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Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rze-
szowskiego w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.
rozpoczê³o siê od przekazania ze stro-
ny pani prorektor ds. studenckich
i kszta³cenia, dr hab. prof. UR El¿biety
Dyni informacji dotycz¹cych naboru na
studia w roku akademickim 2008/2009
– liczby kandydatów i przyjêtych oraz
rankingu popularnoœci kierunków.
W dyskusji zwrócono uwagê na koniecz-
noœæ usprawnienia rekrutacji.

W dalszej kolejnoœci JM Rektor,
prof. dr hab. Stanis³aw Uliasz przed-
stawi³ proponowany terminarz zwyczaj-
nych posiedzeñ Senatu UR w roku
2008/09, który senatorowie przyjêli do
akceptuj¹cej wiadomoœci.

Zaakceptowano tak¿e przedstawio-
ny przez prowadz¹cego obrady JM Rek-
tora projekt uchwa³y w sprawie powo-
³ania komisji senackich, okreœlenia licz-
by ich cz³onków oraz zadañ. Perso-
naln¹ obsadê komisji Senat wybierze
podczas posiedzenia w paŸdzierniku.

Dalsz¹ czêœæ obrad poœwiêcono g³o-
sowaniom nad kandydaturami z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego do komisji
dyscyplinarnej ds. nauczycieli akade-
mickich przy Radzie G³ównej Szkolnic-
twa Wy¿szego. W ich wyniku zaaprobo-
wano kandydatury profesorów: El¿bie-
ty Ury i Jerzego Wratnego (Wydzia³
Prawa i Administracji) oraz 2 nazwiska
z grupy osób nieposiadaj¹cych stopnia
naukowego dra hab. lub tytu³u profe-
sora – dr Agata Æwik (Wydzia³ Biolo-
giczno-Rolniczy) i dr Katarzyna Zagu-
lak (Wydzia³ Prawa i Administracji).

Senatorowie pozytywnie zaopiniowa-
li tak¿e wnioski poszczególnych rad wy-
dzia³ów w sprawach osobowych – o za-
trudnienie w UR na stanowisku profe-
sora prof. dra hab. Micha³a Gonchara
oraz na stanowiskach profesorów nad-
zwyczajnych: dra hab. Jacka Kozdrója,
dra hab. Chandra Shekhar Pareeka, dra
hab. Marka Stanisza, dra hab. prof. UR
Józefa Jerzego Kierskiego, dra hab. Sta-
nis³awa Kryñskiego, dra hab. Grzegorza
Oliwy i dra hab. Stanis³awa Pieprznego.

Przychylnie odniesiono siê tak¿e
(g³osowanie tajne) do wniosku w spra-
wie dodatkowego zatrudnienia prorek-
torów: E. Dyni i A. Bobki.

W dalszej czêœci obrad Senat podj¹³
uchwa³ê w sprawie prawa wyboru przez
Rektora UR bieg³ego rewidenta do ba-
dania sprawozdania finansowego
Uczelni za 2008 r.

Z OBRAD
SENATU

19 wrzeœnia br. w³adze Berdiañskie-
go Uniwersytetu Zarz¹dzania i Biznesu
(Ukraina) nada³y tytu³ doktora honoris
causa tej uczelni JM Rektorowi Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, prof. Stanis³awo-
wi Uliaszowi. Z uczelni¹ w Berdiañsku
nasz Uniwerystet wspó³pracuje od kilku
lat, a wœród rozwijanych tam kierunków

W dniu 25 wrzeœnia odby³o siê nad-
zwyczajne posiedzenie Senatu UR, pod-
czas którego, zgodnie z ceremonia³em
Uczelni, nast¹pi³o uroczyste przekaza-
nie w³adzy z r¹k prof. W³odzimierza Bo-
nusiaka nowemu rektorowi – prof. Sta-
nis³awowi Uliaszowi. To posiedzenie Se-
natu prowadzi³ senator-senior, prof. Jó-
zef Tabor. W ceremonii, oprócz sena-
torów, uczestniczyli tak¿e zaproszeni go-
œcie oraz przedstawiciele mediów.

Uroczyste przekazanie w³adzy
w Uniwersytecie Rzeszowskim

Po wyg³oszeniu po¿egnalnej mowy
przez ustêpuj¹cego rektora, a tak¿e po
przemówieniu jego nastêpcy, nast¹pi³o
przekazanie insygniów  – biretu, pier-
œcienia, ³añcucha i ber³a rektorskiego –
na rêce prof. S. Uliasza. Obaj rektorzy
otrzymali pami¹tkowe plakiety, wrêczo-
ne przez przewodnicz¹cego Zarz¹du
Œrodowiskowego AZS pos³a Zbigniewa
Rynasiewicza. Uroczystoœæ zakoñczy³a
pieœñ Gaudeamus igitur.

Doktor honoris causa
dla JM Rektora

wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ nauki humanistycz-
ne. Podczas pobytu na Ukrainie prof.
S. Uliasz spotka³ siê tak¿e z pracownika-
mi polskiego Konsulatu w Charkowie.
Rozmawiano m.in. o mo¿liwoœciach
kszta³cenia na naszym Uniwersytecie
osób chc¹cych poznaæ jêzyk polski i wy-
wodz¹cych siê z polskich rodzin.

AKTUALNOŒCI
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Ostatnim zaœ z szeregu g³osowañ
by³a aklamacja w kwestii odznaczenia
senatora Stanis³awa Zaj¹ca Du¿ym
Medalem Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Przy okazji przypomniano rangê za-
s³ug, jakie poczyni³ On dla Uczelni,
zw³aszcza w okresie jej tworzenia.

Na koniec wys³uchano informacji
prorektora dra hab. in¿. prof. UR Cze-
s³awa Puchalskiego zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem Uczelnianego Centrum
Informatyzacji.

M. D.

1 wrzeœnia
JM Rektor prof. dr hab. S. Uliasz

na godz. 9.00 zwo³a³ pierwsze w kaden-
cji 2008/2012 posiedzenie Kolegium
Rektorskiego. Uczestniczyli w nim pro-
rektorzy: A. Bobko, E. Dynia, Cz. Pu-
chalski oraz M. Doskocz – kanclerz,
J. Kut – kwestor Uczelni i D. Dziadek –
kierownik Dzia³u Spraw Osobowych
i P³ac. Prorektorzy otrzymali stosowne
zakresy czynnoœci.

Prof. JM Rektor dr hab. Stanis³aw
Uliasz uczestniczy³ w inauguracji roku
szkolnego, zorganizowanej przez Pod-
karpackiego Kuratora Oœwiaty, w Jaœli-
skach, ko³o Dukli.

W godzinach popo³udniowych  rek-
tor wzi¹³ udzia³ w inauguracji roku aka-
demickiego w Wy¿szym Semina-
rium Duchownym w Rzeszowie.

2 wrzeœnia
Podczas spotkania rektora z prorek-

torami dyskutowano o formach obs³u-
gi prawnej Uniwersytetu, mówiono o
regulaminie organizacyjnym Uczelni
oraz o zasadach zatrudniania nauczy-
cieli akademickich, którzy osi¹gnêli
wiek emerytalny.

3 wrzeœnia
Wizytê w Uniwersytecie z³o¿y³ prof.

Andrzej Sobkowiak, rektor Politechni-
ki Rzeszowskiej. W rozmowie z prof. S.
Uliaszem poruszono kwestie wspó³pra-
cy publicznych uczelni Rzeszowa.

Podczas spotkania rektora UR z ks.
dr. Adamem Podolskim dyskutowano o
pomocy Uczelni osobom niepe³no-
sprawnym. Ksi¹dz A. Podolski jest te¿
obecnie pe³nomocnikiem rektora ds.
osób niepe³nosprawnych w Uczelni.

4 wrzeœnia
Na Uniwersytecie przebywa³ Miro-

s³aw Karapyta, wojewoda podkarpacki.
Podczas tego spotkania  JM Rektor po-
informowa³ o najwa¿niejszych proble-
mach Uczelni.

8 wrzeœnia
Uczestnicz¹cy w organizowanym

przez Wydzia³ Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego ogólno-
polskim spotkaniu dziekanów wydzia-
³ów prawa prof. Zbigniew Æwi¹kalski -
minister sprawiedliwoœci, z³o¿y³ wizytê
rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Oprócz gratulacji, zwi¹zanych
z objêciem przez prof. S. Uliasza stano-
wiska rektora, dyskutowano o bli¿szych
i dalszych planach rozwoju Uczelni.

Goœciliœmy w Uniwersytecie Rze-
szowskim prof. Edgara Figuera oraz
Luisa Manrique – przedstawicieli Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej w We-
nezueli. Podczas spotkania zosta³y
uzgodnione warunki przyst¹pienia
Uniwersytetu Rzeszowskiego do Pro-
gramu ALMA MATER, koordynowane-
go przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej w Wenezueli. Wieloletnie do-
œwiadczenia Uniwersytetu Rzeszowskie-
go w kszta³ceniu wysoko wykwalifiko-
wanej kadry zarówno w dziedzinach
humanistycznych jak i œcis³ych daj¹
podstawê do zaoferowania swojej po-
mocy w wymianie nauczycieli akade-
mickich, jak i kszta³ceniu studentów na
ró¿nych poziomach nauczania.

9 wrzeœnia
Odby³o siê posiedzenie Kolegium

Rektora. Przedyskutowano sprawy two-
rzenia biura maj¹cego pomagaæ stu-
dentom niepe³nosprawnym i kwestie
warunków niezbêdnych do rozpoczê-
cia zajêæ na kierunku informatyka
w pa³acyku przy ul. Dekerta.

Kolegium zaakceptowa³o tematykê
wrzeœniowego posiedzenia Senatu
i przedstawione projekty uchwa³.

W Uniwersytecie Rzeszowskim prze-
bywa³ prof. £. Wêsierski, dyrektor Za-
rz¹du Fundacji Rozwoju Oœrodka Aka-
demickiego w Rzeszowie. W rozmowie
z rektorem Uniwersytetu poruszano
m.in., mo¿liwoœci pozyskania dla Rze-
szowa nauczycieli akademickich z in-
nych uczelni.

10 wrzeœnia
Odby³o siê spotkanie JM Rektora

z dziekanami wydzia³ów, na którym wrê-
czono akty powo³ania na stanowisko.
Podczas narady dyskutowano o samo-
dzielnoœci finansowej podstawowych
jednostek uczelni, a tak¿e o strategii
rozwoju Uniwersytetu do roku 2012.

Podczas posiedzenia uczelnianej
komisji rekrutacyjnej dokonano wstêp-
nej oceny wyników rekrutacji.

11 wrzeœnia
JM Rektor zapozna³ siê z przygo-

towaniami do zaplanowanego na
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œnia br. w³adze Berdiañskiego Uniwer-
sytetu Zarz¹dzania i Biznesu nada³y
mu tytu³ doktora honoris causa tej
uczelni. Z uczelni¹ w Berdiañsku Uni-
wersytet Rzeszowski wspó³pracuje od
kilku lat, a wœród rozwijanych tam kie-
runków wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ nauki
humanistyczne.

Podczas pobytu na Ukrainie prof.
S. Uliasz spotka³ siê tak¿e z pracownika-
mi polskiego Konsulatu w Charkowie,
rozmawiano m.in. o mo¿liwoœciach
kszta³cenia na naszym Uniwersytecie
osób chc¹cych poznaæ jêzyk polski i wy-
wodz¹cych siê z polskich rodzin.

W okresie nieobecnoœci prof.
S. Uliasza obowi¹zki rektora pe³ni³
dr hab. in¿. prof. UR Czes³aw Puchal-
ski, prorektor ds. rozwoju i polityki fi-
nansowej.

23 wrzeœnia
Z JM Rektorem spotka³ siê dr hab.

Jacek Kozdrój, który podczas wakacji
podj¹³ decyzjê o pracy w Zamiejscowym
Wydziale Biotechnologii naszego Uni-
wersytetu.

24 wrzeœnia
Na Politechnice Rzeszowskiej

otwarto „Salon Maturzystów”. Uczest-
nicz¹cy w tym wa¿nym spotkaniu wy¿-
szych uczelni z maturzystami rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego prof.
S. Uliasz zaprezentowa³ kierunki kszta³-
cenia uczelni oraz ró¿ne formy nauko-
wego rozwoju studentów.

25 wrzeœnia
W tym dniu odby³y siê dwa posie-

dzenia Senatu.
Podczas nadzwyczajnego Senatu

z udzia³em zaproszonych goœci nast¹-
pi³o uroczyste przekazanie symboli w³a-
dzy rektorskiej. G³os zabrali profesoro-
wie: W. Bonusiak i S. Uliasz. Pose³
Z. Rynasiewicz, przewodnicz¹cy Zarz¹-
du Œrodowiskowego AZS wrêczy³ rek-
torom pami¹tkowe medale. Obradom
Senatu przewodniczy³ senator - senior
prof. J. Tabor.

Podczas pierwszego zwyczajnego
posiedzenia Senatu zapoznano siê
ze wstêpnymi wynikami rekrutacji oraz
przyjêto uchwa³y o terminach posie-
dzeñ i wyborze senackich komisji. Se-
nat jednomyœlnie zaopiniowa³ wniosek
w³adz rektorskich o przyznaniu Du¿e-
go Medalu UR senatorowi Stanis³awo-
wi Zaj¹cowi. Przyjêto te¿ uchwa³y
w sprawach osobowych.

26 wrzeœnia
Na Wydziale Biologiczno-Rolni-

czym odby³y siê uroczystoœci poœwiêco-
ne rodzinie Gumiñskich – w latach
miêdzywojennych w³aœcicieli gruntów,
na których mieszcz¹ siê obecnie obiek-
ty UR w Rzeszowie – Zalesiu. Do Rze-
szowa przyjecha³ Samuel Gumiñski,
wnuk Jana Gumiñskiego, którego por-
tret zawis³ w dworku. Ods³oniêta zosta-
³a tablica pami¹tkowa.

27 wrzeœnia
Prof. Stanis³aw Uliasz, rektor UR,

uczestniczy³ w uroczystych obchodach
350. rocznicy utworzenia w Rzeszowie
pijarskiego kolegium, obecnie I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego.

29 wrzeœnia
W WSK PZL Rzeszów obradowa³a

Rada Programowa Podkarpackiego
Centrum Techniki. W spotkaniu
uczestniczy³ rektor prof. S. Uliasz. Dys-
kutowano o wyborze nazwy projektu,
jak te¿ zapoznano siê z propozycjami
lokalizacji przysz³ego obiektu.

30 wrzeœnia
Rektor Uniwersytetu prof. S. Uliasz

uczestniczy³ w inauguracji roku akade-
mickiego w Pañstwowej Wy¿szej Szko-
le Zawodowej w Kroœnie.

1 paŸdziernika
W Sali Senatu UR, w obecnoœci

przedstawicieli podkarpackich me-
diów, podpisano porozumienie
o wspó³pracy miêdzy WSK i Uniwersy-
tetem. W imieniu WSK podpisy z³o¿y-
li: Marek Darecki, dyrektor – prezes Za-
rz¹du i Ireneusz B¹k, wiceprezes Zarz¹-
du ds. organizacyjnych. Uniwersytet
Rzeszowski reprezentowali prof. dr
hab. S. Uliasz i dr hab. in¿. prof. UR
Cz. Puchalski.

Podczas konferencji prasowej rek-
tor i prorektorzy UR informowali
dziennikarzy o najwa¿niejszych spra-
wach Uczelni w rozpoczynaj¹cym siê
roku akademickim. Najwiêcej kontro-
wersji wywo³a³y zapisy prawa o szkolnic-
twie wy¿szym o ewentualnej zmianie
nazwy Uniwersytetu Rzeszowskiego
w 2010 r.

2 paŸdziernika
Msz¹ œwiêt¹ w koœciele uniwersytec-

kim przy al. Rejtana, koncelebrowan¹
przez ks. biskupa Kazimierza Górnego,
rozpoczêto uroczyst¹ inauguracjê roku
akademickiego 2008/09 na UR. Wy-
k³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. dr
hab. F. Ziejka, by³y rektor UJ.

paŸdziernik ogólnopolskiego spotka-
nia w UR przedstawicieli uczelni i na-
uczycieli szkó³ – pracowników s³u¿b
spo³ecznych. Uniwersytet Rzeszowski
patronuje jedynej na Podkarpaciu
tego typu placówce – Kolegium Pra-
cowników S³u¿b Spo³ecznych w Rze-
szowie.

12 wrzeœnia
Rektor S. Uliasz i prorektor Cz.

Puchalski spotkali siê z Wojewod¹ Pod-
karpackim.

Cz³onkowie Zarz¹du Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (wraz z prof M. Zi-
nem, opiekunem ze strony UR) poin-
formowali JM Rektora o planowanych
uroczystoœciach w 25. rocznicê utworze-
nia w Rzeszowie Uniwersytetu Trzecie-
go wieku.

Wizytê rektorowi prof. S. Uliaszowi
z³o¿y³ prof. J. Grucha³a, rektor PWSZ
w Kroœnie.

15 wrzeœnia
Uniwersytet goœci³ pos³ów do Par-

lamentu Europejskiego, senatorów
i pos³ów na Sejm RP. Podczas spotka-
nia z kierownictwem uczelni dyskuto-
wano o proponowanych przez rz¹d
zmianach w prawie o szkolnictwie wy¿-
szym oraz obecnie obowi¹zuj¹cych za-
pisach.

Podczas posiedzenia Kolegium
Rektorskiego rozwa¿ano zasady finan-
sowania nowo uruchamianych kierun-
ków kszta³cenia. Dyskutowano te¿
o opiece ze strony UR nad kolegiami
jêzykowymi oraz innymi tego typu jed-
nostkami, których funkcjonowanie
uzale¿nione jest od patronatu szko³y
wy¿szej.

Rektor poinformowa³, ¿e prof. Piotr
¯bikowski otrzyma³ Indywidualn¹ Na-
grodê Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego.

16 wrzeœnia
Rektor z³o¿y³ wizytê prezydentowi

miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferenco-
wi, który zadeklarowa³ dalsz¹ pomoc
dla Uczelni w pozyskiwaniu profeso-
rów.

Rektor uczestniczy³ w miêdzynaro-
dowej konferencji naukowej „Prawo
miêdzynarodowe wobec wyzwañ wspó³-
czesnego œwiata”, której organizatorem
by³ Zak³ad Prawa Miêdzynarodowego
i Prawa Europejskiego Wydzia³u Prawa
i Administracji UR.

17-22 wrzeœnia
Rektor S. Uliasz przebywa³ w dele-

gacji w Berdiañsku (Ukraina); 19 wrze-

AKTUALNOŒCI
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Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Stanis³aw Uliasz

Prorektor ds. badañ naukowych i wspó³pracy z zagranic¹
dr hab. prof. UR Aleksander Bobko

Prorektor ds. studenckich i kszta³cenia
dr hab. prof. UR El¿bieta Dynia

Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
dr hab. in¿. prof. UR Czes³aw Puchalski

NOWE W£ADZE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

AKTUALNOŒCI
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W wyniku wyborów w Uniwersytecie Rzeszowskim
na stanowiska dziekanów (kadencja 2008-2012) wybrane zosta³y nastêpuj¹ce osoby:

Wydzia³
Biologiczno - Rolniczy
dr hab. in¿. prof. UR

Zbigniew Czerniakowski

Wydzia³ Ekonomii
dr hab. prof. UR
Grzegorz Œlusarz

Wydzia³ Filologiczny
prof. dr hab.

Kazimierz O¿óg

Wydzia³ Matematyczno -
Przyrodniczy

prof. dr hab. Józef Tabor

Wydzia³ Medyczny
prof. dr hab. n. med.

Andrzej Kwolek

Wydzia³ Pedagogiczno -
Artystyczny

dr hab. prof. UR
Mieczys³aw Radochoñski

Wydzia³
Prawa i Administracji

dr hab. prof. UR
Stanis³aw Sagan

Wydzia³ Socjologiczno -
Historyczny
prof. dr hab.

Sylwester Czopek

Zamiejscowy Wydzia³
Biotechnologii

dr hab. n. wet. prof. UR
Marek Koziorowski

Wydzia³ Sztuki
dr hab. prof. UR

Józef Jerzy Kierski

Wydzia³
Wychowania Fizycznego

prof. dr hab.
Kazimierz Obodyñski

Miêdzywydzia³owy
Instytut Filozofii

dyrektor, prof. dr hab.
Andrzej L. Zachariasz

AKTUALNOŒCI
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ODZNACZENI
Podczas inauguracji roku akademickiego 2008/2009 wrêczone zosta³y
odznaczenia pañstwowe i Medale KEN. Otrzymali je:
Dr Urszula Gruca-Mi¹sik - Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
Mgr Ma³gorzata Bartyzel - Medal Srebrny za D³ugoletni¹ S³u¿bê
Mgr Alicja Mendocha - Medal Srebrny za D³ugoletni¹ S³u¿bê
Dr Ewa DŸwierzyñska - Medal Br¹zowy za D³ugoletni¹ S³u¿bê

Medale KEN:
Dr in¿. Janina B³a¿ej
Dr in¿. Józef Gorzelany
Dr Piotr Pusz
Dr in¿. Jan Rogowski
Dr in¿. Jadwiga Winnicka
Dr Antoni Zaj¹c

INAUGURACJA

Uniwersytet Rzeszowski jest uczelni¹
m³od¹, powsta³ w 2001 roku na mocy
ustawy sejmowej. Jednak siêga tradycja-
mi swych sk³adowych jednostek, w lata
60. i 70. ubieg³ego stulecia, kontynuuj¹c
wielki dorobek w zakresie kszta³cenia
kadr dla Podkarpacia – Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej, Filii Lubelskiego Uni-
wersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
oraz Zamiejscowego Wydzia³u Ekono-
mii krakowskiej Akademii Rolniczej.

Obecnie kszta³ci siê na Uniwersyte-
cie Rzeszowskim przesz³o 24 tysi¹ce stu-
dentów oraz ok. 3 tysiêcy s³uchaczy stu-
diów podyplomowych. Uczelnia zatrud-
nia 1 891 pracowników, w tym 1 212
nauczycieli akademickich (110 profeso-
rów tytularnych, 161 doktorów habili-
towanych, 582 doktorów). Funkcjonu-
je 36 kierunków studiów oraz olbrzymia
liczba specjalnoœci, z których wiele cie-
szy siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹, np.
filologia angielska, fizjoterapia, pedago-
gika, europeistyka, prawo. Tegoroczna
oferta by³a bogatsza od ubieg³orocznej
o siedem kierunków: architektura kra-
jobrazu, technologia ¿ywnoœci i ¿ywie-
nie cz³owieka, administracja, ratownic-
two medyczne, zdrowie publiczne, kul-
turoznawstwo, informatyka. Ogó³em na
studia stacjonarne i niestacjonarne zg³o-
si³o siê przesz³o piêtnaœcie tysiêcy kandyda-
tów, przyjêto dziewiêæ tysiêcy. Co roku dy-
plom Uniwersytetu Rzeszowskiego uzy-
skuje przeciêtnie cztery i pó³ tysi¹ca ab-
solwentów.

 Ta wielka wspólnota studentów oraz
du¿y potencja³ naukowy obliguj¹ nas,
abyœmy wchodzili coraz wyraŸniej w
Europejsk¹ Przestrzeñ Edukacyjn¹ i
Badawcz¹. Zgodnie z deklaracj¹ bo-
loñsk¹ i Prawem o szkolnictwie wy¿szym
prowadzimy tak¿e studia III stopnia –
doktoranckie w nastêpuj¹cych dyscypli-
nach: literaturoznawstwo, jêzykoznaw-
stwo, historia, archeologia, socjologia.

Uniwersytet wspó³pracuje z wieloma
zagranicznymi oœrodkami akademickimi
i uczestniczy w takich programach, jak
np. Erasmus, otwieraj¹c mo¿liwoœci stu-
diowania i praktyk w oœrodkach zagra-
nicznych, jak te¿ podejmowania przez
obcokrajowców kszta³cenia siê u nas.

Uniwersytet Rzeszowski ma aktual-
nie 7 praw doktoryzowania (w zakresie
historii, literaturoznawstwa, jêzykoznaw-
stwa, archeologii, socjologii, fizyki, bio-
logii) oraz prawo habilitowania w zakre-
sie historii. Niedawno Wydzia³ Filolo-
giczny przygotowa³ wniosek o uprawnie-
nia habilitowania w zakresie literaturo-
znawstwa.

Do czerwca 2009 roku Uniwersytet,
który nie ma 12 praw doktoryzowania
i to w okreœlonych dziedzinach, winien
staæ siê uniwersytetem z „przymiotni-
kiem”. S¹dzê jednak, ¿e nast¹pi noweli-
zacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
a okres dostosowania siê do owych wy-
mogów zostanie przesuniêty o co naj-
mniej 5 lat. Warto dodaæ, ¿e w takiej
sytuacji znajduje siê kilka oœrodków aka-
demickich w kraju.

Pragnê podziêkowaæ Jego Ekscelen-
cji Ksiêdzu Biskupowi, Panu Wojewo-
dzie, w³adzom Samorz¹du Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Panu Prezydento-
wi Rzeszowa oraz Radzie Miasta Rzeszo-
wa, Parlamentarzystom za m¹dre wspo-
maganie naszej Uczelni. Jestem przeko-
nany, ¿e nadal nie pozostaniemy osa-
motnieni w staraniach o pe³niê uniwer-
syteckoœci.

Uniwersytet nie mo¿e zamkn¹æ siê
w twierdzy dyscyplin i specjalnoœci na-
ukowych; musi promieniowaæ wiedz¹,
ustanawiaæ w³aœciwe relacje miêdzy ucz¹-
cymi a studiuj¹cymi, powinien tworzyæ
i troszczyæ siê o etos pracownika nauki.
Chlubimy siê osobami i dokonaniami
naszych doktorów honoris causa, do
grona których nale¿¹: Jan Pawe³ II, Jó-

zef Szajna, Feliks Kiryk, Franciszek
Chrapkiewicz, Marek Gedl.

Fakt, i¿ funkcjonujemy w rodzinie
uniwersytetów poprzez przynale¿noœæ
do Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkó³ Polskich oraz Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich po-
zwala nam na korzystanie z doœwiadczeñ
i rozwi¹zañ stosowanych w uniwersyte-
tach o szacownej tradycji. Chcemy tak-
¿e uczyæ siê dobrych pomys³ów od uczel-
ni prywatnych.

Wyra¿am wielk¹ radoœæ, ¿e mogê
powitaæ studentów I roku w gronie wspól-
noty akademickiej Uniwersytetu Rze-
szowskiego, a wiêc tych, którzy po raz
pierwszy przekraczaj¹ mury uczelni wy¿-
szej, staraj¹c siê odnaleŸæ w³asne miejsce,
realizuj¹c osobiste ambicje oraz zainte-
resowania. S¹dzê, ¿e spe³ni¹ siê Wasze
oczekiwania odnoœnie  do studiów; oby
temu procesowi towarzyszy³y przede
wszystkim pozytywne doœwiadczenia.

Uniwersytet Rzeszowski wkracza
obecnie w nastêpn¹ fazê rozwoju, któ-
ra wyró¿niaæ siê bêdzie du¿ymi inwesty-
cjami budowlanymi, a ich zakoñczenie
sprawi, i¿ Uczelnia, zmieniaj¹c równo-
czeœnie strukturê organizacyjn¹, prze-
obrazi siê w znacznie nowoczeœniejsz¹
– ni¿ obecnie – placówkê naukowo-dy-
daktyczn¹.

Z okazji inauguracji roku akademic-
kiego 2008/2009 wszystkim cz³onkom
tej wspólnoty uniwersyteckiej sk³adam
¿yczenia satysfakcji z realizacji za³o¿o-
nych celów oraz zadowolenia z przyna-
le¿noœci do zbiorowoœci Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Chciejmy czerpaæ ra-
doœæ z twórczoœci naukowej i artystycz-
nej, ze studiowania, s³u¿enia innym lu-
dziom, miastu, regionowi. Jestem prze-
konany, ¿e Goœcie, którzy tak licznie dziœ
przybyli, nios¹ w swoich myœlach i ser-
cach te same dobre uczucia wzglêdem
Uniwersytetu.

Chciejmy czerpaæ radoœæ z twórczoœci naukowej i artystycznej,
ze studiowania, s³u¿enia innym ludziom, miastu, regionowi

Przemówienie JM Rektora, prof. dra hab. Stanis³awa Uliasza,
wyg³oszone podczas inauguracji roku akademickiego 2008/2009

Ekscelencjo Ksiê¿e Biskupie, Szanowni Pañstwo, Drodzy Studenci
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ks. dr hab. prof. UR Stanis³aw Nabywaniec

Daj¿e mi M¹droœæ, co dzieli tron z Tob¹
Homilia wyg³oszona z okazji inauguracji roku akademickiego 2008/2009

Rzeszów, 2 paŸdziernika 2008 r.
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Ksiê¿e Biskupie, Ordynariu-
szu Rzeszowski,
Magnificencjo Panie Rektorze Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Wielce Szanowni Pañstwo Prorektorzy,
Dostojny Senacie,
Szanowni Pañstwo Profesorowie i Wyk³adowcy UR - duchowni
i œwieccy - wedle tytu³ów, stopni, urzêdów i godnoœci,
Szanowni Pracownicy administracji i obs³ugi Uniwersytetu,
Szanowni Parlamentarzyœci,
Drodzy Studenci,
Znakomici Goœcie i wszyscy zgromadzeni na tej liturgii

Zadaniem instytucji uniwersyteckiej jest badanie i po-
znawanie prawdy. Dociekanie jej istoty. Nie wystarczy tylko
postawiæ pytanie:„Co to jest prawda” (J 18, 24) i odejœæ
w Pi³atowym geœcie obojêtnoœci. Uprzedzaj¹c pytanie Pi³a-
ta, Chrystus da³ odpowiedŸ znacznie wczeœniej, mówi¹c: „Ja
jestem prawd¹” (J 14, 6). Dziêki darowi wiary otrzymanej
podczas chrztu œw. spotkaliœmy Tego, który jest prawd¹
wszechœwiata i ca³ej rzeczywistoœci. Moc¹ wiary przyjêliœmy
tê Prawdê i jako chrzeœcijanie mamy obowi¹zek dawaæ œwia-
dectwo o niej, w duchu Konstytucji Gaudium et spes, ¿e wiara
oœwietla wszystko nowym œwiat³em, ukazuje Boski zamiar co
do ca³oœciowego powo³ania cz³owieka i kieruje umys³ ku roz-
wi¹zaniom w pe³ni ludzkim (n. 11). Wiara i rozum nie s¹ ze
sob¹ sprzeczne. „Wiara i rozum s¹ jak dwa skrzyd³a, na któ-
rych duch ludzki unosi siê ku kontemplacji prawdy” (Fides
et ratio, Wstêp). Wiara i rozum to dwie drogi poznania rze-
czywistoœci, „rzeczy widzialnych i niewidzialnych” (Credo),
mierzalnych i niemierzalnych. Poznanie, wiedza o czymœ
jest wa¿na, ale to nie erudycja jest celem samym w sobie.
Wiedza ma prowadziæ do m¹droœci.

Aby osi¹gn¹æ m¹droœæ i zrozumieæ œwiat, nie wystarczy
gromadziæ fakty, choæby najciekawsze, ale trzeba dociekaæ
g³êbszego sensu rzeczy w odniesieniu do ca³ej rzeczywisto-
œci. M¹droœæ zasadza siê bowiem nie tylko na intelektual-
nym poznaniu, ale tak¿e na wierze opartej o Objawienie,
o Bo¿e s³owo, to wypowiedziane do proroków i to, które
Cia³em siê sta³o:

„M¹droœci, która z ust Bo¿ych wyp³ywasz
Wszystko urz¹dzasz,
zewsz¹d cel dobywasz”
 - œpiewamy w „Wielkiej antyfonie adwentowej”.
Wielkim niebezpieczeñstwem dla myœli ludzkiej jest od-

chodzenie od Boga, Ÿród³a m¹droœci ¿yciowej. Wspó³cze-
sne dociekania naukowe, bêd¹ce pod przemo¿nym wp³y-
wem racjonalizmu i empiryzmu utraci³y wymiar m¹droœcio-
wy. Pomieszano porz¹dek celów i œrodków. Dlatego Jan
Pawe³ II gor¹co apelowa³ do œwiata nauki o powrót do Ÿró-
d³a prawdziwej M¹droœci, któr¹ jest sam Jezus Chrystus, Syn
Bo¿y - Sapientia, quam ex ore Altissimi prodiisti. Zadaniem wiêc
ludzkiego rozumu jest sta³e odkrywanie Bo¿ego porz¹dku
nadprzyrodzonego i naturalnego. We wspomnianej Kon-
stytucji Gaudium et spes czytamy, ¿e: „Epoka nasza bardziej
ni¿ czasy ubieg³e potrzebuje m¹droœci, takiej m¹droœci, która
by wszystkie rzeczy nowe, jakie cz³owiek odkrywa, czyni³a

bardziej ludzkimi. Przysz³ym losom œwiata grozi bowiem nie-
bezpieczeñstwo, jeœli ludzie nie stan¹ siê m¹drzejsi” (nr 15).

Tak jak stawialiœmy Pi³atowe pytanie o prawdê, tak te¿
musimy zapytaæ o m¹droœæ - co to jest m¹droœæ? M¹droœæ,
³aciñskie s³owo sapientia, œw. Tomasz z Akwinu t³umaczy jako
sapida scientia, czyli posmak wiedzy lub wiedza, któr¹ umys³
smakuje. M¹droœæ biblijna to sztuka dobrego ¿ycia zgodnie
z Prawem Bo¿ym, oparta na wewnêtrznym g³osie sumienia -
czyñ dobro, a unikaj z³a. Biblia uczy pokory w³asnego rozu-
mu i Bo¿ej bojaŸni, bo „...bojaŸñ Bo¿a pocz¹tkiem m¹dro-
œci...” (Ps 111 [110], 10). Cz³owiek przewrotny, który kocha
k³amstwo, nigdy nie posi¹dzie m¹droœci. M¹droœæ w nim
nie zamieszka (Jan Pawe³ II). Prawdziwym mêdrcem nieko-
niecznie jest cz³owiek wielkiej wiedzy, ale ten, kto potrafi
dobieraæ najlepszych metod i œrodków dla zrealizowania
okreœlonego celu.

Œw. Tomasz przyznaje pierwszeñstwo tej m¹droœci, któ-
ra pochodzi od Ducha Œwiêtego, ale nie zapomina o ist-
nieniu dwóch innych - m¹droœci filozoficznej opartej o ba-
danie rzeczywistoœci w granicach wyznaczonych przez natu-
rê rozumu i teologicznej opartej o badanie treœci wiary, do-
cieranie do tajemnicy samego Boga - quaerere Deum - poszu-
kiwanie Boga. Aby to poszukiwanie by³o mo¿liwe, koniecz-
ny jest na pocz¹tku wewnêtrzny impuls, który wzbudza pra-
gnienie szukania. Jest nim s³owo Bo¿e. G³oszenie s³owa jest
zatem konieczne. Podstawowy zarys g³oszenia s³owa prawdy
ludziom, którzy pytaj¹ i poszukuj¹ prawdy daje œw. Pawe³ na
Areopagu. G³osi Tego, którego ludzie nie znaj¹, a jednak
znaj¹, poniewa¿ w g³êbi swej myœli i œwiadomoœci cz³owiek
wie w pewien sposób, ¿e Bóg musi istnieæ i ¿e Ÿród³em wszyst-
kich rzeczy nie mo¿e byæ irracjonalnoœæ, lecz Rozum stwa-
rzaj¹cy, nie œlepy przypadek, ale m¹droœæ (Benedykt XVI).

Dla wielu dzisiaj Bóg prawdziwie sta³ siê wielkim Niezna-
nym, ale mimo wszystko, podobnie jak niegdyœ tak i dziœ
nieobecnoœæ Boga milcz¹co niepokoi pytaniem o Niego.
Czysto pozytywistyczna kultura, dla której pytanie o Boga
nale¿a³oby jedynie do dziedziny subiektywizmu, jako nie-
naukowe, by³aby kapitulacj¹ rozumu, rezygnacj¹ z jego naj-
wy¿szych mo¿liwoœci, a tym samym pora¿k¹ humanizmu
(Benedykt XVI).

Tak jak w³adza Boga, Królestwo Chrystusa, nie zagra¿a,
jak s¹dzi³ bezpodstawnie król Herod, w³adzy ziemskiego w³ad-
cy, ale jest dla niej wzorem i Ÿród³em, tak uznanie m¹droœci
i wszechwiedzy Boga nie zagra¿a wiedzy i m¹droœci cz³owie-
ka, ale poszerza ich horyzonty. Bóg nie strze¿e zazdroœnie
m¹droœci i wiedzy, ale dzieli siê ni¹ z cz³owiekiem, który chce
byæ m¹drym. Wœród darów Ducha Œwiêtego na pierwszym
miejscu wymieniane s¹: dar m¹droœci, dar rozumu i dar umie-
jêtnoœci, zgodnie z tym, co Chrystus powiedzia³ o Duchu Œwiê-
tym - „On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26). Dar m¹droœci
to nadprzyrodzone usposobienie umys³u, które nak³ania cz³o-
wieka do cenienia jedynie Boga i tego co odnosi siê do chwa-
³y Bo¿ej. Dar ten pomaga w poznaniu i umi³owaniu pe³nej
prawdy. M¹droœæ potrzeba nie tylko zdobywaæ, ale jako o dar,
trzeba o ni¹ prosiæ Zród³o wszelkiej M¹droœci.

(...) Amen

INAUGURACJA

`
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1.
Poeci – jak ka¿dy z nas – mieli i maj¹ ró¿ne przyzwyczaje-

nia zwi¹zane ze swoim warsztatem. Jedni pisali b¹dŸ pisz¹ swoje
dzie³a w zaciszu gabinetów (tak pisa³ np. Józef Ignacy Kra-
szewski czy Stefan ¯eromski), inni – jak choæby Henryk Sien-
kiewicz – oddawali siê pasji twórczej w ka¿dych okoliczno-
œciach, nierzadko w pokojach hotelowych czy w przedziale
poci¹gu. Nie brak poetów – jak choæby Zygmunt Krasiñski –
którzy potrafili pisaæ w niekoñcz¹cych siê podró¿ach. Ale byli
(a zapewne tak¿e i s¹?!) tak¿e i tacy, jak na przyk³ad Zygmunt
Szczêsny Feliñski, którzy „uprawiali” poezjê wy³¹cznie w cza-
sie podmiejskich spacerów. Nie brak poetów, którzy pisali swo-
je dzie³a w cieniu ulubionych drzew, wprowadzaj¹c zarazem te
drzewa na trwa³e do literatury piêknej. Oto kilka przyk³adów.

Dziœ jeszcze pod szczytem wznosz¹cego siê w najbli¿szym
s¹siedztwie Watykanu wzgórza Ianiculum mo¿na ogl¹daæ
ujête w ¿elazne sztaby resztki pnia potê¿nego dêbu, pod
którym – wed³ug przekazów – mia³ pisaæ Torquatto Tasso,
autor Jerozolimy wyzwolonej, spêdzaj¹cy ostatnie lata ¿ycia w
pobliskim klasztorze San-Onorfio. D¹b ten, zwany „dêbem
Tassa”, w 1845 roku pad³ ofiar¹ pioruna, ale wielbiciele poety
zadbali o uratowanie jego resztek.W litewskich Szczorsach
do niedawna mo¿na by³o podziwiaæ olbrzymi d¹b, pod któ-
rym – wed³ug legendy – Mickiewicz napisa³ Gra¿ynê. Olbrzy-
mi ten d¹b, licz¹cy kilkaset lat, w ostatnich dziesiêcioleciach
by³ leczony i podtrzymywany stalowymi linami oraz klamra-
mi. Niestety, w czasie burzy, jaka rozpêta³a siê w dniu 12
maja 1998 roku nad Ziemi¹ Lidzk¹, drzewo przewróci³o siê,
rozsypuj¹c wokó³ spróchnia³e konary1.  W 2005 roku Boh-
dan Urbankowski wyda³ ksiêgê pt. G³osy, w której wspomina
m.in. o rosn¹cym na zboczu Ettersbergu k.Weimaru dêbie,

pod którym pisa³ wiersze Johann Wolfgang Goethe. Okazu-
je siê, ¿e w latach 1937 – 1945 na tych terenach dzia³a³ je-
den z najwiêkszych niemieckich obozów koncentracyjnych
„Buchenwald”, a na ga³êziach „dêbu Goethego” hitlerowcy
wieszali wiêŸniów! A jak¿e nie wspomnieæ tu o „dêbie S³o-
wackiego” rosn¹cym w parku w Mi³os³awiu, czy o uwiecz-
nionym przez Mariê Rodziewiczównê, rosn¹cym do dziœ na
Polesiu, w Hruszowej k.Kobrynia, (dzisiejsza Bia³oruœ) dê-
bie dewajtisie, który da³ tytu³ jednej z najpopularniejszych
powieœci tej pisarki (od 1994 roku pod dêbem tym znajduje
siê tablica z napisem: Pamiêci wielkiej pisarki Marii Rodziewi-
czówny (1864 – 1944) wdziêczni za jej twórczoœæ, niniejsz¹ usta-
wion¹ pod dêbem Dewajtis tablicê funduj¹ Rodacy). Wielu z nas
zapewne pamiêta o rosn¹cym wci¹¿ w Mazurskim Parku Kra-
jobrazowym potê¿nym Dêbie Diany, opiewanym niegdyœ przez
Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego. Przywo³ania te mo¿-
na mno¿yæ. Ale nie o to chodzi tutaj.

Okazuje siê, ¿e w polskiej tradycji literackiej to jednak
nie d¹b a lipa zyska³a najwiêksz¹ s³awê. Zas³uga to Jana Ko-
chanowskiego, który stworzy³ fundamenty pod bujn¹ legen-
dê tego drzewa w literaturze polskiej. Mimo ¿e lipy tej daw-
no ju¿ nie ma  w Czarnolesie, przecie¿ wci¹¿ ¿yje ona
w naszej tradycji literackiej. A tak¿e w naszej zbiorowej œwia-
domoœci. I w³aœnie o tym powtórnym ¿ywocie czarnoleskiej lipy,
o nadawanej temu  drzewu symbolice pragnê tu opowie-
dzieæ. Okazuje siê bowiem, ¿e ów powtórny ¿ywot  czarnole-
skiej lipy mówi nam wiele o przemianach polskiej poezji,
o przypisywanych tej¿e poezji  coraz nowych zadaniach.

2.
Zacz¹æ jednak wypada od przywo³ania kilku faktów. Wia-

domo, ¿e autor Trenów odpoczywa³ pod lip¹ roz³o¿yst¹, da-
j¹c¹ du¿o cienia. Wszak czytamy w powszechnie znanej frasz-
ce s³owa:

Goœciu, si¹dŸ pod mym liœciem, a odpoczni sobie!
Nie dojdzie ciê tu s³oñce, przyrzekam ja tobie,
Choæ siê nawysszej wzbije, a proste promienie
Œci¹gn¹ pod swoje drzewa rozstrzelane cienie,
Tu zaw¿dy ch³odne wiatry z pola zawiewaj¹ 2

Ze s³ów tych wolno wnosiæ, ¿e drzewo ju¿ w czasach Ko-
chanowskiego musia³o byæ wiekowe. Zapewne nie sadzi³ jej
dziad poety, Jan, sêdzia grodzki radomski, który oko³o 1470
roku wszed³ w posiadanie Czarnolasu. Byæ mo¿e, i¿ zasadzi³
j¹ jeden ze Œlizów herbu Habdank, którzy w XV w. byli w³a-
œcicielami wsi (do rodziny Kochanowskich wnios³a tê posia-
d³oœæ w posagu Barbara Œlizówna – ma³¿onka dziadka po-
ety)3.  Kochanowski bywa³ w Czarnolesie  na prze³omie lat
szeœædziesi¹tych – siedemdziesi¹tych XVI wieku, na sta³e
zamieszka³ tu jednak dopiero w 1575 roku, po zawarciu

1  Kawa³ek tego dêbu jesieni¹ 1998 roku otrzyma³ autor niniejszego
szkicu od  p. Ireny Jasickiej, honorowego cz³onka  Towarzystwa  Kultury
Polskiej  Ziemi Lidzkiej (Por.: I. Jasicka, Kraj lat dziecinnych. Œladami Adama
Mickiewicza po Bia³orusi i Litwie. Reporta¿  fotograficzny, Kraków 2001, s. 48-49).

2 J. Kochanowski, Fraszki. Opr. J. Pelc, Wroc³aw-Kraków 1957, BN I
163, s. 45 – 46.
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zwi¹zku ma³¿eñskiego z Dorot¹ Podlodowsk¹. Tu przysz³o
na œwiat siedmioro jego dzieci (szeœæ córek i syn Jan, zmar³y
w niemowlêctwie, pogrobowiec). Tu poeta mieszka³ w ci¹-
gu ostatnich dziesiêciu lat ¿ycia, a¿ do  chwili, gdy latem 1584
roku wybra³ siê do Lublina, ze skarg¹ do  przebywaj¹cego
tam króla Stefana, z której to wyprawy ju¿ nie powróci³.

Historycy podaj¹, ¿e Czarnolas pozostawa³ w rêkach ro-
dziny Kochanowskich i spokrewnionych z ni¹ Owadowskich,
a nastêpnie Lêdzkich a¿ do ok. 1680 roku, kiedy to prze-
szed³ w obce rêce. Odt¹d rzeczywiœcie przechodzi³ od jed-
nej rodziny do drugiej. Wraz ze wsi¹ przechodzi³ w coraz
nowe rêce zbudowany przez poetê czarnoleski dwór. Bada-
cze dziejów rodu Kochanowskiego ustalili, ¿e dom ten
sp³on¹³ w czasie po¿aru w 1720 roku. Lipa jednak nadal
zdobi³a jego podwórze. A¿ do 1770 roku, kiedy to pad³a
ofiar¹  b¹dŸ to burzy, b¹dŸ te¿ zosta³a œciêta przez zarz¹dza-
j¹cego Czarnolasem ekonoma4 .  W ka¿dym razie nie odna-
laz³ jej ju¿ w 1782 roku Ignacy Krasicki, jeden z pierwszych
poetów polskich, który przyby³ do Czarnolasu w poszukiwa-
niu œladów autora Trenów. W Listach z podró¿y pisa³ on:
W dalsz¹ siê podró¿ puszczaj¹c ku Gniewoszowu, umyœlnie z drogi
zboczy³em, chc¹c odwiedziæ Czarnolas. Przebywszy doœæ z³e przepra-
wy, gdym z gêstego gaju wyjecha³, ukaza³o siê owo ulubione ojczy-
ste  gniazdo Kochanowskiego.

Darmo szuka³em w odmianie wieczystej
Owej rozkosznej lipy roz³o¿ystej,
Pod której niegdyœ ulubionym cieniem,
Wdziêcznym m¹¿ wielki rozrzewnia³ siê pieniem5 .
Jak przypomnia³ przed laty Tadeusz Palacz, ok. 1824 roku

Magdalena Lubomirska w miejscu, gdzie ros³a „lipa Kocha-
nowskiego” po³o¿y³a p³ytê kamienn¹, która mia³a podobno
oddawaæ wielkoœæ pnia drzewa. W 1868 roku E. Ruciñski na
³amach „Tygodnika Ilustrowanego” poda³ informacjê, ¿e
Teresa Jab³onowska, córka Magdaleny Lubomirskiej, która
sta³a siê kolejn¹ w³aœcicielk¹ Czarnolasu, ok. 1840 roku usta-
wi³a na wzmiankowanej p³ycie obelisk6.  W 1868 roku z po-
lecenia syna Teresy Jab³onowskiej, W³adys³awa Jab³onowskie-
go, na obelisku tym umieszczono rzekome popiersie Jana
Kochanowskiego (w rzeczywistoœci – popiersie bratanka
naszego poety, Piotra Kochanowskiego!), na cokole zaœ ka-
mienny sarkofag z napisem „Urszulka”, który ozdobiono
niedok³adnym (!) czterowierszem z Trenu XIII. W ten sposób
powsta³ sentymentalny pomnik Urszuli Kochanowskiej, ale prze-
kreœlone zosta³y  walory ideowe  pierwotnej   kompozycji: pomnika
najg³oœniejszego  drzewa poezji  polskiej i pamiêci poety7 .

Jak z powy¿szego przypomnienia wynika, pró¿no dzisiaj
szukaæ  lipy Kochanowskiego w Czarnolesie. Jak jednak po-
wiedziano, przetrwa³a ona w polskiej literaturze. Dziesi¹tki
poetów naszych w ci¹gu ostatnich dwóch stuleci nawi¹zywa-

³o i wci¹¿ nawi¹zuje do tego drzewa polskiej poezji, szuka-
j¹c w jej  symbolicznym cieniu inspiracji, ale tak¿e odpowie-
dzi na drêcz¹ce ich pytania o rolê  poezji w ¿yciu narodu.

3.
Fundamenty pod legendê czarnoleskiej lipy stworzy³ sam

Jan Kochanowski. Na fundamenty te sk³adaj¹ siê trzy po-
œwiêcone  czarnoleskiej lipie fraszki, w których poeta ukaza³
swój Czarnolas jako krainê szczêœliwoœci, do której to sama
lipa zaprasza „goœcia”, aby móg³ odpocz¹æ w jej cieniu8 ),
czy te¿ – aby móg³ przy dzbanie sch³odzonego  wina spo-
tkaæ siê z przyjació³mi (Uczony goœciu! Jesli spraw¹ mego cienia
// Uchodzisz gor¹cego letnich dni promienia, // Jeœliæ lutnia na
³onie i dzban w zimnej wodzie // Tym wdziêczniejszy, ¿e siedzisz
i sam przy nim w ch³odzie). Pod t¹ lip¹ „goœæ” mo¿e  tak¿e
pisaæ wiersze, ale tylko dobre, bo od wirszy z³ego poety wiêdn¹
jej zielone liœcie, jak od mrozu czy te¿ od srogich wiatrów. Po-
eta przekonuje, ¿e w cieniu jego lipy panuje wyj¹tkowa at-
mosfera (Tu s³owicy, tu szpacy wdziêcznie narzekaj¹, // Z mego
wonnego  kwiatu   pracowite pszczo³y // Bior¹ miód, który  potem
szlachci pañskie sto³y), tote¿ mimo ¿e jab³ek nie rodzi, jej w³a-
œciciel traktuje j¹ jako szczep  najp³odnieszy  w hesperyjskim sa-
dzie9.  Trzy te krótkie fraszki, ka¿da zatytu³owana  tak samo:
Na lipê, nie tworz¹ jeszcze pe³nej legendy czarnoleskiej lipy.
W sukurs im przychodz¹ dziesi¹tki innych wierszy Kocha-
nowskiego, w których poeta opiewa uroki ¿ycia wiejskiego
w Czarnolesie. Znajdujemy tu wiêc piêkn¹ pochwa³ê dworu
czarnoleskiego (Na dom w Czarnolesie), w której poeta wyraŸ-
nie przeciwstawia  urok ¿ycia wiejskiego ¿yciu pañskiemu:

Panie,  to moja praca, a zdarzenie Twoje;
Raczy¿ b³ogos³awieñstwo daæ do koñca swoje!
Inszy niechaj pa³ace marmurowe  maj¹
I szczerym z³otog³owem  œciany obijaj¹,
Ja, Panie,  niechaj mieszkam w tym gniaŸdzie ojczystym
A Ty minie zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Po¿ywieniem uæciwym, ludzk¹ ¿yczliwoœci¹,
Obyczajmi znoœnymi, nieprzykr¹ staroœci¹10.

Pojawiaj¹ siê fraszki skierowane do przyjació³ niegardz¹-
cych dzbanem miodu czy wina (przyjaciele ci nosz¹ imiona
Stanis³awów, Janów,  Paw³ów czy Miko³ajów), a tak¿e inne,
dedykowane niema³ej gromadzie dziewek (Kachny, Zofije,
Anny, Magdaleny), którym poeta przypomina, ¿e winny ko-
chaæ w m³odoœci, bo staroœæ czyha za progiem... Nie sposób
nie wspomnieæ tu o piêknej fraszce Do gór i lasów, w której
poeta kreœli  dotychczasowy bieg swego ¿ywota, by zakoñ-
czyæ  j¹ dwuwierszem:

Dalej co bêdzie? Srebrne w g³owie  nici,
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci11.

Fraszki stworzy³y  ogólne ramy czarnoleskiej  Arkadii,
w której króluje  roz³o¿ysta, wiecznie kwitn¹ca lipa. Obraz
ten dope³niaj¹ pieœni, w których Kochanowski opisuje czy
to budz¹c¹ siê do ¿ycia naturê (Serce roœcie, patrz¹c  na te cza-
sy! // Ma³o przed tym  go³e  by³y lasy, // Œnieg  na ziemi wysszej

3  Te i wiele innych informacji o Czarnolesie  przywo³ujê za Tade-
uszem Palaczem, autorem  bardzo instruktywnej, rzetelnej, bo opartej na
Ÿród³ach pracy pt. Cz³ek Bo¿e igrzysko. Jan Kochanowski w Radomskiem, Ra-
dom 1998.

4  Zapewne nigdy siê nie dowiemy, w jaki sposób  lipa Kochanowskie-
go zakoñczy³a swój ¿ywot. Klementyna z Tañskich Hoffmanowa w powie-
œci  pt. Jan Kochanowski w Czarnym Lesie  (1842) pisze, ¿e pad³a ona ofiar¹
burzy. Tê wersjê podj¹³ po kilkudziesiêciu latach Kazimierz Prószyñski (Pro-
myk) w cennej rozprawie zatytu³owanej: O Janie Kochanowskim z Czarnola-
su, jego pieœniach i o pami¹tkach po nim, Warszawa 1884. Inni badacze dzie-
jów rodu Kochanowskiego twierdz¹ jednak, ¿e w tym w³asnie roku œcia³ j¹
ekonom zarz¹dzaj¹cy  maj¹tkiem.

5 I. Krasicki, Dzie³a, Warszawa 1878, t. I, s. 336. Por. nadto: Cz. Zgorzel-
ski, Sycyna, Czarnolas i Zwoleñ w opisach wêdrówek po kraju, Wilno 1930.

6  Por. E. Ruciñski,  Pami¹tki po Janie Kochanowskim  w Czarnolesie, „Ty-
godnik  Ilustrowany” 1868, t. II, s. 66.

 7  T. Palacz, Cz³ek Bo¿e igrzysko, jw., s.  65. Do tych informacji nale¿y
dodaæ jedn¹: w 1980 roku, w 450. rocznicê urodzin poety, ustawiono przed
budynkiem  Muzeum Jana Kochanowskiego pomnik autora Trenów.

 8  J. Kochanowski, Fraszki Opr. J. Pelc, Wroc³aw – Kraków  1857,  BN I
163, s. 45 – 46.

 9  Jw., s. 100 – 101.
10  Jw., s. 119–120.
 11  Jw., s. 98.
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³okcia le¿a³, // A po rzekach wóz najciê¿szy  zbie¿a³. // Teraz drze-
wa liœcie na siê wziê³y, // Polne ³¹ki piêknie zakwitnê³y;// Lody
zesz³y, a po czystej wodzie // Id¹ statki i ciosane ³odzie12.), czy te¿
nawo³uje  towarzyszy  do zabawy (Mi³o szaleæ, kiedy czas po
temu 13). Wspania³ym domkniêciem tego prawdziwie uro-
czego poematu arkadyjskiego, jest Pieœñ œwiêtojañska  o sobót-
ce z niezapomnian¹ Pann¹ XII, w której znajdujemy s³owa,
które  trwale wesz³y do kanonu polskich „skrzydlatych s³ów”:

Wsi spokojna, wsi weso³a,
Który  g³os twej chwale zdo³a?
Kto twe wczasy, kto po¿ytki
Mo¿e wspomnieæ  zaraz wszytki?14

Zarazem jednak, w której czytamy o szczêœliwym oraczu
czy te¿ o gospodarzu, któremu sady obradzaj¹, a pszczo³y miód
dawaj¹.

W stworzonej przez Kochanowskiego czarnoleskiej Ar-
kadii zawsze œwieci s³oñce, zawsze kwitn¹ kwiaty,  zawsze lu-
dzie siê  bawi¹ i kochaj¹. Owszem, jak nakazywa³a  staro¿yt-
na  tradycja, znalaz³o siê w niej miejsce tak¿e dla ...grobu
ukochanej Urszulki. Treny w niczym jednak nie burz¹  ob-
razu szczêœliwej krainy czarnoleskiej. Dope³niaj¹ j¹ tylko o
niezbêdny element, jakim jest prawda o ¿yciu ka¿dego cz³o-
wieka, tak¿e poety: ¿e po ¿yciu przychodzi œmieræ.

Spogl¹daj¹c na dorobek poetycki  Kochanowskiego z cza-
sów, gdy osiad³ w Czarnolesie, przyjdzie stwierdziæ, ¿e stwo-
rzy³ on w tej w³aœnie epoce swego ¿ycia legendê o szczêœli-
wym poecie-ziemianinie, który, otoczony rodzin¹ i  gronem
przyjació³, raduje siê tym, co posiada, nie zabiegaj¹c o rze-
czy zbyteczne. Znamienne, ¿e symbolem tej w³aœnie czarno-
leskiej Arkadii uczyni³ on przywo³an¹ tu majestatyczn¹ lipê.
To w jej cieniu mia³ tworzyæ wiersze, pod ni¹ przyjmowa³
przyjació³, przy niej zabawia³ siê ze swymi córeczkami. Za-
pewne niedaleko od niej, corocznie, jako czas niesie, zapala-
no w Czarnym Lesie sobótkê! Nie dziw wiêc, ¿e pamiêæ o tej
w³aœnie czarnoleskiej lipie trwa do dziœ w polskiej poezji.

4.
Jak wspomniano, w 1782 roku Ignacy Krasicki stwierdzi³:

pró¿no szukaæ w Czarnolesie lipy  Kochanowskiego. Mówi-
³em tu ju¿, i¿ pojawi³y siê w literaturze dwie wersje jej  zatra-
ty. Pierwsza mówi³a o  tym, ¿e sta³a siê  ofiar¹ staroœci i bu-
rzy. Znamienne jednak, ¿e ta wersja nie wywo³a³a ¿adnej
reakcji poetów. Druga twierdzi³a natomiast, ¿e lipê wyci¹³
zarz¹dzaj¹cy Czarnolasem ekonom Jab³onowskich. Tê wer-
sjê przywo³uje  kilku poetów  XIX w. Pierwszym bodaj, któ-
ry zanotowa³ tê wiadomoœæ by³ Micha³ Wiszniewski, po-
wszechnie ceniony autor Historii literatury polskiej. W wyda-
nym w 1845 roku tomie siódmym swego dzie³a, wzmiankê o
fraszkach poœwiêconych lipie zaopatrzy³ w przypis: Tê s³awn¹
lipê ca³kiem wydr¹¿on¹, dopiero przed kilku  laty ekonom Czarno-
lesia na drewka zr¹ba³, z wielkim  Xnej Jab³onowskiej  dziedziczki
tej wsi ¿alem15. W tym samym roku, w dniu 30 lipca, Teofil
Lenartowicz, który kilkakrotnie odwiedza³ Czarnolas16, wpi-
sa³  do przechowywanej w dworze czarnoleskim  „ksiêgi go-
œci” wiersz, w którym skar¿y³ siê:

Gdzie¿ ta lipa ukochana,
Kêdy¿ Jana dom ubogi:
Co to pana kasztelana
Nie chcia³ przyj¹æ w swoje progi?
Gdzie¿ ta lutnia z³otodŸwiêczna
I pieœñ polska taka  wdziêczna?
Ni œpiewaka, ni goœciny,
Ani szabli, ani miodu,
Ani domu, ni lipiny,
Ani pieœni, ani ch³odu.
A jednak¿e coœ  tak nêci
Na te pola, gdzie przebywa³:
Twój to wielki duch pamiêci,
¯eœ tu pierwszy, Janie, œpiewa³.
Twoja lipa obalona,
Ale s³awa, co ciê strze¿e,
Wœród wiecznoœci skamieniona,
Po wiek wszelki czeœæ sw¹ bierze17.

Zaœ w wierszu przygotowanym w 1884 roku, na 300. rocz-
nicê  zgonu  autora Trenów, wyraŸnie stwierdzi³, wspomina-
j¹c swój pobyt w Czarnolesie, ¿e

Drzewo, które  poci¹ga³o  serca ku tym stronom,
Lipê twoj¹, pijanica wyr¹ba³  ekonom18.

Tê sam¹ wersjê zniszczenia  czarnoleskiej lipy poda³ w 1862
roku ma³o znany poeta, W³adys³aw Chomêtowski, w zbiorku
pt. Legendy polskie.  Zamieœci³ on  tam wzruszaj¹cy wiersz po-
œwiêcony „polskiemu drzewu”, czyli lipie, której oczywiœcie
najwspanialsz¹ „reprezentantk¹” by³a lipa czarnoleska:

Kilkuwiekowa powa¿na  czo³em,
Tyœ by³a wspomnieñ wieszcza koœcio³em...
Ale ju¿ run¹³ twój gmach wspania³y,
Podciêty pod³¹ rêk¹ zbrodniarza;
Bo kto pami¹tki  kraju zniewa¿a,
Na tego kl¹twê  rzuca  kraj ca³y19.

W kilka lat póŸniej  raz jeszcze tê wersjê zniszczenia czar-
noleskiej lipy potwierdzi³ zas³u¿ony badacz pami¹tek prze-
sz³oœci, Kazimierz W³adys³aw Wójcicki, który kilkakrotnie
wyprawia³ siê w okolice  Zwolenia i Czarnolasu w celu  po-
szukiwania pami¹tek po  Kochanowskim. W 1869 roku na
³amach  „Tygodnika Ilustrowanego” og³osi³ on artyku³ pt.
Szcz¹tki domu Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, w którym
potwierdzi³ przywo³ywan¹ przez poetów wersjê o œciêciu  lipy
Kochanowskiego przez  ekonoma (mia³a mu  podobno prze-
s³aniaæ widok na dworskie zabudowania)20.

Poetów z wieku XIX nie tyle smuci  zatrata czarnoleskiej
lipy, ile symbolizowanej przez ni¹ polskiej Arkadii, krainy
wiecznej szczêœliwoœci. Niema³a te¿ by³a gromada tych, któ-

12  J. Kochanowski, Pieœni w: tego¿, Wybór poezji. Opr. T. Ulewicz,  Kra-
ków 1950, s. 68.

13 Jw., s. 77.
14  Jw., s. 107.
15 M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej , Kraków 1845, t. VII, s. 76.
16 Por.: J. Nowakowski, Pod urokiem Czarnolasu, „Rocznik Œwiêtokrzy-

ski” Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, t. IX, 1981, s, 241 – 257

17 Cyt. za:   T. Palacz, Cz³ek Bo¿e igrzysko, jw., s. 62. W wierszu pt. Wspo-
mnienia drzew Lenartowicz  powróci³ do motywu  lipy czarnoleskiej: Pod
ga³êzie  jej cieniste, // Kry³ siê z lutni¹ w Czarnolesiu, // Kochanowski, przy niej
wsta³y, // Owe pieœni w dzieñ Kupa³y, // Przy niej mówi, œwierszcze graj¹, // Co
mi w pieœniach przedrzeŸniaj¹. // Przy niej  troski nieuœpione, // Wiatr za morze
wzi¹³ czerwone. (T. Lenartowicz,  Polska ziemia (w obrazkach), Kraków 1848,
cz. I, s. 50-51).

18 Cyt. za: „Pamiêtnik Œwiêtokrzyski” 1930, Kielce 1931, s. 33.
19 W. Ch[omêtowski], Legendy polskie, Kraków 1862, s.  57 – 58.
20 Por. K. W. Wójcicki, Szcz¹tki domu Jana Kochanowskiego w Czarnym

lesie, „Tygodnik Ilustrowany” 1869, s. 442-444.
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rzy podjêli próbê „rekonstrukcji” obrazu tej czarnoleskiej
krainy. Jedn¹ z pierwszych by³a Klementyna z Tañskich Hof-
fmanowa, autorka powieœci historycznej z XVI wieku” pt.
Jan Kochanowski w Czarnolesie,  w której  opisa³a ostatnie mie-
si¹ce ¿ycia poety szczêœliwego, otoczonego bowiem rodzin¹,
a tak¿e gronem znakomitych, oddanych  przyjació³21.  Tym
szlakiem pod¹¿y³a po latach  inna  pisarka polska, równie¿
mieszkaj¹ca przez wiele lat na obczyŸnie Seweryna Duchiñ-
ska.  W poemacie  zatytu³owanym   Wianek na czeœæ Jana z
Czarnolasu, wydanym w Pary¿u z okazji  300. rocznicy  œmierci
poety, stworzy³a ona wizerunek  Kochanowskiego jako wiel-
kiego poety, a nade wszystko zacnego obywatela
i m¹drego gospodarza, który nie tylko umia³ poprzestaæ na
swoim, ale który zarazem potrafi³ doceniæ wartoœci ¿ycia na
wsi, wœród bliskich, w swojej Arkadii. Ilustracj¹ tego mia³a
byæ w tekœcie Duchiñskiej scena przyjêcia przez Kochanow-
skiego w Czarnolesie kanclerza  Jana Zamoyskiego, który
przyby³ tu, aby w imieniu króla z³o¿yæ poecie  propozycjê
objêcia senatorskiego sto³ka:

I Wielki Kanclerz, m¹¿ pierwszy w Koronie,
Do Czarnolasu poœpiesza sam w pos³y.
Lirnik serdecznie powita³ Kanclerza;
Pod cieniem  lipy sadza go rozros³ej;
Pe³n¹ mu  serce radoœci¹  uderza,
Lecz dostojeñstwa on przyj¹æ nie mo¿e!22

Ponad zaszczyty przedk³ada bowiem  ¿ywot w cichym
Czarnolesie, gdzie

Lipa mu cudnie  szeleœci nad g³ow¹;
Co dnia piosenkê poszepnie mu now¹23.
 W podobny sposób wykreowa³ obraz  czarnoleskiej Ar-

kadii ma³o znany poeta krakowski, Adam Be³cikowski.
W monologu lirycznym z 1882 roku zatytu³owanym Wieczór
w Czarnolesie  ka¿e on Kochanowskiemu wyg³osiæ wielk¹ po-
chwa³ê ¿ycia poety-ziemianina. Oczywiœcie, poeta pochwa³ê
tê wyg³asza pod legendarn¹ lip¹:

Cienista lipo! Tyœ  najczêstszym œwiadkiem
I towarzyszk¹ by³a moich  pieœni;
Tutaj mi wiersz siê toczy³  rymem g³adkim,
Kiedy do wtóru  grali ptacy leœni.
Tutaj za œladem  Dawida harfisty
Wielbi³em Pana i wieczór i rano,
Tum siê spowiada³ z mej mi³oœci czystej,
I z mych zapa³ów przed Hann¹ kochan¹.
[.............................................................]

Tum dzielnych mê¿ów œpiewa³ s³awne czyny,
I nad  rodaków  smuci³ siê b³êdami,
Tum skroñ Stefana ubiera³ w wawrzyny,
Gromi³, niezgod¹ ¿e  zgubim siê  sami24.

Znamienne, ¿e przy kreœleniu obrazu czarnoleskiej Ar-
kadii poeci czasów narodowej niewoli nie korzystaj¹ tylko
z kolorów jasnych, s³onecznych. Stosunkowo doœæ czêsto
przewija siê u nich tak¿e wyraŸna nuta smutku. Ju¿ Juliusz
S³owacki w Podró¿y  do Ziemi Œwiêtej z Neapolu  pisa³:

Lubi³em lipê, co nad s³awnym Janem
Cieñ rozstrzelony zbiera³a pod siebie
I co rok miodu obdarza³a dzbanem
Nie wymyœlnego  w ¿¹dzach i potrzebie,
Co by³a drugim  poety mieszkaniem,
G³oœna s³owików – szpaków narzekaniem.

Pod któr¹  nieraz b³yszcza³  dzban na stole,
Co tak wysoko  nios³a czo³a wianki,
Jakby ze dworu  wygl¹da³a w pole
Na przyjazd pana lub pañskiej kochanki,
Co nad szmerami s³odkich  ust dziewicy...
Szumia³a  cicho, pe³na tajemnicy...

Ta lipa dla nas, jak Partenon grecki,
Ma pe³no smutku  niewymówionego25.

Tym torem poszed³ Cyprian Kamil Norwid pisz¹c we Flo-
rencji w 1844 roku Moj¹ piosnkê [I], w której  wprawdzie  nie
odwo³uje siê bezpoœrednio do czarnoleskiej lipy ale do ma-
j¹cej mu przynieœæ ukojenie i radoœæ tworzenia czarnole-
skiej tradycji. Zwa¿ywszy, i¿ tradycja  czarnoleska  nieodmien-
nie kojarzona by³a  i nadal jest z  poet¹ tworz¹cym w cieniu
lipy, tak¿e i  wiersz Norwida mieœci siê zatem w interesuj¹-
cym nas tutaj krêgu utworów. Pisa³ Norwid:

•le, Ÿle zawsze i wszêdzie,
Ta niæ czarna  siê przêdzie:
Ona za mn¹, przede mn¹ i przy mnie,
Ona w ka¿dym oddechu,
Ona w ka¿dym  uœmiechu,
Ona we ³zie, w modlitwie, w hymnie.
Lecz, nie kwil¹c  jak dzieciê,
Raz wywalczê siê przecie;
Z³ostostruna, nie opuœæ miê, lutni!
Czarnoleskiej ja rzeczy
Chcê – ta serce uleczy!
I zagra³em...
...i jeszcze mi smutniej26.

Motyw smutnego w Czarnolesie poety znajdujemy u Sta-
nis³awa Jachowicza. W jego poemacie zatytu³owanym Wie-
czór Kochanowskiego w Czarnolesie wprawdzie bezpoœrednim
powodem smutku poety jest œmieræ ukochanej Urszulki,
wolno jednak rozszerzyæ nieco tê interpretacjê: chodzi tu
bowiem o smutek, którego powodem by³a utrata  szczêœli-
wej krainy arkadyjskiej, tej, w czasie której powstawa³y frasz-
ki o owym magicznym drzewie poezji:

21 Symboliczn¹ funkcjê pe³ni w tym wypadku scena z II tomu powieœci,
w której  pisarka  przedstawi³a wizytê w Czarnolesie  grona pisarzy przyby-
³ych z pobliskiego Babina (cz³onków „Rzeczpospolitej Babiñskiej”). Na
uczcie w dworze  Kochanowskiego  zasiedli  zatem w powieœci  Hoffmano-
wej ludzie tej miary, co Miko³aj Rej, £ukasz Górnicki, Szymon Szymono-
wicz, Sebastian Klonowicz, Bart³omiej Paprocki, Maciej Stryjkowski, Jo-
achim Bielski, a tak¿e uwieñczony w Wenecji poeta polsko-³aciñski, Stani-
s³aw Niegoszewski. Pozostawiaj¹c na boku sprawê historycznego prawdo-
podobieñstwa tej sceny nale¿y podkreœliæ jedno: w ten sposób autorka zy-
skiwa³a odpowiedni efekt artystyczny, ukazywa³a Kochanowskiego jako nie-
kwestionowanego „mistrza” polskiej poezji, a przy tym szczêœliwego ojca
rodziny, otoczonego  szacunkiem i mi³oœci¹ przez poddanych. Ten w³a-
œnie obraz „czarnoleskiej arkadii” na prze³omie  XIX-XX w. doœæ szeroko
upowszechni³a Gabriela Zapolska, która dokona³a scenicznej przeróbki
powieœci  Hoffmanowej. Premiera jej sztuki zatytu³owanej: Jan Kochanow-
ski odby³a siê w teatrze  krakowskim  w dniu 14 paŸdziernika 1899 r.

 22 S. Duchiñska,  Wianek  na czeœæ Jana z Czarnolasu, Pary¿ 1884, s. 9.
23  Jw., s. 7.

 24 A. Be³cikowski, Wieczór w Czarnolesie. Scena liryczna, Kraków 1882, s. 7 – 8.
25 J.  S³owacki, Podró¿ do Ziemi Œwiêtej z Neapolu  w: tego¿, Dzie³a, Wro-

c³aw 1959, t. IV, s. 57.
26  C. Norwid,  Moja piosnka [I] w: tego¿, Pisma wybrane. Wybra³ i obja-

œni³ J. W. Gomulicki,  T. I: Wiersze, Warszawa 1968, s. 172.

INAUGURACJA



14 PaŸdziernik 2008 www.univ.rzeszow.pl

UNIWERSYTET  RZESZOWSKI

W ustronnym  Czarnolesie, od zgie³ku daleki,
Pod lip¹  ga³êzist¹, co przetrwa³a wieki,
Siedzia³  bard zasmucony, trzyma³ lutniê w rêku,
I chcia³ smutek  odpêdziæ  odg³osem jej dŸwiêku.
Chcia³ zabrz¹kn¹æ weso³o: ta zawsze opacznie;
Zgodzi³ j¹ wreszcie  z sercem i tak  œpiewaæ zacznie:
„Gdzie¿eœ s³oñce! Coœ  œwiat³a la³o  na nas zdroje,
Znik³o, jak  mój wiek z³oty, jak szczêsne dni moje; 27

Nietrudno odpowiedzieæ na pytanie sk¹d bierze siê wspo-
mniany przez S³owackiego czy Norwida  niewymówiony smu-
tek w wierszach nawi¹zuj¹cych  do tradycji czarnoleskiej. To
nie tylko sprawa osobistej tragedii poety, który straci³ tam
ukochan¹ Urszulkê. Wszystko wskazuje na to, ¿e poetom
chodzi³o o coœ wiêcej: o przypomnienie, i¿ zaklêta w obra-
zie Czarnolasu polska Arkadia zosta³a wraz z rozbiorami
i upadkiem Polski na zawsze utracona, ¿e bezpowrotnie  mi-
nê³y czasy Z³otego Wieku. Znamienne, ¿e ta nuta pobrzmie-
wa  ju¿ w  wierszu ks. Nikodema Muœnickiego z 1804 roku
pt. Ku pami¹tce  Jana Kochanowskiego, w którym   autor za-
mkn¹³ m.in. takie wyznanie:

Nie chcê ja jechaæ do W³och ciep³ych ani
Gdzie Greki szabl¹ Turczyn  rz¹dzi groŸn¹,
[................................................................]
Ja bym chcia³ tylko byæ w twym Czarnolesie,
Przeœwietny Janie! Nad którego wy¿ej
Nigdzie  siê wieszcze pióro nie wyniesie.
Gruntownie m¹dry! Nie p³ocho  wysoki!
Ogromny, g³oœny, bez pró¿nego szumu!
Zawsze w swych  myœlach pe³ny i g³êboki,
O, wielki wieszczku czystego rozumu!
Ja bym chcia³ widzieæ lipê onê twojê,
Któr¹ rytmami  ws³awi³eœ swoimi,
Lub tej przynajmniej miejscem ³zawe  moje
Nasyciæ oczy i œlady starymi28.

Tê prawdê otwarcie  przywo³uj¹ inni poeci czasów naro-
dowej niewoli. Wincenty Pol, który w po³owie lat czterdzie-
stych XIX wieku  podj¹³  piêkn¹, ale ostatecznie niezreali-
zowan¹ ideê wzniesienia Kochanowskiemu pomnika  w ka-
tedrze wawelskiej, w wierszu pt. Do Jana Kochanowskiego otwar-
cie wyznaje:

Ale serce ci  zazdroœci,
¯eœ na piêkne trafi³ ¿niwo,
¯eœ ojczyznê  zna³ szczêœliw¹
W czasach  s³awy i wielkoœci!

¯eœ zna³ jeszcze Polskê woln¹
I pobo¿n¹ i orê¿n¹ –
I poczciw¹, prost¹ roln¹,
Œwiat³¹ w Bogu i potê¿n¹!29

Wzmiankowany zaœ tu Teofil Lenartowicz w wierszu
z 1884 roku pt. O satyrze albo leœnym  mê¿u, Jana Kochanowskie-
go powierniku z bólem  oœwiadcza:

Ojcze naszej polskiej pieœni, Kochanowski Janie,
Nieuczone moje s³owa niosêæ, na co stanie,
Co mi da³a matka mi³a i Opatrznoœæ  Boska,
I te lasy okoliczne i ta nasza wioska;
A to wszystko za Sobótkê, co j¹ ch³opcy pal¹,
A to wszystko za te psalmy, które Boga chwal¹,
Za tê lipê czarnolesk¹, coœ nam j¹ pochwali³;
Wszystko posz³o, panie Janie,  nic czas nie ocali³.
Pieœni jedne pozosta³y, twej bogactwo duszy,
To dziedzictwo ca³e  twoje, nikt go nie naruszy...
Ojcowizna twoja, panie, przesz³a w cudze rêce,
By³em ci ja w Czarnolesie, wszystko dziœ ksi¹¿êce29 .

Nie tylko biograficzny aspekt jest w tym wierszu wa¿ny.
Chodzi tu o sprawy znacznie szersze: Polacy  stracili swoj¹
wielk¹ ojcowiznê, stracili swoj¹ ojczyznê. Poeci chc¹ widzieæ w
Kochanowskim cz³owieka, który w³aœnie ¿yj¹cym w niewoli
Polakom niesie otuchê. Wspomniana wy¿ej  Seweryna Du-
chiñska koñczy swój poemat s³owami:

Pieœñ twoja, mistrzu,  dzielnie nam dzwoni,
Na zgliszczach domu, odgania strach;
Koñ Kiejstutowy nie pad³ w pogoni,
Ptak nie uton¹³ w stuletnich ³zach!

Ze snu nas budz¹ twej lutni  struny,
Ma¿ je szalony poch³on¹æ wir?
Wszak narodowych  uczuæ piastuny,
Do swych  je wpletli proroczych lir.

A lud  w nich serce krzepi sieroce,
Gdy po zagonie prowadzi p³ug,
O psalm Dawida ostrzy sw¹ procê,
Nim Goliata powali z nóg.

Pieœñ Twa przebiega  miedze i p³oty,
Wzmacnia wiekowy dwóch ludów œlub,
Zali¿  powstrzyma  orle poloty
Zatknion przemoc¹ graniczny s³up?30

Podobn¹ nutê optymizmu i wiary w przysz³oœæ odnajduje-
my u Marii Konopnickiej. W wierszu pt. Na czeœæ Jana Kocha-
nowskiego  przywo³uje ona dalek¹ przesz³oœæ, która dziœ jeszcze
siê mieni // Ogromnym blaskiem dziejowych promieni, // Choæ nad
ni¹  dawno  zagas³o ju¿ s³oñce, by nastêpnie stworzyæ piêkny
obraz  budz¹cego siê z wiekowego snu poety z Czarnolasu:

Wœród szumu lipy g³os wielki siê zrywa,
Potê¿nej miary, innego snaæ czasu...
To nasza lutnia! To pieœñ nasza ¿ywa!
To stary  wieszcz z Czarnolasu!

Ów wieszcz z Czarnolasu, œpiewak ojczystej przyrody,  poeta
wiary przynosi swym rodakom pociechê. Przynosi zapowiedŸ
przysz³ego odrodzenia:

Spokój wam, spokój, wy smêtni tu³acze,
Co mogi³ w obcej szukacie  gdzieœ ziemi...
Oto za wami przed Panem  pieœñ p³acze,
Skrzyd³y was  tuli dr¿¹cemi!
O! Ju¿ nie bêdzie ³ez bez pocieszenia,
Ni ramion  zgiêtych  beznadziejnym trudem,

27 S. Jachowicz, Wieczór Kochanowskiego w Czarnolesie w: tego¿, Pisma ró¿-
ne wierszem, Warszawa 1853, s. 187.

28 N. Muœnicki ks., Ku pami¹tce Jana Kochanowskiego wg: P. Hertz (opr.),
Zbiór  poetów polskich XIX w., t. I, s. 213 – 214.

29 W. Pol, Do Jana Kochanwoskiego, w: tego¿, Dzie³a wierszem i proz¹. Pierw-
sze wydanie  zupe³ne, przejrzane i uporz¹dkowane przez samego autora.
T. IX, Lwów 1878, s. 265.

29 T. Lenartowicz, O satyrze albo leœnym mê¿u, Jana Kochanowskiego po-
wierniku [1884], „Pamiêtnik Œwiêtokrzyski”, jw., s. 32. 30 S. Duchiñska, jw., s. 18 – 19.
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Mogi³ bez jutra, bez œwitu ró¿ – cienia,
Ni wiecznej nocy nad ludem! 31

Tak oto czarnoleska lipa sta³a siê dla poetów z wieku XIX
drzewem  bêd¹cym nie tylko œwiadkiem  wspania³ej epoki
Zygmuntów, która dawno ju¿  odesz³a w przesz³oœæ. Sta³a siê
zarazem symbolem  przysz³ego odrodzenia Polski. Mimo i¿
wyciêto j¹ w Czarnolesie, w poezji polskiej objawia³a siê jako
drzewo ¿ywe, daj¹ce nadziejê.  Bo ¿ywym by³ i dawa³ nadziejê
ten, który wprowadzi³ j¹ na karty polskiej literatury: Jan Ko-
chanowski. Poeta, którego jeden z jego nastêpców, Wiktor
Gomulicki, nazwa³ m³odoœci¹ i wiosn¹ Polaków:

A tyœ jest m³odoœæ, tyœ jest nasza wiosna,
Tyœ borów naszych najwznioœlejsza sosna,
Kwiat z naszej ³¹ki, chleb z naszego ¿yta,
Nasz dzieñ, gdy œwita32.

5.
W dziejach motywu  czarnoleskiej lipy w poezji polskiej

czasy  narodowej niewoli stanowi¹ odrêbny rozdzia³. W ob-
liczu  katastrofy narodowej wizja arkadii czarnoleskiej by³a -
obok arkadii  soplicowskiej z Pana Tadeusza - swoistym zna-
kiem wywo³awczym kraju rodzinnego i szczêœliwych jego
mieszkañców. Sytuacja  zmieni³a siê w znacz¹cy sposób
z chwil¹ odzyskania  przez Polskê niepodleg³oœci w 1918
roku. Teraz ju¿ zbêdn¹ okaza³a siê owa Arkadia, mimo ¿e
próbowano j¹  jeszcze o¿ywiaæ (por. np. Naw³oæ ¯eromskie-
go). A przecie¿ nie zapomniano teraz o czarnoleskiej lipie.
Rzecz w tym tylko, ¿e zmieni³a siê zasadniczo jej funkcja.
Teraz nie by³a ona ju¿ tylko symbolem  piêknej, szczêœliwej
niegdyœ krainy ojczystej. Poeci przywrócili jej tê funkcjê,
któr¹ obdarowa³ j¹ przed wiekami  mistrz z Czarnolasu: sta-
³a siê  Ÿród³em poezji. Poezji prawdziwej, nieobarczonej ba-
ga¿em znaczeñ naddanych, patriotyczno-rodzimych. Tak¹
jest lipa  czarnoleska, o której wspomina Julian Ejsmond
w dwóch  podobnych do siebie, a przecie¿ ró¿nych  wier-
szach. W Wieœciach czarnoleskich poeta otwarcie stwierdza:

Nie ma ju¿ bujnej lipy. Pracowite pszczo³y
Przerwa³y  brzêk weso³y...
I œwierszcz polny, co ³aja³ s³oñcu w dni gor¹ce
Ucich³ na kwietnej ³¹ce.
Przesta³o ryczeæ byd³o, co szuka³o cienia
I ciekn¹cego strumienia...
I pasterz dawno  zamilk³, który, chodz¹c za nim,
Budzi³  lasy swoim graniem...

Umilkli ju¿ na wieki s³owicy i szpacy
I rozliczni inni ptacy,
Którzy ongi tak bardzo wdziêcznie  narzekali...
Œpiew ich zamar³ w oddali...33

Mimo to, ¿yje przecie¿ nadal
czarnoleska piosenka
a z ni¹
¯yje lipa, która umar³a przed laty...
Pachn¹ miodem jej kwiaty...34

31  M. Konopnicka, Na czeœæ Jana Kochanowskiego, w: tej¿e, Poezje. Wydanie
zupe³ne, krytyczne. Opr. J. Czubek. T\. II, Warszawa  [1915], s. 130 – 132.

32  W. Gomulicki, Duma o Janie Kochanowskim, w: tego¿,  Œwiat³a. Nowy
zbiór poezji  zawieraj¹cy utwory dawnymi zbiorami nie objête, Poznañ 1919, s. 106.

33  J. Ejsmond, Wieœci czarnoleskie, w: tego¿, W s³oñcu. Wybór  poezji (Wy-
danie poœmiertne), Poznañ 1930, s. 73.

34  Jw., s. 74.
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Dzieje siê tak, bowiem... ¿yje poezja. Bowiem ¿yje po-
ezja prawdziwa. Ta, która wysz³a spod pióra Jana z Czarno-
lasu. Dlatego  w innym wierszu Ejsmond ka¿e tytu³owej  Li-
pie  oœwiadczyæ:

Janowi z Czarnolasu
da³am natchnienie radosne –
i przeto – w bezmiarze czasu –
¿yjê! i  kwitnê! – i rosnê!

Jako miód s¹  me kwiaty, -
jak serca – s¹ moje liœcie...
Szumia³am  nad jego g³ow¹,
wiêc szumieæ bêdê wieczyœcie35.

Jerzy Liebert jeszcze inaczej postrzega czarnolesk¹ lipê:
to lutnia mistrza Jana. Ta sama „miodosytna lutnia”, która nie
tylko „wykarmi³a” swoim miodem  trzy wieki polskiej poezji.
To drzewo, które sta³o siê rajskim drzewem wiadomoœci dobre-
go i z³ego,  drzewem metafizycznym. Drzewem,  które – jak
w biblijnym  Raju – Bóg wyposa¿y³ w odwieczn¹ m¹droœæ:

Z drzewa prostego ciosana,
Jak drzewo ssa³a u szczytu,
Z  Bo¿ego, pe³nego dzbana
Wynios³¹ m¹droœæ b³êkitu,-
By miêdzy ¿yciem a œpiewem
Nie rozdzielaæ ziemi z niebem36.

Jak widaæ, wysoko zaawansowa³a w polskiej poezji czarno-
leska lipa. Zdoby³a tak wielk¹ s³awê, obros³a tak bujn¹ legend¹,
bowiem jej fundamenty zbudowa³ najwiêkszy poeta S³owiañsz-
czyzny XVI wieku, mistrz Jan. Tote¿  zgodziæ  siê przyjdzie
z Leopoldem Staffem, który  w 1930 roku dowodzi³:

Od czterech  wdziêcznych wieków i dla wiecznej chwa³y,
Z³otej jak miód natchniony w twym pisanym dzbanie,
Wszystkie  kwitn¹ce s³odko lipy w Polsce ca³ej
Pachn¹ imieniem twoim, Kochanowski Janie! 37

Tak dzia³o siê w ci¹gu  czterech wieków. Tak dzieje siê
i dzisiaj, w pi¹tym wieku  s³awy mistrza Jana i  wprowadzonej
na parnas poezji polskiej przez niego  lipy z Czarnolasu.
Dzisiaj zmienia siê  - co naturalne - sposób jej postrzegania
przez poetów. Pojawiaj¹ siê poeci, którzy szukaj¹ w niej co-
raz nowych treœci. Jedno jest jednak pewne: zawsze, dopóki
nie zostanie zapomniany  ten, który stworzy³ polski jêzyk
poetycki, lipy polskie bêd¹ zawsze  pachnieæ  imieniem
Kochanowskiego38.

35 Jw., s. 76. W ksi¹¿ce pt. ¯ywoty drzew autor ten doœæ szeroko rozwija
legendê wprowadzonej na karty literatury przez Kochanowskiego lipy. By³a
jedynym drzewem – pisze – które ma  serce, które ma du¿o  serc. Tyle – ile liœci. Bo
ka¿dy jej liœæ jest kochaj¹cym sercem, a ka¿dy jej kwiat  jest sam¹ s³odycz¹.  Szeroko
otworzy³a  ramiona ca³emu œwiatu i ca³y œwiat  zaprasza³a po czarnolesku: „Go-
œciu! Si¹dŸ  pod mym liœciem, a odpocznij sobie”.[...]Dlatego te¿ kochali  j¹ poeci,
ptaki, kochankowie i pszczo³y. Poeci  tworzyli  w lipowym cieniu uœmiechniête wier-
sze, ptaki œpiewa³y piosenki radosne, pszczo³y ze œpiewnym brzêkiem zbiera³y s³odki
miód, a kochankowie  s³odsze od miodu poca³unki. (J. Ejsmond,  ¯ywoty drzew
(Druga ksiêga „W puszczy”), Warszawa 1929, s. 15 – 16.

36  J. Liebert, Na lipê czarnolesk¹, w:  tego¿, Gus³a, Warszawa 1930, s. 30.
37  L. Staff, Lipy, w: tego¿, Poezje, Kraków 2004,  s. 168.
38  Swoistym potwierdzeniem tej tezy jest fakt organizowania w Biel-

sku-Bia³ej  od ponad dwudziestu lat  Ogólnopolskiego  Przegl¹du  Dzieciê-
cej i M³odzie¿owej  Twórczoœci Literackiej „Lipa”, który podtrzymuje  tra-
dycje literackie wœród dzieci i m³odzie¿y nie tylko z du¿ych miast, ale
i z miasteczek, a nawet wsi.
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Prof. Zofia Czapiga pochodzi
z ¯arówki (tarnowskie). Po ukoñcze-
niu Liceum Pedagogicznego w Mielcu
podjê³a studia rusycystyczne w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.
W 1975 r. obroni³a, z wyró¿nieniem,
pracê magistersk¹ Przynale¿noœæ biernika
z przyimkiem dla oznaczania miejsca, czasu
i przyczyny w ujêciu konfrontatywnym.
W tym te¿ roku podjê³a pracê na stano-
wisku asystenta-sta¿ysty w Zak³adzie Jêzy-
ka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Ro-
syjskiej WSP w Rzeszowie (obecnie UR).

Zaoczne studia doktoranckie odby-
³a na Wydziale Rusycystyki i Slawistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskuj¹c
w 1983 roku stopieñ doktora nauk hu-
manistycznych, na podstawie rozprawy
Rzeczowniki odczasownikowe z formantem ze-
rowym w jêzyku rosyjskim i polskim. Rów-
nie¿ na tym wydziale uzyska³a stopieñ
doktora habilitowanego - w 1994 r.,
w oparciu o rozprawê Predykatywnoœæ
okreœleñ w jêzyku polskim i rosyjskim.

Prowadz¹c badania, prof. Zofia Cza-
piga odby³a semestralny sta¿ naukowy
w Instytucie Rusycystyki na Wydziale
Rusycystyki i Slawistyki Uniwersytetu
Warszawskiego (1976-1977), trzymie-
siêczny sta¿ na Uniwersytecie im. £omo-
nosowa w Moskwie (1988) oraz seme-
stralny sta¿ w WSP w Krakowie (1989).
W 1988 r. przebywa³a te¿ w ramach
wspó³pracy miêdzyuczelnianej w Uni-
wersytecie w Lipsku (NRD).

Zainteresowania badawcze Zofii Cza-
pigi dotycz¹ polsko-rosyjskiego jêzyko-

znawstwa konfrontatywnego, zw³aszcza
s³owotwórstwa i sk³adni zdania pojedyn-
czego. Takie ujêcie porównawcze zagad-
nieñ lingwistycznych pozwala g³êbiej
wnikn¹æ w istotê opisywanych zjawisk,
a wyniki badañ znajduj¹ praktyczne za-
stosowanie w dydaktyce, w kszta³ceniu -
zarówno nauczycieli, jak i t³umaczy.
W wiêkszoœci opracowañ podejmuje
istotne problemy sk³adni funkcjonalnej,
pragmatycznej, semantycznej oraz sk³ad-
ni tekstu. Jej prace s¹ wiêc zorientowane
na kategorie sk³adniowo-semantyczne
oraz na jêzykowe wyra¿anie w otoczeniu
pragmatycznym i kontekstualnym jêzy-
ka polskiego i rosyjskiego. Ponadto oma-
wia problemy zwi¹zane z analiz¹ sk³a-
dniow¹ i niedoskona³oœciami istniej¹cej
terminologii lingwistycznej.

Odrêbn¹ grupê zainteresowañ sta-
nowi¹ zagadnienia z zakresu zmian
w systemie leksykalnym wspó³czesnego
jêzyka rosyjskiego i roli dewerbatywów
w organizacji tekstu naukowego.

Prof. Zofia Czapiga jest autorem 110
publikacji, w tym 5 pozycji ksi¹¿kowych
i 3 prac redagowanych (Z badañ nad pre-
dykatywnoœci¹ okreœleñ w jêzyku polskim
i rosyjskim, Rzeszów 1993; Predykatywnoœæ
okreœleñ w jêzyku polskim i rosyjskim, Rze-
szów 1994; Ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê.

Ñèíòàêñèñ. Æwiczenia z komentarzem.
Cz. III, Rzeszów 1998 (wspó³autor A.
Bielanin); Polipredykatywnoœæ zdania po-
jedynczego w jêzyku polskim i rosyjskim, Rze-
szów 2003; Rosyjskie operatory metateksto-
we i ich polskie odpowiedniki, Rzeszów
2006). Jej rozprawy by³y drukowane w
Bia³ymstoku, Bydgoszczy, Katowicach,
Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Pozna-
niu, Rzeszowie, Sanoku, Szczecinie,
Warszawie, Wroc³awiu, a tak¿e za gra-
nic¹ (w Czechach, Niemczech, Rosji
i na Ukrainie).

Wspó³organizowa³a dwie konferen-
cje naukowe Rusycystyka i wspó³czesnoœæ -
Rzeszów 2000, 2002. Swoj¹ aktywnoœæ
naukow¹ zaznaczy³a równie¿ czynnym
udzia³em w 58 konferencjach nauko-
wych, krajowych i zagranicznych, zwy-
kle o zasiêgu miêdzynarodowym.

Recenzowa³a podrêczniki akademic-
kie, tomy zbiorów, monografie, opinio-
wa³a projekty badawcze na zlecenie
KBN-u. Jest cz³onkiem Kolegium Redak-

cyjnego ZN UR Seria Filologiczna oraz
wydanego przez Uniwersytet Szczeciñ-
ski tomu Dialog kultur. Leksyka. Semanty-
ka. Pragmatyka.

Od pocz¹tku swojej pracy w Instytu-
cie Filologii Rosyjskiej Zofia Czapiga
prowadzi³a zajêcia z wszystkich przed-
miotów jêzykoznawczych: gramatyka
opisowa wspó³czesnego jêzyka rosyjskie-
go - od fonetyki do sk³adni, wstêp do
jêzykoznawstwa, gramatyka kontrastyw-
na polsko-rosyjska, gramatyka historycz-
na jêzyka rosyjskiego, gramatyka jêzyka
polskiego, jêzyki specjalistyczne, prak-
tyczna nauka jêzyka rosyjskiego. Obec-
nie prowadzi lingwistyczne seminaria
magisterskie i licencjackie, zajêcia spe-
cjalizacyjne (sk³adnia semantyczna,
metodologia badañ lingwistycznych
itp.) oraz cykl wyk³adów ze stylistyki
polskiej dla studentów z Worone¿a,
ucz¹cych siê jêzyka polskiego jako ob-
cego i przyje¿d¿aj¹cych do Rzeszowa
w ramach wymiany grup studenckich.

Wypromowa³a 1 doktora nauk hu-
manistycznych, wykszta³ci³a ponad 120
magistrów, jest opiekunem naukowym
4 doktorantów, recenzowa³a 1 rozpra-
wê habilitacyjn¹ (Uniwersytet Szczeciñ-
ski) i 1 autoreferat rozprawy habilitacyj-
nej (Uniwersytet Moskiewski) oraz
6 prac doktorskich. W ramach prac Ko³a
Naukowego Rusycystów UR opiekuje siê
studenck¹ grup¹ lingwistyczn¹. Pod jej
kierownictwem zosta³o przygotowanych
ponad 10 referatów naukowych na kon-
ferencje Kó³ Naukowych i M³odych Pra-
cowników Nauki (Szczecin – Pobiero-
wo, £ódŸ, Toruñ). Szkice te s¹ ju¿ opu-
blikowane w materia³ach konferencyj-
nych b¹dŸ oczekuj¹ na druk. Na Wydzia-
le Filologicznym prowadzi³a egzaminy
doktorskie w zakresie nowo¿ytnego jê-
zyka obcego w ponad 30 przewodach
doktorskich.

Pe³ni³a funkcjê kierownika Zak³adu
Jêzyka Rosyjskiego w latach 1987-1989,
pe³ni j¹ te¿ aktualnie - od 1995 r. Jest
cz³onkiem Rzeszowskiego Towarzystwa
Naukowego i Polskiego Towarzystwa
Jêzykoznawczego.

Odznaczona zosta³a Z³otym Medalem
za D³ugoletni¹ S³u¿bê oraz wyró¿niona
Nagrodami Rektora WSP (1980, 1983,
1986, 1989, 1995) i obecnie UR (2008).

30 lipca 2008 r. prezydent RP Lech Kaczyñski
wrêczy³ nominacjê na profesora nauk humanistycznych

dr hab. Zofii Czapidze z Instytutu Filologii Rosyjskiej

AWANSE NAUKOWE
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Magnificencjo, Wysoki Senacie, Sza-
nowni Profesorowie i Pracownicy Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, a zw³aszcza Instytu-
tu Archeologii tego¿ Uniwersytetu, pragnê
Wam serdecznie podziêkowaæ za nadan¹ mi
godnoœæ doktora honoris causa. Godnoœæ ta
jest mi szczególnie mi³a, gdy¿ od ponad pó³-
wiecza jestem poprzez dzia³alnoœæ badawcz¹
blisko zwi¹zany z Rzeszowem i z regionem
rzeszowskim. Prowadzi³em bowiem badania
archeologiczne lub bra³em w takich udzia³
w ró¿nych czêœciach tego regionu, poczyna-
j¹c od Karpat na po³udniu, a¿ po Nizinê
Sandomierska na pó³nocy. Bra³em udzia³
w badaniach wyprzedzaj¹cych planowanie
i budowê zapór wodnych w Solinie i w Klim-
kówce ko³o Gorlic, a tak¿e w badaniach ar-
cheologicznych zwi¹zanych z pocz¹tkami
eksploatacji siarki tarnobrzeskiej.

Przez szereg lat prowadzi³em wykopali-
ska w Bachórzu–Chodorówce, ko³o Dynowa
i odkrywa³em staro¿ytne kurhany na wznie-
sieniach Pogórza Dynowskiego. W efekcie
znaczne partie malowniczego regionu rze-
szowskiego przeszed³em pieszo.

Dodaæ warto, ¿e tu¿ przed II wojn¹ œwia-
tow¹ (w latach1938-1939) mieszka³em
w Przemyœlu, a w³aœciwie na Zasaniu

i dobrze pamiêtam spacery i wêdrówki
z moim Ojcem po zalesionych, rozci¹gaj¹-
cych siê po obu stronach Sanu wzgórzach.

Dawne dokumenty, kamienie nagrobne
na cmentarzach, jak te¿ tradycja i opowia-
dania rodzinne œwiadcz¹ o dawniejszych
zwi¹zkach mojej rodziny z tym regionem.
Pod koniec XVIII wieku moi przodkowie od
strony Mamy osiedlili siê w okolicy Dobro-
mila. W po³owie XIX wieku do Rzeszowa
przenios³a siê z Wiednia razem z dzieæmi
moja prababka Eleonora z Bia³kowskich
Gedlowa. To sprawi³o, i¿ mój dziadek W³a-
dys³aw Mieczys³aw Gedl i jego brat Edward
Boles³aw Gedl, pobierali nauki w s³awnym
ówczeœnie c-k Gimnazjum w Rzeszowie, przy
ul. 3 Maja, a ich siostra Eleonora wysz³a
w Rzeszowie za m¹¿ za Ludwika Krzeczow-
skiego i ma obecnie nagrobek na starym
cmentarzu, ko³o kaplicy. Dodaæ mo¿na, ¿e
ciotka Ojca: Stanis³awa Tarnawiecka by³a
w³aœcicielk¹ Bykowiec ko³o Sanoka. Zyska-
³a ona ¿yczliw¹ pamiêæ tamtejszych miesz-
kañców, którzy w ostatnich latach powo³ali
lokalne stowarzyszenie im. Stanis³awy Tar-
nawieckiej.

Moja Mama urodzi³a siê w Jaros³awiu.
Gdy by³em dzieckiem, opowiada³a mi o piêk-

nie tego miasta. Potem, jako doros³y, chodzi-
³em po tropach tych opowieœci i odkrywa³em
ró¿ne miejsca, o których dawniej s³ysza³em.

Od dawna przyjaŸni³em siê z archeolo-
gami i pracownikami muzealnymi
Rzeszowskiego Oœrodka Archeologicznego
i w miarê swych mo¿liwoœci stara³em siê po-
magaæ im w ró¿nych poczynaniach. Teraz,
po nadaniu mi godnoœci doktora honoris
causa, nadal bêdê siê stara³ utrzymaæ do-
tychczasowe, serdeczne powi¹zania i s³u¿yæ
pomoc¹ w razie potrzeby.

Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszyst-
kim, tak licznie przyby³ym dziœ do auli Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, a zw³aszcza Jego
Ekscelencji Ksiêdzu Biskupowi Rzeszowskie-
mu, przedstawicielom w³adz centralnych, lo-
kalnych i samorz¹dowych, miêdzy innymi
panom: staroœcie powiatu g³ubczyckiego
i burmistrzowi miasta Kietrza, którzy przy-
byli z daleka, ze Œl¹ska, aby wzi¹æ udzia³
w tej uroczystoœci, pomimo trwaj¹cych dziœ
Dni Kietrza. Dziêkujê te¿ za przybycie tu licz-
nym archeologom: moim uczniom, kolegom
i przyjacio³om, a tak¿e cz³onkom rodziny.
Szczególne wyrazy wdziêcznoœci pragnê prze-
kazaæ ¿onie Barbarze, dziêki której mog³em
dotrzeæ do Rzeszowa.

Kamienie nagrobne na cmentarzach œwiadcz¹ o zwi¹zkach mej rodziny z tym regionem

WypowiedŸ prof. Marka Gedla
podczas uroczystoœci przyznania Mu tytu³u

doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
w dniu 7 czerwca 2008 r.

Prof. dr hab. Jan Machnik z Insty-
tutu Archeologii naszego Uniwersyte-
tu otrzyma³ honorowe obywatelstwo
miejscowoœci Hankovce, k. Bardejowa
na S³owacji.

Uroczyste nadanie tej godnoœci od-
by³o siê 29 czerwca 2008 r. w Hankov-
cach i zbieg³o siê z prezentacj¹ wspól-
nych, polsko-s³owackich badañ arche-
ologicznych i przyrodniczych na Wy¿y-
nie Ondawskiej, opublikowanych
w II i IV tomie Prac Komisji Prehisto-
rii Karpat PAU.

Panu Profesorowi, serdecznie gratulujemy.

Honorowe Obywatelstwo

AWANSE NAUKOWE
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Plus ratio quam vis
Alma Mater - Matka Karmi¹ca to

tytu³ najstarszego polskiego uniwersyte-
tu. Alma Mater Jagiellonica - Uniwersy-
tet Jagielloñski w królewskim Krakowie
sta³ siê dla m³odego Karola Wojty³y tak
wielkim dobrem, tak niezwyk³ym prze-
¿yciem duchowym, zw³aszcza intelektu-
alnym i artystycznym doœwiadczeniem,
¿e mo¿na œmia³o postawiæ tezê, i¿ idea,
prototyp uniwersytetu, jakie w g³êbi ser-
ca i umys³u nosi³ przez ca³e ¿ycie Karol
Wojty³a, mia³y swój pocz¹tek w czasie
tego jedynego roku akademickiego
1938/1939, kiedy by³ on studentem po-
lonistyki w budynku przy ulicy Go³êbiej
20, tu¿ ko³o najstarszego gmachu Col-
legium Maius, nieopodal Collegium
Novum, gdzie mieœci³y siê (i nadal siê
mieszcz¹) w³adze dziekañskie i rektor-
skie. To w ci¹gu tego roku studiów po-
lonistycznych wyrobi³ sobie Karol Woj-
ty³a profil pojêcia uniwersytetu. Uniwer-
sytet Jagielloñski sta³ siê dla niego syn-
tez¹ uniwersyteckoœci. Wa¿nymi ele-
mentami tego profilu by³y: œcis³a wspól-
nota uczonych i ucz¹cych siê, wielka
paleta rozwijanych dyscyplin, autono-
mia uczelni, s³u¿ba prawdzie w bada-
niach naukowych i dydaktyce, ogrom-
ny autorytet moralny i naukowy, tworze-
nie kultury narodowej, wk³ad do kultu-
ry europejskiej. Ten obraz uniwersyte-
tu przetrwa³ w ca³ym nauczaniu Jana
Paw³a II.

W maju 1938 roku Karol Wojty³a
zda³ maturê w wadowickim gimnazjum.
Egzamin dojrza³oœci wypad³ bardzo do-
brze. By³ to tak¿e prawdziwy egzamin
z dojrza³oœci obywatelskiej i patriotycz-
nej. Losy tego pokolenia, umownie na-
zwanego pokoleniem Kolumbów a¿ nadto
dobitnie œwiadcz¹, ¿e ten egzamin za-
dany by³ na celuj¹co. Wybór polonisty-
ki na Uniwersytecie Jagielloñskim by³
dla m³odego maturzysty z Wadowic lo-
giczn¹ konsekwencj¹ jego dotychczaso-
wej drogi. By³a to fascynacja polsk¹ kul-
tur¹, zw³aszcza literatur¹ i teatrem,
a tak¿e szczególne umi³owanie s³owa,
mowy ojczystej. M³ody Wojty³a nale¿a³
do pokolenia, które jako pierwsze od
piêciu generacji wyros³o w wolnej Pol-
sce. To pierwsze polskie pokolenie wy-
chowane w patriotycznej szkole okresu
miêdzywojennego w romantycznym
kulcie Ojczyzny skupia³o rzeczywiœcie po
latach niewoli wszystkie wartoœci, za któ-
re ojcowie walczyli, cierpieli i oddawali
¿ycie w d³ugim czasie rozbiorów. Wœród
tych wartoœci, prócz Boga, honoru i oj-

czyzny, naczelne miejsce zajmowa³ jêzyk
polski i ca³e wielkie dziedzictwo ojczy-
stej i europejskiej literatury. Przynale¿-
noœæ do gimnazjalnego zespo³u teatral-
nego by³a kolejn¹ okazj¹ do poznawa-
nia tajemnicy s³owa i najlepszych sztuk
europejskich. Biograf papie¿a Jana Paw-
³a II tak pisa³ o tej dzia³alnoœci: Karol
Wojty³a uczy³ siê na pamiêæ „Pana Tade-
usza” i gra³ w „Kordianie”, ale spoœród pol-
skich poetów romantycznych najwiêkszy
wp³yw na jego myœl wywar³ Cyprian Kamil
Norwid (1821–1883), który wed³ug Mi³o-
sza „pragn¹³ byæ jak Donkiszot, rycerz praw-
dy. (...) Najpierw wiêc by³a intensywna lek-
tura klasyków literatury polskiej, któr¹ Ka-
rol uprawia³ w domu i w gimnazjum. Ale
jeszcze g³êbsze zanurzenie w romantyzm przy-
sz³o wraz z uczestnictwem Karola w tej tra-
dycji na scenie. Wadowice szczyci³y siê s³aw¹
regionalnego centrum kultury literackiej,
w³¹czaj¹c w to teatr amatorski i miejski. Tra-
dycje, jakie wykszta³ci³y siê podczas zaborów
–recytowanie poezji Mickiewicza i S³owackie-
go w domach prywatnych, szkolne i koœcielne
teatry wystawiaj¹ce narodowych klasyków –
kwit³y nadal w okresie krótkiego ¿ywota dru-
giej Rzeczypospolitej (G. Weigel, 2000,
s. 53). Czasy te wywar³y na nim nieza-
tarty œlad. Jako papie¿ pod koniec ¿ycia
wspomina³ na rynku w Wadowicach
w 1999 r. te chwile pe³ne teatru, poezji,
fascynacji s³owem, polskoœci¹ i – szerzej
– kultur¹ europejsk¹: Na scenie wadowic-
kiej siêgaliœmy po najwiêksze utwory klasy-
ków. Kiedy byliœmy w pi¹tej klasie gimna-
zjum, graliœmy Antygonê Sofoklesa. Ja gra-
³em Hajmona: „O ukochana siostro ma,
Ismeno, czy ty nie widzisz, ¿e z klêsk Edypo-
wych ¿adnej na œwiecie los nam nie oszczê-
dza?” Pamiêtam do dziœ. Ten jêzyk i tê li-
teraturê pragn¹³ Karol Wojty³a dog³êb-
nie poznaæ, studiuj¹c polonistykê na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Chêæ stu-
diowania na tym kierunku wzbudza³a
dodatkowo pasja poetycka m³odego
Karola, który ju¿ w gimnazjum wadowic-
kim zacz¹³ pisaæ wiersze.

Kraków koñca lat trzydziestych XX
wieku by³ oko³o 250-tysiêcznym mia-
stem, ludnoœæ polska stanowi³a ok. 78%,
natomiast ¿ydowska ok. 21%. (Encyklo-
pedia Krakowa, s. 563). Miasto to, jeœli
chodzi o naukê, konkurowa³o ze Lwo-
wem, Warszaw¹ i Poznaniem. Uniwer-
sytet Jagielloñski ze wzglêdu na swoj¹
historiê, bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ naukow¹
oraz bliski zwi¹zek z potrzebami naro-
du cieszy³ siê w Polsce ogromnym auto-
rytetem i szacunkiem. Szczególnym
podziwem darzyli go mieszkañcy Krako-

wa. Tak pisz¹ o tym autorzy Dziejów Uni-
wersytetu Jagielloñskiego: Nawet daleki od
bezkrytycznego uwielbienia Stanis³aw Kot,
wychowanek Uniwersytetu Lwowskiego,
a potem profesor UJ, oceni³ uczelniê i œrodo-
wisko naukowe Krakowa bardzo wysoko:
„Uniwersytet by³ najwiêksz¹, najbardziej roz-
leg³¹ i najwy¿ej szanowan¹ instytucj¹ w ¿yciu
Krakowa – pisa³ Kot – wiêksz¹ od  Zarz¹du
miasta, od Kurii biskupiej, od wszelkich in-
stytucji duchowych i œwieckich, spo³ecznych
i gospodarczych. (Stopka K., Banach A.K.,
Dybiec J., 2000, s. 162).

Wielki wp³yw na ¿ycie Krakowa wy-
wiera³ wówczas metropolita krakowski
arcybiskup Adam Sapieha. Postaæ tego
hierarchy zawa¿y póŸniej znacz¹co na
¿yciu i powo³aniu Karola Wojty³y. M³o-
dy wadowiczanin zamieszka³ wraz z oj-
cem w Krakowie przy ulicy Tynieckiej.
Czêsto uczestniczy³ w nabo¿eñstwach
sprawowanych w katedrze na Wawelu.

W okresie miêdzywojennym poten-
cja³ naukowy Uniwersytetu znacznie siê
powiêkszy³. W roku 1920 dziêki pracy
i inspiracji najstarszej polskiej uczelni
Sejm RP uchwali³ liberaln¹, szanuj¹c¹
autonomiê wszystkich uczelni Ustawê
o szko³ach akademickich. Zosta³a ona zmie-
niona w marcu 1933 roku, kiedy Sejm
uchwali³ bardziej restrykcyjn¹ now¹
ustawê. Przed jej uchwaleniem profeso-
rowie UJ wyst¹pili z deklaracj¹ W obro-
nie wolnoœci szkó³ akademickich. Uniwer-
sytet krakowski by³ przeciwny tej nowej
regulacji prawnej, która wyposa¿a³a rek-
torów w rozleg³e kompetencje i ca³ko-
wicie podporz¹dkowywa³a ich ministro-
wi Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia
Publicznego. Ta opozycja drogo kosz-
towa³a uniwersytet, zap³aci³ on za to li-
kwidacj¹ kilku katedr, wielu profesorów
wys³ano na przymusow¹ emeryturê.
Nowa ustawa obowi¹zywa³a przez kilka
lat. Dopiero w roku 1937 nast¹pi³a no-
welizacja i liberalizacja tej ustawy. Znów
powa¿ny wk³ad w tê liberalizacjê wniós³
Uniwersytet Jagielloñski.

W drugiej po³owie lat trzydziestych
uniwersytet wyraŸnie zwiêkszy³ swoj¹
bazê materialn¹. Zaledwie kilka miesiê-
cy przed wybuchem II wojny œwiatowej
oddano do u¿ytku potê¿ny, nowoczesny
gmach Biblioteki Jagielloñskiej przy alei
Adama Mickiewicza. Powsta³y nowe
domy akademickie – przy B³oniach
i przy ul. Reymonta.

 Struktura organizacyjna Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego w latach miêdzywo-
jennych zosta³a przejêta po czasach au-
striackich i obejmowa³a cztery wydzia³y:

prof. dr hab. Kazimierz O¿óg

Uniwersytet, kultura, jêzyk – tryptyk krakowski Karola Wojty³y

SYNEZA UNIWERSYTECKOŒCI
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Wydzia³ Prawa, Wydzia³ Teologiczny,
Wydzia³ Lekarski, Wydzia³ Filozoficzny,
Studium Rolnicze i Oddzia³ Farmaceu-
tyczny. Najbardziej ró¿norodne studia
by³y na Wydziale Filozoficznym – w³a-
œnie na ten wydzia³ zapisa³ siê w roku
1938 Karol Wojty³a. Warto chwilê zatrzy-
maæ siê nad struktur¹ tego wydzia³u,
gdy¿ to w³aœnie na jego przyk³adzie wi-
daæ ideê powszechnoœci nauk, która
powinna cechowaæ uniwersytet. By³o
tutaj a¿ 27 kierunków studiów magister-
skich: Owe specjalizacje to: matematyka, fi-
zyka, chemia, botanika, zoologia i anatomia
porównawcza, biologia ogólna, krystalogra-
fia z mineralogi¹ i petrografi¹, geografia, fi-
lologia polska, filologia niemiecka, filologia
angielska, filologia s³owiañska, filologia
francuska, filologia klasyczna, historia, pe-
dagogika,, filozofia, antropologia z etnogra-
fi¹,  etnologia z prehistori¹,  astronomia,  hi-
storia sztuki, jêzykoznawstwo indoeuropej-
skie,  orientalistyka,  geologia z paleontolo-
gi¹,  muzykologia,  archeologia klasyczna,
socjologia, wychowanie fizyczne. (Stopka K.,
Banach A. K.. Dybiec J., 2000, s. 171).

W sumie w okresie miêdzywojennym
Uniwersytet Jagielloñski prowadzi³ stu-
dia na 39 kierunkach. Profesorowie na-
uczali przede wszystkim przez wyk³ady,
które jednak by³y nieobowi¹zkowe, æwi-
czeñ na kierunkach humanistycznych
by³o niewiele. Wyk³ady dawa³y g³ównie
impuls, inspiracje do samodzielnych po-
szukiwañ naukowych s³uchaczy. Studen-
ci byli dyscyplinowani przez tzw. egza-
miny promocyjne. W roku akademic-
kim 1938/39 studiowa³o na Uniwersy-
tecie Jagielloñskim 6110 studentów. Jed-
nym z nich by³ Karol Wojty³a. Pracow-
ników naukowych by³o w tym roku 498
(Encyklopedia Krakowa, s. 1024). Rekto-
rem by³ znany jêzykoznawca, slawista Ta-
deusz Lehr-Sp³awiñski.

Filologia polska by³a wa¿nym kierun-
kiem na Wydziale Filozoficznym. Polo-
nistyka krakowska lat trzydziestych mia-
³a znakomitych profesorów, tak œwiet-
nych humanistów, jak: Ignacy Chrza-
nowski, historyk literatury, autor Histo-
rii literatury niepodleg³ej Polski, Stanis³aw
Pigoñ, wielki znawca Mickiewicza, refor-
mator polonistycznych studiów uniwer-
syteckich, Kazimierz Nitsch, filar kra-
kowskiego jêzykoznawstwa, najs³ynniej-
szy polski badacz gwar. Dzia³ali tu tak-
¿e: Zenon Klemensiewicz, œwietny znaw-
ca polszczyzny i Stefan Ko³aczkowski –
historyk literatury. M³ody wadowiczanin
z niezwyk³¹ pasj¹ zacz¹³ studia poloni-
styczne.  Otacza³ go Kraków, miasto nie-
zwyk³e, serce Polski, które da³o mu po-
tê¿ne zakorzenienie w polsk¹ historiê
i kulturê. Ch³on¹³ m³ody Wojty³a tê kra-
kowsk¹ atmosferê historii i kultury swym
niezwyk³ym umys³em, ch³on¹³ ca³ym

sercem. Tak¿e i jego rozumienie kultu-
ry znakomicie siê wtedy rozszerzy³o. Tak
wspomina ten okres w ksi¹¿ce Dar i ta-
jemnica: W zwi¹zku ze studiami pragnê pod-
kreœliæ, ¿e mój wybór polonistyki by³ umoty-
wowany wyraŸnym nastawieniem na studio-
wanie literatury. Jednak¿e ju¿ pierwszy rok
studiów skierowa³ moj¹ uwagê w stronê jêzy-
ka. Studiowaliœmy gramatykê opisow¹ wspó³-
czesnej polszczyzny, z kolei gramatykê histo-
ryczn¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem gra-
matyki jêzyka staros³owiañskiego. To wpro-
wadzi³o mnie w zupe³nie nowe wymiary, ¿eby
nie powiedzieæ w misterium s³owa (s. 10).
Ze wspomnieñ Jana Paw³a II wynika, ¿e
pierwszy rok polonistyki poœwiêcony by³
g³ównie studiom nad jêzykiem polskim.
Rzeczywiœcie, w koncepcji programu
tych studiów przedmioty gramatyczne
dawa³y podstawê do póŸniejszego stu-
diowania historii literatury i jej teorii.
Kiedy, na pocz¹tku lat siedemdziesi¹-
tych studiowa³em na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim ten sam kierunek, utrzymy-
wa³a siê jeszcze dawna koncepcja pro-
gramowa. Rok pierwszy to by³o przede
wszystkim poznanie jêzyka polskiego.
Karol Wojty³a musia³ d³ugie godziny
poœwiêcaæ na studiowanie ró¿nych gra-
matyk, zw³aszcza gramatyki opisowej, ba-
daj¹cej wspó³czesne regu³y gramatycz-
ne, dalej gramatyki historycznej, której
zadaniem jest opisaæ ewolucjê jêzyka
oraz gramatykê jêzyka staro-cerkiewno-
s³owiañskiego, tego jêzyka, który by³
najbli¿szy jêzykowi pras³owiañskiemu.
Dla tego jêzyka Cyryl i Metody stworzyli
alfabet, pierwszy w œwiecie s³owiañskim.
W³aœnie na tych zajêciach zaczê³a siê
fascynacja Karola Wojty³y tymi misjona-
rzami S³owiañszczyzny. Do tych bardzo
œcis³ych treœci gramatycznych dochodzi-
³y jeszcze elementy gramatyki porów-
nawczej i etymologii. Ju¿ to krótkie przy-
pomnienie pozwala na postawienie tezy,
¿e ten rok studiów polonistycznych na
Uniwersytecie Jagielloñskim wyrobi³
u m³odego Wojty³y przekonanie, ¿e na-
sza narodowa kultura, owa identyfika-
cja i legitymacja Polaków sk³ada siê
z ró¿nych elementów, a wœród nich do
najwa¿niejszych nale¿y jêzyk polski i oj-
czysta literatura. Wielkie echo tych stu-
diów odzywa siê raz po raz w póŸniej-
szych latach. W czasie tego rocznego,
pe³nego pasji studiowania, dobrze po-
zna³ dzieje ojczystego jêzyka. Ju¿ wtedy
wypracowa³ u siebie dog³êbn¹ znajo-
moœæ polszczyzny, która wkrótce zaowo-
cowa³a kunsztem s³owa poetyckiego, cel-
noœci¹ s³owa kap³ana, precyzj¹ wypowie-
dzi profesora, dostojeñstwem i m¹dro-
œci¹ tekstów biskupa, kardyna³a i wresz-
cie prostot¹ s³owa papie¿a. Jêzyk zajmuje
zatem szczególne miejsce w studenckim
tryptyku krakowskim Karola Wojty³y.

Ten roczny pobyt na ulicy Go³êbiej,
gdzie po dziœ dzieñ ma siedzibê Insty-
tut Polonistyki UJ, wyrobi³ u Karola
Wojty³y nowe rozumienie jêzyka. By³o
to rozumienie niemal¿e mistyczne.
W myœl tego pojmowania jêzyk jest do-
œwiadczeniem, które obejmuj¹c cz³owie-
ka, przesz³e i teraŸniejsze dzieje wysi³ku
jego ducha, historiê narodu, jego kul-
turê i  ca³e narodowe dziedzictwo, zwra-
ca nasz¹ myœl ku Bogu, ku temu Pierw-
szemu S³owu. To te studia w po³¹cze-
niu z jego zaanga¿owaniem teatralnym
wyrobi³y u Karola Wojty³y znakomit¹
sztukê pos³ugiwania siê jêzykiem pol-
skim. W czasach krakowskich studiów
nabra³ on przekonania, ze jêzyk jest dla
ka¿dego Polaka domem, w którym ¿yje-
my na  co dzieñ. Praca nad jêzykiem jest
równoczeœnie budow¹ tego domu.

Studia  m³odego Wojty³y na filologii
polskiej przerwa³a II wojna œwiatowa.
Tak wspomina ten czas Jan Pawe³ II w
cytowanej ju¿ ksi¹¿ce Dar i tajemnica: Ale
teraz wróæmy do 1 wrzeœnia 1939 roku. Wy-
buch wojny zmieni³ w sposób doœæ zasadni-
czy sytuacjê w moim ¿yciu. Wprawdzie profe-
sorowie Uniwersytetu Jagielloñskiego usi³owa-
li rozpocz¹æ nowy rok akademicki, ale zajê-
cia trwa³y tylko do 6 listopada 1939 roku.
W tym dniu w³adze niemieckie zwo³a³y wszyst-
kich profesorów na zebranie, które zakoñczy³o
siê wywiezieniem tych czcigodnych ludzi na-
uki do obozu koncentracyjnego w Sachsenhau-
sen. Na tym urywa siê  w moim ¿yciu okres
studiów polonistycznych i rozpoczyna siê okres
okupacji niemieckiej, w czasie której stara³em
siê najpierw du¿o czytaæ i pisaæ (s.11).

Zwróæmy uwagê na ostatnie zdanie
cytatu. Wynika z niego, ze studia polo-
nistyczne da³y Karolowi Wojtyle tak¿e
nawyk samodzielnego studiowania.

Sumuj¹c, rok akademicki 1938/
1939 spêdzony przez Karola Wojty³ê na
studiowaniu filologii polskiej na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim przebiega³ pod
znakiem trzech wielkich domen: uni-
wersytetu, kultury i jêzyka. Te trzy do-
meny utworzy³y swoisty tryptyk krakow-
ski, który bardzo mocno oddzia³a³ na
jego póŸniejsze ¿ycie.
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Wiek XXI zosta³ og³oszony wie-
kiem wiedzy, informacji i naukowych
technologii. Biblioteki wpisuj¹ siê
w tê rzeczywistoœæ w sposób niezaprze-
czalny. Z instytucji kojarz¹cych siê
z wypo¿yczaniem ksi¹¿ek, czy korzy-
staniem z nich na miejscu, staj¹ siê
oœrodkami informacji, organizatorami
dostêpu do wiedzy i do œwiatowych jej
zasobów.

18 czerwca o godz. 12.00 w Sali Kon-
ferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu
Rzeszowskiego w obecnoœci w³adz Uni-
wersytetu: pani prorektor dr hab. prof.
UR Ewy Orlof, rektora elekta prof. dra
hab. Stanis³awa Uliasza, prorektorów
elektów - dr hab. prof. UR El¿biety Dyni
i dra hab. prof. UR Aleksandra Bobko
i tak¿e prorektora Politechniki Rze-
szowskiej prof. dr. hab. in¿. Leszka
WoŸniaka i przedstawicieli mediów zo-
sta³a otwarta Podkarpacka Biblioteka
Cyfrowa (PBC).

Z tej¿e okazji s³owa uznania dla tego
przedsiêwziêcia w okolicznoœciowych
listach nades³ali Wojewoda Podkarpac-
ki, Prezydent Miasta Rzeszowa i Staro-
sta Powiatu Rzeszowskiego.

Ideê powstania Biblioteki Cyfrowej
przedstawili dyrektorzy za³o¿ycielskich
bibliotek: Biblioteki Uniwersytetu Rze-
szowskiego - mgr Krystyna Serwatko
i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej - mgr Stanis³aw Turek. Pre-
zentacjê aktualnych zbiorów w PBC
przedstawi³y: dr Bo¿ena Jaskowska
(BUR) i mgr Bo¿ena Janda (WiMBP).

Celem PBC jest tworzenie cyfro-
wych zasobów piœmiennictwa i kultury
regionu. Projekt PBC zosta³ zainicjo-
wany przez Bibliotekê Uniwersytetu

Rzeszowskiego oraz
Wojewódzk¹ i Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹
w Rzeszowie. Porozu-
mienie o wspó³pracy
obu instytucji w zakre-
sie wspó³tworzenia
PBC podpisano w lip-
cu 2007 r. Z kolei,
7 kwietnia 2008 r. do
porozumienia przyst¹-
pi³a Biblioteka G³ów-
na Politechniki Rze-
szowskiej.

PBC to cyfrowa
platforma umo¿liwia-
j¹ca gromadzenie,

opracowanie i prezentacjê elektronicz-
nych wersji publikacji, przygotowanych
przez redaktorów bibliotek wspó³two-
rz¹cych PBC oraz umo¿liwiaj¹ca ogól-
nokrajow¹ wspó³pracê z innymi regio-
nalnymi bibliotekami cyfrowymi w ra-
mach Federacji Bibliotek Cyfrowych
http://fbc.pionier.net.pl/owoc.

Dostêp do PBC mo¿na uzyskaæ, po
wpisaniu adresu http://www.pbc.rze-
szow.pl; tak¿e na stronie Biblioteki
Uniwersytetu Rzeszowskiego http://
bur.univ.rzeszow.pl jest umieszczony
link do PBC.

Do priorytetowych celów Podkar-
packiej Biblioteki Cyfrowej nale¿y
przede wszystkim: utrwalenie w formie
cyfrowej i udostêpnianie w Internecie
cennych zbiorów bibliotecznych,
z uwzglêdnieniem dorobku piœmienni-
czego województwa podkarpackiego;
promowanie piœmiennictwa naukowe-
go, spo³ecznego i kulturowego regio-
nu Podkarpacia; scalanie na wspólnej
platformie zasobu cyfrowego kopii ory-

ginalnych zbiorów rozproszonych
w regionie; ochronê i archiwizacjê zbio-
rów poprzez ograniczenie konieczno-
œci siêgania do orygina³ów.

Wszelkie publikacje udostêpniane
na platformie PBC maj¹ uregulowane
kwestie prawne w zakresie ochrony
praw autorskich, a Zespó³ Koordyna-
cyjny PBC dok³ada wszelkich starañ,
aby uzyskiwaæ nowe licencje umo¿liwia-
j¹ce publikowanie w PBC dzie³ wspó³-
czesnych.

Planowane jest równie¿ powo³anie
Kolegium Programowo-Naukowego,
którego celem bêdzie koordynacja
polityki pozyskiwania i udostêpniania
zbiorów w PBC.

Projekt PBC ma charakter otwarty,
mog¹ doñ przystêpowaæ inne instytu-
cje kultury, placówki naukowe i oœwia-
towe zainteresowane publikowaniem
swoich zasobów w Internecie.

Zasoby PBC udostêpniane s¹ w czte-
rech kolekcjach:

- dziedzictwo kulturowe - kopie
wybranych, najcenniejszych
zbiorów bibliotecznych: staro-
druków, rêkopisów, zbiorów iko-
nograficznych, kartograficz-
nych,

- regionalia - cyfrowe wersje ksi¹-
¿ek i czasopism, a tak¿e zbiorów
ikonograficznych, kartograficz-
nych, rêkopisów oraz dokumen-
tów ¿ycia spo³ecznego, dotycz¹-
cych województwa podkarpac-
kiego, a tak¿e Galicji, wschod-
nich rubie¿y dawnej Rzeczypo-
spolitej,

- materia³y dydaktyczne - cyfrowe
kopie wybranych podrêczników
akademickich, monografii, ze-
szytów naukowych powsta³ych w
Uniwersytecie Rzeszowskim
oraz innych oœrodkach nauko-
wo-dydaktycznych regionu.

- rozprawy doktorskie - cyfrowe
wersje rozpraw doktorskich
obronionych na Uniwersytecie
Rzeszowskim, których autorzy
wyrazili zgodê na ich udostêp-
nienie.

Obecnie w PBC (stan na sierpieñ
2008 r.) znajduj¹ siê ³¹cznie 2024 pu-
blikacje, z czego znaczn¹ wiêkszoœæ sta-
nowi¹ materia³y zgromadzone w kolek-
cjach: dziedzictwo kulturowe i regio-
nalia. W aspekcie rozwoju spo³eczeñ-
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stwa informacyjnego i studiów akade-
mickich wa¿ne s¹ kolekcje materia³ów
dydaktycznych i prac doktorskich,
w obrêbie których bêd¹ umieszczane
dzie³a wspó³czesne (podrêczniki aka-
demickie, zeszyty naukowe macierzy-
stej uczelni, skrypty uczelniane, rozpra-
wy doktorskie).

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
powsta³a w oparciu o polski system do
budowy bibliotek cyfrowych o nazwie
dLibra (Digital Library Framework),
rozwijany przez Poznañskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS);
dLibra oferuje swoim u¿ytkownikom
wiele mo¿liwoœci - przeszukiwanie tre-
œci zgromadzonych zasobów, przeszu-
kiwanie opisów bibliograficznych
z wykorzystaniem s³ownika synonimów,
grupowanie publikacji cyfrowych i na-
wigacjê w ich strukturze oraz precyzyj-
ne i rozbudowane mo¿liwoœci okreœla-
nia zasad dostêpu do zasobów.

Opublikowane dzie³a na platfor-
mie PBC niejako o¿ywaj¹. Prace do-
t¹d ukryte w magazynach bibliotecz-
nych i chronione ze wzglêdu na uni-
katow¹ wartoœæ docieraj¹ obecnie do
szerokiego grona u¿ytkowników po-
przez ich cyfrowe kopie. Bardzo wy-
soka frekwencja wyœwietlanych publi-
kacji dotyczy kolekcji materia³ów dy-
daktycznych i regionaliów.

Z punktu widzenia czytelników do
najwa¿niejszych funkcji udostêpniania
dokumentów na platformach bibliotek
cyfrowych zaliczyæ mo¿na: nieograni-
czony dostêp do treœci z dowolnego
miejsca i przez 24 godziny na dobê;
jednoczesne korzystanie z tego same-
go dokumentu kilku osób, z mo¿liwo-
œci¹ kopiowania i drukowania; szybkie
i precyzyjne dotarcie do poszukiwa-
nych informacji; przeszukiwanie pe³no-
tekstowych dokumentów; prosty w ob-
s³udze i jednakowo wygl¹daj¹cy inter-
fejs bibliotek cyfrowych.

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszow-
skiego uprzejmie prosi pracowników
naukowych o udzielanie licencji na
umieszczanie dorobku naukowego na
platformie cyfrowej PBC.

Informacje mo¿na uzyskaæ
pod nastêpuj¹cymi adresami:

inform@univ.rzeszow.pl,
bjasko@univ.rzeszow.pl
oraz tel. 017 872 1377

mgr Alicja Bu³dak
Oddzia³ Informacji Naukowej

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

WSPOMNIENIA

Zalesie
mój
azyl

Prze¿y³am w tej piêknej oazie ziele-
ni, jak¹ by³ i wci¹¿ jeszcze jest Campus
Uniwersytecki na Zalesiu, pe³ne 28 lat od
(jesieni 1980 r.). To jednak zbyt wiele
na choæby najbardziej syntetyczn¹ re-
lacjê. Wspomnê wiêc tylko te najmniej
znane wspó³czesnym dawne czasy.

W czerwcu 1980 r. prorektor Akade-
mii Rolniczej w Krakowie prof. dr hab.
Edward Zió³ek przy okazji Sejmiku Stu-
denckich Kó³ Naukowych, na którym by-
³am jurorem, sk³oni³ mnie do zwiedzenia
Zalesia. W miejsce wycieczki do Wieliczki
wybra³am siê do Rzeszowa, gdzie dr in¿.
Jan Pyzik oprowadzi³ mnie po ca³ym
obiekcie i odda³ pod opiekê dra in¿. Józe-
fa B³a¿eja i jego ¿ony Janiny, znanych mi
jeszcze z Wroc³awia. Zakwaterowan¹ w
przyziemiu DS Merkury obudzi³ ryk wy-
pielêgnowanej „indywidualnej” krowy. Na
Dolnym Œl¹sku zna³am tylko ogromne
pegeerowskie obory. Poczu³am siê wiêc
jak na prawdziwej wsi, co by³o moim ma-
rzeniem ju¿ w 1947 roku, gdy podejmo-
wa³am studia rolnicze.

Na utworzonym przy Zamiejsco-
wym Wydziale Ekonomiki Produkcji
i Obrotu Rolnego in¿ynierskim stu-
dium rolnictwa zaczyna³ siê w³aœnie je-
sieni¹ „mój” przedmiot.

Alternatyw¹ dla Rzeszowa by³a wów-
czas Wy¿sza Szko³a Pedagogiczno-Rol-
nicza w Siedlcach. Zyska³am akurat
w dniu 1 grudnia 1979 r. tytu³ docenta,
po ponad siedmiu latach od habilitacji
(28 maja 1971 r.). Nale¿y wyjaœniæ, i¿ w
owych czasach taki awans wymaga³ zgo-
dy Komitetu Wojewódzkiego PZPR,
a ja tej zgody wci¹¿ nie mia³am.  Zabaw-
nym zbiegiem okolicznoœci awans nast¹-
pi³ dok³adnie w 30 lat od daty przyjêcia
mnie na etat zastêpcy asystenta przez
profesora Boles³awa Œwiêtochowskiego,
na III roku studiów – w 1949 roku.

By³am pracownikiem Katedry Ogól-
nej Uprawy Roli i Roœlin kolejno: Uni-
wersytetu i Politechniki, Wy¿szej Szko-
³y Rolniczej i Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu. Najpierw, po magisterium
w 1951 roku, jako m³odszy asystent,
nastêpnie  – asystent, starszy asystent
i po doktoracie w 1961 roku jako
adiunkt, pozostaj¹c na tym stanowisku
tak¿e po habilitacji, zatwierdzonej w 10
lat póŸniej.

Zalesie zachwyci³o mnie tak¿e po-
³o¿eniem na peryferiach miasta, staro-
drzewem parku i widokiem rozleg³ych
pól. A gdy siê okaza³o, ¿e moim nauczy-
cielem by³ m.in. profesor Stefan Gu-
miñski rodem z Zalesia, otoczy³a mnie
fala ¿yczliwoœci dawnych robotników
maj¹tku jego rodziców.

Dziekan Zamiejscowego Wydzia³u
Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego
doc. dr hab. Eugeniusz Machowski
przyj¹³ mnie z wielk¹ rewerencj¹, dyrek-
tor administracyjny mgr Józef Trojan za-
kwaterowa³ w Domu Studenckim „Mro-
wisko”, doc. dr hab. W³adys³aw Dubiel,
dyrektor Instytutu Technologii Produk-
cji Rolniczej, powo³a³ na swego zastêpcê.

Studenci w Rzeszowie byli wyraŸnie
zainteresowani wyk³adami z ogólnej
uprawy roli i roœlin – jako pierwszym w
programie studiów przedmiotem rol-
niczym i pomogli w kompletowaniu
materia³ów do æwiczeñ z nasionoznaw-
stwa. Pamiêtam te¿ wyj¹tkow¹ ¿yczli-
woœæ kierownictw zak³adów, z których
byli delegowani na studia in¿ynierskie.

W listopadzie 1981 r. wygra³am wy-
bory na dyrektora Instytutu Technolo-
gii Produkcji Rolniczej, jednego z dwu
tworz¹cych Zamiejscowy Wydzia³.

Decyzj¹ Rektora z dniem 1 lutego
1982 r. objê³am funkcjê dyrektora In-
stytutu. Okazj¹ do poznawania tutejsze-
go regionu by³y æwiczenia terenowe
w ró¿nych gospodarstwach. Oczywiœcie
ró¿ne zajêcia obfitowa³y w nieplanowa-
ne sytuacje. £¹cz¹c æwiczenia z kilku
dyscyplin, wyjechaliœmy kiedyœ na
Opolszczyznê. Zwiedzaj¹c przy okazji
Nysê, studenci wykupili z GS-u wszyst-
kie wid³y, na Podkarpaciu nieosi¹gal-
ne, dla siebie i nawet dla s¹siadów.

W Zalesiu w jakiœ wrzeœniowy dzieñ
dostrzeg³am z okna charakterystyczn¹
sylwetkê prof. dra hab. Stefana Gumiñ-
skiego. Czeka³ na proboszcza, aby
uzgodniæ dalsz¹ opiekê nad rodzinny-
mi grobami. Zaproszony przeze mnie,
wszed³ po raz pierwszy do gmachu
uczelni postawionego, jak siê okaza³o,
w miejscu dawnej stajni. Wyrazi³ radoœæ,
¿e Wydzia³ EPiOR uczy spó³dzielczoœci,
któr¹ popiera³ jego œp. Ojciec.

Zawsze obecny na Zalesiu dyrektor
Trojan ucieszy³ siê z mojej znajomoœci
z Profesorem, bo w³aœnie remontowa³
zdewastowany dworek, któremu status
zabytku nada³ Wojewódzki Konserwa-
tor. Postanowi³ sfinansowaæ przyjazd
Profesora z ma³¿onk¹ na moje semina-
rium, by omówiæ szczegó³y rekonstruk-
cji budynku. Ich przyjazd by³ wielk¹ sen-
sacj¹. U drzwi apartamentu goœcinne-
go w „Mrowisku” ros³a kolejka fornali
i innych robotników, a nawet ich dzieci,
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Intensyfikacja rolnictwa stwarza
wiele zagro¿eñ dla œrodowiska przy-
rodniczego, takich jak: zubo¿enie eko-
systemów, spadek ¿yznoœci gleby, eu-
trofizacja zbiorników wodnych czy de-
wastacja krajobrazu. St¹d koniecznoœæ
poszukiwania sposobów gospodarowa-
nia, które zapewni¹ zharmonizowany
i zgodny z prawami przyrody system
rozwoju obszarów wiejskich. Mo¿liwo-
œci takie stwarza nowa koncepcja roz-
woju spo³eczno-gospodarczego, okre-
œlana jako zrównowa¿ony rozwój. Wy-
ró¿nia siê ona wiêksz¹ ni¿ dotychczas
trosk¹ o przysz³y stan œrodowiska przy-
rodniczego. Pojêcie zrównowa¿onego
rozwoju funkcjonuje od 1972 roku,
kiedy to po raz pierwszy zosta³o u¿yte
w Sztokholmie na konferencji ONZ
Œrodowisko ¿ycia cz³owieka. Stwierdzono
wówczas, ¿e œrodowisko naturalne s³u-
¿yæ ma zaspokajaniu potrzeb wspó³cze-
snych i przysz³ych spo³eczeñstw przez
rozwój spo³eczny i ekonomiczny, w
sposób nieumniejszaj¹cy mo¿liwoœci
przysz³ych pokoleñ do zaspokajania
swoich potrzeb.

Rozwój zrównowa¿ony obszarów
wiejskich sprowadza siê do wykorzysta-
nia zasobów œrodowiskowych, kapita³u
ekonomicznego i spo³ecznego w taki
sposób, aby osi¹gn¹æ i utrzymaæ wyso-
ki poziom zaspokojenia ludzkich po-
trzeb obecnego i przysz³ych pokoleñ.
Zrównowa¿one rolnictwo, dbaj¹c o gle-
bê, wodê, zasoby genowe roœlin upraw-
nych i zwierz¹t gospodarskich nie de-
graduje œrodowiska, jest ¿ywotne eko-
logicznie i akceptowane spo³ecznie.

Z okazji 35-lecia Oœrodka Akade-
mickiego Rzeszów - Zalesie, 29–30 wrze-

œnia 2008 roku zorganizowano na Wy-
dziale Biologiczno-Rolniczym Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego konferencjê na-
ukow¹ „Produkcja rolnicza w aspekcie
zrównowa¿onego rozwoju”. Honoro-
wym patronatem obj¹³ konferencjê
Marsza³ek Województwa Podkarpackie-
go Zbigniew Cholewiñski oraz JM Rek-
tor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof.
dr hab. Stanis³aw Uliasz. W konferen-
cji uczestniczy³o 70 osób, w tym 45 za-
proszonych goœci, reprezentuj¹cych 8
oœrodków akademickich w Polsce.

Uroczystego otwarcia konferencji
dokonali: prorektor Uniwersytetu Rze-
szowskiego ds. rozwoju i polityki finan-
sowej dr hab. in¿. prof. UR Czes³aw
Puchalski oraz dziekan Wydzia³u Bio-
logiczno-Rolniczego dr hab. in¿. prof.
UR Zbigniew Czerniakowski. Zaproszo-
nych goœci powita³a dr hab. prof. UR
Joanna Kostecka, przewodnicz¹ca ko-
mitetu organizacyjnego konferencji.

aby snuæ wspomnienia i przedstawiaæ
powojenne losy. Ojciec Profesora zmar³
przed wojn¹, a Matka pozosta³a w ich
wdziêcznej pamiêci.

S³u¿y³am temu regionowi tak¿e jako
przewodnicz¹ca Komitetu Okrêgowe-
go Olimpiady Biologicznej dla uczniów
szkó³ œrednich z trzech województw
(1989–2000) i jako prezes Rzeszowskie-
go Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Nauk Agrotechnicznych (przez pe³ne
trzy kadencje).

Organizowane przeze mnie konfe-
rencje – z udzia³em naukowców z kra-
jów oœciennych i ogólnokrajowe – by³y
okazj¹ do pokazania im urody Podkar-
pacia. Ostatnia odby³a siê prawie
w moje 70. urodziny, tu¿ przed przej-
œciem na emeryturê z dniem 1 paŸ-
dziernika 1997 roku.

Co wiêc tu robiê przez ponad 10 lat?
Korzystaj¹c z przys³uguj¹cego profe-

sorom „warsztatu pracy” (pokój 101
w budynku „Laboratorium”), przygoto-
wa³am jeszcze kilka publikacji na konfe-
rencje krajowe i we Lwowskim Pañstwo-
wym Uniwersytecie Rolniczym w Dubla-
nach, na 100-lecie utworzenia pierwszej
w tej czêœci Europy akademii rolniczej,
bêd¹c te¿ jej inicjatorem i wspó³organi-
zatorem, we wrzeœniu 2001 roku.

Ju¿ jako profesor emerytowany Uni-
wersytetu Rzeszowskiego opracowa³am
obszern¹ biografiê mojego niezapomnia-
nego Mistrza z okazji 110. rocznicy jego
urodzin i 30. œmierci Profesor Boles³aw
Œwiêtochowski wybitny polski uczony XX wie-
ku (2005 r.). Moj¹ dum¹, poza szeregiem
odznaczeñ wojskowych, jest Medal Pro
Memoria otrzymany w 2005 roku od Mi-
nistra ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, a zw³aszcza Krzy¿ Oficer-
ski Orderu Polonia Restituta z r¹k prezy-
denta RP Lecha Kaczyñskiego w Œwiêto
3 Maja 2006 roku.

Z ¿alem opuszczam Zalesie wraz
z moj¹ córk¹ mgr in¿. Ann¹ Ma³gorzat¹,
zatrudnion¹ w AR i póŸniej na UR
³¹cznie prawie 20 lat, ¿egnaj¹c wielu ser-
decznych przyjació³. Ale te¿ z pewnym
niepokojem o tê oazê zieleni ogo³acan¹
chy³kiem z wielu drzew i krzewów.  Nie
ma ju¿ m³odej sosny na œrodku g³ówne-
go trawnika ani egzotycznej magnolii
obok budynku „Laboratorium”. Z nie-
pojêtych powodów wyciêto forsycje z³o-
tem kwiatów witaj¹ce wiosnê, subtelnie
pachn¹cy jaœmin przy naro¿niku sali wf.
oraz szereg innych, których lista by³aby
zbyt d³uga. Co gorsza – tak¿e ekspery-
mentalne morus alba (morwa bia³a)
z rozmno¿eñ in vitro.

Czas poka¿e, w czyjej my zostanie-
my pamiêci…

Prof. dr hab. Maria Radomska
Rzeszów, 28 lipca 2008 r.

35-lecie studiów rolniczych
w Rzeszowie - Zalesiu

Powitanie goœci: przewodnicz¹ca komitetu organizacyjnego dr hab. prof. UR Joanna
Kostecka, prorektor dr hab. in¿. prof. UR Czes³aw Puchalski i dziekan WBR dr hab.
in¿. prof. UR Zbigniew Czerniakowski

JUBILEUSZ

Otwarcie konferencji przez prorektora
dra hab. in¿. prof. UR Czes³awa Puchal-
skiego
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Podczas pierwszego dnia obrad wy-
g³oszono piêæ bardzo interesuj¹cych
referatów plenarnych. Prof. dr hab.
Jan Siuta z Instytutu Ochrony Œrodo-
wiska w Warszawie przedstawi³ referat
dotycz¹cy problemów degradacji i re-
kultywacji ziemi w Polsce. Drugie wy-
st¹pienie poœwiêcone by³o niekorzyst-
nym skutkom odp³ywu biogenów z
gleb uprawnych. Ze wspomnian¹ pro-
blematyk¹ zapozna³ s³uchaczy prof. dr
hab. Józef Koc z Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bar-
dzo istotne dla zrównowa¿onego roz-
woju zagadnienie dotycz¹ce mo¿liwo-
œci wykorzystania biomasy pochodz¹-
cej z obszarów wiejskich na cele ener-
getyczne, przedstawi³a dr hab. Hanna
Sulewska z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. O potrzebie koeg-
zystencji produkcji ¿ywnoœci i bioma-
sy na cele energetyczne mówi³ prof.
dr hab. Wojciech Budzyñski z Uniwer-
sytetu Warmiñsko-Mazurskiego w
Olsztynie, a ostatni referat plenarny
wyg³osi³ prof. dr hab. Stanis³aw Wê¿yk,
reprezentuj¹cy Krajow¹ Izbê Produ-
centów Drobiu i Pasz w Warszawie,
który w wyst¹pieniu poruszy³ problem
zagro¿eñ dla produkcji zwierzêcej,
wynikaj¹cych z faktu zmniejszania siê
powierzchni paszowej i przeznaczania
jej na uprawy energetyczne.

Dodatkowo, ju¿ poza programem,
bardzo interesuj¹cy referat przedsta-
wi³ prof. dr hab. Wies³aw Barabasz z
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
na temat historii i znaczenia winiar-
stwa w rozwoju obszarów wiejskich
oraz zasad procesu winifikacji.

W drugiej czêœci konferencji odby-
³a siê sesja posterowa. Przygotowano
56 posterów. By³y one prezentowane

w trzech sekcjach: produkcja roœlin-
na a zrównowa¿ony rozwój, produk-
cja zwierzêca a zrównowa¿ony rozwój,
oraz przyrodniczo-spo³eczne aspekty
zrównowa¿onego rozwoju. Podsumo-
wania czêœci posterowej dokonali mo-
deratorzy poszczególnych sekcji, to
jest: dr in¿. Stanis³aw W³aœniewski, dr
in¿. Jadwiga Lechowska i dr in¿. Ja-
nusz Ryszard Mroczek.

Pierwszy bardzo pracowity dzieñ
konferencji zakoñczy³ siê mi³ym spo-
tkaniem przy grillu i uroczyst¹ kolacj¹.
W drugim dniu goœcie konferencyjni
zwiedzili £añcut oraz uczestniczyli
w rozwa¿aniach spo³eczno-kulturo-
wych aspektów zrównowa¿onego roz-
woju obszarów wiejskich na szlaku
garncarskim w Medyni G³ogowskiej.
W £añcucie uczestnicy konferencji zo-
stali zapoznani z histori¹ siedziby rodu
Czartoryskich oraz obejrzeli pa³ac, po-

wozowniê i park, z kolei w zagrodzie
garncarskiej po³o¿onej w Medyni G³o-
gowskiej mieli mo¿liwoœæ wys³uchania
prelekcji i obejrzenia pokazu wytwa-
rzania naczyñ glinianych. Zostali tak-
¿e podjêci regionalnym wiejskim obia-
dem.

Organizacja konferencji by³a mo¿-
liwa dziêki wsparciu sponsorów, któ-
rymi byli: Zak³ad Miêsny SMAK – EKO
w Górnie, Zak³ad Przetwórstwa Owo-
cowo-Warzywnego ORZECH w Kolbu-
szowej, Rzeszowska Spó³dzielnia Mle-
czarska RESMLECZ w Trzebownisku
oraz VAN PUR S.A. Oddzia³ w Rak-
szawie, za co im w tym miejscu serdecz-
nie dziêkujemy.

Zaprezentowane w czasie konfe-
rencji prace naukowe, po zrecenzowa-
niu,  zostan¹ opublikowane w Zeszy-
tach Naukowych Po³udniowo-
Wschodniego Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa In¿ynierii Ekologicznej
i Polskiego Towarzystwa Gleboznaw-
czego O/w Rzeszowie.

dr hab. prof. UR Joanna Kostecka
dr in¿. Janusz R. Mroczek

Zak³ad Biologicznych Podstaw
Rolnictwa i Edukacji Œrodowiskowej
Komitet Organizacyjny Konferencji

Fotografie wykonali:
dr in¿. £ukasz Jurczyk (Zak³ad Biologicz-
nych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Œro-
dowiskowej) i El¿bieta Miêdlar - Wójcikie-
wicz (Dzia³ Informacji i Promocji Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego)

Uczestnicy konferencji podczas obrad plenarnych

Pami¹tkowa fotografia przed zagrod¹ gancarsk¹ w Medyni G³ogowskiej

JUBILEUSZ
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W dniach 7–11 wrzeœnia 2008 roku
odby³ siê w Rzeszowie Ogólnopolski
Zjazd Dziekanów Wydzia³ów Prawa i
Administracji. Otwarcia zjazdu, w sali
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dokona³ dziekan Wydzia³u Prawa i Ad-
ministracji - dr hab. prof. UR Stanis³aw
Sagan. Przyby³ych uczestników powitali
tak¿e: rektor Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, prof. dr hab. Stanis³aw Uliasz
oraz prorektor Uniwersytetu Rzeszow-
skiego ds. kszta³cenia dr hab. prof. UR
El¿bieta Dynia.

Wœród uczestników zjazdu znaleŸ-
li siê dziekani i prodziekani wydzia³ów
prawa i administracji ze wszystkich pol-
skich oœrodków uniwersyteckich. Po-
nadto, w pierwszym dniu obrad, go-
œciem specjalnym by³ minister sprawie-
dliwoœci, dr hab. prof. UR Zbigniew
Æwi¹kalski, który przedstawi³ zebra-

nym g³ówne za³o¿enia projektowanej
ustawy o pañstwowych egzaminach
prawniczych oraz nakreœli³ przysz³e
zasady uzyskiwania licencji prawni-
czych. Zebrani przedstawiciele œrodo-
wisk akademickich uniwersyteckich
wydzia³ów prawa i administracji w pe³-
ni poparli inicjatywê Pana Ministra
zmierzaj¹c¹ do ustawowego uregulo-
wania problematyki, która od wielu lat
stanowi spo³ecznie donios³y problem.
Wyra¿ono jednoczeœnie przekonanie,
¿e zaproponowane przez Pana Mini-

stra rozwi¹zania doprowadz¹
zarówno do – spo³ecznie
oczekiwanego – zwiêkszenia
dostêpnoœci do zawodów
prawniczych, jak i spowoduj¹
zwiêkszenie ogólnej liczby
osób œwiadcz¹cych us³ugi
prawnicze na poziomie zwe-
ryfikowanym przez po-
wszechny, pañstwowy egza-
min prawniczy. Na zakoñcze-
nie dyskusji, minister zachê-
ci³ dziekanów wydzia³ów pra-
wa i administracji do wziêcia
udzia³u w konsultacjach spo-
³ecznych nad proponowany-
mi zmianami legislacyjnymi
obejmuj¹cymi dyskutowan¹
problematykê.

Podstawowym celem zjaz-
du by³a wymiana doœwiad-
czeñ dziekanów i prodzieka-
nów w zakresie zasad i form
kszta³cenia studentów. Tak
zakreœlony cel zjazdu realizo-
wany by³ zatem w obrêbie
czterech zasadniczych grup
tematycznych.

Pierwsza dotyczy³a obo-
wi¹zuj¹cych na mocy rozpo-
rz¹dzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego z dnia
12 lipca 2007 r. standardów
kszta³cenia na kierunku pra-
wo i obejmowa³a zagadnienia
dotycz¹ce punktacji ECTS

oraz form zaliczania przedmiotów do
wyboru. Podczas tej czêœci dyskusji
omówiono zagadnienia dotycz¹ce za-
sad konstrukcji programów oraz spo-
sobów realizacji idei mobilnoœci stu-
d e n t ó w ,
a tak¿e celowoœci przeprowadzania eg-
zaminów magisterskich w dotychczaso-

wej postaci.
W sesji popo³udniowej pierwszego

dnia zjazdu, dyskusji poddano proble-
matykê dotycz¹c¹ nauczania na odle-
g³oœæ oraz wspó³pracy miêdzynarodo-
wej. Przedstawiono zasady wydawania
podwójnych dyplomów, organizacji
szkó³ prawa w jêzykach obcych oraz
miêdzynarodowych studiów dokto-
ranckich i studiów podyplomowych, a
tak¿e omawiano zasady studiowania na
polskich uczelniach studentów pocho-
dz¹cych z zagranicy. Uczestnicy zjazdu
zasygnalizowali tak¿e problem zwi¹za-
ny z brakiem, na liœcie rankingowej spo-
rz¹dzanej przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego, czasopism praw-
niczych wydawanych w innych jêzykach
ni¿ angielski.

W drugim dniu obrad osobnym blo-
kiem tematycznym prezentowanym w
trakcie zjazdu by³y nieprawnicze kie-
runki studiów na wydzia³ach prawa i ad-
ministracji oraz mo¿liwoœæ kontynu-
owania studiów w ramach tych kierun-
ków na wydziale macierzystym i poza
nim.

Ostatni¹ grupê omawianych zagad-
nieñ stanowi³a problematyka dotycz¹-
ca przestrzegania, zarówno przez pra-
cowników nauki jak i studentów, do-
brych obyczajów akademickich.

W koñcowej czêœci obrad odby³a siê
podsumowuj¹ca ca³y zjazd dyskusja,
w trakcie której podniesiono koniecz-
noœæ podjêcia natychmiastowych dzia-
³añ obejmuj¹cych nastêpuj¹ce kierun-
ki:
1. Podjêcie inicjatywy opracowania

wspólnego stanowiska w zakresie
treœci programowych, które wcho-
dzi³yby w zakres pañstwowego eg-
zaminu prawniczego i przeprowa-
dzenie w tym obszarze konsultacji
z Ministerstwem Sprawiedliwoœci.
Podkreœlono tak¿e koniecznoœæ
podjêcia próby stworzenia mecha-
nizmów, które pozwoli³yby na
wspó³pracê i merytoryczn¹ korela-
cjê pomiêdzy wyznaczaj¹cym stan-
dardy kszta³cenia Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz
Ministerstwem Sprawiedliwoœci
okreœlaj¹cym zakres przedmiotowy
pañstwowych egzaminów prawni-
czych.

dokoñczenie na str. 29

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
Wydzia³ów Prawa i Administracji

KONFERENCJE NAUKOWE
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W tym roku nasza oficyna repre-
zentowa³a Uniwersytet Rzeszowski na
kilku wa¿nych imprezach promuj¹-
cych ksi¹¿kê naukow¹:
lllll Uczestniczyliœmy w I Spotkaniach

z Ksi¹¿k¹ Akademick¹ w Szczeci-
nie (23–25 IV 2008). Przedsiê-
wziêcie to, bêd¹ce inicjatyw¹ Sto-
warzyszenia Wydawców Szkó³ Wy-
¿szych, Targów w Krakowie oraz
Uniwersytetu Szczeciñskiego, ma
na celu umo¿liwienie wydawcom
ksi¹¿ek naukowych dotarcia
wprost do odbiorców – studen-
tów, pracowników naukowych
oraz wszystkich zainteresowanych,
dlatego targi odbywaæ siê bêd¹
ka¿dego roku w innym oœrodku
akademickim w kraju. Podczas
pierwszej edycji spotkañ odwie-
dzaj¹cy, wœród wielu atrakcji, mieli
sposobnoœæ przyjrzenia siê proce-
sowi powstawania publikacji w
druku cyfrowym i kto chcia³, móg³
na miejscu wydrukowaæ swoj¹
ksi¹¿kê lub pracê dyplomow¹ w
okolicznoœciowej ok³adce.

lllll Od 15 do 18 V 2008 r. uczestni-
czyliœmy w 53. Miêdzynarodowych
Targach Ksi¹¿ki w Warszawie w
Pa³acu Kultury i Nauki (obszerna
informacja o naszym udziale w 53.
MTK  znajduje siê w nr. 3 (51)
„Gazety Uniwersyteckiej” –  kwie-
cieñ – maj br. i w Internecie).

lllll Wybrane publikacje zaprezentowa-
liœmy na wystawie polskiej ksi¹¿ki
akademickiej poœwiêconej Ukra-
inie oraz dziejom polskim na zie-
miach ukraiñskich, zorganizowanej
przez Ambasadê Rzeczypospolitej
Polskiej w Kijowie. Dziêki temu na-
sze wydawnictwa zaistnia³y na pre-
sti¿owych imprezach – Forum Wy-
dawców w Kijowie i VII Miêdzyna-
rodowym Kongresie Ukrainistów w
Kijowie. Obecnie ksi¹¿ki s¹ prezen-
towane w Lwowskiej Bibliotece Na-
ukowej im. W. Stefanyka w ramach
najwiêkszych na Ukrainie targów
ksi¹¿ki – XV Forum Wystawców, na-
tomiast od 15 paŸdziernika bêdzie
je mo¿na ogl¹daæ na wystawie w
Iwano-Frankowsku. Po zakoñcze-
niu prezentacji na Ukrainie publi-
kacje wzbogac¹ zbiory Centrum

Studiów Polskich i Europejskich
w Narodowym Uniwersytecie „Ki-
jowska Akademia Mohylañska”.
Przed nami pracowita jesieñ – XII

Poznañskie Dni Ksi¹¿ki Naukowej (9–
11 X 2008), na których wystawiliœmy
wybrane tytu³y na stoisku zbiorczym
Stowarzyszenia Wydawców Szkó³ Wy-
¿szych, 12. Krajowe Targi Ksi¹¿ki
w Krakowie (23–26 X 2008), II Tar-
gi Ksi¹¿ki Akademickiej i Naukowej
„Academia” w Warszawie (5–7 XI
2008) oraz XV Wystawa Polskiej
Ksi¹¿ki Naukowej w Wiedniu (25–30
XI 2008 r.). Jak zwykle gor¹co zachê-
camy wszystkich mi³oœników ksi¹¿ki
– nie tylko naukowej – do wziêcia
udzia³u w targach krakowskich (ul.
Centralna 41a) i do odwiedzenia sto-
iska Uniwersytetu Rzeszowskiego,
które bêdzie siê mieœciæ w Alejce
Wydawców Akademickich w sektorze
E pod numerem 11.

W za³¹czeniu do artyku³u przedsta-
wiamy wybrane ok³adki wydanych
w tym roku monografii, wykaz publi-
kacji z trzech pierwszych kwarta³ów
2008 roku oraz zapowiedzi wydawni-
cze na paŸdziernik. W 2008 roku wy-
daliœmy ju¿ 85 tytu³ów w objêtoœci ok.
1 200 ark. wyd. i ³¹cznym nak³adzie
ok. 25 000 egz. Wszystkie publikacje
zosta³y wydrukowane w Drukarni UR.
Wiêcej informacji o tych tytu³ach znaj-
duje siê na naszej stronie internetowej:
http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl

Przypominamy, ¿e nasze ksi¹¿ki
mo¿na nabyæ w Rzeszowie w siedzi-
bie Wydawnictwa (budynek Instytu-
tu Biologii, I piêtro, pokój 112),
w ksiêgarni ITAR przy ul. ks. Ja³owe-
go 24, w ksiêgarni HET przy ul. Ka-
sprowicza 1, w ksiêgarni IURIS PRU-
DENTIA przy ul. Sobieskiego 2d/2
oraz w punktach sprzeda¿y na wydzia-
³ach i w wybranych ksiêgarniach na
terenie ca³ego kraju. Z pe³n¹ ofert¹
wydawnicz¹ i adresami ksiêgarñ,
z którymi wspó³pracujemy, mo¿na za-
poznaæ siê w Internecie oraz w Kata-
logu Wydawnictwa UR, który zainte-
resowanym odbiorcom wysy³amy na
¿yczenie bezp³atnie. Przyjmujemy
zamówienia wys³ane listem, faksem,
poczt¹ elektroniczn¹ i przez Internet.
Prowadzimy sprzeda¿ wysy³kow¹.

mgr Ewa Kuc

Wydawnictwo UR – kalendarium
najwa¿niejszych wydarzeñ 2008 roku

WYDAWNICTWO
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NAUKI EKONOMICZNE
Czudec A., Kata R., Miœ T., Zaj¹c

D. (red.), Rola lokalnych instytucji w
przekszta³ceniach rolnictwa o roz-
drobnionej strukturze gospodarstw,
280 s., 20 z³

Fr¹czek P., Rola bran¿y gazowni-
czej w modernizacji sektora energii
w Polsce, 172 s., 10 z³ (nak³ad wyczer-
pany)

Hales C.F. (red.), Spo³eczeñstwo
informacyjne. Stan i kierunki rozwoju
w œwietle uwarunkowañ regionalnych,
568 s., 30 z³ (nak³ad wyczerpany)

Kata R., Rogowski J. (red.), Wy-
brane problemy rachunkowoœci fi-
nansowej, 336 s., 25 z³ (skrypt)

Król M.J., WoŸniak M. (red.), Na-
rzêdzia ekonomiczno-in¿ynieryjne
w stymulowaniu wzrostu gospodar-
czego, 200 s., 15 z³

Leœniak-Moczuk K., Przemiany
wiejskich spo³ecznoœci lokalnych
w odniesieniu do miasta. Studium
zmiany systemowej, 536 s., 35 z³

Œpiewak T., Zarz¹dzanie œrodka-
mi pieniê¿nymi w przedsiêbiorstwie.
Teoria i praktyka, 240 s., 25 z³

NAUKI HUMANISTYCZNE
FILOLOGIE OBCE
Czapiga A., Antroponimiczne me-

tafory odzwierzêce w jêzyku polskim,
rosyjskim i angielskim, 216 s., 15 z³

Grygiel M., From Semantic Chan-
ge to Conceptual Blending. Seman-
tic Development of English Histori-
cal Near-Synonyms of MAN/MALE
HUMAN BEING, 228 s., 20 z³

Kie³tyka R., On Zoosemy: the Stu-
dy of Middle English and Early Mo-
dern English Domesticated Animals,
258 s., 20 z³

Kie³tyka R., Osuchowska D., Ro-
kosz-Piejko E. (red.), Language, Li-
terature, Culture and Beyond, 296 s.,
25 z³

FILOZOFIA
Bochenek K., Filozofia cz³owieka

w kontekœcie piêtnastowiecznych kra-
kowskich dyskusji antropologicznych
(cia³o – dusza), 528 s., 40 z³

Kubiak A., Twarz wroga. Próba fe-
nomenologii protagonizmu, 292 s.,
20 z³

Nowak W., Spór o nowoczesnoœæ
w pogl¹dach Charlesa Taylora i Alas-
daira MacIntyre’a, 534 s., 37 z³

HISTORIA
Grata P., Miejsce monopoli skar-

bowych w reformie stabilizacyjnej
W³adys³awa Grabskiego (1923–
1925), 216 s., 15 z³

Pisuliñska J., Sier¿êga P., Zaszkil-
niak L. (red.), Historia – mentalnoœæ
– to¿samoœæ. Miejsce i rola historii
oraz historyków w ¿yciu narodu pol-
skiego i ukraiñskiego w XIX i XX wie-
ku, 704 s., 39 z³

Stolarczyk M., Kuzicki J., Grata P.
(red.), Z dziejów regionów Europy
Œrodkowo-Wschodniej w XIX i XX w.,
396 s., 28 z³

Wierzbieniec W. (red), Wielki
Strajk Ch³opski w 1937 roku. Uwa-
runkowania i konsekwencje, 180 s.,
33 z³ (oprawa twarda i broszuro-
wa)

JÊZYKOZNAWSTWO
Kopeæ B., Jêzykowy obraz warto-

œci w wypowiedziach licealistów (przy-
jaŸñ - mi³oœæ - nienawiœæ), 252 s., 20 z³

LITERATUROZNAWSTWO
Pasterska J., „Lepszy” Polak? Ob-

razy emigranta w prozie polskiej na
obczyŸnie po 1945 roku, 448 s., 29 z³

Pasterski J., Dziœ bêdê poet¹. Al-
manach literacki m³odych, 80 s., 5 z³

Sibiga Z. (red.), Zeszyty Nauko-
we UR, nr 50, Seria Filologiczna, Dy-
daktyka 5, 172 s., 10 z³

NAUKI O POLITYCE
Cimek H., Walka ludowców o Pol-

skê, jej granice i ustrój w latach 1914–
1922, 344 s., 30 z³

Cimek H. (red.), Polityka i Spo-
³eczeñstwo, nr 5/2008, 328 s., 15 z³

Historia – Polityka – Spo³eczeñ-
stwo. Ksiêga jubileuszowa dedykowa-
na Profesorowi Henrykowi Cimkowi,
476 s., 35 z³

WYDAWNICTWO

Publikacje wydane 
do paŸdzier
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NAUKI O SZTUCE
Dymon M., Przeszkody w proce-

sie twórczym. Analiza empiryczna doty-
cz¹ca wykonawców muzyki, 260 s., 15 z³

Wierzbieniec M. (red.), Musica
Galiciana, t. 10, 108 s., 7 z³

PEDAGOGIKA
Bar³óg K., Wspomaganie rozwoju

dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹ w stopniu lekkim w ró¿nych
formach edukacji wczesnoszkolnej,
520 s., 37 z³

Kozaczuk F. (red.), Efektywnoœæ
oddzia³ywañ resocjalizacyjnych, 488 s.,
32 z³ (nak³ad wyczerpany)

Lulek B., Wspó³praca szko³y, ro-
dziny i œrodowiska, 232 s., 20 z³

Maszke A., Metody i techniki ba-
dañ pedagogicznych, 340 s., 28 z³

Mi¹so J., Pedagogiczno-pastoral-
ny model oddzia³ywania radia kato-
lickiego w Polsce, 274 s., 20 z³

Szluz B., Pomoc dzieciom i m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnym intelektu-
alnie, 256 s., 16 z³ (dodruk)

Szmyd K. (red.), Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr
46, Seria Pedagogiczna, Pedagogika
i Psychologia 4, 364 s., 20 z³

Szmyd K., Dybiec J. (red.), Galicja
i jej dziedzictwo, t. 20: Historia wycho-
wania – misja i edukacja, 564 s, 29 z³

Walc W., Szluz B., Marczykowska I.,
Opieka i pomoc spo³eczna wobec wy-
zwañ wspó³czesnoœci, 344 s., 27 z³

Ungeheuer-Go³¹b A. (red.),
W pobli¿u literatury dzieciêcej

PSYCHOLOGIA
£ukasik A., Filogeneza i adapta-

cyjne funkcje ludzkiej wyobraŸni,
296 s., 27 z³

SOCJOLOGIA
Malikowski M. (red.), Spo³eczeñ-

stwo Podkarpacia w badaniach rze-
szowskiego oœrodka socjologicznego,
528 s., 29 z³

Malikowski M. (red.), Spo³eczeñ-
stwo Podkarpacia po wst¹pieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej, 200 s., 15 z³

Malikowski M., Piegza J. (red.),
Przemiany przestrzeni wiejskiej
w Polsce i na S³owacji, 232 s., 20 z³

NAUKI MEDYCZNE
Kwolek A. (red.), Przegl¹d Me-

dyczny UR, z. 4, t. V/2007, 88 s., 5 z³
Kwolek A. (red.), Przegl¹d Medycz-

ny UR, z. 1, t. VI/2008, 104 s., 5 z³
Kwolek A. (red.), Przegl¹d Me-

dyczny UR, z. 2, t. VI/2008, 95 s., 5 z³

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ
Cynarski W.J., Spotkania, konflik-

ty, dialogi. Analiza wybranych obsza-
rów kultury fizycznej i turystyki kul-
turowej, 220 s., 25 z³

Czarny W., Badania zmiennoœci
budowy somatycznej i sprawnoœci
motorycznej m³odzie¿y akademickiej
w Polsce, 160 s., 12 z³

Czarny W., Drozd S., Krawczyk S.
(red.), Biologiczne i spo³eczne pod-
stawy wychowania fizycznego i spor-
tu, 96 s., 10 z³

Dencikowska A., Drozd S., Czar-
ny W. (red.), Aktywnoœæ fizyczna jako
czynnik wspomagaj¹cy rozwój i zdro-
wie, 248 s, 15 z³

Król P., Zaborniak S. (red.), Szki-
ce z dziejów turystyki w Polsce (1887–
2007), 184 s., 15 z³

Obodyñski K. (red.), Przegl¹d Na-
ukowy Kultury Fizycznej UR, z. 3,
t. X/2007, 80 s., 5 z³

Obodyñski K. (red.), Przegl¹d Na-
ukowy Kultury Fizycznej UR, z. 4,
t. X/2007, 76 s., 5 z³

Pañczyk W., Warcho³ K., W krêgu
teorii, metodyki i praktyki wspó³cze-
snego wychowania fizycznego
(skrypt, dodruk), 392 s., 29 z³

Seredyñski A., Akrobatyka sportowa.
Charakterystyka dyscypliny, zbiór prze-
pisów i zasad sêdziowania, podzia³ æwi-
czeñ akrobatycznych, 128 s., 12 z³ (skrypt)

Wnuk Z., Przedborski Park Kra-
jobrazowy (wyd. II), 245 s., 33 z³

Zaborniak S., Rozwój chodu spor-
towego kobiet w Polsce w latach
1926–2004, 180 s., 15 z³

Zaborniak S., Król P. (red.), Z tra-
dycji wychowania fizycznego i spor-
tu w czasach zaborów i II RP (1883–
1939), 176 s., 15 z³

Zaborniak S., Obodyñski  M. (red.),
Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po
II wojnie œwiatowej, 208 s., 15 z³

WYDAWNICTWO
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Zaborniak S., Obodyñski M.
(red.), Wk³ad Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokó³” w rozwój kultury
fizycznej na ziemiach polskich.
W 120-lecie powstania Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” w Rzeszo-
wie (1886–2007), 192 s., 15 z³

NAUKI PRAWNE
Grabowska S., S¹dy konstytucyjne

w wybranych pañstwach europej-
skich, 276 s., 18 z³ (skrypt)

Grabowski R., Prawo do ochrony
¿ycia w polskim prawie konstytucyj-
nym, 264 s., 18 z³ (dodruk)

Grabowski R., Wp³yw Internetu na
ewolucjê pañstwa i prawa, 268 s.,
22 z³ (skrypt)

Gdulewicz E., Ziêba-Za³ucka H.
(red.), Dziesiêæ lat Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, 336 s., 26 z³

Pawlikowicz L., Status prawny ucie-
kinierów z polskich s³u¿b specjalnych
1956–1964. Normy prawa karnego,
miêdzynarodowego publicznego oraz
wewnêtrzne przepisy azylowe krajów
przyjmuj¹cych, 172 s., 20 z³

Pieprzny S., Administracja bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego,
234 s., 22 z³ (skrypt)

Pieprzny S., Ochrona bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego w pra-
wie administracyjnym, 336 s., 27 z³
(nak³ad wyczerpany)

Szreniawski P., Nauka o polityce
administracji, 192 s., 15 z³

NAUKI ROLNICZE
Zin M. (red.), Utrwalanie i przecho-

wywanie ¿ywnoœci, 512 s., 35 z³ (skrypt)

NAUKI TECHNICZNE
Furmanek W., Piecuch A., Dydak-

tyka informatyki. Multimedia w teo-
rii i praktyce szkolnej, 260 s., 20 z³

WKRÓTCE UKA¯¥ SIÊ:
Kalina R.M., Podstawy metodolo-

gii badañ w wychowaniu fizycznym,
sporcie i fizjoterapii. Tom I: Studia
pierwszego stopnia

Rykiel Z. (red.), Nowa przestrzeñ
spo³eczna w badaniach socjologicz-
nych

Dziok J., Wstêp do geometrycznej
teorii funkcji analitycznych

Fedyczkowska E., Pieœni Lasowia-
ków. Folklor wokalny terenów daw-
nej Puszczy Sandomierskiej na pod-
stawie archiwalnych nagrañ Francisz-
ka Kotuli

Duraj-Nowakowa K., Podejœcia ca-
³oœciowe do pedagogiki: wybór

Kwolek A. (red.), Przegl¹d Me-
dyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego,
t. VI, z. 3

Kozie³³o T., Trudne s¹siedztwo.
Stosunki Polski z pañstwami oœcien-
nymi w myœli politycznej Narodowej
Demokracji (1918-1939)

Lewicki C., Edukacja zdrowotna –
systemowa analiza zagadnieñ (dodruk)

Oliwa G. (red.), Twórczoœæ Zyg-
munta Mycielskiego jako dziedzictwo
kultury polskiej i europejskiej

Bonusiak W., Historia Polski, III
Rzeczpospolita (1989–2007)

Olejko A., Poznañskie „Karasie”
nad Karpatami - szkic historyczny 31.
Eskadry Rozpoznawczej

Czasopisma naukowe wydawane przez Wydawnictwo
Zeszyty Naukowe UR, Seria Filologicz-
na – rocznik:
1. Jêzykoznawstwo
2. Historia Literatury
3. Dydaktyka
4. Glottodydaktyka
5. Studia Germanica Resoviensia
6. Studia Anglica Resoviensia
Zeszyty Naukowe UR, Seria Socjolo-
giczno-Historyczna – rocznik:
7. Socjologia
8. Historia
9. Archeologia
Zeszyty Naukowe UR,
Seria Pedagogiczna – rocznik:
10. Pedagogika i Psychologia
Zeszyty Naukowe UR,
Seria Prawnicza – rocznik:

11. Prawo
12. Przegl¹d Naukowy Kultury Fizycz-
      nej  UR – kwartalnik
13. Przegl¹d Medyczny UR – kwart.
14. Przegl¹d Muzyczny UR – rocznik
15. Polityka i Spo³eczeñstwo – rocznik
16. Polska i jej wschodni s¹siedzi – rocz.
17. Sacrum et decorum. Materia³y i stu-
dia z historii sztuki sakralnej – rocznik
18. Nierównoœci spo³eczne a wzrost
      gospodarczy – pó³rocznik
19. Sofia – rocznik
20. Galicja i jej dziedzictwo – rocznik
21. Prace Humanistyczne Towarzystwa

   Naukowego (w koedycji) – rocznik
22. Musica Galiciana – rocznik
23. Limes – rocznik

WYDAWNICTWO
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W BUR - Czytelni Prasy Bie-
¿¹cej – z okazji obchodzonego
w³aœnie Roku Zbigniewa Her-
berta – uczciliœmy pamiêæ Poety
(sierpieñ – wrzesieñ).

Herbertowi
Co zgromadzono na Wystawie, aby zainteresowaæ Czy-

telnika? Przede wszystkim znajduj¹ce siê w zbiorach biblio-
teki teksty Artysty, a tak¿e artyku³y literaturoznawców i bo-
gaty materia³ dziennikarskich polemik, naros³ych wokó³
poezji i biografii Herberta.

Staraliœmy siê te¿ sprostaæ pytaniom – jakim cz³owiekiem
by³ Zbigniew Herbert, przedstawiaj¹c liczne wywiady, któ-
rych poeta udzieli³, g³ównie pod koniec swojego ¿ycia, a
tak¿e ten niepublikowany dotychczas, a mianowicie „Dia-
log Krzysztofa Karaska ze Zbigniewem Herbertem” (Rzecz-
pospolita, 25.07.2008 i 5.09.2008).

I na koniec tej krótkiej informacji o Wystawie warto przy-
toczyæ s³owa biografa Herberta – Jacka £ukasiewicza: Pomiê-
dzy rokiem 1924 a 1998 rozci¹ga siê ciemna przestrzeñ jednego
ludzkiego ¿ycia rozœwietlona jasnymi promykami wierszy oraz wiersz
Poety, który powsta³ pod koniec ¿ycia:

nie zd¹¿ê ju¿
zadoœæuczyniæ skrzywdzonym
ani przeprosiæ tych wszystkich

którym wyrz¹dzi³em z³o
dlatego smutna jest moja dusza

¿ycie moje
powinno zatoczyæ ko³o

zamkn¹æ siê jak dobrze skomponowana sonata
a teraz widzê dok³adnie
na moment przed cod¹

porwane akordy
Ÿle zestawione kolory i s³owa

jazgot dysonans
jêzyki chaosu

G³ównym koordynatorem dzia³añ Roku Herberta jest Bi-
blioteka Narodowa.

Odsy³amy te¿ Pañstwa do: www.herbert2008.pl

JMK

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
dokoñczenie ze str. 24

2. Przygotowanie listy prawniczych
czasopism zagranicznych celem
zg³oszenia jej do Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Poza merytoryczn¹ czêœci¹ obrad,

uczestnicy zjazdu wziêli tak¿e udzia³
w zorganizowanej przez gospodarzy,
wycieczce do Muzeum - Zamku w £añ-
cucie.

Zarówno na podstawie oficjalnych
wypowiedzi, jak i tych wyra¿anych pod-
czas bezpoœrednich rozmów wniosko-
waæ mo¿na, ¿e zorganizowane obrady
by³y owocne i inspiruj¹ce w warstwie
merytorycznej.

dr Marcin Niemczyk
mgr Renata Pietrasiewicz-Heliniak
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Rozwój gospodarki opartej na wie-
dzy i spo³eczeñstwa informacyjnego,
a zw³aszcza transformacja systemowa
i miêdzynarodowa integracja wy³oni-
³y nowe wyzwania instytucjonalne.
Wi¹¿¹ siê one z potrzeb¹ rozwi¹zania
praktycznych, czêsto bardzo dotkli-
wych, problemów spo³eczno-ekono-
micznych. Jednym z g³ównych kierun-
ków dzia³añ w ramach w³¹czenia siê

Polski w realizacjê Strategii Lizboñ-
skiej jest wspieranie integracji spo³ecz-
nej i spójnoœci ekonomicznej, maj¹-
cej na celu ograniczenie nowego ro-
dzaju wykluczenia, wynikaj¹cego z nie-
zdolnoœci jednostek do funkcjonowa-
nia w spo³eczeñstwie opartym na wie-
dzy. Skuteczne dzia³ania w tym zakre-
sie wymagaj¹ mobilizacji ca³ego syste-
mu instytucjonalnego: instytucji two-
rz¹cych i stabilizuj¹cych rynek, insty-
tucji sfery regulacyjnej, a tak¿e insty-
tucji os³onowych. Spraw¹ o zasadni-
czym znaczeniu jest przede wszystkim
globalizacja instytucjonalizacji i stwo-
rzenie œwiatowego partnerstwa na
rzecz rozwoju.

Wystêpuj¹ce w nowej gospodarce
niespójnoœci instytucjonalne sk³aniaj¹
do refleksji nad ich Ÿród³ami, skutka-
mi i dostêpnymi sposobami ich prze-
zwyciê¿ania, co jest konieczne dla zin-
tegrowanego rozwoju. Dostrzegaj¹c
wyzwania i zagro¿enia spójnoœci spo-
³eczno-ekonomicznej wspó³czesnych
rynków w aspekcie po¿¹danych zmian
instytucjonalnych zorganizowano

debatê na ten te-
mat w ramach VII
miêdzynarodowej
konferencji na-
ukowej z cyklu
„Nierównoœci spo-
³eczne a wzrost go-
spodarczy”, która
odby³a siê na Wy-
dziale Ekonomii
Uniwersytetu Rze-
s z o w s k i e g o
w dniach 25-26
wrzeœnia 2008
roku. Organiza-
torami konferen-
cji by³a Katedra
Teorii Ekonomii
i Stosunków Miê-
dzynarodowych

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Ka-
tedra Ekonomii Stosowanej Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Organizatorzy nadali konferencji
charakter interdyscyplinarny. St¹d za-
proszenie skierowano do ekonomi-
stów, socjologów, prawników, filozo-
fów, psychologów, politologów, teolo-
gów, religioznawców oraz przedstawi-
cieli innych dyscyplin naukowych. Dla
œciœlejszego powi¹zania debaty teore-
tycznej z praktyk¹, w konferencji wziêli
równie¿ udzia³ przedstawiciele w³adz
lokalnych, regionalnych i centralnych
oraz œrodowiska biznesowego.

 Konferencja cieszy³a siê du¿ym za-
interesowaniem – wziê³o w niej bo-

wiem udzia³ 135 osób, w tym: 27 pra-
cowników Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, 8 goœci z zagranicy oraz przedsta-
wiciele krajowych oœrodków nauko-
wych i akademickich, a tak¿e spo³ecz-
noœæ studencka (62 studentów). Re-
feraty na konferencji wyg³aszane by³y
w jêzyku polskim, angielskim, ukraiñ-
skim i czeskim.

W dwudniowych obradach uczest-
niczyli przedstawiciele nauki z Ukra-
iny, m.in. prof. dr hab. Viktor Chu-
zhykov (pe³ni¹cy funkcjê prezydenta
Fundacji Sprzyjaniu Europejskiej In-
tegracji na Ukrainie) oraz prof. Tatja-
na Tsygankowa z Narodowego Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Kijowie,
prof. dr hab. Anatolij Tkacz, rektor
Melitopolskiego Instytutu Pañstwowe-
go i Samorz¹dowego Zarz¹dzania
Uniwersytetu Humanistycznego w Za-
poro¿u i Republiki Czeskiej – m.in.
prof. Ing. CSc. Tibor Paulík z Uniwer-
sytetu Ostrawskiego, doc. Ing., Ph.D.
Pavlina Pellesova ze Œl¹skiego Uniwer-
sytetu w Opawie, Wydzia³ w Karvinie
oraz wiele znakomitoœci reprezentu-
j¹cych kilkanaœcie oœrodków nauko-
wych w Polsce, m.in. z Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu £ódz-
kiego, Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wroc³awiu, Uniwersytetu im. A. Mi-
ckiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie, Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Uniwer-
sytetu Œl¹skiego w Katowicach, Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach, Po-
litechniki Bia³ostockiej, Politechniki
Rzeszowskiej, Górnoœl¹skiej Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej im. Kardyna³a
Augusta Hlonda w Mys³owicach, Wy-
¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie, Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Informatyki i Przedsiêbiorczo-
œci w £om¿y, Wy¿szej Szko³y Oficer-
skiej Si³ Powietrznych, Akadem0ii Rol-

dr Ma³gorzata Leszczyñska

Nowy ³ad instytucjonalny szans¹ na szybszy
rozwój gospodarczy

i ograniczanie nierównoœci spo³ecznych

Relacja z miêdzynarodowej konferencji naukowej
„Nierównoœci spo³eczne a wzrost gospodarczy w kontekœcie

uwarunkowañ instytucjonalnych”

Na pierwszym planie prof. dr hab. G. Ko³odko
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niczej w Szczecinie, Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie, Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, jak równie¿
samorz¹dowcy z regionu Podkarpacia
i przedstawiciele œrodowiska bizneso-
wego.

Konferencjê uœwietni³a obecnoœæ
przedstawiciela prezydenta RP - prof.
dr hab. Andrzeja Zybertowicza z Uni-
wersytetu Miko³aja Kopernika w To-
runiu i prof. dra hab. Grzegorza Ko-
³odki reprezentuj¹cego Akademiê Le-
ona KoŸmiñskiego oraz Centrum Ba-
dawcze Transformacji, Integracji
i Globalizacji – TIGER. Sw¹ obecno-
œci¹ konferencjê zaszczyci³ prorektor
ds. badañ i wspó³pracy z zagranic¹
Uniwersytetu Rzeszowskiego - dr hab.
prof. UR Aleksander Bobko, przedsta-
wiciel Urzêdu Marsza³kowskiego re-
prezentuj¹cy marsza³ka województwa
Podkarpackiego Zygmunta Cholewiñ-
skiego - w osobie zastêpcy dyrektora
Departamentu Rolnictwa i Œrodowiska
-  Andrzeja Kuligi oraz przedstawiciel-
ka samorz¹dowców: kierownik Refera-
tu Rozwoju i Promocji Gminy Boro-
wa - Marta GaŸdziak. Cenny by³ rów-
nie¿ udzia³ przedstawicieli praktyki re-
prezentuj¹cych instytucje otoczenia
biznesowego: dyrektora Urzêdu Staty-
stycznego w Rzeszowie - dr. Marka
Cierpia³-Wolana oraz zastêpcy dyrek-
tora Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”
- Micha³a Pileckiego.

Na konferencjê zg³oszono 87 refe-
ratów, z czego zaprezentowano 53.
Problematyka konferencji zosta³a ujê-
ta w ramy obrad plenarnych i piêciu
sekcji tematycznych. Dyskusjê prowa-
dzono w nastêpuj¹cych blokach pro-
blemowych:
1. Teorie ekonomii i innych nauk

spo³ecznych wobec problemów
zmian instytucjonalnych i ³adu spo-
³eczno-ekonomicznego stymuluj¹-
cych wzrost gospodarczy, sprawie-
dliwe nierównoœci spo³eczne i spój-
noœæ spo³eczno-ekonomiczn¹
(koncepcje, modele, problemy
pomiaru).

2. Instytucje stymuluj¹ce wzrost i roz-
wój gospodarczy, porz¹dek konku-
rencyjny, sprawiedliwe nierówno-
œci spo³eczne, innowacyjnoœæ, two-
rzenie nowych miejsc pracy, GOW,
spójnoœæ spo³eczno-ekonomiczn¹,
integracjê, wzorce instytucjonalne
ró¿nych systemów ekonomicznych
i gospodarek transformuj¹cych siê.

3. Ekonomiczne i spo³eczne efekty
zmian instytucjonalnych zwi¹za-
nych z globalizacj¹, rozwojem
GOW, transformacj¹ i miêdzynaro-
dow¹ integracj¹.

Uroczystego otwarcia konferencji
dokonali: organizator i przewodni-
cz¹cy Komitetu Organizacyjnego -
prof. dr hab. Micha³ Gabriel WoŸniak
oraz prodziekan ds. rozwoju i wspó³-
pracy z zagranic¹ –
dr. in¿. Bogdan
Wierzbiñski. Warto
podkreœliæ, ¿e na
rêce Profesora skie-
rowa³ gratulacje
wojewoda podkar-
packi – Miros³aw
Karapyta, wyra¿aj¹c
przekonanie, ¿e de-
bata nad funda-
mentalnymi kwe-
stiami spo³eczno-
e k o n o m i c z n y m i
pomo¿e znaleŸæ
rozwi¹zania ko-
rzystne dla zrówno-
wa¿onego rozwoju
regionu podkar-
packiego i pomyœl-
noœci jego miesz-
kañców. Listy gratulacyjne wystosowa³
równie¿ prezes Zarz¹du Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego - Wal-
demar Pijar oraz  prorektor ds. stu-
denckich i kszta³cenia - dr. hab. prof.
UR El¿bieta Dynia, w których popar-
to inicjatywê organizowania konfe-

rencji i wyra¿ono uznanie dla orga-
nizatorów, ¿ycz¹c im wielu sukcesów
w realizacji zamierzenia, a uczestni-
kom wielu wspania³ych wra¿eñ i po-
szerzania swojej wiedzy w zakresie po-
ruszanych kwestii.

Konferencjê rozpoczê³o wyst¹pie-
nie prof. dra hab. Micha³a G. WoŸnia-
ka, który ¿yczy³ uczestnikom owocnej
debaty. Profesor podkreœli³, ¿e konfe-
rencja jest zorganizowana na wzór nowych

struktur organizacyjnych w³aœciwych dla
gospodarki opartej na wiedzy. Oznacza to,
i¿ chodzi nam o dialog œwiata nauki,
w³adz samorz¹dowych i biznesu, a jeœli to
mo¿liwe to tak¿e i œwiata polityki. S¹dzi-
my bowiem, ¿e budowanie spójnego z wy-
zwaniami wspó³czesnoœci ³adu instytucjo-

nalnego sprzyjaj¹cego sharmonizowanemu
rozwojowi, jakoœci ¿ycia we wszystkich sfe-
rach bytu ludzkiego jest mo¿liwy jedynie
w wyniku skoordynowania dzia³añ ludzi
rozumiej¹cych potrzebê wspó³dzia³ania na
rzecz wzmacniania mechanizmów, proce-

KONFERENCJE NAUKOWE

Od lewej prof. dr hab. F. Piontek, dr in¿. B. Wierzbiñski
i prof. dr hab. M. G. WoŸniak

Uczestnicy konferencji
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dur i instytucji. (…) W upowszechnieniu
tego typu regu³ myœlenia i dzia³ania upa-
trujemy bowiem Ÿróde³ efektywnoœci ekono-
micznej i sprawiedliwych nierównoœci
spo³ecznych.

Profesor wspomnia³ tak¿e o œp
prof. dr hab. Edwardzie £ukawerze,
który by³ uczestnikiem szczególnie
wiele wnosz¹cym do poprzednich kon-
ferencji - Jego pamiêæ uczczono
chwil¹ ciszy.

W pierwszym dniu konferencji ob-
rady toczy³y siê w ramach sesji plenar-
nej. Konferencjê rozpoczê³o wyst¹pie-
nie prof. dr. hab. dr h.c. Franciszka
Piontka z Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Bia³ej, dotycz¹-
ce upodmiotowienia cz³owieka w pro-
cesach spo³eczno-ekonomicznych.
Nastêpnie g³os zabrali przedstawicie-
le w³adz lokalnych, œrodowiska samo-
rz¹dowego i biznesowego. Kolejne
referaty, z których na szczególn¹ uwa-
gê zas³uguj¹ wyg³oszone przez: prof.
dr hab. Mariê Piotrkowsk¹, prof. dr.
hab. Jerzego ¯y¿yñskiego, prof. dr.
hab. Mieczys³awa Dobiji, prof. dr. hab.
Andrzeja Zybertowicza, prof. dr. hab.
Wies³awa Pop³awskiego, pobudzi³y
uczestników do oficjalnej dyskusji oraz
niezwykle burzliwych rozmów w prze-
rwach miêdzy obradami.

Jednak wyst¹pienie honorowego
goœcia konferencji - prof. dra hab.
Grzegorza Ko³odki - cz³owieka, który
jako wicepremier i minister finansów
odegra³ wa¿n¹ rolê w przekszta³caniu
polskiej gospodarki, bêd¹c jednocze-
œnie œwiatowym autorytetem
w dziedzinie ekonomii - wywo³a³o nie-
zwyk³e zainteresowanie. Z w³aœciw¹
sobie dociekliwoœci¹ w podejœciu do
wspó³czesnych problemów ludzkoœci
zaprezentowa³ on myœli zawarte
w jego ksi¹¿ce z 2007 r. pt. „Wêdruj¹-
cy œwiat”. W kontekœcie tematu kon-
ferencji stara³ siê dowieœæ, ¿e aspekt
instytucjonalny ma ogromne znaczenie
nie tylko dla produkcji i dystrybucji,
oszczêdzania i inwestowania, efektywno-
œci i konkurencyjnoœci, wydajnoœci i pro-
duktywnoœci, ale i dla wzrostu i rozwoju.
Podkreœli³ te¿, ¿e istota rozwoju spo³ecz-
no-gospodarczego sprowadza siê do od-
powiednio ukierunkowanych nieustan-
nych zmian ekonomicznych, które s¹ z
kolei uwarunkowane przez: wartoœci, in-
stytucje, politykê. Problem sprowadza siê
jednak do ich wzajemnego oddzia³ywa-
nia na siebie. Uwzglêdniaj¹c wyzwania
rozwojowe w d³u¿szej perspektywie, to
w³aœnie na polu sprzê¿eñ miêdzy tymi
trzema kategoriami rozgrywaj¹ siê bata-
lie o przysz³oœæ. Prof. dr hab. Grzegorz

Ko³odko wyrazi³ równie¿ przekona-
nie, ¿e dobre instytucje s³u¿¹ce rozwojo-
wi – to takie, które przede wszystkim gwa-
rantuj¹ bezpieczeñstwo obrotu gospodar-
czego oraz sprzyjaj¹ postêpowi techniczne-
mu i spo³ecznemu. Kraje, które zapew-
niaj¹ ich stabilnoœæ, ale zarazem potra-
fi¹ zatroszczyæ siê o niezbêdn¹ elastycznoœæ
umo¿liwiaj¹c¹ p³ynne dostosowywanie siê
do zmieniaj¹cych siê naturalnych i kul-
turowych warunków gospodarowania, s¹
krajami sukcesu gospodarczego. Istnienie
i jakoœæ instytucji odró¿nia wiêc kra-
je bogate od biednych.

Wyst¹pienie by³o tak fascynuj¹ce,
a dyskusja tak o¿ywiona, ¿e wysz³o poza
zaplanowane ramy czasowe obrad,
trwaj¹c niemal 2 godziny. Zwieñcze-
niem niezwykle pracowitego, pierw-
szego dnia obrad, by³a uroczysta ko-
lacja, która umo¿liwi³a wymianê pogl¹-
dów, i co niezwykle wa¿ne – integra-
cjê ró¿nych œrodowisk i kultur.

Drugiego dnia konferencji, po
przedpo³udniowej sesji plenarnej, ob-
rady toczy³y siê w ramach piêciu pa-
neli tematycznych:
1) Wzorce kszta³towania rozwi¹zañ in-

stytucjonalnych – doœwiadczenia
miêdzynarodowe,

2) Instytucjonalne uwarunkowania
wzrostu i rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego,

3) Instytucjonalne uwarunkowania
rozwoju przedsiêbiorczoœci,

4) Instytucjonalne uwarunkowania
rozwoju innowacyjnoœci i kapita³u
ludzkiego,

5) £ad spo³eczny i instytucjonalny -
ujêcie teoretyczne.
W godzinach popo³udniowych na-

st¹pi³o podsumowanie konferencji,
podczas którego przewodnicz¹cy po-
szczególnych sekcji zaprezentowali wy-
niki dyskusji. Podkreœlano zw³aszcza
wysoki poziom wyg³aszanych referatów
oraz szeroki, interdyscyplinarny cha-
rakter konferencji. Wyra¿ono zdecy-
dowany podgl¹d o koniecznoœci dal-
szych badañ nad istot¹ i zmianami
uwarunkowañ instytucjonalnych towa-
rzysz¹cych procesowi globalizacji. Jed-
noczeœnie podkreœlono, ¿e zainicjowa-
nie procesu rozwojowego gospodarek
„Ÿle rozwiniêtych”, do których mo¿na
zaliczyæ Polskê, wymaga radykalnej
zmiany, obejmuj¹cej zw³aszcza normy
spo³eczne i nieformalne instytucje.
Uwzglêdniaj¹c s³aboœci polskiego sys-
temu instytucjonalnego okreœlono te¿
– w szerokiej perspektywie badawczej
– jak zmieniaæ instytucje, by wprowa-
dziæ nowy ³ad instytucjonalny sprzyja-
j¹cy rozwojowi gospodarczemu i niwe-

lowaniu nierównoœci spo³ecznych.
Taki ³ad powinien akceptowaæ nowe
wyzwania cywilizacyjne i stwarzaæ mo¿-
liwoœci rozwoju spo³eczeñstwa obywa-
telskiego, partnerstwa publiczno-pry-
watnego, innowacyjnoœci s³u¿¹cej kon-
sumentom, a tak¿e realizacjê polityki
ukierunkowanej na spójnoœæ spo³ecz-
no-ekonomiczn¹.

Na zakoñczenie konferencji g³os
w imieniu organizatorów zabra³ prof.
dr hab. Micha³ G. WoŸniak, który po-
dziêkowa³ uczestnikom za tak liczny,
a przede wszystkim niezwykle aktyw-
ny udzia³ w spotkaniu i jednoczeœnie
zaprosi³ zebranych na planowan¹
w przysz³ym roku kolejn¹ – ósm¹ ju¿
– konferencjê, której tematyka zo-
rientowana bêdzie na zagadnienia
nierównoœci spo³ecznych i wzrostu
gospodarczego w kontekœcie proce-
sów modernizacyjnych. Jednoczeœnie
Profesor wyrazi³ nadziejê, ¿e wiêzi
zacieœnione na konferencji nie ogra-
nicz¹ siê jedynie do okazjonalnej wy-
miany pogl¹dów, lecz zaowocuj¹ kon-
kretnym wspó³dzia³aniem praktycz-
nym.

Jak siê wydaje, konferencja stano-
wi przyczynek do wzglêdnie ca³oœcio-
wego ujêcia podjêtej tematyki, podsu-
mowuj¹cego okres zmian transforma-
cyjnych z punktu widzenia oceny ska-
li i jakoœci zmian instytucjonalnych.
W kontekœcie wyzwañ rozwojowych
Polski dokonano te¿ próby okreœlenia
kierunków efektywnej zmiany instytu-
cjonalnej respektuj¹cej acquis commu-
nautaire UE, umo¿liwiaj¹cej postêp
w zakresie spójnoœci spo³eczno-ekono-
micznej, ale równoczeœnie gwarantu-
j¹cej odpowiadaj¹c¹ aspiracjom spo-
³eczeñstwa opartego na wiedzy, dyna-
mikê poprawy dobrobytu spo³eczne-
go i jakoœci ¿ycia. Organizatorzy s¹
przekonani, ¿e wymiana pogl¹dów
w ramach konferencji przyczyni³a siê
do lepszego poznania mechanizmów
i uwarunkowañ zmian instytucjonal-
nych, nierównoœci spo³ecznych i wzro-
stu gospodarczego dokonuj¹cych siê
w Polsce i na œwiecie.

Warto podkreœliæ, ¿e efektem kon-
ferencyjnej debaty bêdzie kolejna
edycja zeszytów pt. „Nierównoœci spo-
³eczne a wzrost gospodarczy”, w³¹czo-
nych do wykazu czasopism Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Do tej
pory ukaza³o siê 13 zeszytów z tej se-
rii. Zawieraj¹ one artyku³y œrodowisk
akademickich z ca³ej Polski i z zagra-
nicy, a tak¿e samorz¹du lokalnego
i biznesu.

KONFERENCJE NAUKOWE
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Zak³ad Metodologii Badañ nad Na-
uczaniem Matematyki Instytutu Mate-
matyki UR by³ inicjatorem pierwszej
z cyklicznych konferencji poœwiêconej
kszta³ceniu matematycznemu dzieci:
Childrens’ Mathematical Education
(CME). Odby³a siê ona w dniach 17–22
sierpnia 2008 r. w Iwoniczu Zdroju.
Wspó³organizatorem by³o Stowarzysze-
nie Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Spo³ecz-
nych nr 1 w Rzeszowie. Konferencja by³a
czêœciowo dotowana z Funduszu Wy-
szehgradzkiego.

Pomys³ na stworzenie cyklicznej,
miêdzynarodowej konferencji ulokowa-
nej w Polsce zrodzi³ siê rok temu i od
tego czasu bardzo intensywnie pracowa-
liœmy nad nadaniem mu odrêbnej spe-
cyfiki. Nie mia³a to byæ kolejna konfe-
rencja, jakich na ca³ym œwiecie wiele.
Celem ka¿dej z nich jest bowiem wymia-
na doœwiadczeñ, konfrontacja pogl¹-
dów i stanowisk, prezentacja w³asnych
wyników. Tak te¿ mia³o byæ tutaj, ale to
by³ cel drugorzêdny. Ta konferencja
w za³o¿eniach ma byæ miejscem wspól-
nej pracy (nie tylko spotkania) przed-
stawicieli ró¿nych œrodowisk i ró¿nych
narodowoœci w kierunku wypracowania
rozwi¹zañ bezpoœrednio przek³adal-
nych na praktykê nauczania matematy-
ki w Polsce oraz praktykê kszta³cenia na-
uczycieli matematyki. W ten sposób
konferencja ma wype³niaæ dwa ró¿ne
poziomy: poziom naukowych badañ
dotycz¹cych dydaktyki matematyki jako
dyscypliny naukowej i poziom zastoso-
wania tych badañ w praktyce, czyli na-
uczania i kszta³cenia nauczycieli. Od-
zwierciedleniem tej dwupoziomowoœci
s¹ dwa typy publikacji: z materia³ami
przys³anymi przed konferencj¹ (wyk³a-
dy, raporty z badañ, materia³y dyskusyj-
ne) oraz z materia³ami wypracowanymi
w trakcie konferencji.

W komitecie organizacyjnym praco-
wali przedstawiciele z ca³ego œwiata: An-
glii, Czech, Grecji, Holandii, Portuga-
lii, S³owacji, Stanów Zjednoczonych,
Ukrainy, Wêgier, W³och, no i oczywiœcie
z Polski. Zapewnia³o to utrzymanie wy-
sokiego œwiatowego poziomu naukowe-
go. G³ównym jednak celem ca³ego cy-
klu jest próba oddzia³ywania na polskie
œrodowisko naukowe oraz praca nad
polskim stanem edukacji matematycz-

nej. Swoje g³ówne przes³anie komitet
zawar³ w „Manifeœcie” opracowanym
wspólnie i zamieszczonym na stronie in-
ternetowej konferencji (www.cme.rze-
szow.pl). Czytamy tam miêdzy innymi:
Matematyka jako przedmiot szkolny mo¿e byæ
postrzegana zarówno jako
narzêdzie wspieraj¹ce roz-
wój dziecka jak i jako na-
rzêdzie do rozwi¹zywania
krytycznych problemów
spo³eczeñstwa globalnego.
W szczególnoœci charakte-
rystyczne dla matematyki
myœlenie przyczynowo-
skutkowe, pomaga w pro-
wadzeniu dialogów i ne-
gocjacji. W ten sposób
wspiera zachowania etycz-
ne, w szczególnoœci rozu-
mienie ludzkich praw
i obowi¹zków. Mo¿liwoœæ
organizowania danych
i wykorzystania danych
jest cenna niemal we
wszystkich sferach ¿ycia indywidualnego
i spo³ecznego. Poszukiwanie rozwi¹zañ pro-
muje kreatywnoœæ, elastycznoœæ myœlenia,
umiejêtnoœæ adaptowania siê do nowych sy-
tuacji, zaœ znajdowanie (wielu) rozwi¹zañ
wspiera rozwój poczucia w³asnej wartoœci.
Znaczenie liczb, rozumienie przestrzeni, ma-
tematyczne ABC i inne fundamentalne umie-
jêtnoœci i pojêcia matematyczne s¹ istotne dla
spo³ecznego i personalnego rozwoju.

Przygotowanie zawodowe nauczycie-
la wychodzi dziœ daleko poza wiedzê me-
rytoryczn¹ i pedagogiczn¹. G³êboko do-
tyka wielu sfer, dotycz¹cych psychologii
(tworzenie siê pojêæ, budowanie zna-
czeñ, typy umys³owoœci, emocje, moty-
wacje), lingwistyki (komunikacja, zasa-
dy prowadzenia dyskursu, jêzyk w ucze-
niu siê i nauczaniu matematyki, tworze-
nie symboli i ich rozumienie), filozofii
(istota pojêæ matematycznych, mo¿liwo-
œci poznania), teorii socjokulturowych
(etnomatematyka, równoœæ i ró¿norod-
noœæ), historii i epistemologii (rozwój
pojêæ matematycznych, historyczne
przeszkody w rozumieniu pojêæ mate-
matycznych), technologii (zastosowanie
technologii w matematyce, wykorzysta-
nie komputerów w nauczaniu matema-
tyki) i tym podobne. Dziœ nie wystarczy
umieæ matematykê i mieæ ogólne peda-

gogiczne przygotowanie, by dobrze jej
uczyæ, zw³aszcza na ni¿szych (pewnie
najwa¿niejszych) etapach kszta³cenia.
Niezbêdne jest te¿ sta³e prowadzenie
badañ nad specyfik¹ uczenia siê mate-
matyki.

Konferencja zgromadzi³a ponad 100
uczestników, g³ównie przedstawicieli
dyscypliny dydaktyka matematyki z wielu
œwiatowych oœrodków naukowych. Ale
byli te¿ nauczyciele, finansowo wsparci
przez Wydawnictwo Nowa Era oraz IVF
– Miêdzynarodowy Fundusz Wyszeh-
gradzki. Obrady odbywa³y siê pod pa-
tronatem minister edukacji narodowej
Katarzyny Hall, która dziêki swemu wy-
kszta³ceniu (z zawodu nauczyciel mate-
matyki) wydaje siê doskonale rozumieæ
potrzeby i specyfikê pracy nauczyciela
matematyki.

Temat tej edycji brzmia³: „Suppor-
ting independent thinking through ma-
thematical education” i wpisywa³ siê do-
brze w dyskusje na temat roli matema-
tyki w wykszta³ceniu m³odych ludzi.

Wyk³ady plenarne wyg³osili: Milan
Hejny z Uniwersytetu Karola w Pra-
dze, Zbigniew Semadeni z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Joao Pedro da
Ponte z Uniwersytetu w Lizbonie, Pe-
ter Appelbaum z Uniwersytetu w Ar-
kadii. Wszystkie one nawi¹zywa³y do
tematu konferencji, ale odnosi³y siê
do niego z subiektywnego punktu wi-
dzenia, czêsto bardzo ró¿ni¹cego siê
miêdzy sob¹. Teoretyczne analizy
i pogl¹dy wsparte by³y konkretnymi

dr Ewa Swoboda

Wspieranie niezale¿nego myœlenia
poprzez edukacjê matematyczn¹

KONFERENCJE NAUKOWE

Dyskusja po wyk³adzie plenarnym.
Peter Appelbaum odpowiada na pytania
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przyk³adami – propozycji rozwi¹zañ
dydaktycznych, propozycji pracy z na-
uczycielem, konsekwencje w¹skiego
rozumienia matematyki jako zbioru
dyrektyw i regu³.

Milan Hejny poœwiêci³ swój wyk³ad
„Strategiom edukacyjnym ukierunkowa-
nym na budowanie schematów w mate-
matyce”. Termin „schemat” jest tutaj
rozumiany zgodnie z definicj¹ Richar-
da J. Gerriga (1991), podkreœlaj¹c¹
strukturê pamiêci, która w³¹cza wi¹zki in-
formacji istotne do zrozumienia. Dlatego
uczenie siê matematyki musi przebiegaæ
poprzez rozwi¹zywanie ró¿norodnych
problemów z ró¿nych matematycznych
œrodowisk. Im wiêksza ró¿norodnoœæ,
tym szerszy i bardziej funkcjonalny sche-
mat wspieraj¹cy rozumienie matema-
tycznego pojêcia.

Drugi wyk³ad – Zbigniewa Semade-
niego – by³ zatytu³owany „Czynniki
utrudniaj¹ce niezale¿ne myœlenie mate-
matyczne”. Jak stwierdzi³ sam autor,
przedmiotem tej konferencji jest nie
tylko kwestia wspomagania niezale¿ne-
go myœlenia matematycznego, co w samo
w sobie jest bardzo wa¿ne, ale znacznie
szersza perspektywa: edukacja matema-
tyczna jako œrodek wspierania niezale¿-
nego myœlenia w ogóle.

Joao Pedro da Ponte w wyk³adzie
„Rozpoznawanie matematyki, wyzwa-
nie dla uczniów, nauczycieli i naukow-
ców – dydaktyków matematyki” obala³
mity o kontradykcji miêdzy naucza-
niem a odkrywaniem i badaniem ma-
tematyki podczas szkolnych lekcji.

Chyba najwiêcej kontrowersji wzbu-
dzi³ jednak wyk³ad Petera Appelbauma,
który zaproponowa³ w³asne odpowie-
dzi na pytanie: „Czego mog³yby doko-
naæ dzieci, jako matematyczni artyœci,
gdyby wczeœniej nie zosta³y wprowadza-
ne w ró¿ne formy matematycznych re-
prezentacji?”.

„Working seminars” by³y czasem
wspólnej pracy pod kierunkiem lide-
rów. Zajêcia odbywa³y siê w grupach,
dostosowanych do wieku uczniów. Pro-
wadzili je: dla grupy wiekowej 3-6 lat
prof. Edyta Gruszczyk–Kolczyñska (z
zespo³em, Polska); dla grupy 7–9 lat
prof. Milan Hejny (z zespo³em, Cze-
chy); dla grupy 10–12 lat prof. Bernd
Wollring (z Niemiec), dla grupy 13–
16 lat Peter Appelbaum (USA) i Lam-
brecht Spijkerboer (Holandia). To w³a-
œnie te materia³y wypracowane podczas
tych zajêæ zastan¹ osobno opracowane
i wydane, dziêki funduszom wyszeh-
gradzkim.

KONFERENCJE NAUKOWE

Wœród tematów poruszanych pod-
czas 5- dniowych obrad nie zabrak³o
prezentacji najnowszych osi¹gniêæ
w dziedzinie techniki i sprzêtu dla spor-
tów wyczynowych, turystyki i rekreacji.
By daæ pojêcie o szerokim zakresie
spraw poruszanych podczas konferen-
cji, wystarczy przytoczyæ tematy sesji.
Obejmowa³y one biomechanikê, aerody-
namikê, systemy pomiarowe i aplikacje kom-
puterowe, innowacje, zarz¹dzanie, nowocze-
sne technologie, jak równie¿ fizjologiê i psy-
chologiê sportu. Szczególny nacisk po³o-
¿ono na te sporty, w których postêp
technologii przynosi najwiêksze efek-
ty – narciarstwo alpejskie, skoki narciarskie,
¿eglarstwo, kolarstwo, baseball, hokej i in.
Interdyscyplinarne podejœcie organiza-
torów pozwoli³o na wszechstronn¹ pre-
zentacjê efektów badañ, nie tylko w za-
kresie sprzêtu i nowych technologii, ale
równie¿: marketingu, organizacji i zarz¹-
dzania sportem, turystyk¹ i rekreacj¹. Nie
zabrak³o te¿ tematów z pogranicza
sportu i medycyny.

mgr Robert B¹k, mgr Jerzy Kulasa

W OCEANIE IDEI
Z pobytu pracowników Wydzia³u Wychowania Fizycznego UR

na konferencji naukowej Œwiatowego Stowarzyszenia In¿ynierii Sportu (ISEA 2008) w Biarritz (Francja)

Niezwykle malownicze miejsce nad
Oceanem Atlantyckim wybrali cz³onko-
wie International Sport Engineering
Association (Œwiatowego Stowarzyszenia

In¿ynierii Sportu), aby dyskutowaæ na te-
mat najnowszych osi¹gniêæ w dziedzi-
nie technologii w sporcie. Konferen-
cja, która odby³a siê dniach 2–6 VI 2008
we francuskim kurorcie Biarritz nad

Zatok¹ Biskajsk¹, zorganizowana zosta-
³a ju¿ po raz siódmy. Gromadzi ona
liczn¹ rzeszê naukowców, zajmuj¹cych
siê badaniami nad najnowoczeœniejszy-
mi urz¹dzeniami i technologiami dla
potrzeb sportu. Tym razem spotkali siê
oni w atrakcyjnie usytuowanym Cen-
trum Konferencyjnym Belevelle, na
samym brzegu Atlantyku.

W elitarnym gronie ponad 300
uczestników znalaz³o siê po raz pierw-
szy dwu Polaków – pracowników Wy-
dzia³u Wychowania Fizycznego UR. Byli
nimi Jerzy Kulasa i Robert B¹k. Pierw-
szy, w swojej pracy naukowej zajmuje siê
komputerowym wspomaganiem sku-
tecznoœci walki judo, drugi zaœ – ekstre-
malnymi formami aktywnoœci fizycznej
w wychowaniu fizycznym studentów
oraz ich aplikacj¹ w szkoleniu formacji
obronnych i ratowniczych. Obaj po
przejœciu surowej procedury kwalifika-
cyjnej, otrzymaliœmy pozytywne recen-
zje i zaproszenie do czynnego udzia³u
w konferencji.

Jak podczas ka¿dej tego typu konfe-
rencji mia³y miejsce raporty z badañ
w³asnych oraz warsztaty. Tutaj te¿ by³a
du¿a ró¿norodnoœæ, zarówno w tematy-
ce, jak i sposobie prezentacji. W ¿ywych
dyskusjach oraz w trakcie rozwi¹zywania
problemów postawionych przez auto-
rów warsztatów, uczestniczy³y zarówno
utytu³owane s³awy, jak i pocz¹tkuj¹cy na-
uczyciele czy studenci.

Uczestników konferencji oczarowa³
tak¿e sam Iwonicz Zdrój. Lokalizacja po-
wodowa³a, ¿e mo¿na by³o po³¹czyæ rze-
teln¹ pracê z przyjemnoœci¹ i rekreacj¹.
Dodatkowo, wspó³praca z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹ œwietnie siê uk³ada³a – po-
cz¹wszy od burmistrza Iwonicza, po pra-
cowników oœrodka kultury czy centrum
turystycznego.

Po konferencji otrzymaliœmy mnó-
stwo listów gratulacyjnych oraz podziê-
kowañ za poziom naukowy, atmosferê,
sposób organizacji. Oczywiœcie bardzo siê
z tego cieszymy, ale te¿ utwierdziliœmy siê
w przekonaniu, ¿e konferencja jest po-
trzebna, a jej kontynuacja nie powinna
budziæ w¹tpliwoœci, choæby dlatego, by
budowaæ w ten sposób wizerunek pol-
skiej dydaktyki matematyki z jej oœrod-
kiem - Uniwersytem Rzeszowskim.

Autor zdjêæ: Bo¿ena Maj

Robert B¹k przy posterze
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Uroczystego otwarcia konferencji do-
kona³ prezydent ISEA – prof. Mont Hub-
bard (USA) oraz g³ówny organizator z
francuskiej filii ISEA – Pierre Brison, któ-
ry w wyk³adzie inauguracyjnym przedsta-
wi³ w³asne osi¹gniêcia w dziedzinie kon-
strukcji protez do biegania wyczynowe-
go. Pos³u¿y³ siê przyk³adem zawodnika
(polskiego paraolimpijczyka), z którym
z du¿ymi sukcesami wspó³pracuje od kil-
ku lat. Podczas wieczornego spotkania
towarzyskiego, w niezwykle reprezenta-
cyjnej sali audytoryjnej Atlantic Room,
uczestnicy mieli okazjê do zapoznania siê
i wymiany pogl¹dów w ramach przygo-
towania do uczestnictwa w czterodnio-
wej czêœci roboczej, która okaza³a siê nie-
zwykle interesuj¹ca.

W pierwszym dniu konferencji, rów-
nolegle w trzech salach audytoryjnych,
toczy³y siê obrady w nastêpuj¹cych se-
sjach: biomechanika, p³ywanie, aerodyna-
mika. Niezwykle ciekawy okaza³ siê wy-
k³ad prof. Larsa Janshena (Niemcy),
przedstawiaj¹cy jego koncepcjê kon-
strukcji uniwersalnego laboratorium
do badania ruchu, z szerok¹ gam¹ mo¿-
liwoœci wykorzystania w wielu dyscypli-
nach sportowych. Referat przedstawia³
szczegó³owo konstrukcjê pomieszczeñ,
aparaturê oraz wszelkie parametry kon-
strukcyjne laboratorium, wraz z jego
mo¿liwoœciami pomiarowymi, kosztami
budowy. Wzbudzi³o to ogromne zain-
teresowanie uczestników, czêsto po-
chodz¹cych z oœrodków akademickich,
dysponuj¹cych najnowsz¹ aparatur¹
pomiarow¹. Uzupe³nieniem tej sesji
by³a kolejna, zatytu³owana: Systemy po-
miarowe. Popo³udniowe dwie sesje po-
œwiêcono sportom powszechnie uwa¿a-
nym za ekstremalne – wspinaczce i snow-
boardowi, natomiast trzeci¹ – w ca³oœci
– baseballowi, gdzie prym wiedli Ame-
rykanie. Szczególnie ciekawie prezen-
towali siê przedstawiciele amerykañ-
skiego Narodowego Centrum Baseballu.

Drugi dzieñ obrad, kontynuuj¹cy
tematykê pierwszego, skupi³ referaty z
zakresu biomechaniki i systemów pomiaro-
wych. W kolejnej czêœci prezentowano
wyniki badañ w sesjach zatytu³owanych:
Aplikacje komputerowe, fizjologia, sporty zi-
mowe i innowacje w sporcie oraz tzw. spor-
ty miejskie (m.in.: deskorolki, ³y¿worolki,
saneczkarstwo uliczne). W popo³udnio-
wej czêœci obrad bardzo atrakcyjnie za-
prezentowali siê naukowcy z Japonii,
zajmuj¹cy siê – ostatnio bardzo popu-
larnymi w naszym kraju – skokami nar-
ciarskimi. Reprezentowali oni grupê ba-
dawcz¹, wspó³pracuj¹c¹ z takimi s³awa-
mi, jak chocia¿by skoczek Noriakim
Kasai. Prezentowali oni wyniki badañ
zarówno nad sprzêtem, jak i technik¹

skoków oraz lotu, analizowanymi w tu-
nelach aerodynamicznych.

Najciekawszym, ze wzglêdu na ró¿no-
rodnoœæ poruszanych zagadnieñ, by³
dzieñ trzeci obejmuj¹cy sesje: sporty na
œwie¿ym powietrzu (outdoor sport), sporty
wodne, ¿eglarstwo, kajakarstwo, golf, kolar-
stwo, skoki narciarskie. Niezwykle ciekaw¹
sesjê, pt.: Surface (powierzchnie), poœwiê-
cono nowoczesnym materia³om do kon-
struowania powierzchni, s³u¿¹cych do
uprawiania sportu oraz przyborów spor-
towych, od powierzchni hal sportowych,
przez sztuczne murawy a¿ po materia³y
do produkcji pi³ek i przyborów sporto-
wych. Bardzo ciekawe osi¹gniêcia w dzie-
dzinie ¿eglarstwa i nowoczesnych rozwi¹-
zañ dla jachtów regatowych prezentowa-
no podczas ostatniej sesji: Sporty wodne.

Tu nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e
Biarritz jest niekwestionowan¹ euro-
pejsk¹ stolic¹ surfingu, nazywan¹ ze
wzglêdu na doskona³e warunki – Ha-
wajami Europy. Sport ten uprawiano
tu ju¿ w latach 50., goszcz¹c m.in.
uczestników mistrzostw œwiata w surfin-
gu, tu pierwsze kroki na desce stawia³a
np. Catherine Denevue.

Przez wszystkie dni obrad w holu
g³ównym Centrum Konferencyjnego
trwa³a równolegle sesja posterowa w gru-
pach tematycznych: lekka atletyka, bad-
minton, kolarstwo, biomechanika, sporty eks-
tremalne, rugby, ¿eglarstwo i sporty wodne.
W przerwach miêdzy obradami organi-
zowano warsztaty dla m³odych naukow-
ców, by w dyskusji z wybitnymi specjali-
stami mogli zdobyæ nowe umiejêtnoœci
i znaleŸæ odpowiedŸ na wiele pytañ.

Oprócz zajêæ czysto umys³owych or-
ganizatorzy zadbali równie¿, aby uczest-
nicy konferencji mieli okazjê sprawdziæ
siê w ró¿nego typu zajêciach sportowych
– golfie, pelocie, czy ratownictwie morskim.

Autorzy publikacji przed pa³acem obrad

Sportowych zajêæ nie zabrak³o rów-
nie¿ podczas wieczoru baskijskiego, na
zakoñczenie konferencji. Uczestnicy
mieli okazjê sprawdziæ swoje si³y w prze-
ci¹ganiu liny z profesjonalistami z kra-
ju Basków. Próba ta nie wypad³a najle-
piej – oczywiœcie dla naukowców. Po-
dziwiano równie¿ niezwyk³¹ sprawnoœæ
zawodników w tradycyjnych, lokalnych
sportach si³owych.

W ostatnim dniu, podczas uroczy-
stego zakoñczenia konferencji, g³os za-
bra³ nowo wybrany prezydent ISEA –
prof. Alan Brumley (Wielka Brytania),
który w swoim przemówieniu inaugura-
cyjnym serdecznie podziêkowa³ uczest-
nikom konferencji za niezwykle owoc-
ne obrady, a organizatorom – za przy-
gotowanie ca³ej imprezy. Zaprosi³ rów-
nie¿ wszystkich do udzia³u w kolejnej,
ósmej edycji konferencji ISEA, która
w 2009 roku odbêdzie siê w Wiedniu.

Podsumowuj¹c rezultaty konferen-
cji, zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e efekty ciê¿-
kiej pracy zebranych na niej naukow-
ców przek³adaj¹ siê bezpoœrednio na
rezultaty sportowe, których jesteœmy
œwiadkami i widowiskowoœæ zmagañ,
która nam przynosi wiele pozytywnych
emocji. Obecnie, gdy cz³owiek wznosi
siê ju¿ na szczyty swych mo¿liwoœci, bez
pracy naukowców nie by³oby kolejnych
rekordów i kolejnych prze³omowych
wydarzeñ sportowych.

W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e
znalezienie siê nas w tak szacownym gro-
nie naukowców z ca³ego œwiata, stano-
wi dla naszego Wydzia³u i Uniwersytetu
szczególne wyró¿nienie. Pozwala ponad-
to na zorientowanie siê w najnowszych
kierunkach i trendach badañ nauko-
wych prowadzonych dla sportu na ca-
³ym œwiecie oraz nawi¹zanie nowych
i ciekawych znajomoœci.
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Edukacja dla zrównowa¿onego rozwoju wymaga ustawicz-
nych dzia³añ, których zadaniem jest nie tylko poszerzanie
zakresu wiedzy w obrêbie przyrodniczych, ekonomicznych
i spo³ecznych aspektów ZR, ale tak¿e, lub przede wszystkim,
które spowoduj¹, ¿e zaakceptowane informacje i fakty stan¹
siê podstaw¹ zmian codziennych zachowañ ludzi wyznaj¹-
cych zrównowa¿ony rozwój (ZR).

W czasie trwania Dekady Edukacji dla ZR, og³oszonej przez
UNESCO na lata 2005–2014, niezwykle istotne jest tak¿e pro-
mowanie innowacyjnych metod aktywnego nauczania, bo ta-
kie w³aœnie s¹ znacznie bardziej efektywne w uzyskiwaniu za-
mierzonych celów dydaktycznych. Najbardziej po¿¹dane
umiejêtnoœci obywateli realizuj¹cych ZR, to: umiejêtnoœæ szyb-
kiego identyfikowania problemów, dostosowywanie siê do ist-
niej¹cej sytuacji, plastycznoœæ i pozytywne radzenie sobie z
problemami i nietypow¹ sytuacj¹. Jak zak³ada behawioryzm,
ukszta³towanie takiej aktywnej i profesjonalnej postawy wi¹-
¿e siê w³aœnie ze sta³¹ otwartoœci¹ na przyswajanie nowych
zachowañ. Rozwój umiejêtnoœci wymaga ci¹g³ej praktyki i
æwiczeñ, a jak pokazuje Piramida przyswajania wiedzy Dale’a
(rys.1), ludzie zapamiêtuj¹ a¿ 80% tego, co mówi¹ w trakcie
dzia³ania, 75% tego, co mówi¹ i pisz¹ oraz tylko 50% tego, co
widz¹ i s³ysz¹. W zwi¹zku z tym, przewa¿aj¹c¹ form¹ szkoleñ,
seminariów i ciekawych zajêæ dydaktycznych powinny stawaæ
siê æwiczenia indywidualne i grupowe, æwiczenia anga¿uj¹ce
uczestników w podejmowanie konkretnych dzia³añ, prezen-
tacje i dyskusje moderowane. Aktywny udzia³ w takich zajê-
ciach pozwala nastêpnie lepiej dostosowywaæ siê np. do po-
tencjalnych rozmówców, kontrahentów, dyskutantów czy opo-
nentów. Jest to bardzo wa¿ne, bo zrównowa¿ony rozwój wy-
maga konstruktywnych dzia³añ, a nie destrukcyjnych k³ótni.
Dziêki dzia³aniom i indywidualnym æwiczeniom zyskujemy
pewnoœæ siebie i ufnoœæ w ogromnie istotn¹ prawdê, ¿e nale-
¿y dzia³aæ i nie baæ siê b³êdów – tylko ten, kto nie dzia³a b³ê-
dów nie pope³nia. Oczywiœcie dzia³aniu musi tak¿e towarzy-
szyæ przekonanie o kompetencji lub przeœwiadczenie o chê-
ci ich zdobywania i pog³êbiania.

Rys.1. Efektywnoœæ uczenia siê wg Dale’a

Z myœl¹ o aktywizacji studentów rolnictwa (tak¿e zapro-
szonych goœci – uczniów II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
£añcucie), Zak³ad Biologicznych Podstaw Rolnictwa Wydzia-
³u Biologiczno-Rolniczego UR, wspólnie z cz³onkami Stu-
denckiego Ko³a Naukowego Zrównowa¿onego Rozwoju,
zorganizowa³ w dniu 2 czerwca br. I debatê z serii: „Ró¿no-
rodne oblicza zrównowa¿onego rozwoju”. W organizacji

dr hab. prof. UR Joanna Kostecka

Ró¿norodne oblicza zrównowa¿onego rozwoju
tego spotkania uczestniczyli tak¿e przedstawiciele Podkar-
packiego Urzêdu Marsza³kowskiego – Departamentu Rol-
nictwa i Œrodowiska, Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej w Rzeszowie oraz Miejskiego Zak³adu Ko-
munalnego w Le¿ajsku. Oba z wymienionych przedsiê-
biorstw sponsorowa³y spotkanie, w którym udzia³ wziê³o
ponad stu studentów i uczniów.

Spotkanie by³o ponadto czêœci¹ obchodów 35-lecia Oœrod-
ka Akademickiego Rzeszów - Zalesie. Mia³o nietypow¹ formê
– odbywa³o siê w otwartej przestrzeni odpowiednio przygoto-
wanej sali gimnastycznej. Po jego otwarciu przez dziekana
Wydzia³u Biologiczno-Rolniczego, dra hab. prof. UR Czes³a-
wa Puchalskiego, zaprezentowano krótki wyk³ad „Edukacja
dla zrównowa¿onego rozwoju” (dr hab. prof. UR Joanna Ko-
stecka), zachêcaj¹cy m³odzie¿ do aktywnego w³¹czania siê w
procesy edukacyjne. Nastêpnie umo¿liwiono m³odzie¿y swobod-
ny wybór uczestnictwa w jednym z licznych warsztatów obrazu-
j¹cych „ró¿norodne oblicza zrównowa¿onego rozwoju”. Warsz-
taty odbywa³y siê w tym samym czasie, metod¹ otwartego dialo-
gu (tab.1), a prowadz¹cy je zaprezentowali wczeœniej zagadnie-
nia, które mia³y zostaæ zawarte w ich prezentacji (fot. 1).

Fot. 1. Debatê otworzy³ dziekan Wydzia³u Biologiczno-Rolniczego dr hab.
in¿ prof. UR Czes³aw Puchalski. Prowadz¹cy warsztaty; prezentacja zagad-
nieñ: od lewej: dr K. R. Butt, mgr G. Paczka, dr A. Æwik, mgr A. Baran,
prof. dr hab. I Kurliak, dr hab. prof. UR  J. Kostecka, ks. dr. M. Twardow-
ski (fot. J. Wojtowicz)

W³aœciwa czêœæ pierwszej z zaplanowanych serii debat do-
tyczy³a gor¹cego tematu: zagospodarowania odpadów ko-
munalnych w aglomeracji miejskiej i obszarach wiejskich.
Uczestniczyli w niej: Anna Panek-Kisa³a i Andrzej Kulig
(Departament Rolnictwa i Œrodowiska, Podkarpacki Urz¹d
Marsza³kowski), Leokadia Siupik i S³awomir Progorowicz
(Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rze-
szowie), Stanis³aw ¯o³yniak (Miejski Zak³ad Komunalny w
Le¿ajsku, Jan Zuba (Urz¹d Miasta Kolbuszowa) oraz Miro-
s³aw Rusza³a (Zwi¹zek Komunalny „Wis³ok”) (fot. 2). Tak
dobrana grupa uczestników debaty gwarantowa³a meryto-
ryczn¹ i ciekaw¹ wymianê myœli, w któr¹ w³¹czali siê rów-
nie¿ licznie zgromadzeni studenci (fot. 3).

Fot. 2. Merytoryczn¹ czêœæ debaty zapewniali goœcie (od prawej)
Andrzej Kulig i Anna Panek-Kisa³a , Jan Zuba , Leokadia Siupik i S³a-
womir Progorowicz , Stanis³aw ¯o³yniak. (fot. K.R. Butt)
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Autor warsztatu Tytu³

prof. dr hab.Irena Kurliak KUL WZNoS Stalowa Wola Alternatywne rozwi¹zywanie konfliktów

Poruszane zagadnienia

Tradycyjne i nowoczesne spojrzenie na rozwi¹zywanie konfliktów - wa¿ne zagadnienie w budowaniu

pokojowego i demokratycznego spo³eczeñstwa zrównowa¿onego rozwoju

ks. dr Miros³aw Twardowski Uniwersytet Rzeszowski Chrzeœcijanin a ZR

Poruszane zagadnienia

B³¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abyœcie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹ ; wezwanie cz³owieka do

wspó³pracy z Bogiem - Stwórc¹. Zadania Koœcio³a: badanie znaków (kryzys ekologiczny jako problem

demoralizacji cz³owieka; brak szacunku dla ¿ycia) wspó³czesnego œwiata.

Odrodzenie moralne cz³owieka jako warunek odnowy i ochrony œrodowiska naturalnego; odpowiedzialnoœæ

ekologiczna jako czêœæ religijnego zadania chrzeœcijanina.

dr Kevin R. Butt Preston University Anglia Sustainable development in Preston University

Poruszane zagadnienia

Wybrane praktyczne dzia³ania pracowników Uniwersytetu w Preston w obrêbie budowania rzeczywistoœci

zrównowa¿onego rozwoju; prezentacja wybranych wskaŸników ZR

dr Agata Æwik Uniwersytet Rzeszowski Gra fizjograficzna

Poruszane zagadnienia

Cel: Rozwój umiejêtnoœci analizy przyrodniczych uwarunkowañ zagospodarowania przestrzennego z

poszanowaniem zasad zrównowa¿onego rozwoju.

Grupa docelowa:Gra przeznaczona dla 8-12 osób posiadaj¹cych podstawow¹ wiedzê z zakresu geografii fizycznej

(licealistów).Metoda: Strategiczna gra planszowa polegaj¹ca na doborze najbardziej optymalnych cech œrodowiska

przyrodniczego do planowanej inwestycji, a tak¿e ocenie powi¹zañ przyrodniczych pomiêdzy dobieranymi cechami

œrodowiska. Opiera siê na rywalizuj¹cych ze sob¹ czterech zespo³ach kompletuj¹cych cechy do wymyœlonej

przez siebie inwestycji

mgr in¿. Anna Baran Uniwersytet Rzeszowski Warsztat plastyczny: Obrazowanie w barwnych

formach emocji - Otwórz siê i b¹dŸ twórczy

Poruszane zagadnienia

(1) Nierealistyczne przedstawienie emocji;

(2) Wybór w³aœciwie dobranych œrodków wyrazu dla oddania charakteru emocji: kolorystyka: formy (ostre, ob³e),

symetria (³ad), asymetria (bez³ad), kontrast, dominanta, ciê¿ar barw, kreska, plama;

(3) Spontaniczne, z gestu, bezstresowe dzia³anie twórcze -próba podejmowania samodzielnych wyborów

przypadkowych efektów plastycznyc h w realizowanych kompozycjach;

(4) Integralne dzia³anie grupy w dyskusji i komponowaniu wspólnej du¿ej pracy opartej na wykonanych wczeœniej

indywidualnych kompozycjach

dr Janusz Mroczek, mgr Grzegorz P¹czka,
mgr Anna Mazur
Uniwersytet Rzeszowski

Wspó³istnienie gatunków chronionych i cz³owieka

Poruszane zagadnienia

Skutkiem antropopresji jest zagospodarowanie przez cz³owieka obszarów, które stanowi³y miejsce wystêpowania

mizantropijnych gatunków zwierz¹t. Zgodnie ze sw¹ natur¹ gatunki te charakteryzuj¹ siê czêsto œcis³ym terytorializmem,

w zwi¹zku z tym m³ode osobniki zajmuj¹c i przekszta³caj¹c tereny zasiedlone i wykorzystywane przez cz³owieka,

powoduj¹ policzalne straty gospodarcze. W zwi¹zku z tym czêstym zjawiskiem nasuwa siê pytanie, czy to mo¿e ludzie

prowadz¹c niezrównowa¿on¹ gospodarkê roln¹, leœn¹, budowlan¹, sami przyczyniaj¹ siê do licznych „strat”

powodowanych przez zwierzêta, których instynkty zachowawcze wykszta³ca³y siê przecie¿ przez tysi¹ce lat?

Tabela1. Rozwa¿ania ró¿nych obliczy zrównowa¿onego rozwoju metod¹ otwartego dialogu
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Tabela 2. Warsztaty studenckie – konkurs z nagrodami

Autor warsztatu Tytu³

Joanna Wojtowicz, Katarzyna Zaj¹c Wermikompostowanie a zrównowa¿ona gospodarka odpadami

Poruszane zagadnienia

Prawid³owa gospodarka odpadami organicznymi - wykorzystanie d¿d¿ownic w tym zakresie

Wojciech Górecki, Iwona Grzesik Odpady- ci¹gle aktualny problem!

Poruszane zagadnienia

Podstawowe terminy z zakresu gospodarki odpadami; Kreowania nowego stylu ¿ycia i œwiadomych zachowañ

ekologicznych

Piotr Nowosiad³yk, £ukasz Pieczonka Rospuda przyk³adem konfliktu na tle ZR

Poruszane zagadnienia

Dolina Rospudy, a budowa obwodnicy Augustowa; „za” i „przeciw” budowie estakady; rzadkie i chronione gatunki

flory i fauny

Ma³gorzata Szpiech, Paulina Ka³ucka Proœrodowiskowe zachowanie na co dzieñ

Poruszane zagadnienia

Zastanówmy siê razem czy jesteœmy spo³eczeñstwem proœrodowiskowym? Pamiêtajmy, ¿e zrównowa¿ony

rozwój to nie tylko ekologia - to tak¿e wielop³aszczyznowe aspekty spo³eczne

Po ciekawej debacie wokó³ tematu odpadów przyszed³
czas na warsztaty prowadzone przez studentów (tab. 2). Prze-
widziano tu konkurs z cennymi nagrodami – ksi¹¿kami i
filmami (ufundowanymi przez Departament Rolnictwa i Œro-
dowiska Podkarpackiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Rze-
szowie). Niestety, oprócz zg³oszonych wczeœniej warsztatów,
przygotowanych przede wszystkim przez cz³onków Studenc-
kiego Ko³a Zrównowa¿onego Rozwoju, ¿aden ze studentów

– uczestników zorganizowanego spotkania, nie odwa¿y³ siê
na gor¹co wyst¹piæ ze swoj¹ propozycj¹ warsztatu proble-
mowego, a trzeba podkreœliæ, ¿e na to najbardziej liczyli orga-
nizatorzy! Có¿, widaæ z tego, ¿e choæ droga do aktywizacji stu-
dentów zosta³a otwarta, to bêdzie ona d³uga i wyboista. Ale
autorzy pomys³u serii debat licz¹, ¿e kolejne spotkania bêd¹
dowodem na to, ¿e wybrana metoda jest skuteczna.

Liczba uczestników poszczególnych warsztatów studenc-
kich zadecydowa³a o zwyciêstwie w konkursie. Za najciekaw-
sze zagadnienie grono s³uchaczy uzna³o prezentacjê Piotra
Nowosiad³yka i £ukasza Pieczonki. Wszyscy studenci pre-

Fot. 4. Nagrodzeni studenci po zakoñczeniu warsztatów. Po prawej g³ówni zwyciêzcy
P. Nowosiad³yk i £. Pieczonka z dodatkow¹, s³odk¹ nagrod¹ (fot. K.R. Butt)

zentuj¹cy warsztaty otrzymali wspomniane nagrody, a zwy-
ciêzcy opuœcili salê z dodatkowym tortem (fot. 4).

Zapraszamy na kolejne debaty

Fot. 3. W debatê w³¹czali siê równie¿ licznie zgromadzeni studenci (fot. G. P¹czka)

KONFERENCJE NAUKOWE
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W dniach 5–7 wrzeœnia 2008 roku
Zespó³ Pieœni i Tañca RESOVIA SALTANS

mia³ zaszczyt reprezentowaæ Uniwersy-
tet Rzeszowski na Miêdzykulturowym
Festiwalu Zespo³ów Folklorystycznych
„Unser aller Ländle”, w austriackim
Bregenz.

W festiwalu udzia³ wziê³y zespo³y
folklorystyczne z 17 krajów œwiata. Wi-
dzowie podziwiali ludow¹ kulturê ta-
neczn¹ m.in. z Afryki, Filipin, Tajlan-
dii, Grecji, Turcji, Francji, Boœni, S³o-
wenii, Chorwacji, Maroko i Polski. RE-
SOVIA SALTANS, która przyby³a na zapro-
szenie Polonii mieszkaj¹cej w stolicy
kraju zwi¹zkowego Vorarlberg, by³a
jedynym zespo³em reprezentuj¹cym
Polskê.

Festiwal rozpoczê³a barwna parada
ulicami miasta, podczas której zespo³y
przedstawia³y licznie zgromadzonej
publice fragmenty swoich suit tanecz-
nych, tradycyjn¹ muzykê i przyœpiewki
ludowe. G³ówne prezentacje wokalno-
taneczne odbywa³y siê w przepiêknym
Pawilonie Muzycznym nad Jeziorem
Bodeñskim.

Du¿¹ atrakcjê festiwalu stanowi³y
stoiska z tradycyjnymi potrawami i trun-
kami z poszczególnych krajów, które
ka¿dy móg³ do woli degustowaæ.

W ci¹gu dwóch dni pobytu w Au-
strii nasz zespó³ koncertowa³ dwukrot-
nie. Tancerze mieli wiêc wiele czasu
wolnego, który poœwiêcili na podziwia-
nie tañców ludowych innych krajów (w
szczególnoœci tych egzotycznych), wy-
poczynek oraz zwiedzanie Bregenz,
piêknego miasteczka po³o¿onego nie-
opodal malowniczej doliny Renu u
podnó¿a Alp Szwajcarskich, ze znanym
masywem Säntis na czele. Uczestnicy
wyjazdu podziwiali najwiêksz¹ na œwie-
cie „p³ywaj¹c¹ scenê” usytuowan¹ na
Jeziorze Bodeñskim, której trybuny
mieszcz¹ 5 600 widzów. Co roku na
prze³omie lipca i sierpnia odbywaj¹ siê
tutaj przedstawienia teatralne wzboga-
cane fascynuj¹c¹ scenografi¹ i efekta-
mi œwietlnymi. Spektakle odbywaj¹ce
siê na ³onie natury przy gwieŸdzistym
niebie stanowi¹ letni¹ atrakcjê nie tyl-
ko dla mieszkañców, ale równie¿ dla
wszystkich turystów odwiedzaj¹cych
malowniczy region Jeziora Bodeñskie-
go.

Spoœród licz-
nych, przewa¿nie
XVII-wiecznych za-
bytków Bregenz,
najwiêkszym zainte-
resowaniem cieszy³a
siê oryginalna wie¿a
Œw. Marcina z cha-
rakterystyczn¹, rze-
komo najwiêksz¹ w
Europie kopu³¹ w
kszta³cie cebuli.
Wie¿a ta oficjalnie uwa¿ana jest za sym-
bol miasta. Zainteresowani mogli wy-
braæ siê kolejk¹ linow¹ na górê Pfänder
(1064 m), wznosz¹c¹ siê nad Bregenz,
z której roztacza siê cudowny widok na
ca³e Jezioro Bodeñskie oraz na ponad
200 szczytów Alp. S³oneczna pogoda,
jaka panowa³a podczas ca³ego pobytu,
sprawi³a, ¿e z wielk¹ przyjemnoœci¹ tan-
cerze spacerowali piêknie zagospodaro-
wan¹ promenad¹ wzd³u¿ Zatoki Bregeñ-
skiej, podziwiaj¹c przeuroczy krajobraz,
szwajcarskie i niemieckie miasteczka
le¿¹ce po obu stronach Jeziora.

Dwudniowy festiwal min¹³ nadzwy-
czaj szybko. Wszyscy z ¿alem ¿egnali siê
z uroczym Bregenz z nadziej¹, ¿e bêd¹
mogli jeszcze za rok goœciæ w tym prze-
piêknym miejscu i prezentowaæ innym
narodom polsk¹ tradycjê i kulturê lu-
dow¹.

mgr Jadwiga Madej

Unser aller Ländle

Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do uczestnictwa w
zajêciach tanecznych ZPiT RESOVIA SAL-
TANS.

Informacje o próbach Zespo³u
mo¿na uzyskaæ na stronach interneto-
wych Uniwersytetu Rzeszowskiego
(link: Studenci) lub na stronie interne-
towej Zespo³u: www.lsr.pl/resovia, link:
aktualnoœci.

W malowniczym parku bregeñskim podczas przerwy w koncercie

Uczestnicy na tle stoiska z polskimi
potrawami i trunkami

Uczestnicy wyjazdu przed s³awn¹ scen¹ p³ywaj¹c¹ w Bregenz (widok od strony trybun)

STUDENCI
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W dniach 24–25 czerwca 2008 r. na zaproszenie pos³a
do Parlamentu Europejskiego, dr. Andrzeja Zapa³owskie-
go przebywa³a w Brukseli grupa 15 studentów Wydzia³u
Socjologiczno-Historycznego (z Instytutu Historii, Socjolo-
gii i Katedry Politologii).

Plan pobytu - ze wzglêdu na krótki czas – by³ bardzo
napiêty. Mimo to studenci zwiedzili najwa¿niejsze miejsca:
Grand Place z gotyckim ratuszem i zabytkowymi kamienicz-
kami, katedrê œw. Micha³a, Pa³ac Królewski, Gie³dê, £uk
Triumfalny, Atomium. Obowi¹zkowym punktem programu
by³a wspólna fotografia pod Manneken Pis (czyli figurk¹
siusiaj¹cego ch³opca – symbolem miasta). W drugim dniu
wizyty, w Parlamencie Europejskim, uczestnicy obejrzeli
z galerii obrady Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nastêp-
nie zaœ dr Andrzej Zapa³owski, reprezentuj¹cy w PE frakcjê
Unia na Rzecz Europy Narodów (UEN), opowiedzia³ o pra-
cy pos³ów i odpowiada³ na pytania studentów. Zwiedzanie
zakoñczy³ wspólny obiad w budynku Parlamentu. Po kilku
godzinach czasu wolnego przeznaczonego na zwiedzanie
i zakup pami¹tek, wyruszono w drogê powrotn¹…

Studenci Wydzia³u Socjologiczno-Historycznego
zwiedzali Brukselê

STUDENCI
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Szturmem wdarli siê na deski wielkiej muzycznej estra-
dy i z rozmachem podbili serca publicznoœci – rzeszowski
zespó³ „Pectus” w finale zmagañ o S³owika Publicznoœci
45. Miêdzynarodowego Sopot Festival zdoby³ g³ówn¹ na-
grodê. Wykonawcy przepiêknej ballady To, co chcia³bym ci
daæ w konsekwencji zmagañ w Operze Leœnej pokonali
gwiazdorsk¹ obsadê festiwalu i siêgnêli po najwy¿sz¹ na-
grodê – serca audytorium. Decyzj¹ jury wziêli tak¿e udzia³
w miêdzynarodowym finale zmagañ o Bursztynowego S³o-
wika tego¿ Festivalu.

Zespó³ powsta³ w Rzeszowie w 2005 r. i ma korzenie
w œrodowisku studenckim – wszyscy studiowali w naszej Uczel-
ni, w Instytucie Muzyki. Tworz¹ go: Tomasz Szczepanik (wo-

kal), Adrian Adamski (klawisze), Rafa³ Inglot (perkusja), Bar-
t³omiej Skiba (gitara basowa) i Grzegorz Samek (gitara).

W ubieg³ym roku „Pectus” zadebiutowa³ w Opolu, dwa
lata temu zwyciê¿y³ w Festivalu Carpathia. PóŸniej by³a dro-
ga do fina³u Sopot Festival 2008, któr¹ przemknêli jako „czar-
ny koñ”. Tu zachwycili publicznoœæ, zaczarowali jury. Ju¿
okrzykniêto ich nastêpc¹ popularnego zespo³u „Feel”. Urze-
kaj¹ talentem i charyzm¹ i niepowtarzalnym stylem, swoj¹
muzyk¹ i jej przes³aniem zapadaj¹ w serce (pectus to wszak
serce, si³a, hart ducha). Wró¿y siê im wielk¹, gwiazdorsk¹
przysz³oœæ.

¯yczmy im wszystkiego najlepszego.
(M.D.)

Podbili serca publicznoœci

informacje z zakresu literatury i biblio-
grafii. Centrum POLONUS nawi¹za³o
te¿ kontakt z Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bi-
bliotek¹ Publiczn¹ w Rzeszowie. S³ucha-
cze obejrzeli tam wystawê starodruków,
spotkali siê tak¿e z dyrekcj¹ tej placów-
ki - dyrektorem Stanis³awem Turkiem
i zastêpc¹ dyrektora Halin¹ Piotrowsk¹.
M³odzie¿ wys³ucha³a obszernych infor-
macji na temat historii powstania biblio-
teki, zasad gromadzenia zbiorów i ich
konserwacji. W darze od Biblioteki nasi
s³uchacze otrzymali ponad 200 ksi¹¿ek.
Wiele pozycji z zakresu literatury faktu,
ale tak¿e bardzo znane powieœci ̄ erom-
skiego i Sienkiewicza przekaza³a rów-
nie¿ dla m³odzie¿y dyrektor Danuta
Heller z Miejsko- Gminnej Biblioteki
Publicznej w B³a¿owej. Warto te¿ dodaæ,
¿e uczestnicy Szko³y chêtnie korzystali
z internetu w Bibliotece Uniwersytetu

W roku bie¿¹cym, w czasie wakacji,
po raz kolejny w Centrum POLONUS
UR funkcjonowa³a Szko³a Letnia Kul-
tury i Jêzyka Polskiego. Jej uczestnika-
mi byli studenci z zagranicy: USA, Ru-
munii, Rosji, Ukrainy, a tak¿e osoby
z Madagskaru, zainteresowane nauk¹
jêzyka polskiego od podstaw.

Wszystkie grupy dydaktyczne odby-
wa³y zajêcia w salach Instytutu Filologii
Polskiej UR. Sale audytoryjne z apara-
tur¹ audiowizualn¹ umo¿liwia³y ogl¹da-
nie filmów z dobrze zaopatrzonej vide-
oteki Centrum POLONUS. By³y to fil-
my oœwiatowe z zakresu geografii i hi-
storii oraz najlepsze adaptacje filmowe
dzie³ literatury polskiej („Ch³opi”,
„Noce i dnie”, „Lalka”, „Nad Nie-
mnem”). Uczestnicy Szko³y korzystali
te¿ z czytelni oraz informatorium Biblio-
teki Uniwersytetu, gdzie mogli otrzymaæ

i pracowni komputerowej Instytutu Fi-
lologii Polskiej.

Program zajêæ - bardzo bogaty - za-
wsze jednak by³ dostosowany do pozio-
mu zaawansowania jêzykowego grupy.

Mieczys³aw A. £yp

Wakacje z kultur¹ polsk¹

Adam Decowski – poeta,
cz³onek ZLP w Rzeszowie

Artyœci Podkarpacia wœród s³uchaczy Szko³y Letniej UR.
Siedz¹ od lewej: Z. Górska, A. Decowski, J. Hosecka

Artyœci wœród s³uchaczy Szko³y Letniej UR. Siedz¹ od lewej:
L. Czaja, J. Franczak i T. Paryna

WYDARZENIA
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Zajêcia prowadzili pracownicy UR, od
lat zajmuj¹cy siê glottodydaktyk¹. Wy-
k³ad inauguracyjny wyg³osi³a dr Anna
Niewolak.

Podczas zajêæ z kultury i literatury
regionu s³uchacze mieli równie¿ oka-
zjê spotkaæ siê z plejad¹ artystów Pod-
karpacia. Z wielkim aplauzem przyjêli
cz³onków Oddzia³u ZLP w Rzeszowie:
Adama Decowskiego, Zdzis³awê
Górsk¹, Teresê Parynê, Lidiê Czajê -
poetkê z Frysztaka oraz malarzy: Joan-
nê Hoseck¹ i Józefa Franczaka ze Strzy-
¿owa, Andrzeja Korca z Rzeszowa. W
rzeszowskim BWA obejrzeli wystawê
Jerzego Biernata.

Niezapomniane wra¿enia pozosta-
wi³a Grupa Artystyczno-Wokalna RSTK
Józefa Kawa³ka i koncert absolwenta
Centrum POLONUS, a obecnie stu-
denta V roku Akademii Muzycznej w
Gdañsku, Marka Faresa Basmadija, któ-
ry po mistrzowsku zaprezentowa³ utwo-
ry Chopina i Mozarta. Uczestnicy Szko-
³y Letniej wys³uchali tak¿e fina³owego
koncertu Miêdzynarodowych Warszta-
tów Muzycznych w Filharmonii im.
A. Malawskiego w Rzeszowie. Odbyli
ponadto wycieczkê po Rzeszowie, po-
znaj¹c historiê miasta i jego najciekaw-
sze zabytki architektoniczne.

Wszyscy s³uchacze byli zachwyceni
doskona³¹ organizacj¹ trzydniowej wy-
cieczki autokarowej do Zakopanego.
Pod kierunkiem organizatora wyprawy

Stanis³awa Piszcza i przewodnika Mi-
cha³a Chruœciela zwiedzili Dolinê Ko-
œcielisk¹, zabytkowe koœcio³y, wille pro-
jektowane przez S. Witkiewicza oraz
Muzeum Tatrzañskie. Mieli okazjê po-
znaæ folklor góralski. Zarówno samo
Zakopane, jak i góry bardzo ich zain-
teresowa³y. Z tej okazji studenci ¯yto-
mierskiego Pañstwowego Uniwersyte-
tu Technologicznego napisali:

Bardzo spodoba³a siê nam zachwycaj¹-
ca wêdrówka po górach Tatrach. Otrzyma-
liœmy z tej wêdrówki sporo wra¿eñ, pozytyw-
nej energii oraz mi³ych prze¿yæ. Wspomnie-
nia o Szkole Letniej na zawsze zostan¹
w pamiêci ka¿dego z nas. Serdecznie dziê-
kujemy za cudowne dni spêdzone w Polsce,
dobry nastrój oraz wielki baga¿ wiedzy z kul-
tury i literatury Polski. Wszystkim, którzy
corocznie zbieraj¹ studentów z ró¿nych kra-
jów œwiata w Szkole Letniej w Rzeszowie ser-
decznie dziêkujemy.”

Czêœæ s³uchaczy mia³a mo¿liwoœæ
zwiedzenia Wieliczki. Grupy zaproszo-
ne do Rzeszowa przez prezesa Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” Mariusza
Grudnia zwiedzi³y Sandomierz, Bara-
nów Sandomierski i Kazimierz nad
Wis³¹. Indywidualnie s³uchacze organi-
zowali tak¿e wycieczki do £añcuta,
Przemyœla i Le¿ajska.

Trzytygodniowe zajêcia zakoñczy³y
siê uroczyst¹ kolacj¹. W trakcie jej trwa-
nia dyrektor Centrum POLONUS, dr
Hanna Krupiñska-£yp wrêczy³a dyplo-

my uczestnictwa, a m³odzie¿ zaprezen-
towa³a w³asny program artystyczny.

Mogliœmy wys³uchaæ translacji wierszy
poetów podkarpackich (A. Decowskiego,
L. Czai, Z. Górskiej, M. £ypa, M. Olbrom-
skiego, J. Szubera), piosenek polskich,
œpiewanych pod kierunkiem Marty Polañ-
skiej oraz grupowego wykonania piosen-
ki, autorstwa samych s³uchaczy, o wyk³a-
dowcach prowadz¹cych zajêcia.

Warto odnotowaæ, ¿e ukaza³a siê
tak¿e wspó³redagowana przez s³ucha-
czy jednodniówka pt. „Spotkania”, po-
œwiêcona g³ównie wycieczkom do Za-
kopanego i Wieliczki. Du¿e zaciekawie-
nie budzi³y te¿ koncerty XIV Festiwalu
Zespo³ów Polonijnych oraz koncerty
organowe w katedrze rzeszowskiej.

Towarzysz¹c naszym s³uchaczom w pro-
cesie odkrywania uroków literatury, kultu-
ry, sztuki i jêzyka polskiego - mówi³a  pod-
czas jednego ze spotkañ dyrektor Cen-
trum POLONUS  i Szko³y Letniej Kul-
tury i Jêzyka Polskiego UR dr Hanna
Krupiñska-£yp - z radoœci¹ obserwowali-
œmy, jak wiersz, film, obraz czy piosenka
wzruszaj¹ ich, jak ch³on¹ piêkno polskiej
przyrody, jak chc¹ zgromadziæ i zapamiêtaæ
jak najwiêcej nowych wiadomoœci, wra¿eñ
i emocji. Oni nas nie tylko s³uchali, oni nas
s³yszeli. Wiem, ¿e bêd¹ chcieli zapamiêtaæ te
trzy tygodnie na d³ugo. Mo¿na mieæ nadziejê
na ich wielokrotne powroty do Polski. Jeœli
natomiast zechc¹ powróciæ do Rzeszowa,
zawsze bêd¹ tu mile widzianymi goœæmi.

Ju¿ od paŸdziernika 2008 r. najzdol-
niejsi studenci pierwszego roku stu-
diów, kierunku matematyka, otrzymaj¹
stypendia motywacyjne, w wysokoœci ty-
si¹ca z³otych. Stanie siê to za spraw¹
unijnego Programu Operacyjnego „Ka-
pita³ ludzki na lata 2007-2013”, w ra-
mach którego Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego og³osi³o konkurs
na realizacjê tzw. „studiów zamawia-
nych”. Kszta³cenie zamawiane sta³o siê
jednym z wiod¹cych elementów w za-
³o¿eniach projektu reformy szkolnic-
twa wy¿szego, przygotowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego. Jego priorytetem jest wspiera-
nie kierunków strategicznych dla dal-
szego rozwoju gospodarki (technicz-

nych, matematycznych i przyrodni-
czych).

W perspektywie ma byæ wiêcej ab-
solwentów wy¿szych uczelni, koñcz¹-
cych preferowane przez resort kierun-
ki. Na ten cel, na rok akademicki
2008/2009, dla 40 uczelni przeznaczo-
nych zosta³o 86 mln z³.

Na Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym UR nowe ministerialne sty-
pendia (dla 30 osób) otrzymaj¹ ci, któ-
rzy wybior¹ specjalizacjê zastosowanie
matematyki w finansach i bankowoœci. O
przyznaniu stypendium w tym roku
akademickim (na okres 9 miesiêcy) za-
decyduj¹ wyniki maturalne, w kolej-
nych zaœ latach aktualne wyniki w na-
uce.

Dodatkowo dziêki realizacji tej spe-
cjalnoœci w ramach programu „kierunki
zamawiane” 60 studentów zostanie ob-
jêtych zajêciami wyrównawczymi z mate-
matyki, w wymiarze 120 godzin; do pla-
nu studiów wprowadzone zostan¹ przed-
mioty kszta³cenia praktycznego prowa-
dzone przez fachowców - praktyków spo-
za uczelni (jêzyk angielski w finansach i
bankowoœci, elementy bankowoœci w
praktyce, praktyczne zastosowanie infor-
matyki na przyk³adzie relacyjnej bazy
danych, najnowsze tendencje finansowe-
go rynku pracy; programowanie w Visu-
al Basic). Ponadto ka¿dy student bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ, w wymiarze 80 godzin,
odbycia praktyki w banku PEKAO S.A.

(M.D.)

Finansowe wsparcie
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
dla studentów matematyki

WYDARZENIA
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W dniach 3–5 wrzeœnia na Wydziale
Wychowania Fizycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego odby³a siê XXXII krajo-

wa konferencja
naukowa z cyklu
„ R e j o n i z a c j a
chwastów sege-
talnych w Pol-
sce” pt.: Roœlin-
noœæ towarzysz¹ca
uprawom energe-
tycznym oraz biolo-
gia wybranych ga-
tunków chwastów.
Organizatorem
konferencji by³
Zak³ad Ekologii i
Ochrony Przyro-
dy w Turystyce, a
wspó³organizato-

rem Katedra Agroekologii UR.
Konferencja odbywa³a siê pod patro-

natem rektora Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, prof. dr hab. Stanis³awa Uliasza
oraz marsza³ka podkarpackiego Zyg-
munta Cholewiñskiego.

W imieniu JM Rektora otwarcia do-
konali: prorektor UR, dr hab. prof. UR
in¿. Czes³aw Puchalski, dziekan Wydzia-
³u Biologiczno-Rolniczego, dr hab. prof.
UR in¿. Zbigniew Czerniakowski oraz
Krajowy Koordynator badañ nad
upraw¹ i biologi¹ chwastów, prof. dr
hab. Józef Rola.

Na pocz¹tku uczestnicy obrad chwil¹
ciszy uczcili pamiêæ trzynaœciorga kole-
gów i kole¿anek, którzy ostatnio od nas
odeszli (dr J. Bernt, prof. dr hab. H.
Domañska, prof. dr hab. J. Faliñski,
prof. dr hab. T. G³azek, prof. dr hab. J.
Kornaœ, dr T. Ma³ek, prof. dr hab. J.
Mowszowicz, prof. dr hab. F. Paw³ow-
ski, prof. dr hab. A. Sendek, prof. dr
hab. R. Sowa, dr P. Szotkowski, dr B.
Taranowska, prof. dr hab. H. Tokarz
oraz dr J. Wiœniewski).

Czêœci referatowej przewodniczy³
prof. dr hab. Józef Rola oraz prof. dr
hab. Czes³aw Ho³dyñski, dziekan Wy-
dzia³u Biologii Uniwersytetu Warmiñ-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, a czêœci
posterowej prof. dr hab. Teofil £abza,
dziekan Wydzia³u Rolniczego Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie.

Udzia³ w konferencji wziêli pracow-
nicy oœrodków naukowych z ca³ej Pol-
ski (w tym 25 profesorów), m. in. z: In-
stytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznaw-
stwa – Pañstwowego Instytutu Badawcze-

go w Pu³awach i IUNG we Wroc³awiu,
Instytutu Ochrony Roœlin PAN w Pozna-
niu, Uniwersytetów: Jagielloñskiego,
Adama Mickiewicza w Poznaniu, £ódz-
kiego, Œl¹skiego w Katowicach, Warmiñ-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, Rzeszow-
skiego, Przyrodniczego we Wroc³awiu,
Rolniczego w Krakowie, Technologicz-
no-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie, Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie, Aka-
demii Podlaskiej w Siedlcach, Akademii
Pomorskiej w S³upsku, Akademii Me-
dycznej we Wroc³awiu, Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, Insty-
tutu W³ókien Naturalnych w Poznaniu,
Instytutu Ochrony Roœlin w Bia³ymsto-
ku, Wojewódzkiego Oœrodka Postêpu
Rolniczego w Boguchwale.

W czêœci referatowej uczestniczy³o
oko³o 90 osób. Odby³a siê ona 3 wrze-
œnia, w auli, przy ul Pi³sudskiego 30;
wyg³oszonych zosta³o 19 referatów. Se-
sja posterowa odby³a siê zaœ w sali nr 3,
gdzie zaprezentowano 23 postery.

Tematem obrad by³y wyniki badañ
dotycz¹ce wykorzystania biomasy do
produkcji energii oraz zachwaszczenia
upraw roœlin energetycznych: wierzby,
topoli, miskantusa, zaœlazu itp. oraz bio-
logia wybranych gatunków chwastów.

Niezwykle interesuj¹cy wyk³ad inau-
guracyjny wyg³osi³ prof. dr hab. Jan Kuœ
z Instytutu Nawo¿enia i Gleboznawstwa
– PIB w Pu³awach, który przedstawi³ per-
spektywê rozwoju upraw na cele energe-
tyczne w naszym kraju. Profesor wspo-
mnia³, ¿e jest praktykowane w Polsce
opalanie nasionami zbó¿, których mo¿-
liwoœci energetyczne s¹ porównywalne z
wêglem kamiennym, a cena jest niekie-
dy ni¿sza od ceny wêgla.

Wieczorem, uczestników konferen-
cji oprowadzi³ po rzeszowskiej Starów-
ce dr Piotr £opatkiewicz,

4 wrzeœnia uczestnicy zwiedzili upra-
wy energetyczne wierzby na polach s¹-
siaduj¹cych z oczyszczalni¹ œcieków
w Kolbuszowej oraz uprawy wierzby
w Nowej Dêbie, w miejscowoœciach Cy-
ganka oraz Górno. W tej ostatniej mo-
gli praktycznie obserwowaæ wykorzysta-
nie zrêbków wierzby energetycznej do
opalania kot³ów grzewczych w Zak³a-
dach „Eko-Smak” w Górnie.

Ostatniego dnia obejrzano wzorco-
we uprawy wierzby i topoli w Leszcza-
wie Dolnej k. Krasiczyna. Podczas zwie-

dzania pól z uprawami energetycznymi
odby³a siê niezwykle cenna dyskusja
o zaletach i trudnoœciach, zwi¹zanych
z upraw¹ tych¿e roœlin oraz problemu
roœlin zachwaszczaj¹cych te uprawy.

W czasie objazdu terenowego uczest-
nicy konferencji zwiedzili te¿ unikalne
obiekty kulturowe i przyrodnicze Pod-
karpacia, m.in. Zespó³ Zamkowo-Parko-
wy w Krasiczynie oraz Parki Krajobrazo-
we Pogórza Przemyskiego i Gór S³on-
nych. Na koniec zwiedzono stare mia-
sto w Sanoku oraz Skansen Budownic-
twa Ludowego, tu zakosztowano regio-
nalnych smako³yków.

Postulaty i wnioski uczestników
XXXII Krajowej Konferencji Naukowej
z cyklu „Rejonizacja chwastów segetal-
nych w Polsce”:
1. Popieramy rozwój energetyki z odnawial-

nych Ÿróde³ energii, w tym uprawê roœlin,
g³ównie gatunków rodzimych lub ich
mieszañców, na cele energetyczne.

2. Wyra¿amy sprzeciw wprowadzaniu i
wspieraniu upraw obcych roœlin inwa-
zyjnych, a w szczególnoœci: rdestowców
(Reynontria sp.), naw³oci (Solidago sp.),
miskantusa (Miscanthiis sp.), œlazowca
(Sida sp.), robinii akacjowej (Robinia
sp.), barszczu (Heracleum sp.)
i zaœlazu (Abiitilon sp.).

3. W skali kraju nale¿y promowaæ rozwój
plantacji energetycznych na obszarach
zdegradowanych, przesuszonych, trud-
nych do upraw oraz o niskiej przydatno-
œci rolniczej.

4. Konieczne jest podjêcie i finansowanie
badañ interdyscyplinarnych w kontekœcie
walorów krajobrazowych i ³adu prze-
strzennego, degradacji œrodowiska przy-
rodniczego i potencjalnej inwazji, wyni-
kaj¹cej z koncentracji plantacji roœlin
energetycznych na wybranych obszarach.
Materia³y konferencyjne zostan¹ opubli-

kowane w „Pamiêtniku Pu³awskim” Insty-
tutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa
w Pu³awach.

dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk

Roœlinnoœæ towarzysz¹ca uprawom energetycznym
oraz biologia wybranych gatunków chwastów

Otwarcie
konferencji przez

prorektora
Puchalskiego

Na plantacji
roœlin energetycznych

KONFERENCJE NAUKOWE
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Od kilku lat œrodowisko historyków
kultury fizycznej Wydzia³u Wychowania
Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
bierze udzia³ w badaniach naukowych,
zwi¹zanych z odkrywaniem nieznanych
historycznych wydarzeñ historycznych w
Polsce i na Podkarpaciu – w sporcie, wy-
chowaniu fizycznym i turystyce. Mo¿liwo-
œci zaprezentowania wyników badañ na
forum miêdzynarodowym (obejmuj¹-
cym ten zakres) zaistnia³a w dniach 18-
21 wrzeœnia 2008 r. w Gorzowie Wielko-

polskim podczas The 13th

International CESH Con-
gress–European Commit-
tee of Sports History
(CESH). Zosta³ on zorgani-
zowany przez œrodowisko
naukowe Zamiejscowego

Wydzia³u Kultury Fizycznej w Gorzowie
Wielkopolskim.

Obradom Kongresu patronowa³ Mi-
ros³aw Drzewiecki – minister sportu.
Otwarcia i powitania zebranych na-
ukowców dokona³ Tadeusz Jêdrzejczak
– prezydent Gorzowa. Obok wymienio-
nych cz³onkami komitetu honorowego
byli: prof. Wojciech Ryszkowski – pre-
zes Polskiego Towarzystwa Naukowego
Kultury Fizycznej, prof. Jerzy Smorawiñ-
ski – rektor Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Poznaniu oraz prof. Ste-
phan Wassong – prezydent CESH.

Referaty plenarne wyg³osili: prof.
Wojciech Lipoñski (Rola sportu w dziejach
Europy) oraz prof. Marek Ordy³owski,
który w imieniu swoim i prof. Leonarda
Szymañskiego przedstawi³ Polityczne aspek-
ty rozwoju wychowania fizycznego i sportu w
Europie w XIX i XX wieku. Znacznym wy-
ró¿nieniem dla œrodowiska rzeszowskie-
go by³o zaproszenie przez Komitet Or-
ganizacyjny i Naukowy do przewodzenia
szeœciu sekcjiom obrad prof. dra hab. Ka-
zimierza Obodyñskiego.

Dziekan Wydzia³u
Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Rzeszow-
skiego wraz z prof. Die-
thelmem Bleckingiem
z Niemiec przewodzi³ ob-
radom grupy historyków,
w której poruszano pro-
blem Ponadnarodowych
karier dyscyplin sportowych.

W kongresie, w towa-
rzystwie naukowców z ca-
³ej Europy, swoje spo-
strze¿enia naukowe za-
prezentowali tak¿e:
w sekcji 2 (Sport mniejszo-
œci narodowych), której przewodniczyli
prof. Jean-Francois (Francja) i prof.
Wojciech Lipoñski (Polska), przedsta-
wiciel naszego œrodowiska naukowego
dr hab. prof. UR Stanis³aw Zaborniak
Polsko-Ukraiñskie pogranicze w kulturze fi-
zycznej (1919-1939). W sekcji 6, której
przewodzi³ prof. Stephan Wassong
(Wielka Brytania), pe³ni¹cy funkcjê
prezydenta CESH oraz Leonard Szy-
mañski (Polska) swój artyku³ o po-
nadnarodowej karierze polskiej dyscy-
pliny ringo przedstawi³a dr Magdalena
Krawczyk – Ponadnarodowa kariera rin-
go – sport dla wszystkich w latach 1993-
2001, dr Iwona Tabaczek-Bejster w sek-
cji 4 w swoim artykule dokona³a oceny
dzia³alnoœci Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w miêdzyna-
rodowych strukturach ratownictwa
wodnego. Pozosta³ym sekcjom prze-
wodniczyli: sekcji 1: Sport i migracje –
prof. James Riordan (W. Brytania)
i prof. Bernard Woltmann (Polska);
sekcji 3: Funkcjonowanie i rola ponadna-
rodowych organizacji sportowych prof. An-
gela Teja (W³ochy) i prof. Evangelos Al-
banidis (Grecja) oraz prof. Miros³aw
Ponczek (Polska), sekcji 5 – Kultura fi-
zyczna w kontekœcie ponadnarodowym prze-
wodniczyli prof. Claus Tiedemann
(Niemcy) i prof. Leonard Nowak (Pol-
ska). W 6 sekcjach ³¹cznie z tematami ple-
narnymi wyg³oszono 58 referatów, nad
którymi tak¿e aktywnie dyskutowano.

Nad ca³oœci¹ obrad czuwa³ Komitet
Naukowy, sk³adaj¹cy siê ze znakomitych
przedstawicieli europejskiej nauki, któ-
remu przewodniczy³ prof. Leonard No-
wak. Pozostali jego cz³onkowie to: prof.
Ewangelos Albanidis (Grecja), Die-
thelm Blecking (Niemcy), Jerzy Gaj
(Polska), Teresa Gonzales Aja (Hiszpa-

nia), Wojciech Lipoñski (Polska), Jean-
Francois Loudcher (Francja), Kazi-
mierz Obodyñski (Polska), Miros³aw
Ponczek (Polska), James Riordan (Wiel-
ka Brytania), Leonard Szymañski (Pol-
ska), Angela Teja (W³ochy), Claus Tie-
demann (Niemcy), Stephan Wassong
(Wielka Brytania) i Bernard Woltmann
(Polska) – niezast¹piony równie¿ jako
moderator organizacyjny Kongresu.

Organizatorzy, pod kierownictwem
prof. Tomasza Jurka – dziekana Zamiej-
scowego Wydzia³u Wychowania Fizycz-
nego AWF Poznañ w Gorzowie Wielko-
polskim, przygotowali równie¿ program
towarzysz¹cy sesjom naukowym; m.in.
w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta
w Gorzowie Wlkp. odby³ siê koncert, w
programie którego znalaz³y siê arie ope-
rowe, operetkowe i musicalowe. Wyko-
nawcy Beata Gramza (sopran), Ma³go-
rzata Woltmann-¯ebrowska (mezzoso-
pran) i Karol Bocheñski (tenor) przy
akompaniamencie Agnieszki Wincen-
ciak i prowadzeniu Katarzyny Sikorskiej
przez ponad godzinê utrzymywali zgro-
madzonych historyków w znakomitym
nastroju melodii G. Bizeta, V. di Chia-
ry, E. de Curtisa, G, Gershwina, I. Kal-
mana, F. Lehara, G. Pucciniego i G.
Werdiego. Wyst¹pienie zakoñczy³o siê
powszechnym aplauzem

W ostatnim dniu Kongresu uczest-
nicy zwiedzili czêœæ linii Miêdzyrzeckie-
go Rejonu Umocnieñ oraz zabytkowe
mury Seminarium Duchownego w Pa-
rady¿u, gdzie wys³uchano tak¿e koncer-
tu organowego.

Na po¿egnalnym bankiecie cz³on-
kowie Zarz¹du CESH, wdziêczni orga-
nizatorom, z³o¿yli gor¹ce podziêkowa-
nia, co dowodzi³o osi¹gniêciu celów
naukowych.

dr Pawe³ Król

XIII Kongres Europejskiego Komitetu Historii Sportu

logo CESH

Czo³ówka polskich historyków kultury fizycznej.
Od lewej: prof. B. Woltmann, prof. L. Szymañski,

prof. S. Zaborniak, prof. M. Ordy³owski,

Wyk³ad prof. S. Zaborniaka
o polsko-ukraiñskim pograniczu

w kulturze fizycznej
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Bogaty zestaw przedmiotów uzupe³nia-
j¹cych umo¿liwia dostosowanie progra-
mu nauczania do indywidualnych po-
trzeb i upodobañ studentów.

Miasteczko uniwersyteckie tworzy
rozbudowany kompleks, w sk³ad któ-
rego, obok akademików, budynków
z salami wyk³adowymi i biblioteki
wchodz¹ m.in. basen, kompleks spor-
towy, ogród botaniczny, poczta oraz
kasa biletowa kolei. Do terenów uni-
wersyteckich przylega rozleg³y park –
doskona³e miejsce zarówno do upra-
wiania sportów, jak i do relaksu na
³onie natury, a dla w³adz uczelni tak¿e
miejsce pod ewentualn¹ dalsz¹ rozbu-
dowê.

Nieco dalej na pó³noc, za parkiem,
znajduje siê Sóstó (czyt. szoszto) – roz-
rywkowo-wypoczynkowa dzielnica Ny-
iregyhazy. Mo¿na tam odwiedziæ aqu-

Na pocz¹tku kwietnia 2008 roku
przebywa³em w Szkole Wy¿szej w Ny-
iregyhazie, na Wêgrzech. Celem wyjaz-
du by³o przeprowadzenie zajêæ dydak-
tycznych w Katedrze Jêzyka Rosyjskie-
go i Literatury tamtejszej uczelni, w
ramach programu LLP-Erasmus. Reali-
zacja mojego indywidualnego progra-
mu nauczania z zakresu wiedzy o jêzy-
ku i kulturze by³a kolejnym przejawem
wspó³pracy miêdzy wspomnian¹ Ka-
tedr¹ a Instytutem Filologii Rosyjskiej
naszego Uniwersytetu, która oprócz
aktywnej wymiany kadry naukowej
w ramach programu Erasmus obejmu-

je równie¿ semestralne sta¿e studentów
oraz wspóln¹ organizacjê (wraz z uni-
wersytetami z Petersburga i Odessy)
kolejnych konferencji naukowych
z cyklu Rusycystyka i wspó³czesnoœæ.

Katedra Jêzyka Rosyjskiego, której
by³em goœciem, zosta³a za³o¿ona
w 1964 roku, w czasach, gdy rosyjski by³
w nauczaniu jêzykiem obowi¹zkowym.
Od tamtej pory wiele siê zmieni³o, lecz
wieloletnie doœwiadczenie oraz zapa³
pracowników pozwoli³y przezwyciê¿yæ
trudnoœci (zw³aszcza kryzys po roku
1989 spowodowany spadkiem zaintere-
sowania jêzykiem rosyjskim) i obecnie
jednostka jest bardzo dobrze przygo-
towana do konkurowania z innymi kie-
runkami.

Kadrê tamtejszej filologii rosyjskiej
stanowi dziewiêcioro doœwiadczonych

nauczycieli akademic-
kich, którzy prowadz¹
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹
nie tylko w ramach zajêæ,
lecz tak¿e poza nimi, np.
pomagaj¹c studentom
organizowaæ wieczorki jê-
zyka rosyjskiego, spotka-
nia z rosyjsk¹ poezj¹, wie-
czorki literackie itp. Stu-
denci tego kierunku
mog¹ wybieraæ miêdzy
specjalnoœciami: jêzyk ro-
syjski w biznesie (licencjat
+ magistratura), t³umacz
jêzyka rosyjskiego (licen-
cjat + magistratura) lub
nauczyciel jêzyka rosyj-
skiego (licencjat + w przy-
gotowaniu magistratura).

W ramach programu Erasmus oraz na
podstawie obustronnych umów mog¹
uczestniczyæ w semestralnych wyjazdach
zagranicznych do zaprzyjaŸnionych
uczelni w Polsce, Rosji i na Ukrainie.

dr Artur Czapiga

Nyiregyhaza – miasto partnerskie Rzeszowa

Pomnik za³o¿ycieli miasta
Neoromantyczny koœció³ rzymskokatolicki

Jedna z sal wyk³adowych Szko³y Wy¿szej
w Nyiregyhazie

Szko³a Wy¿sza w Nyiregyhazie

PODRÓ¯E PRACOWNIKÓW UR



46 PaŸdziernik 2008 www.univ.rzeszow.pl

UNIWERSYTET  RZESZOWSKIPODRÓ¯E PRACOWNIKÓW UR

Wraz z grup¹ oko³o 50 osób z ca³e-
go Podkarpacia (g³ównie Rzeszowa, Tar-
nobrzegu, Stalowej Woli i Krosna) by-
³em na wycieczce i wczasach w Albanii,
zorganizowanych przez jedno z biur
podró¿y w Stalowej Woli. Ze œwiata na-
uki w eskapadzie wzi¹³ jeszcze udzia³ pe-
wien profesor z krakowskiej AGH. Pod-
ró¿owaliœmy przez S³owacjê, Wêgry, Ser-
biê i Czarnogórê, wspinaj¹c siê przez pa-
smo Gór Dynarskich. Za stolic¹ Czarno-
góry, zwanej te¿ Montenegro, Podgo-
ric¹ (niegdyœ by³ to Titograd) dojecha-
liœmy do urokliwego, po³o¿onego w gó-
rach Jeziora Ochrydzkiego, le¿¹cego na
pograniczu czarnogórsko-albañskim.
Pod wieczór, przy w¹skiej i nieoznako-
wanej dró¿ce, maj¹cej zaledwie 3-4 m
szerokoœci pojawi³ siê budynek albañ-
skiego posterunku granicznego. Byli-
œmy w Albanii, lecz przed nami jeszcze
kilkadziesi¹t kilometrów do najbli¿sze-
go wiêkszego miasta, Szkodry, a stam-
t¹d na wybrze¿e adriatyckie.

Teraz parê s³ów o Albanii, zapomnia-
nym kraju, le¿¹cym jakby na peryferiach
Europy. Liczy zaledwie 28,7 tys. km2 po-
wierzchni (jest to obszar zbli¿ony do
naszego województwa mazowieckiego)
i zaledwie 3,5 mln mieszkañców (98%
to Albañczycy, reszta to Grecy i Mace-
doñczycy). Dla przypomnienia, Albania
graniczy z Czarnogór¹, Kosowem, Ma-
cedoni¹ oraz Grecj¹. Wed³ug wyznania
70% mieszkañców to muzu³manie, 20%
stanowi¹ wyznawcy prawos³awia, a 10%
Albañczyków to ludnoœæ wyznania rzym-
skokatolickiego (g³ównie na pó³nocy
kraju). ¯ywio³ katolicki w Albanii nie-
w¹tpliwie umocni³ siê po krótkiej wizy-
cie Jana Paw³a II w tym kraju w 1993 r.

Albania jest krajem górzystym. 75%
powierzchni kraju stanowi¹ Góry Œrod-
kowoalbañskie o wysokoœci przekracza-
j¹cej 2000 m n. p. m. Zim¹ wysokogór-
skie wioski s¹ odciête od œwiata przez
grub¹ i trwa³¹ pokrywê œnie¿n¹, która
zalega od listopada do kwietnia. Nato-
miast 25% terytorium Albanii le¿y w stre-
fie klimatu œródziemnomorskiego, z go-
r¹cymi latami, podczas których tempe-
ratura przekracza 40oC i z ³agodnymi,
deszczowymi zimami. W tej czêœci kraju
rozwija siê rolnictwo, z upraw¹ owoców
cytrusowych, oliwek, papryki i winogron.
Albania dysponuje jedynym miêdzyna-
rodowym portem lotniczym (w sto³ecz-
nej Tiranie), który do niedawna, z po-
wodu braku odpowiednich urz¹dzeñ

nawigacyjnych, by³ czynny tylko w porze
dziennej, a tak¿e miêdzynarodow¹ ko-
munikacj¹ promow¹ do W³och z portu
w Durres (rejs trwa oko³o 2, 5 godz.).

Teraz s³ów parê o burzliwej histo-
rii kraju, w herbie którego widnieje
czarny, dwug³owy orze³ na czerwonym
tle. W staro¿ytnoœci dzisiejsza Albania
nale¿a³a do Rzymu (w Durres zacho-
wa³ siê amfiteatr z tamtych czasów), a
póŸniej do Bizancjum. Od VI w. by³a
terenem kolonizacji S³owian. W póŸ-
nym œredniowieczu (XII-XIII w.) po-
wsta³o samodzielne ksiêstwo albañskie
ze stolic¹ w Krui. Od 1430 r. Albania
by³a obiektem inwazji tureckiej. A¿ do
1479 r. niepodleg³oœci kraju broni³ le-
gendarny przywódca Skanderbeg
(jego poselstwo by³o na dworze Kazi-
mierza Jagielloñczyka). Po opanowa-
niu ca³ego terytorium Albanii Turcy,
chc¹c pozyskaæ wzglêdy miejscowej

ludnoœci, utrzymywali pewne formy
miejscowego samorz¹du, nie nak³ada-
j¹c zbyt wysokich podatków i innych
ciê¿arów. Po wycofaniu siê Turków
z Pó³wyspu Ba³kañskiego, w 1912 r. Al-
bania odzyska³a niepodleg³oœæ, bêd¹c
przedmiotem rywalizacji mocarstw eu-
ropejskich podczas I wojny œwiatowej.
W 1924 r. w wyniku puczu w³adzê obj¹³

apark Aquarius z basenami termalny-
mi, jacuzzi i saunami dla spragnionych
relaksu, ogromn¹ zje¿d¿alni¹, base-
nem z falami i grot¹ dzikich wód dla
odwa¿nych oraz basenami, zje¿d¿al-
niami i bajkowym zamkiem dla naj-
m³odszych. W Sóstó znajduje siê tak-
¿e najwiêkszy na Wêgrzech ogród zoo-
logiczny (pow. 30 ha, 300 tys. odwie-
dzaj¹cych rocznie), mog¹cy siê po-
chwaliæ tak unikatowymi okazami, jak
tygrys-albinos, orangutan borneañski,
czy antylopa adax, a tak¿e skansen –
jedyne w tym regionie muzeum etno-
graficzne na wolnym powietrzu, w któ-
rym zwiedziæ mo¿na wioskê z warszta-
tami rzemieœlniczymi, szko³¹, dzwon-
nic¹, koœcio³em, m³ynem oraz funk-
cjonuj¹c¹ karczm¹.

Tak¿e centrum miasta przyci¹ga
zwiedzaj¹cych. Charakterystyczn¹ cech¹
zabudowy miejskiej Nyiregyhazy jest sze-
reg ³¹cz¹cych siê ze sob¹ mniejszych i
wiêkszych placów, podobnych do pere³
w naszyjniku. W historycznej czêœci mia-
sta znajduj¹ siê zabytkowe œwi¹tynie, po-
twierdzaj¹ce swoim wieloletnim zgod-
nym wspó³istnieniem tolerancyjnoœæ
mieszkañców miasta. Najstarszy koœció³
to póŸnobarokowy koœció³ ewangelicki
na Placu Lutra. Odwiedziæ te¿ mo¿na
XIX-wieczny koœció³ greckokatolicki w
stylu secesyjnym, kaplicê i plebaniê or-
todoksyjnego koœcio³a greckiego, po-
chodz¹cy z okresu romantyzmu koœció³
reformacki, neoromantyczny koœció³
rzymsko-katolicki oraz synagogê z 1932
roku.

Nyiregyhazê œmia³o mo¿na nazwaæ
miastem pomników – nie sposób w ci¹-
gu kilkudniowego pobytu przygl¹dn¹æ
siê im wszystkim. Obok tych znanych,
obecnych we wszystkich przewodni-
kach po mieœcie, jak Pomnik bohaterów
upamiêtniaj¹cy bohaterów pierwszej
wojny œwiatowej, pomnik za³o¿ycieli
miasta – hrabiego Ferenca Karolyie-
go i mistrza szewskiego Janosa Petri-
kov-csa, pomnik Wenus powstaj¹cej
z piany czy rzeŸba przedstawiaj¹ca trzy
Gracje, znaleŸæ mo¿na wspania³e dzie-
³a, kryj¹ce siê na mniejszych placach,
w nastrojowych parkach, na podwó-
rzach kamienic czy w miejskiej ziele-
ni. Nie sposób równie¿ zliczyæ festiwa-
li, cyklicznych koncertów, czy tradycyj-
nych imprez (takie jak choæby jesien-
ny festiwal owoców) odbywaj¹cych siê
w Nyiregyhazie. Wszystko to i jeszcze
wiele innych atrakcji czeka na odwie-
dzaj¹cych, pozwala poczuæ atmosferê
miasta, bli¿ej poznaæ jego mieszkañ-
ców, zg³êbiæ jego tajemnice.

dr hab. prof. Andrzej Nowakowski

Albañskie wspomnienia

By³e mauzoleum Hod¿y w Tiranie

Pomnik Matki Teresy w Szkodrze
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Ahmed Zogu (jako prezydent), który
w 1928 r. proklamowa³ siebie królem
Albanii. W latach 1939-1943 Albania
by³a okupowana przez W³ochy, a na-
stêpnie krótko (w latach 1943-1944
przez III Rzeszê). Po wyzwoleniu spod
okupacji w³adzê przejêli przedstawi-
ciele komunistycznej partyzantki
(przejœciowo Jugos³awia mia³a zamiar
przej¹æ Albaniê jako swoj¹ republikê).
Pocz¹tkowo Albania nale¿a³a zarówno
do RWPG, jak i do Uk³adu Warszaw-
skiego. Jednak po 1960 r. oddali³a siê
od Moskwy i zbli¿y³a siê do maoistow-
skich Chin. W latach 1967-1990 Alba-
nia by³a jedynym, formalnie „ateistycz-
nym” pañstwem na œwiecie. Za pota-
jemne wykonywanie praktyk religij-
nych karano œmierci¹, uwa¿aj¹c to za
zdradê pañstwa. Dziœ w katedrze
w Szkodrze mo¿na ogl¹daæ fotografie
duchownych zamêczonych z tego po-
wodu. I pomyœleæ, ¿e z tego kraju
i z tego miasta wysz³a b³ogos³awiona
Matka Teresa z Kalkuty, laureatka po-
kojowej Nagrody Nobla w 1979 r.!

Po œmierci dyktatora Envera Ho-
d¿y (1985 r.) w³adzê obj¹³ jego bar-
dziej pragmatyczny nastêpca, Ramiz
Alia. Okres jego rz¹dów by³ okresem
stopniowej liberalizacji. Zezwolono
m.in. mieszkañcom kraju na kupno
i posiadanie w³asnych samochodów.
Prze³om w kierunku demokracji i to-
lerancji nast¹pi³ w latach 1991-1992.
Wówczas to zezwolono Albañczykom
na poruszanie siê po œwiecie. Wielu
z nich wyemigrowa³o nastêpnie do
krajów romañskich i Niemiec, a nie-
którzy dorobili siê fortun. Nadal jed-
nak drogi s¹ ciasne (budowano je nie-
gdyœ na gabaryty czo³gu), a jedyna
w kraju droga dwupasmowa wiedzie
z portu w Durres do stolicy Tirany.
Wszêdzie jednak widaæ pozosta³oœci
dawnego systemu. Pod koniec swego
panowania niemal ob³¹kany Hod¿a
doszed³ do wniosku, ze ca³y œwiat chce
zniszczyæ Albaniê. Kaza³ wiêc wszêdzie,
gdzie to tylko mo¿liwe, budowaæ bun-

kry, nawet na morskich pla¿ach. Flo-
ta marynarki wojennej Albanii liczy³a
a¿ 8 okrêtów podwodnych, choæ zwy-
kli mieszkañcy ¿yli niemal na pogra-
niczu œmierci g³odowej. Jeszcze dziœ wi-
daæ niedobory gospodarki, zw³aszcza
energetyki. W hotelach brakuje cie-
p³ej wody. Œwiat³a uliczne nieczynne,
a ruchem kieruje policja. W Durres, na
nadmorskiej promenadzie zamkniêta
czêœæ kiosków i bufetów. Dlaczego? Od-
powiedziano, poniewa¿ dzisiaj ze wzglê-
dów oszczêdnoœciowych wy³¹czono
nam pr¹d. Na ulicach albañskich miast
koczuj¹ setki mieszkañców pobliskiego
Kosowa. Czy Kosowo, w którym Albañ-
czycy stanowi¹ 90% ludnoœci, bêdzie
ponownie albañskie, w ramach progra-
mu „wielkiej Albanii”?

I wreszcie Tirana. Miasto, które
zbudowano wed³ug pomys³u „wodza
narodu”. Po³o¿one jest w kotlinie oto-
czonej górami. Latem panuje tu nie-
mi³osierny upa³, po³¹czony ze wszech-
obecnym smogiem. Widaæ tu zarów-
no nowoczesnych biznesmenów w gar-
niturach, jak równie¿ Albanki-muzu³-
manki z zakrytymi twarzami. W cen-
trum miasta nowoczesna katedra ka-
tolicka œw. Paw³a otwarta jeszcze w la-
tach 90. ubieg³ego stulecia. Zaœ mau-
zoleum Hod¿y zosta³o przekszta³cone
w miejskie centrum kultury, kszta³tem
przypominaj¹ce katowicki Spodek. To
tu w³aœnie w 2006 r. odby³o siê spo-
tkanie mieszkañców Tirany z prezy-
dentem USA G. Bushem. Albania
otrzyma³a wówczas obietnicê wst¹pie-
nia w 2015 r. do NATO. Pod jednym
wzglêdem Albania wyprzedza Polskê.
Otó¿ niemal w ka¿dej miejscowoœci
funkcjonuje oœwietlone boisko pi³kar-
skie, niekiedy pokryte nawet sztuczn¹
muraw¹. U nas takie obiekty maj¹ po-
wstaæ w niektórych miejscowoœciach
do 2012 r.

By³ w historii pewien Polak, który w
po³owie lat 60. ubieg³ego stulecia po-
szuka³ sobie…azylu politycznego w Al-
banii. By³ nim ortodoksyjny lewicowiec
Kazimierz Mijal, który póŸniej wyg³asza³
swe „myœli” w albañskim radiu (zmar³
kilka lat temu).

Coraz wiêcej biur podró¿y oferuje
ju¿ (stosunkowo tanie) wczasy w Alba-
nii. Naj³atwiej jest dostaæ siê z Polski do
Albanii via W³ochy (promem). Kiedy za
kilka lat infrastruktura turystyczna tego
kraju po³o¿onego nad morzami: Adria-
tyckim i Joñskim ulegnie wzbogaceniu,
byæ mo¿e, i¿ Albania bêdzie dostêpna
dla Polaków tak samo, jak obecnie Chor-
wacja czy Czarnogóra.

I TURNIEJ O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA
I GMINY OLESZYCE

W sobotê, 17 maja w nowej hali
sportowej w Oleszycach odby³ siê
inauguracyjny I Turniej o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Oleszyce
w pi³ce siatkowej mê¿czyzn. W rozgryw-
kach uczestniczy³y ekipy z Sanoka
i Rzeszowa.

Gospodarze, prowadzeni przez Wie-
s³awa Semeniuka, musieli uznaæ wy¿-
szoœæ pozosta³ych zespo³ów, zw³aszcza
w ostatnim meczu, w którym podejmo-
wali zespó³ Adama Maryniaka - AZS
Uniwersytet Rzeszowski. Tu lepsi oka-
zali siê akademicy i to ich kapitan, Mi-
ros³aw Sowa, z r¹k pani burmistrz Ma-
rii Janowskiej-Placek odebra³ turniejo-
wy puchar. Dwa kolejne miejsca wywal-
czy³y dru¿yny: Divicom Czarni Oleszy-
ce oraz TSV Sanok.

Wrêczono tak¿e nagrody indywidu-
alne: najwszechstronniejszy zawodnik
turnieju - Micha³ Gontarz (Divicom
Czarni Oleszyce); najlepiej atakuj¹cy -
M. Sowa (AZS UR Rzeszów); najlepiej
rozgrywaj¹cy - M. Kocur (TSV Sanok),
najlepszy libero - P. Osuch (Divicom
Czarni Oleszyce).

Wykopaliska rzymskie w Durres

Akademickie Mistrzostwa Polski -
klasyfikacja:

1. AZS Bia³ystok,
2. AZS Politechnika Œl. Gliwice,
3. AZS Uniwersytet Rzeszowski,
4 AZS Ostrowiec Œw.,
5 AZS AWF Warszawa,
6. AZS Politechnika Czêstochowska,
7. AZS Politechnika Radomska,
8. AZS UE Kraków.
Najlepsza zawodniczka; Agata Karcz-
marzewska-Pura (Bia³ystok).
Najlepsza rozgrywaj¹ca: Magdalena
Pietroczuk (Gliwice).
Najwszechstronniejsza: Paula Rauch
(Rzeszów)
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Od kiedy zajmuje siê Pan trenowaniem
naszej dru¿yny?

Od 1990 roku, po trenerze Januszu
Szyszko. Wtedy nasza dru¿yna by³a œro-
dowiskow¹ reprezentacj¹ AZS, z³o¿on¹
w wiêkszoœci z zawodniczek WSP Rze-
szów. Przerwê mia³em w roku 1998 i
wtedy dru¿yn¹ zajmowa³ siê Wojciech
Bajorek z naszej uczelni. Ale ju¿ od po-
cz¹tku istnienia UR nieprzerwanie tre-
nujê nasze zawodniczki.

Jakie by³y najwiêksze sukcesy w tym okre-
sie?

Zainaugurowaliœmy rozgrywki w
Uniwersyteckich Mistrzostwach Polski
w 2004 r., zdobywaj¹c w Szczecinie br¹-
zowy medal. W 2006 r., w dwuletnim
cyklu rozgrywek, na Mistrzostwach w
£odzi zajêliœmy VII miejsce. Zakwalifi-
kowaliœmy siê te¿ wtedy do Mistrzostw
Polski Szkó³ Wy¿szych, w których bra³y
udzia³ 194 uczelnie publiczne i niepu-
bliczne, wygrywaj¹c eliminacje woje-
wódzkie, a potem strefowe w Krakowie.

W 2007 r. podczas fina³ów w Szcze-
cinie w grupie uniwersytetów zdobyli-
œmy srebrny medal, natomiast w ogól-
nej punktacji wszystkich uczelni w kra-
ju, w gronie dru¿yn ligowych, zajêliœmy
VI miejsce. Fina³ rozegra³y wtedy za-
wodniczki pierwszoligowych dru¿yn
„Piasta” Szczecin i „AZS Politechnika
Czêstochowska”. W tym roku w roz-
grywkach XXV Mistrzostw Polski Uni-
wersytetów, w gronie 15 uczelni, zupe³-
nie „nietypowani” na faworytów, prze-
szliœmy przez eliminacje i pó³fina³y, i w
finale spotkaliœmy siê z zawodniczkami,
na co dzieñ graj¹cymi w „Chemiku”
Police (Szczecin). Po bardzo dobrym i
wyrównanym meczu, zakoñczonym wy-
nikiem 3:1 zdobyliœmy w Katowicach
srebrny medal.

To jeszcze nie koniec sukcesów.
Bowiem w dniach 27–29.08.2008 r. od-
by³y siê Akademickie Mistrzostwa Pol-
ski w Rzeszowie, uwieñczone sukcesem.

Jako gospodarze imprezy, otrzyma-
liœmy od Zarz¹du G³ównego miejsce w
tych rozgrywkach, choæ wiêkszoœæ na-
szych zawodniczek gra na co dzieñ w
III lidze, a kilka jest wypo¿yczonych z
„Siarki” Tarnobrzeg i MKS £añcut (II
liga). Uczestnicz¹ce w tych mistrzo-
stwach dru¿yny graj¹ w Lidze+ (AZS

„Zeto” Bia³ystok) oraz w I lidze (AZS
KSZO Ostrowiec Œw., AZS Politechni-
ka Czêstochowska), pozosta³e wystê-
puj¹ w II lidze. I w tym w³aœnie gronie
nasze dziewczyny zajê³y trzecie miejsce
- w dramatycznym meczu o br¹zowy
medal, w pasjonuj¹cej walce z AZS
Ostrowiec Œw., z którym w fazie grupo-
wej przegra³y 3:0, tym razem wygra³y
3:2.

Czy czegoœ ciekawego
doœwiadczy³ Pan jako tre-
ner w czasie tych mi-
strzostw?

Wygrywaj¹ mecze,
które z za³o¿enia „nie
maj¹ prawa” byæ wygra-
ne, bo jeœli jest ró¿nica
dwu klas miêdzy zespo-
³ami, to jest to ogrom-
na przepaœæ! Nasze ko-
biety potrafi¹ tê ró¿ni-
cê zatrzeæ, wznieœæ siê
na wy¿yny swoich mo¿-
liwoœci, graj¹c jak rów-
ny z równym. Wygrywa-
my z Ostrowcem i toczy-
my d³ugo wyrównany
pojedynek z AZS Bia³y-
stok, maj¹c nawet dwie
pi³ki setowe przy stanie
24:22, ze zwyciê¿czyniami ca³ych mi-
strzostw, graj¹cymi w Lidze Plus!

By³y to fenomenalne zawody, do
Rzeszowa przyjecha³y zawodniczki,
które na co dzieñ w rozgrywkach ligo-
wych reprezentuj¹ dru¿yny najwy¿szej
klasy. Akademickie Mistrzostwa Polski
charakteryzuj¹ siê bowiem tym, ¿e w
dru¿ynach nie musz¹ byæ same stu-
dentki, to s¹ zawodniczki klubowe,
otrzymuj¹ce stypendia sportowe – pro-
fesjonalistki i takie zawodniczki do nas
przyjecha³y. To by³a siatkówka na bar-
dzo wysokim poziomie i w najlepszym
wydaniu.

Czy nasze zawodniczki te¿ s¹ wszystkie
profesjonalistkami?

Nasze zawodniczki to studentki UR,
poza jedn¹ absolwentk¹, która skoñczy-
³a studia na Wydziale, a jedna jeszcze
siê uczy w szkole œredniej i ma zamiar
studiowaæ u nas po maturze w przy-
sz³ym roku.

Jedna z naszych dziewczyn, Paula
Rauch, zosta³a uznana za najwszechstron-
niejsz¹ zawodniczkê Mistrzostw...

Zawodniczka ta – licealistka jeszcze
– pochodzi z Rzeszowa, na co dzieñ gra
w MKS £añcut, ale ca³y czas przymie-
rza siê do studiów na naszym wydziale.
Jest to zawodniczka „du¿ego formatu”,
maj¹ca wielk¹ przysz³oœæ przed sob¹.
Ju¿ budzi zainteresowanie innych klu-
bów.

Ale nie tylko ona zas³uguje na wy-
ró¿nienie. Najlepsz¹ zawodniczk¹ Mi-
strzostw zosta³a Agata Karczmarzewska-
Pura, tak¿e rzeszowianka, która pierw-
sze kroki stawia³a pod okiem œp. Janu-
sza Strzelczyka. Gra³a w dru¿ynie „Zel-
meru”, a po ukoñczeniu Szko³y Mi-
strzostwa Sportowego w Sosnowcu wy-
p³ynê³a na szerokie wody – by³a w ka-
drze, wystêpowa³a w dru¿ynach zagra-
nicznych, a obecnie w AZS Bia³ystok.

W tej samej dru¿ynie pokaza³a siê
te¿ z dobrej strony inna wychowanka
„Zel-meru” – Katarzyna Walawender.
Zatem z trzech najlepszych zawodni-
czek, dwie maj¹ korzenie w Rzeszowie.
Jest u nas siatkówka, s¹ œwietne dziew-
czyny i jeœli uda siê znaleŸæ odpowied-
nich sponsorów, to mamy potencja³,
¿eby mieæ co najmniej drug¹ ligê.

Dziêkujê za rozmowê, ¿yczê dalszych suk-
cesów i jak najwiêkszej rzeszy kibiców.

Rozmawia³ dr K. Kubala

Siatkówka wyzwala pozytywne emocje

Wywiad z Tadeuszem Olszowym
– trenerem dru¿yny pi³ki siatkowej AZS UR Rzeszów
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W ostatni czerwcowy weekend br.,
po ponadmiesiêcznym szkoleniu za-
koñczy³ siê pierwszy na Podkarpaciu
kurs instruktorów rekreacji w specjal-
noœci samoobrona.

Organizatorami kursu byli nauczy-
ciele akademiccy Katedry Sportów
Walki i Gier Zespo³owych Wydzia³u
Wychowania Fizycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Zakres kszta³cenia
obejmowa³ zarówno teoretyczne pod-
stawy samoobrony, jej prawne i etycz-

ne uwarunkowania, jak i niezwykle
obszern¹ i wszechstronn¹ czêœæ prak-
tyczn¹, prowadzon¹ przez wysoko kwa-
lifikowan¹ kadrê instruktorsk¹. Wœród
nauczycieli kszta³c¹cych uczestników
kursu znalaz³y siê wybitne nazwiska, jak
prof. Roman Maciej Kalina wieloletni
praktyk i teoretyk sportów walki, tre-
ner judo, dr hab. prof. UR Wojciech J.
Cynarski mistrz i instruktor jujitsu z
ponaddwudziestoletnim sta¿em, mgr
Marta Niewczas – wielokrotna mistrzy-
ni Polski, Europy i œwiata w karate tra-
dycyjnym. Treœæ zajêæ stanowi³y prak-
tyczne i u¿yteczne elementy ró¿nych
sportów i sztuk walki w samoobronie,
obejmuj¹ce zarówno nauczanie tech-
nik bezpoœredniej samoobrony, jak
i metodyki bezpiecznego upadania.

Zajêcia te s¹ czêœci¹ wiêkszego pro-
jektu realizowanego w Katedrze Spor-
tów Walki Wydzia³u Wychowania Fi-
zycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
maj¹cego na celu przeciwdzia³anie
agresji i zachowaniom patologicznym.

Wœród uczestników kursu du¿¹ gru-
pê stanowili nauczyciele wychowania fi-
zycznego z podkarpackich szkó³ pod-
stawowych oraz gimnazjów, pragn¹cy
poprzez zabawowe formy walki realizo-
waæ program wychowania dzieci i m³o-
dzie¿y w duchu szacunku do zdrowia
i ¿ycia swojego, jak i innych, zgodnie

z uniwersalnymi idea³ami, które niesie
ze sob¹ uprawianie sportów i sztuk wal-
ki. Umiejêtnoœæ diagnozowania agre-
sywnoœci niesie ze sob¹ ponadto sku-
teczne przeciwdzia³anie zachowaniom
negatywnym, poprzez stworzenie syste-
mu wartoœci oraz wskazanie w³aœciwej
drogi w jak¿e trudnym okresie dorasta-
nia. Wysokie wymagania metodyczne,
które uczestnicy kursu musieli potwier-
dziæ podczas trzystopniowego egzami-
nu instruktorskiego, pozwol¹ im w
przysz³oœci ze swobod¹ zrealizowaæ za-
jêcia zarówno dla dzieci jak i m³odzie-
¿y oraz osób doros³ych. Tym bardziej
¿e spor¹ czeœæ kursu stanowi³y praktycz-
ne zajêcia „na macie”, w których szcze-
gólny nacisk k³adziono na prawid³o-
woœæ metodyczn¹ tych form ruchu, ze
wzglêdu na specyfikê nabywanych
umiejêtnoœci. Szczególn¹ rolê odegra³
tu wspomniany wczeœniej profesor Ro-
man M. Kalina, który w swoim dorob-
ku posiada imponuj¹c¹ iloœæ publika-
cji z zakresu sportów i sztuk walki oraz
szerokie doœwiadczenie jako instruktor
i trener judo, a tak¿e praktyczne umie-
jêtnoœci, jako komandos. Jedn¹ z ostat-
nich publikacji prof. M. Kaliny (wsp.
J. Harasymowicz) jest „Godziwa Samo-
obrona”, multimedialny podrêcznik,
swoiste kompendium z zakresu teore-
tycznych podstaw samoobrony jak
i praktycznych wskazówek wspomaga-
nych blisko dwugodzinnymi prezenta-
cjami video. Jest ona jednoczeœnie zbio-
rem etycznych i spo³ecznych norm za-
wartych w Kodeksie Godziwej Samo-
obrony, traktuj¹cym zdrowie i ¿ycie
cz³owieka jako dobro najwy¿sze.

Ukoñczenie z pozytywnym wyni-
kiem wspomnianego kursu nie stano-
wi koñca edukacji jego absolwentów.
Z inicjatywy uczestników kursu Wydzia³
Wychowania Fizycznego UR organizo-
wa³ bêdzie cykliczne seminaria prak-
tyczne, poœwiêcone wybranym sztukom
i sportom walki, pozwalaj¹c na ci¹g³e
podnoszenie i doskonalenie swoich
umiejêtnoœci.

Intencj¹ pomys³odawców i organi-
zatorów kursu by³o stworzenie mo¿li-
woœci kszta³cenia kompetentnych in-
struktorów samoobrony, bêd¹cych nie
tylko nauczycielami sztuk walki obron-
nej, ale równie¿ specjalistami – wycho-
wawcami. Dla osób zainteresowanych
odbyciem kursu instruktora samoobro-

ny prowadzony jest kolejny nabór; roz-
poczêcie drugiego kursu planowane
jest w paŸdzierniku, wraz z rozpoczê-
ciem roku akademickiego.

mgr Robert B¹k, mgr Jerzy Kulasa

PEWNOŒÆ SIEBIE – BEZ PRZEMOCY

Prof. R. Kalina

Prof. R. Kalina podczas zajêæ praktycznych

Absolwenci kursu instruktora samoobrony organizowanego przez Katedrê Sportów Walki
i Gier Zespo³owych Wydzia³u Wychowania Fizycznego UR

W krawatach prof. R. Kalina i prof. W. Cynarski
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kajakowe, Omeg, tzw.: „Po³awiacze piwa”, oraz mecz pi³ki wod-
nej: „Wyspa kontra Reszta Œwiata”. Organizatorzy zapewnili
w tej edycji wiele wra¿eñ, wieczory wype³nia³y: ognisko ¿eglar-
skie, karaoke, koncert zespo³u szantowego KLANG.

W regatach wziê³o udzia³ ponad 60 zawodników z ca³ej
Polski. Z roku na rok Festiwal cieszy siê coraz wiêkszym za-
interesowaniem.

OBÓZ ADAPTACYJNY

W dniach 19–22 sierpnia 2008 r. Klub Uczelniany Aka-
demickiego Zwi¹zku Sportowego UR zorganizowa³ obóz
adaptacyjny dla osób przyjêtych na pierwszy rok studiów.
Obóz zorganizowany by³ nad Jeziorem Soliñskim, na tere-
nie bazy letniej AZS UR.

By³a zapewniona mo¿liwoœæ skorzystania z kajaków, de-
sek windsurfingowych, rowerów wodnych, rowerów gór-
skich, ¿ag³ówek ze sternikiem, a tak¿e mi³e wieczory inte-
gracyjne przy ognisku.

Schronisko „Watry”
Ju¿ kilkakrotnie grupa stu-

dentów z sekcji „Watra”, ko³a
naukowego „Vita activa” oraz
wszystkich, którzy mieli chêci do
pracy, wyje¿d¿a³a by remonto-
waæ budynek w miejscowoœci
Darów. Czeka ich jeszcze du¿o
pracy, ale ju¿ nied³ugo bêd¹ mo-
gli poszczyciæ siê w³asnym schro-
niskiem w tak piêknej okolicy.

Obozy ¿eglarskie 2008 r.
Podczas tego lata,
nasz  Jacht Klub AZS
UR przeprowadzi³
cztery kursy na sto-
pieñ ¿eglarza jachto-
wego. Nowi adepci
¿eglarstwa, na koniec
z uœmiechem na twa-
rzy odbierali zaœwiad-
czenia ukoñczenia
kursu i zdanego egza-
minu. Czternasto-

dniowym obozom towarzyszy³a z regu³y dobra aura i mi³a
atmosfera. Nie zabrak³o dodatkowych lekcji windsurfingu,
kina letniego, karaoke i ognisk z piosenk¹ ¿eglarsk¹. No-
woœci¹ by³y wieczory hazardowe przy sto³ach bilardowych
z szaf¹ graj¹c¹. Nie obesz³o siê równie¿ bez tañców do
wschodu s³oñca. „Atmosfera Zabawa  Sport” – has³o prze-
wodnie AZSu – bez w¹tpienia by³o w pe³ni realizowane;-)

XXV MP UNIWERSYTETÓW
W SIATKÓWCE MÊ¯CZYZN
11-13.4.2008 – Lublin  Mistrzostwo dla UWM

W Lublinie, od czwartku do niedzieli, toczy³a siê walka
o z³oty kr¹¿ek uniwersyteckich mistrzostw Polski. Wywalczy-
li go zawodnicy Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Aka-
demikom z Uniwersytetu Rzeszowskiego nie uda³o siê obro-
niæ tytu³u Mistrza Polski sprzed roku, o czym zawa¿y³ mecz
æwieræfina³owy z obecnym triumfatorem imprezy. XXV edy-
cja tej imprezy by³a byæ mo¿e zarazem ostatni¹ w historii.

IV Festiwal Sportów Wodnych  2008 r.

W dniach 15–17 sierpnia 2008 r. w Bazie ̄ eglarskiej Klu-
bu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego odby³
siê ju¿ po raz kolejny, tym razem VI Memoria³ Edwarda S¹-
deckiego w Windsurfingu po³¹czony z IV  Festiwalem Spor-
tów Wodnych.

Impreza organizowana przez „azsiaków” z Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Zawodowej w Kroœnie i Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, zgromadzi³a wielu pasjonatów sportów wodnych. Pod-
czas dwudniowych zawodów nad Solin¹ rozegrano regaty;
windsurfingowe, w tym jeden bieg na weso³o, w przebraniach,
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