzkie cnoty, a materializm i przepych
schodzi na boczny tor. Ten zabieg w po³¹czeniu
ze sposobem prezentacji i ca³¹ techniczn¹ opra-
w¹ sk³ada siê na ca³o�æ, któr¹ nazywa siê magi¹
kina. Co�, co krzepi i pozwala wierzyæ, ¿e w mate-
rialistycznym �wiecie, w jakim ¿yjemy, jest jesz-
cze miejsce na duchowe warto�ci. Aby nie staæ
siê bezdusznym robotem, który jest zaprogramo-
wany na robienie kariery.

W atrakcjê filmu Frankela wpisuje siê równie¿
obsada, która dzia³a jak magnes i afrodyzjak w jed-
nym. W dodatku przy tej okazji mamy przyjem-
no�æ obserwowaæ zderzenie dwóch kobiecych

W pogoni za sukcesem.
Recenzja filmu Diabe³ ubiera siê u Prady

Dominik Nykiel
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17 stycznia br., z inicjatywy cz³onków
Ko³a Naukowo-Artystycznego �RA-
ZEM� grupa studentów Instytutu Sztuk
Piêknych uda³a siê do Huty Szk³a
w Ja�le i Huty Szk³a Ozdobnego �MA-
KORA� w Kro�nie.  W wyje�dzie
uczestniczyli te¿ nauczyciele akade-
micy: dr Krystyna Ziemniak i mgr Pa-
we³ Biñczycki. Celem wycieczki by³o
poznanie podstawowych technologii
produkcji i obróbki szk³a oraz uzyska-
nie wiedzy o mo¿liwo�ciach, jakie daje
ten materia³ w tworzeniu u¿ytkowych
i artystycznych form.

W jasielskiej hucie szk³a poznali�my
surowce i narzêdzia wykorzystywane
przy wytwarzaniu szk³a i pó�niejszym
jego kszta³towaniu. Ta huta zajmuje

Studenci w hucie szk³a
Piotr Biernacki

siê te¿ produkcj¹ szk³a witra¿owego,
jego zastosowanie mogli�my poznaæ
w przyzak³adowej pracowni witra¿u.
Jej sympatyczni pracownicy pokazali
nam, jak z kawa³ków szkie³ koloro-
wych powstaj¹ artystyczne kompozy-
cje do wype³niania okien. Huta Szk³a
w Ja�le specjalizuje siê w produkcji
szk³a prasowanego technicznego i go-
spodarczego oraz p³askiego barwio-
nego w masie, wykonywanego rêcz-
n¹ metod¹ formowania. Ze wzglêdu
na szeroki asortyment, nowoczesne
wzornictwo i bogat¹ kolorystykê jej
wyroby znajduj¹ szerokie zastosowa-
nie w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.

Huta Szk³a Ozdobnego �MAKORA�
w Kro�nie zajmuje siê wytwarzaniem

miêdzy innymi ró¿norodnych wzorów
kielichów, wazonów, �wieczników,
form dekoracyjnych i innych szklanych
drobiazgów, z których niektóre maj¹
charakter unikatowy, ze wzglêdu na
sposób wytwarzania przez tzw. �wol-
ne formowanie� przy pomocy rêki hut-
nika, pod czujnym okiem plastyka �
projektanta szk³a. Metoda ta umo¿li-
wia wykonanie niepowtarzalnych wie-
lobarwnych form o cechach artystycz-
nych. Przed wyjazdem do Rzeszowa
umo¿liwiono nam zakup pami¹tko-
wych drobiazgów, bêd¹cych wyroba-
mi tamtejszych pracowników.

Autorzy zdjêæ � Pawe³ Biñczycki, Ja-
cek Golec

W pogoni za sukcesem...3
(dokoñczenie ze str. 31)

osobowo�ci: dojrza³ej, do�wiadczonej, z blisko
czterdziestoma rolami filmowymi, z licznymi suk-
cesami (dwa Oscary i dwie nominacje do tej na-
grody, oraz wiele innych wyró¿nieñ i niezapomnia-
nych ról, jak chocia¿by w Sprawie Kramerów Ro-
berta Bentona, czy w Po¿egnaniu z Afryk¹ Sid-
neya Pollacka) i niekwestionowanej Aktorki przez
du¿e �A� � Meryl Streep. I m³odej, zdobywaj¹cej
dopiero do�wiadczenie aktorskie, wchodz¹cej do
wielkiego �wiata filmu, ale jak¿e energetycznej i po-
budzaj¹cej swoj¹ osob¹ � Anne Hathaway. To
dziewczêce bóstwo, o wdziêku i powabie licealist-
ki, o wielkich sarnich oczach i u�miechu, który przy-
æmiewa u�miech Julii Roberts, jest jedn¹ z tych
kobiet, które u mê¿czyzn mijanych na ulicy powo-
duje jednocze�nie szybsze bicie serca, chwilowy
brak tchu i uk³ucie w do³ku. Hathaway to chodz¹-
cy wdziêk i czar. Chocia¿ na razie mo¿e jedynie
pochwaliæ siê udzia³em w filmie The Other Side of
Heaven, serialem telewizyjnym Get Real, dziêki
któremu zdoby³a popularno�æ, oraz � nomen omen
� dwuczê�ciwym filmem dla nastolatek Pamiêtnik
ksiê¿niczki. Ostatnio mogli�my j¹ ogl¹daæ w g³o-
�nym filmie Anga Lee Tajemnice Brokeback Mo-
untain, oraz s³yszeæ w filmie animowanym Czer-
wony Kapturek. Historia prawdziwa. U¿ycza³a g³o-

su Czerwonemu Kapturkowi. Piszê to z pe³nym
przekonaniem: po filmie Diabe³... na pewno jej
kariera nabierze tempa. Ju¿ wkrótce zobaczymy
j¹ w filmie Becoming Jane, w którym wciela siê
w osobê pisarki, Jane Austen.

Powrócê jeszcze do osoby Meryl Streep. W Dia-
be³ ubiera siê u Prady wygl¹da jak Cruella de Mon,
i po raz kolejny daje wielki popis swojego talentu.
Tym samym potwierdza raz jeszcze, ¿e pasuje do
ka¿dej roli. Jest amerykañsk¹ diw¹ aktorstwa.
Chocia¿ urod¹ nie grzeszy, to za swoje popisowe
ekranowe kreacje, powinna sma¿yæ siê w piekle
chwa³y.

Filmowi Frankela nie mo¿na zarzuciæ ¿adnych
braków. Nie ma w nim mielizn, a akcja sprawnie
p³ynie po oceanie dobrej rozrywki. Lekko, weso³o
i bajkowo. Trochê ironicznie i z odpowiedni¹ doz¹
przerysowania postaci redaktor naczelnej oraz
mrówczego ¿ycia w redakcji �Runwaya� � pisma
perfekcyjnego, dopracowanego w najmniejszych
szczegó³ach, otoczonego kultem i traktowanego
z nabo¿n¹ czci¹. �wiadcz¹ o tym s³owa Nigela
(Stanley Tucci � ponownie udana rola, chocia¿
podobna do tej z filmu Zatañcz ze mn¹ Petera
Chelsoma), stylisty, który mówi do Andy w chwili
chêci rezygnacji: To �wiat³o przewodnie nios¹ce
nadziejê. Swoj¹ drog¹, ciekawe, czy dziennikarze
której� z polskich redakcji te¿ tak my�l¹ o swojej
gazecie lub czasopi�mie?

Dominik Nykiel

SPROSTOWANIE
Czytelników i zainteresowanych przepraszamy
za b³êdy pope³nione w  numerze 1/2007 Gaze-
ty Uniwersyteckiej.

1. W artykule o ksi¹¿ce napisanej �bez u¿ycia
pióra�, w ostatnim zdaniu, widnieje sformu³owa-
nie, i¿ ksi¹¿ka powinna trafiæ do ka¿dego �bi-
bliofoba�. Prawid³owo powinno byæ jednak na-
pisane, ¿e powinna byæ w posiadaniu ka¿dego
�bibliofila�.

2. W tek�cie �Polsko-niemieckie dysputy w kra-
ju Saary�:

� w opisie regionu Saary, u¿yli�my b³êdnego
sformu³owania. Zdanie powinno brzmieæ: In-
tryguj¹ce kontrasty nadaj¹ temu regionowi
oryginalny urok (nie za� �kontakty�).

� w zdaniu: Byli�my tak¿e z wizyt¹ w siedzibie
Starostwa w Saarpfalz na zaproszenie �pana
B�, powinno byæ napisane: na zaproszenie
pana Clemensa Lindemanna.

STRONY STUDENCKIE






