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AKTUALNOŚCI

25 listopada 2007 r. 
w Lublinie odbyło się Walne 
Zebranie Delegatów ELSA 
POLAND, które jako naj-
wyższa władza Stowarzyszenia 
wybrało nowy Zarząd ELSA 
Poland na 2008 rok. Wybory 
okazały się sukcesem studen-
tów Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, którzy 
objęli ważne stanowiska 
w Zarządzie  ELSA Poland. 
Obowiązki   prezesa powie-
rzono Pawłowi Dubisowi, 
sekretarzem  generalnym 
została Katarzyna Uryć, 
a wiceprezesem  ds. semina-
riów i konferencji  
Aleksandra Krzyżanowska.
  
ELSA (European 
Law Students’ Association) 
to największa organizacja 
zrzeszająca studentów 
wydziałów prawa 
i administracji w Polsce 
i Europie oraz ich  
absolwentów.

Posiedzenie Senatu w dniu 29 listopada 
rozpoczęło się od wręczenia nagród i dy-
plomów uznania JM Rektora wyróżnionym 
absolwentom i nagrodzonym pracownikom 
Uczelni. W dalszej części obrad dyskutowa-
no o zapisach w karcie oceny nauczyciela 
akademickiego, formularzu, który otrzymają 
do wypełnienia osoby podlegające okresowej 
ocenie. W tej sprawie Senat powołał też od-
powiednią uniwersytecką komisję. 

W dalszej części obrad przedstawiona zo-
stała korekta planu rzeczowo-finansowego za 
2007 rok i projekt prowizorium budżetowe-
go na kolejny, 2008 rok.

Następnie wysłuchano wniosków z rad wy-
działów w sprawach osobowych: zatrudnie-
nia na stanowisku profesorów UR dr. hab. 
K. Oklejewicza (Wydział Biologiczno-Rolni-
czy) oraz zatrudnienia na Wydziale Medycz-
nym czterech nowych pracowników: dr hab. 
n. med. Tatiany Bojczuk, dra hab. n. med. 
Romualda Krajewskiego, dra hab. n. med. 
Mariusza Bidzińskiego, dr hab. n med. Mał-
gorzaty Tacikowskiej. W głosowaniu tajnym 
Senat zatwierdził propozycje wydziałów. 

W wyniku głosowania (jednomyślnie) za-
akceptowano także zorganizowanie nowego 
kierunku na Wydziale Biologiczno-Rolni-
czym – architektura krajobrazu (studia I stop-
nia, dające wiedzę w zakresie nauk przyrod-
niczych, biologicznych i technicznych).

Następnie głosowano projekt uchwały 
w sprawie zamiany działek między Uniwer-
sytetem Rzeszowskim i Miastem Rzeszów. 

Senat przyjął uchwałę zezwalającą na powo-
łanie przez Wydział Matematyczno-Przy-
rodniczy (wspólnie z Instytutem Fizyki 
Jądrowej PAN w Krakowie oraz Instytu-
tem Katalizy i Fizyko-Chemii Powierzchni 
PAN w Krakowie) „Konsorcjum Nano-
tech”. Jednym z celów tegoż Konsorcjum 
będzie prowadzenie wspólnych studiów III 
stopnia oraz wspólna eksploatacja aparatury 
i infrastruktury badawczej i technologicznej. 

Podczas listopadowego posiedzenia Se-
natu prowadzący obrady rektor prof. Wło-
dzimierz Bonusiak wręczył prof. dr. hab. 
Andrzejowi Kwolkowi akt powołania na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego w In-
stytucie Fizjoterapii. Senat zaakceptował też 
wniosek o przyznanie prof. dr. hab. Zbignie-
wowi Zioło (Wydział Ekonomii) Medalu 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Przegłosowano także poprawki w Regula-
minie Studiów Podyplomowych, uchwale 
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiąz-
ku nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć 
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk 

oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, 
zasad oraz trybu powierzania godzin ponad 
limit określony w ustawie. Dyskutowano 
także o możliwościach zastosowania przelicz-
nika dla wydziałów realizujących program 
Europejczyk. 

W końcowej części posiedzenia Senatu dr 
Julian Skrzypiec przedstawił informacje zwią-
zane z wdrażaniem systemu DZIEKANAT 
i elektronicznej legitymacji studenckiej. 

Ostatnie w 2007 roku, grudniowe posie-
dzenie Senatu (20 grudnia) Uczelni roz-
poczęło się od głosowania w sprawie zmian 
w składach komisjach senackich, a także po-
wołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na 
lata 2008–2012.

Następnie zaakceptowano, poprzez przyję-
cie uchwały, kandydaturę dr hab. prof. UR 
Janiny Kaniuczak na stanowisko przewod-
niczącej Komisji ds. Rozwoju Uczelni.

Senat rozpatrzył także wnioski rad wydzia-
łów w sprawach osobowych: Wychowania 
Fizycznego – o mianowanie prof. dr. hab. 
Jana Drausa na stanowisko profesora zwy-
czajnego; Biologiczno-Rolniczego o przedłu-
żenie zatrudnienia dr hab. Joannie Kosteckiej 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na 
czas nieokreślony.

Z obrad Senatu 
W dalszej części posiedzenia przedstawiona 

została również – przez panią dr Małgorzatę 
Marć, prodziekana Wydziału – prezentacja 
na temat funkcjonowania Wydziału Medycz-
nego.

Głosowaniu poddany został także wnio-
sek Rady Instytutu Sztuk Pięknych, po-
party uchwałą Rady Wydziału Pedagogicz-
no-Artystycznego i opiniami senackich 
komisji, w sprawie wyłonienia ze struktur 
tegoż Wydziału nowej jednostki – Wydzia-
łu Sztuki. Projekt został przez senatorów za-
aprobowany.

Rozpatrywano również sprawy dotyczące 
zmian w Statucie Uczelni – uzupełnienie par. 
43 punktem 4 oraz par. 37 o punkt 4g. 

Do wiadomości Senatu podano także in-
formacje o odnowieniu lub zawarciu nowych 
umów o współpracy naukowo-dydaktycznej 
z uczelniami i jednostkami zagranicznymi. 

Przedświąteczne posiedzenie Senatu zakoń-
czyło tradycyjne podzielenie się opłatkiem, 
połączone z życzeniami dla całej społeczności 
akademickiej, przekazanymi przez prowa-
dzącego grudniowe obrady Senatu rektora 
Uczelni, prof. Włodzimierza Bonusiaka. 

Oprac. M. D.
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Nie nadążam już myślowo za tymi 
wszystkimi zmianami, jakie za-
chodzą  ostatnio w polskiej szkole 

i szerzej, w całym polskim systemie oświa-
towym. Od początków lat 90. XX wieku 
szkoła polska jest nieustannie reformowa-
na i – co ciekawe – kolejne etapy reformy 
kończą się niepowodzeniem, bo przecież są 
coraz  gorsze, niekiedy wręcz kompromi-
tujące wyniki egzaminów,  obserwujemy 
coraz słabsze opanowanie wiedzy, coraz 
mniejszy poziom intelektualny Polaków. 
Eksperymenty oświatowe, dokonywane 
na milionach uczniów, chociażby niewy-
pał z gimnazjami, drogo kosztują polskie 
społeczeństwo. Pomijam tu aspekty wy-
chowawcze wprowadzanych reform, bo są 
one warte odrębnego artykułu. Tu skupię 
się na samym przyswajaniu przez uczniów 
wiedzy, po prostu na nauce.

Cóż może być piękniejszego i bardziej po-
żytecznego zarówno dla pojedynczego czło-
wieka, jak i dla każdej wspólnoty, zwłaszcza 
narodowej, jak nauka, czyli uczenie się. Prze-
cież cały rozwój jednostek i społeczeństw, 
cały postęp kultury i cywilizacji odbywa się 
przez  naukę i twórcze rozwijanie tego, co 
w skarbcu wiedzy zgromadziły pokolenia. 
Ta wielka prawda, ugruntowana w kręgu 
kultury śródziemnomorskiej od starożytnej 
Grecji jest ostatnio kwestionowana. Stawia 
się bariery nauczaniu przez eksponowanie 
wolności ucznia i maksymalne zwalnianie 
go od obowiązków. Takie nastawienie rodzi 
fatalne skutki. Jednak najciekawsze jest to, 
że życiodajne drzewo edukacji podcinają 
w naszym kraju ci, którzy powinni stać na 
straży solidnej nauki wszystkich młodych 
Polaków. Jako jeden z dowodów chcę przy-
toczyć słynną amnestię maturalną ministra 
Giertycha. Nauczyciele i dyrektorzy wielu 
szkół  zgodnie uznali, że amnestia, która 
obowiązywała przez dwa lata, nauczyła wie-
lu młodych lenistwa. Efekt był natychmia-
stowy, w  roku 2007, a więc drugim i ostat-
nim (na szczęście) roku amnestii maturalnej 
aż 25 procent uczniów tak naprawdę nie 
zdało matury. Wyniki tych matur świadczą, 
że rozpoczęliśmy gwałtowny intelektualny 
marsz do tyłu.

Ostatnio zbulwersowały mnie opinie 
rzecznika praw ucznia i rodzica, a więc 
osoby publicznej, utrzymywanej z pienię-
dzy podatników. Otóż ten „ekspert” od 
edukacji twierdzi, że niezgodna z prawem 
jest praca domowa uczniów, a jej zadawa-
nie jest łamaniem przepisów, podobnie też 
nie wolno pytać przy tablicy, czy sprawdzać 
zeszytów uczniów. Gdyby taką wykładnię 
„praw uczniów” uznać za obowiązującą, to 
oznaczałaby koniec polskiej szkoły. Drze-
wo polskiej edukacji zostałoby ostatecznie 
powalone. Komuś widocznie zależy, aby 
naród był ciemny.

Edukacja jest procesem długim i złożo-
nym, składa się bowiem z wielu kroków 
i współistniejących elementów, które tworzą 
bardzo misterny system. Można o tym pi-
sać traktaty naukowe. Badania dowodzą, że 
tylko niewielką część wiedzy uczeń przyswa-
ja w szkole. Zresztą nie trzeba tu wielkich 
badań naukowych, wystarczy zwykła, po-
toczna obserwacja. Zadawane prace domo-
we, a więc czytanie, studiowanie, pisanie, 
uczenie się na pamięć, prace konstrukcyjne, 
praca nad tekstem, rozwiązywanie zadań, 
rozmaite ćwiczenia – oto główne elemen-
ty ugruntowywania i rozszerzania wiedzy 
zdobytej w szkole. Gdyby z tej formy nauki 
zrezygnować i ograniczyć się tylko do edu-
kacji szkolnej, licząc, że uczeń z własnej woli 
raczy w domu po lekcjach coś przeczytać, 
pogłębić zdobyte na lekcji wiadomości, jaka 
wiedza zostałaby przyswojona? Praktycznie 
żadna. Większość uczniów z własnej, nie-
przymuszonej  woli (bo ten przymus jest 
głównym powodem troski rzecznika) nie 
robiłaby niczego, co łączyłoby się ze szko-
łą. Młodzi spędzaliby czas  – w majestacie 
prawa – korzystając z mediów. Banalnie, ła-
two, bez wysiłku, bezstresowo, przyjemnie. 
W niedługim czasie stalibyśmy się narodem 
wtórnych analfabetów, matołów nieumieją-
cych liczyć, nieznających historii, literatury, 
przyrody itd. Takim narodem łatwo jest rzą-
dzić. Już rządzą nami media, i to rządzenie 
miałoby jeszcze głębszy wymiar. 

Skąd biorą się takie postawy „reformator-
skie”? Złożyły się na to, moim  zdaniem, 
różne przyczyny. Kierujący odgórnie polską 

szkołą przejmują obecnie tendencje, które 
na Zachodzie nie zdały egzaminu i są tam 
wycofywane, a do nas dopiero docierają. 
Niektóre założenia antypedagogiki amery-
kańskiej mocno podkreślały kwestię bez-
stresowego wychowania i rolę maksymalnej 
wolności ucznia w edukacji. Tam  założenia  
te były wprowadzane do szkół, nie spraw-
dziły się i zostały usunięte. Do nas dopiero 
przenikają, bo zwykle jesteśmy spóźnieni. 
Szkoły amerykańskie przeżywają dzisiaj 
odwrotną tendencję; wprowadzają surową 
dyscyplinę i nakładają na uczniów szereg 
obowiązków. W niektórych szkołach – co 
nie jest godne pochwały – zastanawiają się 
nawet nad przywróceniem kar cielesnych. 

Weźmy przykład francuski. Ogromnym 
poważaniem cieszą się tam na każdym 
etapie nauczania szkoły prywatne. I co się 
okazuje? W takiej szkole dzieci i młodzież 
mają bardzo wiele obowiązków. W niektó-
rych szkołach do 40 godzin tygodniowo. 
A potem zaczyna się ogromna praca domo-
wa. I są wspaniałe rezultaty. Rzecznik praw 
ucznia nie protestuje. Ćwiczenie jest pod-
stawą każdej edukacji.

Nie dajmy się zwariować, mówi stare po-
rzekadło. Zachowajmy zdrowy rozsądek. 
Uczeń jest osobą, której charakter dopie-
ro się kształtuje. Przez odpowiedni system 
praw i obowiązków wyrasta pełna jego 
osobowość. Dobry nauczyciel to ten, który 
szanując osobę ucznia, równocześnie wiele 
od niego wymaga. A jak można wymagać, 
pozwalając na lenistwo? Często  obowiąz-
ki z punktu widzenia ucznia są nużące, 
wymagają ciężkiej pracy, cierpliwości, po-
konywania różnych stresów. Ale w takim 
trudzie kształtuje się charakter,  wyrabia się 
odporność, po prostu lepiej przygotowuje-
my młodych do życia. Nie można młode-
go człowieka, niedojrzałego emocjonalnie 
zwalniać, w imię jego rzekomego dobra, 
z obowiązków pracy domowej, także z wie-
lu obowiązków w szkole,  bo wyrządzamy 
mu krzywdę. Wie o tym dobrze każdy na-
uczyciel, nie wie tylko – o dziwo – rzecznik 
praw ucznia, przejęty bez reszty rzekomą 
troską o wolność tych, których uczymy. 
Na krótką metę będzie taki uczeń, który 

Takie Rzeczpospolite będą, 
jakie jej młodzieży chowanie

Kazimierz Ożóg

WYDARZENIA – OPINIE
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W listopadzie i grudniu 2007 r. w 7 
dyscyplinach naukowych (bio-
logii, fizyce, historii, informaty-

ce, języku polskim, matematyce i ochronie 
środowiska) nauczyciele akademiccy UR 
prowadzili program, którym objęto wybra-
nych uczniów szkół średnich.  Każdy blok 
zajęć obejmował  40 godzin dydaktycznych.  
W programie przewidziano – w zależności 
od specyfiki przedmiotu – zajęcia terenowe, 

wycieczki naukowe, zapoznawanie się z pracą 
laboratoriów, itp. Program „Zdolny uczeń” 
został uruchomiony przez Uniwersytet Rze-
szowski w wyniku porozumienia uczelni 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

Równocześnie z podjęciem decyzji o za-
warciu umowy z MEN rektor Uniwersytetu 
powołał koordynatorów przedmiotowych: dr 
hab., prof. UR Krzysztof Kukuła (biologia) 
dr Anna Niewolak-Krzywda i dr Agnieszka 
Myszka (język polski), dr Jacek Polit (fizyka), 
dr Piotr Pusz (matematyka, informatyka), 
prof. dr hab. Roman Reszel (ochrona środo-
wiska i przyrody), dr Wioletta Zawitkowska 
(historia). Koordynatorem projektu w Uni-
wersytecie był  dr hab., prof. UR Andrzej 
Bonusiak. Koordynatorzy przedmiotowi byli 
odpowiedzialni za opracowanie programu 
zajęć i przeprowadzenie naboru na poszcze-
gólne kierunki.

W programie uczestniczyło 277 osób, któ-
re pracowały w 22 grupach warsztatowych. 
Pierwotny limit przyjęć  wynoszący 10–12 
osób na grupę został przekroczony na mate-
matyce i informatyce, ochronie środowiska 
i przyrodzie. Uczelnia nie miała możliwości 
objęcia większej liczby uczniów programem. 
Najliczniejsza była grupa matematyków 
– 73 uczniów, następnie polonistów – 49 
osób i historyków – 47 osób. Zajęcia od-
bywały się w trybie wieczorowo-zaocznym. 
Było to możliwie dzięki dobrej woli nauczy-

Jak „Zdolny uczeń” 
trafił na Uniwersytet?

nie ma obowiązku pracy domowej i nie 
jest pytany przy tablicy,  zadowolony, ale 
w przyszłości będzie  drogo  płacił w życiu 
za nasze zaniedbania. I wtedy już nie ujmie 
się za nim rzecznik praw ucznia.

 Każde karcenie jest gorzkie, ale przynosi 
zbawienne owoce – ta mądrość biblijna liczy 
już ponad 2500 lat. Możemy ją, owszem, 
zmienić, bo jesteśmy bardzo nowocze-
śni i nie uznajemy w swoim sceptycyzmie 
i relatywizmie podstawowych prawd, ale 
wtedy nie spodziewajmy się zbawiennych 
owoców. Oburza mnie to, że władze oświa-
towe nie dają zdecydowanej odpowiedzi na 
ostatnie opinie rzecznika praw ucznia. Pani 
minister Hall powiedziała w telewizji,  że 
są to propozycje na plus trzy. Czyli Pani 
minister widzi w nich coś dobrego, bo plus 
trzy to prawie dobra ocena.  Według mnie, 
są to opinie zasługujące na jedynkę (daw-
niej mówiło się na dwóję)! Takie postawy 
prowadzą do katastrofy polskiej oświaty.

I na koniec tego artykułu chciałbym wy-
razić zdziwienie, że sprawy polskiej szkoły 
zajmują tak mało miejsca w dyskusji pu-
blicznej. Jeśli już się dyskutuje, to o spra-
wach drugorzędnych, by przytoczyć kwe-
stie mundurków szkolnych czy zagadnienie 
lektury Gombrowicza czy Sienkiewicza. 
Dyskutujmy raczej o dyscyplinie szkolnej 
i zasadach jej utrzymania, o powszechnym 
nieczytaniu wszystkich lektur, o gwałtow-
nym spadku wiedzy przeciętnego ucznia. 
Dyskutujmy o próbach wyjścia z kryzysu 
polskiej szkoły.  Są to sprawy dla narodu 
najważniejsze, bo takie Rzeczpospolite 
będą, jakie jej młodzieży chowanie.

dokończenie na s. 4

WYDARZENIA – OPINIE
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cieli i dyrektorów, głównie rzeszowskich 
(choć również łańcuckich i kolbuszowskich) 
szkół  średnich. Wszystkie zajęcia odbyły się 
w okresie 2 miesięcy: od  listopada do końca 
grudnia 2007 roku. 

Celem realizowanego programu było obję-
cie wyselekcjonowanych, najlepszych uczniów 
szkół średnich zajęciami rozszerzającymi ich 
wiedzę i umiejętności przedmiotowe. Zadanie 
było realizowane przez wybranych nauczycie-
li akademickich. Zdecydowano się na bardzo 
szerokie zastosowanie takich technik pracy, 
jak: zajęcia terenowe, wycieczki tematyczne, 
praca w laboratoriach, zajęcia z wykorzysta-
niem komputera oraz technik informatycz-
nych i multimedialnych. Na kierunku historia 
uczniowie uzyskali również możliwość odbycia 
konsultacji z wybranymi pracownikami UR.

Generalnie należy ocenić, że program speł-
nił swój cel. Świadczy o tym zadowalająca  fre-
kwencja na zajęciach oraz pozytywne opinie 
uczniów wyrażane przez kursantów, które na 
kilku kierunkach zostały również potwier-
dzone przez specjalnie opracowane badania 
ankietowe.

Uczniowie, a także ich nauczyciele wielo-
krotnie podkreślali celowość realizowania 
takiego programu w kolejnych latach, ale 
w zmienionej formie. Najczęściej opowiadali 
się za wydłużeniem czasu trwania zajęć na co 
najmniej semestr oraz  wydłużeniem czasu 
zajęć o charakterze praktycznym (warsztaty, 
laboratoria, wycieczki tematyczne, badania 
terenowe).

Koordynator programu
dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak

Program MEN „Zdolny uczeń”,  reali-
zowany  w ramach kierunku „ochrona 
środowiska i przyrody” obejmował 

wykłady, ćwiczenia audytoryjne oraz ćwi-
czenia terenowe. Uczestniczyło w nich 26 
uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego 
w Rzeszowie.  

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć do-
tyczyły m.in. zmian środowiska na przestrze-
ni dziejów, wpływów czynników naturalnych 
i antropogenicznych na wybrane elementy 
środowiska oraz powiązań pomiędzy tymi 
elementami, a także form ochrony przyrody 
w Polsce. W czasie zajęć terenowych ucznio-
wie poznawali wybrane pomniki przyrody 
Rzeszowa oraz sporządzali ekspertyzę den-
drologiczną kilku drzew pomnikowych. Pro-
wadzili również obserwacje przyrodnicze na 
ścieżce dydaktycznej im. prof. Szafera w Rze-
szowie, m.in. rozpoznając gatunki ptaków. 
Zajęcia  przeprowadzono też  w Roztoczań-
skim Parku Narodowym, w którym licealiści 
poznali najcenniejsze walory przyrodnicze 
oraz zwiedzili kilka ekspozycji w ośrodku 
edukacyjno-muzealnym w Zwierzyńcu. 

18 grudnia 2007 r. uczestnicy  programu 
otrzymali  dyplomy potwierdzające udział 
w programie.  

Ankietę związaną z programem wypełniło 
19 uczniów. Z udzielonych odpowiedzi wy-
nika, że jedynym źródłem informacji o pro-
gramie był nauczyciel biologii, a zapoznanie 
się ze specyfiką zajęć na wyższej uczelni było 
głównym powodem uczestnictwa w szko-
leniu (takiej odpowiedzi udzieliła co trze-
cia osoba). Istotną motywacją była również 

ciekawość (30% odpowiedzi) oraz chęć po-
szerzenia własnej wiedzy (24%). Najmniej 
respondentów wskazało na zainteresowanie 
ochroną środowiska – tylko 11%. 

Ankietowani wysoko ocenili zarówno po-
dejście prowadzących do uczestników (śred-
nia 4,9 pkt na 5 możliwych) oraz sposób 
przekazywania wiadomości (4,7 pkt). Wyso-
ką punktację otrzymały formy zajęć (4,5 pkt) 
oraz dobór treści (4,3 pkt).

Za najciekawsze spośród prezentowanych 
tematów respondenci uznali „formy ochrony 
przyrody w Polsce” (35% wskazań), uważając 
je również za najbardziej przydatne (31%). 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także  
inne prezentowane tematy: „krajobrazy Zie-
mi i ich przekształcenia” (25%) oraz „ochrona 
ginących gatunków roślin i zwierząt” (25%). 
Uczniowie docenili użyteczność zagadnień 
związanych z antropopresją (28%).

Jako ciekawostkę warto odnotować, że 
100% ankietowanych poleciłoby program 
„Zdolny uczeń” swoim znajomym i chęt-
nie wzięłoby udział w podobnych zajęciach, 
najchętniej w ćwiczeniach  audytoryjnych 
(35%), terenowych (27,5%) i wycieczkach 
(27,5%).

Młodzież bardzo pozytywnie oceniła pro-
wadzone zajęcia, ale uznała, że efektywniejsze 
byłoby  uczestnictwo w ćwiczeniach tereno-
wych w innej porze roku. 

dr Agata Ćwik
mgr Agnieszka Gosztyła

Foto: Agnieszka Gosztyła, Jerzy Michalczuk

WYDARZENIA – OPINIE
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W dniach 12–17 grudnia 2007 roku 
na zaproszenie rektora Akademii 
Muzycznej w Saarbrücken, prof.

Thomasa Duisa (Rektor der Hochschule für  
Music Saar – HFM) przebywała w Niem-
czech delegacja z Uniwersytetu Rzeszowskie-
go w składzie: prof. Paweł Paluch, dr Ryszard 
Pęczkowski – prodziekani Wydziału Pedago-
giczno-Artystycznego, dr Mirosław Dymon 
– zastępca dyrektora Instytutu Muzyki, dr 
Bożena Stasiowska-Chrobak – dyrygent 
Chóru Kameralnego, dr Anita Lehmann, 
dr Jacek Ścibor – pracownicy Instytutu Mu-
zyki, dr Marta Wrońska – Zakład Edukacji 
Medialnej i Technologii Informacyjnych, 
mgr Magdalena Drozdowska – asystentka 
Konsula Honorowego Republiki Federalnej 
Niemiec w Rzeszowie oraz Chór Kameralny 
i Podkarpacki Kwintet Akordeonowy. 

Chór Kameralny Uniwersytetu Rzeszow-
skiego został założony w 1988 r. przez prof. 
Martę Wierzbieniec. Członkami zespołu są 
studenci i absolwenci kierunku wychowa-
nie muzyczne (obecnie edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej). Od 1999 r. 
dyrygentem chóru jest dr Bożena Stasiow-
ska-Chrobak. Zespół  jest laureatem wielu 
konkursów (m.in. w Olsztynie, Legnicy, My-
ślenicach, Bańskiej Bystrzycy, Pradze) i wie-
lokrotnie  koncertował w kraju i za granicą 
(Włochy, Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, 
Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina), pre-

zentując środowisko akademickie Rzeszowa 
szerokiemu gronu odbiorców.

Natomiast Podkarpacki Kwintet Akor-
deonowy  powstał w 2005 r. z inicjatywy 
pracowników naukowo-dydaktycznych In-
stytutu Muzyki: prof. Pawła Palucha i dra 
Mirosława Dymona. Pełnią oni również rolę 
kierownictwa artystycznego zespołu, opra-
cowując i aranżując utwory, które wykonu-
ją. W skład PKA wchodzą jeszcze panowie: 

Tomasz Blicharz, Michał Stefanik oraz Ma-
riusz Siuśta,  absolwenci  edukacji artystycz-
nej w zakresie sztuki muzycznej Instytutu 
Muzyki UR. Repertuar zespołu jest rozległy 
i zróżnicowany. Zawiera zarówno utwory 
oryginalne, pisane na kwintet akordeonowy, 
jak również transkrypcje dokonane przez 
kierownictwo artystyczne zespołu.  Kwintet 
prowadzi działalność koncertową na terenie 
Polski południowej, nagrywa dla TVP3 oraz 
Radia Rzeszów.

Pobyt rzeszowskiej grupy w Niemczech, 
podobnie, jak w ubiegłym roku, przygoto-
wał Hans Bollinger dyrektor  Gesamtschule 
Gersheim, prezes Stowarzyszenia „Spotkania 
na Granicy” oraz Stowarzyszenia VEUBE  
– Spohns Haus, we współpracy z kanclerzem 
Akademii Muzycznej, panem Alfonsem Si-
mon.

W pierwszym dniu naszego pobytu zwie-
dzaliśmy stary  klasztor w Hornbach, któ-
ry został zbudowany przez benedyktynów 
w 742 r. Ten historyczny obiekt, emanują-
cy mistycznością, zręcznie jest uzupełniony 
przez współczesne elementy zbudowane ze 
szkła i stali. 

Kolejny dzień rozpoczął się od spotkania 
naszych studentów ze swoimi rówieśnika-
mi z Akademii Muzycznej w Saarbrücken. 

Polskie kolędy i pastorałki w Kraju Saary 
 „wyczarowane” przez Chór Kameralny 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Marta Wrońska

dokończenie na s. 5

Dr Mirosław Dymon i dr Jacek Ścibor solista

Połączone chóry niemiecki i polski , w środku Thomas Doll i dr Bożena Stasiowska Chrobak

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Studenci uczestniczyli w  zajęciach w auli 
koncertowej. Wysłuchali fragmentów róż-
nych utworów w wykonaniu członków stu-
denckiej orkiestry kameralnej, którą kiero-
wał dyrygent z Japonii. W podziękowaniu za 
możliwość uczestniczenia w próbie nasi stu-
denci zaśpiewali utwór w języku niemieckim: 
Schlaf wohl, Du Himmelsknab.

Jakże miłą niespodzianką dla studentów 
był wspólny obiad z rektorem Akademii 
Muzycznej prof. Thomasem Duisem. Kadra 
nie była zaskoczona tym faktem, ponieważ 
Rektor znany nam jest ze swojej gościnno-
ści – w ubiegłym roku powitał nas osobiście 
i zaprosił na śniadanie, pomimo  swojego 
zmęczenia (w noc, poprzedzającą nasz przy-
jazd, wrócił z dużego tournée zagranicznego 
w Chinach, gdzie odbył cykl koncertów for-
tepianowych).

Tego samego dnia wieczorem pojechaliśmy do 
Landkreis Kusel – powiatu w niemieckim kraju 
związkowym Nadrenia-Palatynat, którego sto-
licą jest miasto Kusel. Tam, w „Barockkirche” 
w Gimsbach, w obecności zaproszonych gości 
wysłuchaliśmy występów niemieckiego chóru 
Madrigalchor Illingen, leitung: Thomas Doll, 
któremu towarzyszył na organach Hans-Peter 
Doll (ojciec dyrygenta)  oraz naszego Chóru 
Kameralnego, z solistą Jackiem Ściborem i fle-
cistką Anitą Lehmann, a także Podkarpackiego 
Kwintetu Akordeonowego.

Naszym Chórem  dyrygowała Bożena Sta-
siowska-Chrobak. Studenci przepięknie za-
śpiewali polskie kolędy i pastorałki. Kolędy, 
to znane na całym świecie pieśni związane 
z Bożym Narodzeniem. Ich korzenie sięgają 
tradycji ludowych i religijnych – najstarsze 
polskie kolędy pochodzą ze średniowiecza. 
W XVI i XVII w. melodie kolęd wprowa-

dzane były często do mszy i motetów. Czę-
sto też wykorzystywane były przez znanych 
kompozytorów – F. Chopin w swym Scherzu 
h-moll zacytował melodię Lulajże Jezuniu. 
Współczesny repertuar kolęd pochodzi głów-
nie z XIX wieku. W murach katedry roz-
brzmiały pieśni: Wśród nocnej ciszy, Gdy się 
Chrystus rodzi, Gdy śliczna Panna z przepięk-
nym solo – tenora Jacka Ścibora, W żłobie 
leży, Pastorałka góralska – solo Jacek Ścibor, 
Triumfy Króla Niebieskiego, W Dzień Bożego 
Narodzenia, Schlaf wohl, Du Himmelsknab, 
Hej, w Dzień Narodzenia, A cóż z tą dzieciną, 
Hola, hola, My pastuszkowie, O gwiazdo be-
tlejemska, Zaśnij dziecino – solo Jacek Ścibor 
i na flecie – Anita Lehmann.

Następnie zaprezentował się Podkarpac-
ki Kwintet  Akordeonowy, który  wykonał 
następujące utwory: Suita gotycka op. 25 

(Gothische Suite op. 25), Cz. III – Modlitwa 
(das Gebet), komp. Leon Boëllmann, kolędy 
w opracowaniu Feliksa Rączkowskiego oraz 
Pawła Palucha i Mirosława Dymona: Anioł 
Pasterzom mówił, Przybieżeli do Betlejem, Je-
zus malusieńki, Dzisiaj w Betlejem, Lulajże Je-
zuniu, Bóg się rodzi. Kończąc swój recital re-
welacyjnie wykonali Polonez T. Kiesewettera 
we własnym opracowaniu. Koncert w języku 
niemieckim prowadziły Anita Lehmann oraz 
Magdalena Drozdowska.

Na koniec wieczornego recitalu w wy-
konaniu połączonych chórów rozbrzmiała 
urokliwa międzynarodowa kolęda Cicha noc, 
do której słowa napisał austriacki ksiądz Jo-
sef Mohr, 24 grudnia 1818 roku, a muzykę 
skomponował organista z Oberndorfu Franz 
Xaver Gruber. Pieśń szybko przywędrowała 
do Niemiec, co zapoczątkowało jej triumfal-
ny pochód na całym świecie. Na początku 
XX wieku Cicha noc znana była już w całej 
chrześcijańskiej Europie i w Stanach Zjedno-
czonych. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat kolędę przyswajali wyznawcy Chrystusa 
w najbardziej egzotycznych miejscach na-
szego globu. Do dziś pieśń księdza Mohra 
i organisty Grubera przetłumaczono na po-
nad sto języków – wśród nich znajdziemy 
przekłady na arabski, hebrajski, tajski, język 
Indian Komanczów, afrykański język suahili 
i wiele innych. Przypomnijmy jej pierwszą 
zwrotkę w różnych językach:

 
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.

Wieniec adwentowy

Dr Anita Lehmann i Magdalena Drozdowska podczas prowadzenia koncertu

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Stille Nacht! Heil’ge Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab’ im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!

Silent night Holy night
All is calm all is bright
Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace
 
Po koncercie odbyła się degustacja regio-

nalnych potraw, podano smaczne przypra-
wy przygotowywane z finezją specjalnie dla 
nas. 

W sobotę 15 grudnia, pojechaliśmy do uro-
kliwej miejscowości Reinheim. W St. Markus 
Church (Markuskirche), na tablicach infor-
macyjnych zobaczyliśmy przepiękne plakaty 
reklamujące nasz przyjazd: „Ehre sei Gott in 
der Höhe” statt. Dazu hat der Verein „Be-
gegnun-gen auf der Grenze” Deutsche und 
Polnische Weihnachtslieder. Ausführende: 
Kammerchor der Universität Rzeszow.Le-
itung: Bozena Stasiowska-Chrobak, solisten:
Jacek Scibor, tenor; Anita Lehmann, flöte; 
Akkordeon Quintett Podkarpackie, leitung: 
Pawel Paluch und Miroslaw Dymon. Była 
także informacja, że wspólnie z nami będzie 
koncertował niemiecki chór Madrigalchor 
Illingen, leitung: Thomas Doll, z którym za-
przyjaźniliśmy się poprzedniego dnia. Wspa-
niały występ naszych artystów oraz artystów 
niemieckich trwał ponad 2 godziny. Kościół 
był całkowicie  wypełniony publicznością, 
która  bardzo życzliwie i ciepło przyjęła na-
szych studentów i profesorów. Na drugi 

dzień po koncercie w gazecie niemieckiej 
„Die Woch”, ukazała się bardzo pochlebna 
recenzja, którą można również przeczytać na 
stronie internetowej: www.diewoch.de/in-
dex.php?id=194 - 26k

Niedzielę rozpoczęliśmy od mszy w St. Al-
ban Church w  Gersheim, koncelebrowaną 
przez polskiego księdza Edwarda Elsnera, 
od  20 lat przebywającego w Niemczech. Po 
mszy dla tutejszej ludności Chór Kameralny 
z solistą Jackiem Ściborem zaprezentował   
kolędy i pastorałki. Znowu   odnotowaliśmy   
kolejny sukces.

Po każdym koncercie, także i w Gersheim 
Podkarpacki Kwintet Akordeonowy roz-
dawał swoje płyty, które cieszyły się dużym 
wzięciem, a nasz solista (przystojny) tenor – 
Jacek Ścibor, był oblegany przez młode wiel-
bicielki, które chciały zdobyć jego fotografię 
wraz z własnoręcznym podpisem artysty. 
Zaś urocza dyrygentka Chóru Kameralnego 
pani dr Bożena Stasiowska-Chrobak, którą 

nasi studenci obdarzają niezwykłym ciepłem 
i pełnym zaufaniem, podbiła serca również 
chórzystów niemieckich.

Niedzielne popołudnie spędziliśmy w gro-
nie niemieckich przyjaciół Hansa Bollingera 
w ich olbrzymiej rezydencji w Pirmasens. 
Podjęli nas tam Państwo Martha i Manfred 
Adler. Wspólne biesiadowanie upłynęło 
w atmosferze wielkiej wesołości, wśród wza-
jemnych, serdecznych zapewnień o nieprze-
mijającej sympatii i wdzięczności...

Naturalnie nie zabrakło też czasu na zaku-
py czy wspólne spacery po Gersheim i Sa-
arbrücken, podczas których podziwialiśmy  
jarmarki bożonarodzeniowe, bardzo popu-
larne w Niemczech w czasie adwentowym. 
Adwent dla Niemców jest tak samo ważny 
jak same święta. Już cztery niedziele przed 
Wigilią w każdym domu wystawiany jest 
wieniec adwentowy z czterema czerwonymi 
świecami symbolizującymi cztery niedziele 
adwentu. W czasie adwentu ulice miast są ja-
sno oświetlone, a w oknach  mieszkań wiszą 
kolorowe ozdoby.

Z Niemiec wróciliśmy z konkretnymi ter-
minami kolejnych spotkań. Już w kwietniu 
2008 roku prof. Marta Wierzbieniec na 
zaproszenie rektora Akademii Muzycznej 
w Saarbrücken prof. Thomasa Duisa weźmie 
udział w seminarium naukowym, a Pod-
karpacki Kwintet Akordeonowy  w dniach 
15–16 czerwca zaprezentuje swój nowy pro-
gram muzyczny.

Wszystkim wspólne koncertowanie w Niem-
czech dostarczyło  mnóstwo radości i niezwy-
kle zacieśniło chóralne przyjaźnie...

Szczególne słowa podziękowania należą 
się Hansowi Bollingerowi za mistrzowską 
organizację naszego pobytu w Niemczech; 
prodziekanowi doktorowi Ryszardowi Pęcz-
kowskiemu za merytoryczne i finansowe 
wsparcie, mgr Magdalenie Drozdowskiej za 
profesjonalizm w tłumaczeniu.

Spons Haus miejsce naszego zakwaterowania

Podkarpacki kwintet akordeonowy

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Są w dziejach narodów pieśni szczegól-
ne. Kultura polska sprawiła, że właśnie 
kolędy stały się ukochanymi i najbar-

dziej znanymi pieśniami nie tylko religijny-
mi, ale i narodowymi. Jeśli przeprowadziliby-
śmy badania znajomości polskich pieśni, to 
z pewnością okazałoby się, że na pierwszym 
miejscu są kolędy. Stanowią one niezwykły 
fenomen religijny i kulturowy. Ich popular-
ność ma kilka powodów. Po pierwsze, jest 
to silne uczuciowe skojarzenie ze świętami 
Bożego Narodzenia, które mają w religijno-
ści i kulturze polskiej najbardziej poczytne 
miejsce. Po wtóre, jest to polski charakter 
narodowy ciągle skierowany ku rodzinie, ku 
szczęśliwemu dzieciństwu, a przecież każda 
kolęda przywołuje taką szczęśliwą Rodzinę. 

Tak się zdarza, a teraz coraz częściej, że nie 
znamy polskich pieśni patriotycznych, religij-
nych czy ludowych, nie umiemy ich śpiewać, 
mylą się nam słowa, ale kolędy pamiętamy, 
bo każdy z nas ma bardzo osobiste, czułe, 
delikatne wspomnienia świąt Narodzenia 
Pańskiego wypełnionych bez reszty ciepłem 
rodzinnego domu, wieczerzą wigilijną i śpie-
wem kolęd. W polskiej tradycji religijnej, 
ludowej i literackiej kolędy już trwają kilka-
set lat i ciągle są żywą tkanką obrzędowości 
tego pięknego okresu w kalendarzu litur-
gicznym. Nigdzie w świecie kolęda nie jest 
tak rozwinięta jak w Polsce. Jest ona żywym 
świadectwem szczególnego umiłowania przez 
Polaków tego Dzieciątka, które zmieniło bieg 
historii całej ludzkości.

 Kolędy zrosły się nierozerwalnie z kulturą 
polską, stały się nawet jej organiczną częścią, 
niemalże wyznacznikiem, pierwszą perłą po-
etycką tej kultury. Kantyczki, a więc zbiory 
kolęd, były niekiedy, prócz modlitewników, 
jedyną polską książką w wielu domach, 
zwłaszcza w chłopskich chatach. Na kantycz-
kach uczono się literackiego języka polskiego

Twórczość kolędowa wnosi cenne wartości 
do dziejów naszej kultury narodowej, a wielka 
popularność i powszechna znajomość tego ga-
tunku pieśni w całym kraju, pozwalają uznać 
kolędę za jeden z ważniejszych przejawów 
polskiego życia muzycznego, literackiego, 
a zwłaszcza religijnego. Nasi przodkowie mieli 
rozliczne talenty, a ich ślady zostawili także w 
kolędach. Rozwój tej twórczości trwał wiele 
wieków i zawsze był powiązany z rozwojem 
muzyki i literatury. Zawsze kolęda polska no-

siła narodowy rys, brzmią w niej często pol-
skie tańce ludowe: mazurek, oberek, polonez, 
była też ona w wielu okresach najbardziej po-
pularną pieśnią patriotyczną. Jednak uważna 
analiza tych tekstów pozwala odkryć jeszcze 
jeden rys wyjątkowy – ich rodzinny charak-
ter. Rodzina od wieków jest dla Polaków jed-
ną z największych wartości. Jesteśmy narodem 
bardzo rodzinnym. Dlatego też kolędy, poka-
zując Maryję, Jezusa i Józefa, pokazywały też 
pośrednio polski charakter narodowy, polską 
rodzinę i nasze odnoszenie się do rodziny.

Dysponuję w moich zbiorach reprintem 
Kantyczki z nutami autorstwa Jana Kaszyc-
kiego, który zebrał teksty i napisał wstęp, zaś 
muzykę przejrzał znakomity polski kompo-
zytor Feliks Nowowiejski. Książka została 
wydana w Krakowie w roku 1911. Zbiór 
ten zawiera 196 kolęd kościelnych i 70 kolęd 
domowych i pastorałek. Jest to zatem wielka 
część polskiej twórczości literackiej związanej 
ze świętami Bożego Narodzenia. 

Charakter rodzinny polskich kolęd można 
odczytać chociażby z określeń Jezusa, Maryi 
i Józefa. Oto wyniki moich badań. Najpierw 
określenia głównego „sprawcy” naszej radości 
świątecznej – nowo narodzonego w Betlejem 
Jezusa. W ojczystych kolędach i pastorał-
kach konkurują ze sobą dwie grupy okre-
śleń – pierwsza grupa to wyrazy teologiczne, 
zaś druga to ciepłe, zdrobniałe, spieszczone 
zwroty rodzinne. Właśnie takich używano w 
historii języka polskiego na określenie ma-
leńkich dzieciątek. Grupa druga wyraźnie 
góruje nad pierwszą. Najpierw wymieńmy 
określenia teologiczne, a zatem mały Jezus 
określany jest jako: Bóg świata, Pan chwały 
wielkiej, Pan nad pany, Pan świata całego, 
Pan łaskawy, Majestat Wszechmocny, Zbawi-
ciel, Odkupiciel, Zbawca, Bóg wcielony, Bóg 
Człowiek, Bóg Słowo Wcielone, Święty Święty 
Niepojęty, Boży Syn, Syn Najwyższego, Bóg 
i Król, Król nieba, Wódz ludu Bożego, Król 
Chrystus, Syn wiekuisty, Mesyjasz, Mesyjasz 
narodzony. Autorzy kolęd wolą jednak ma-
łego Jezusa określać rodzinnie, pieszczotli-
wie, bardzo uczuciowo, por.: Jezu najmilsze 
kochanie, Niezrównane Dziecię, Królewicz 
albo starsza forma Królewic, Rajska Dziecina, 
małe Panię, Paniąteczko (znaczyło to synek 
Pana), Malusieńki gość nowy, Jezus Malusień-
ki, pokorny Baraneczek, Dziecina, Dzieciątko, 
Dzieciąteczko, niebieska Dziecina, maleńka 

Osoba, Jezusek małe Pacholątko, Niemowlę, 
Niemowlątko, Syn najmilszy Jedyny, Baranek 
śliczny, śliczny Jezuleniek, maleńki Jezu drogi, 
Synaczek kochany itd. Zwróćmy uwagę, jak 
wiele ciepła mieści się w tych słowach nazy-
wających małego Jezusa.

Matka Boża ma także wiele różnych nazw. 
I podobnie jak przy Jezusie mieszają się tu 
określenia teologiczne, ale bliższe sercu auto-
rów są formuły rodzinne, por. Panna, Pan-
na czysta, Najświętsza Panna, Panna Maryja, 
Panna Niepokalana, święta Bogarodzica Mat-
ka Boża, Maryja, Matka-Panna, Przeczysta 
Panienka, Przenajczystsza Dziewica, Niewin-
na Mateńka, Matuś Droga, Matuś Boska.

I wreszcie święty Józef. Zastanawiamy się 
niekiedy, czy śpiewać w kolędzie Przybieżeli do 
Betlejem pasterze – Józef stary czy Józef święty 
ono pielęgnuje. Teksty kolęd rozstrzygają jed-
noznacznie, powinno być Józef stary. Polska 
tradycja widziała w Józefie statecznego opie-
kuna, człowieka dojrzałego, mądrego, opokę 
rodziny, a starość była wówczas w wielkim 
poważaniu. Zresztą w dawnej polszczyźnie 
stary znaczyło mający ponad 40 lat. Ta granica 
była przesunięta, bo ludzie, żyli krócej. Daw-
niej człowiek stary był jeszcze w pełni sił, bo 
przeżywali najsilniejsi, i posiadał mądrość, do-
świadczenie, odpowiednią stateczność. A lud 
polski widział świat zdroworozsądkowo. Tyl-
ko taki mężczyzna mógł się dobrze, odpowie-
dzialnie opiekować Jezusem i Maryją. Dzisiaj 
śpiewamy święty, bo starość to obecnie wiek 
ponad 70 lat, okres ten kojarzony jest z niedo-
łężnością, chorobami, ograniczeniem umysłu. 
W kolędach dość często występuje Józef stary. 
Inne określenia to: starzec święty Józef, Opie-
kun, Józef święty, święty staruszek. 

Rodzinny rys polskich kolęd dopełnia-
ją jeszcze takie wyrazy, które kierujemy do 
dzieci; w tym sposobie mówienia wszystko 
podlega emocjonalnemu wartościowaniu 
i spieszczeniu, dlatego znajdują sie w tek-
stach takie wyrazy, jak: żłóbek, szopka, szo-
pina. sianko, rączki, nóżki, nóżęta, rączęta, 
ptaszęta, stajeneczka, aniołeczek, pastuszki, 
pastuszkowie itd.

Jednak dzisiaj, w dobie kultury konsump-
cyjnej i nad kolędami zawisło niebezpieczeń-
stwo. Sprowadza się często święta Bożego Na-
rodzenia do zakupów, podarków i dekoracji 
ulicznej. Już od października słyszymy w me-
diach, a zwłaszcza w hipermarketach kolędy, 
które mają tylko zachęcić do większych zaku-
pów. Nie dajmy się sztucznym wzruszeniom 
w stylu amerykańskim, śpiewajmy kolędy 
wtedy, kiedy jest czas ich śpiewania – od wi-
gilii Bożego Narodzenia do święta Matki Bo-
żej Gromnicznej. Tak czynili dawni Polacy. 
Wszystko ma swój czas!

Rodzinne i teologiczne 
polskie kolędy

Kazimierz Ożóg

CZAS ŚWIĘTOWANIA
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Z lekcji matematyki wszyscy wiemy, co 
to jest funkcja, ale określenie „funk-
cja uogólniona”  u wielu może budzić 

wątpliwości, a niektórych nawet intrygować. 
Na przykład tych, którzy pamiętają, że mate-
matycy rozważają przecież funkcje w bardzo 
ogólnym sensie jako odwzorowania jednego 
dowolnego zbioru w inny zbiór, także zu-
pełnie dowolny. Cóż tu jeszcze uogólniać? 
– może ktoś zapytać. 

A jednak określenie to ma ściśle określony 
sens i dotyczy bardzo ważnego pojęcia szero-
ko rozumianej analizy matematycznej, które-
go ślady widać już w matematyce XIX wie-
ku, a na początku XX w. pojawiły się także u 
twórców mechaniki kwantowej. Paul Dirac, 
wprowadzając dla potrzeb tego nowego dzia-
łu fizyki „funkcję” delta, odpowiadającą in-
tuicjom punktowego impulsu, postulował od 
niej własności, jakich żadna tradycyjna funk-
cja nie miała i rachunki z jej użyciem były 
matematycznie nieuprawnione (wobec czego 
matematycy uważają za uprawnione pisanie 
tego słowa w cudzysłowie). Tym niemniej 
delta Diraka okazała się bardzo przydatna do 
opisu zjawisk mających charakter impulsu. 
Jednak obiekt ten,  nazywany obecnie dys-
trybucją delta Diraka, a także ogólne pojęcie 
dystrybucji jako rozszerzenie klasycznego 

Funkcje uogólnione 
– międzynarodowa konferencja matematyczna

Będlewo, 2–8 września 2007 r. 

Andrzej Kamiński

Otwarcie konferencji (autor zdjęcia: K. Halik)

Słuchacze wykładu (autor zdjęcia: L. Oparnica) dokończenie na s. 10

pojęcia funkcji liczbowej musiały poczekać 
na matematyczne uściślenie i pełny rozwój 
opisującej je teorii aż do połowy XX  wieku. 
Co prawda pierwszą ścisłą i poprawną defi-
nicję dystrybucji  podał już w 1936 r. S.L. 
Sobolew, jednak pełnego rozwinięcia teorii 
dystrybucji dokonał, słusznie uważany za jej 
twórcę, Laurent Schwartz w opublikowanym 

w latach 1950–1951 dwutomowym dziele 
„Théorie des distributions”, będącym kamie-
niem milowym w matematyce XX w. 

Teoria dystrybucji wzbogaciła bowiem ma-
tematykę o zupełnie nowe metody i narzędzia 
badawcze i w całkowicie nowym świetle uka-
zała wiele klasycznych teorii (np. teorię rów-
nań różniczkowych), umożliwiając przy tym 
bardzo liczne i ważne zastosowania w mate-
matyce i fizyce.  Teoria ta została oparta przez 
Sobolewa i Schwartza na pojęciach analizy 
funkcjonalnej, pięknym, ale trudnym dzia-
le matematyki, którego powstanie i funda-
mentalne twierdzenia (datowane na lata 20. 
i 30. XX w.) zawdzięczamy w dużej mierze 
pracom największego polskiego matematyka 
Stefana Banacha i jego uczniów, ale jego dal-
szy  rozwój po wojnie został bez wątpienia 
zainspirowany właśnie  potrzebami rodzącej 
się wtedy teorii dystrybucji, wykraczającymi 
poza dotychczasowe ramy analizy funkcjo-
nalnej. Stopień komplikacji teorii dystrybu-
cji opartej na analizie funkcjonalnej powo-
duje jednak, że teoria jest niedostępna dla 
osób pragnących ją  stosować, lecz mających 
mniejsze przygotowanie matematyczne. 

Na szczęście istnieje znacznie prostsze, 
tzw. ciągowe ujęcie teorii dystrybucji, które 
wymaga znajomości jedynie podstawowych 
pojęć analizy i jest w pełni możliwe do zrozu-

KONFERENCJE NAUKOWE
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mienia, np. przez studentów starszych lat ma-
tematyki (teza ta została sprawdzona wielo-
krotnie, również na Uniwersytecie Rzeszow-
skim).  Idea tego całkowicie elementarnego 
ujęcia teorii dystrybucji należy do wybitnego 
polskiego matematyka Jana Mikusińskiego, 
znanego w świecie matematycznym twórcy 
algebraicznego ujęcia rachunku operatorów 
(operatory Mikusińskiego stanowią inny niż 
dystrybucje typ funkcji uogólnionych). Au-
tor tego artykułu miał zaszczyt i szczęście być 
jednym z uczniów tego wielkiego matematyka 
i człowieka, przez ponad 20 lat pracując w kie-
rowanym przezeń Oddziale Instytutu Matema-
tycznego PAN w Katowicach.

Profesor Jan Mikusiński (1913–1987) 
przybył do Katowic w 1959 r. już jako 
uczony o światowym rozgłosie. Wtedy ka-
dra matematyków na Śląsku była nieliczna 
i młodzi ludzie interesujący się matematy-
ką musieli szukać kontaktów z silniejszymi 
ośrodkami. Dla nich przybycie profesora 
Mikusińskiego do Katowic i możliwość 
uczestnictwa w prowadzonych przez nie-
go seminariach były ogromną szansą, więc 
z zapałem rzucili się do zgłębiania rodzącej 
się właśnie i współtworzonej przez profesora 
Mikusińskiego teorii funkcji uogólnionych 
oraz rozwiązywania pojawiających się w niej 
problemów. Na efekty prac grupy skupionej 
wokół profesora Mikusińskiego nie trzeba 
było długo czekać: pojawiają się pierwsze 
publikacje, po kilku latach jest już pierwszy 
doktorat, zaczynają być organizowane semi-
naria wyjazdowe i konferencje z udziałem 
coraz większej liczby znanych matematyków 
polskich (R. Sikorski, C. Ryll-Nardzewski, 
S. Łojasiewicz, Z. Zieleźny, A. Bielecki, J. 
Kisyński, S. Rolewicz, W. Żelazko), a później 
także zagranicznych (B. Stanković, A. Rényi, 
E. Gesztelyi, L. Berg). W 1966 r. dochodzi 
do zorganizowania w Katowicach bardzo 

dużej konferencji międzynarodowej z teorii 
funkcji uogólnionych, z udziałem blisko 70 
uczestników (w tym takich światowych sław, 
jak: S.L. Sobolev, L. Schwartz, J. Dieudon-
né, G. Temple, H. Komatsu, T.K. Boehme, 
W.A.J. Luxemburg, J. Korevaar, M.A. Naj-
mark). Konferencja ta okazała się niezwykle 
ważnym wydarzeniem, bo zapoczątkowała całą 
serię międzynarodowych konferencji, stano-
wiących forum dla  specjalistów z teorii funkcji 
uogólnionych z całego świata, z których część  
zorganizowano w Polsce (m.in. w Katowicach, 
Zakopanem, Szczyrku, Wiśle, Warszawie), 
a część w innych krajach (w Jugosławii, NRD, 
Bułgarii, RFN, ZSRR, Czechosłowacji, na Wę-
grzech, w USA, Serbii, Austrii, Francji). 

W 2007 roku, po wielu latach przerwy, 
międzynarodowa konferencja z teorii 
funkcji uogólnionych została zorganizo-
wana znowu w Polsce. Stało się to z inicja-
tywy matematyków z Uniwersytetu Rze-
szowskiego dla upamiętnienia dwudziestej 
rocznicy śmierci profesora Jana Mikusiń-
skiego oraz, podobnie jak to było przed 
40 laty na Śląsku, dla nawiązania szerszych 
kontaktów ze światem przez grupę mate-
matyków naszej uczelni, próbujących od 
paru lat ambitnie wejść w tę trudną dzie-
dzinę matematyki i nawiązać do tradycji 
polskiej szkoły funkcji uogólnionych. 

 Nasz wniosek o organizację tej konferencji 
w ramach Międzynarodowego Matematyczne-
go Centrum Banacha został zgłoszony i przyjęty 
przez Radę Naukową Centrum w maju 2006 r. 
Ustalono, że konferencję będą współorgani-
zować dwie instytucje: Instytut Matematyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Ma-
tematyczny Polskiej Akademii Nauk, a w skład 
międzynarodowego komitetu organizacyjnego 
wejdą: prof. Andrzej Kamiński (Rzeszów) 
– przewodniczący, prof. Ołeh Łopuszański 
(Rzeszów), prof. Grzegorz Łysik (Warszawa), 

prof. Michael Oberguggenberger (Innsbruck) 
i prof. Stevan Pilipović (Novi Sad). W skład 
międzynarodowego komitetu naukowego we-
szli profesorowie: Piotr Antosik (Katowice), 
Jean-François Colombeau (Grenoble), Michael 
Grosser (Wiedeń), Andrzej Kamiński (Rze-
szów), Dohan Kim (Seul), Hikosaburo Komat-
su (Tokio), Jean-André Marti (Pointe-á-Pitre), 
Luigi Rodino (Turyn), Czesław Ryll-Nardzew-
ski (Wrocław), Vasilii S. Vladimirov (Moskwa), 
Man Wah Wong (Toronto).

Dzięki dużej życzliwości i wsparciu finan-
sowemu władz naszej uczelni i Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz ogromnemu wysiłkowi 
organizacyjnemu niewielkiej grupy osób z In-
stytutu Matematyki UR udało się pomyślnie 
zorganizować i przeprowadzić konferencję, 
określaną krótko kryptonimem GF 07, a któ-
rej pełna angielska nazwa brzmi: 
LINEAR AND NON-LINEAR THEORY 
OF GENERALIZED FUNCTIONS AND 
ITS   APPLICATIONS 
w ośrodku konferencyjnym Międzynarodo-
wego Matematycznego Centrum Banacha 
w Będlewie koło Poznania, w okresie od 2 do 
8 września 2007 r.

Tematyka konferencji obejmowała sze-
roki wachlarz zagadnień, między innymi: 
splot, iloczyn, transformacje całkowe funkcji 
uogólnionych; funkcje uogólnione Colom-
beau i ich zastosowania; liniowe i nieliniowe 
równania fizyki matematycznej; operatory 
pseudoróżniczkowe i analiza mikrolokalna; 
wartości brzegowe w przestrzeniach ultrady-
strybucji i hiperfunkcji; operatory Mikusiń-
skiego, Boehmiany i inne algebraiczne kon-
strukcje funkcji uogólnionych; nieskończenie 
wymiarowa analiza zespolona; uogólnione 
procesy stochastyczne; zastosowania.

W konferencji wzięło udział 80 uczestni-
ków z 18 krajów: Algierii, Argentyny, Austrii, 
Białorusi, Brazylii, Francji, Japonii, Kanady, 
Korei, Macedonii, Niemiec, Polski, Rosji, 
Serbii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, 
USA oraz  Włoch. Wykłady plenarne wygło-
sili w czasie pięciu sesji naukowych:
• Hikosaburo Komatsu (Tokio)  

Heaviside’s theory interpreted by Laplace ul-
tradistributions;

• Jean-François Colombeau (Grenoble)
Nonlinear generalized functions and the He-
isenberg-Pauli calculations;

• Michael Kunzinger (Vienna) 
Recent progress in special Colombeau algebras 
– geometry, topology, and algebra;  

• Dietmar Vogt (Wuppertal) 
Partial differential operators in spaces of real 
analytic functions: right inverses  and solu-
tions with parameters;

Wykład plenarny prof. H. Komatsu (autor zdjęcia: K. Halik)
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• Boris Mityagin  (Ohio, Columbus) 
Schrödinger and Hill operators with singular 
H potentials;

• Jan Kisyński (Warszawa) 
Regular initial values for linear Cauchy pro-
blem in a Banach space;

• Stevan Pilipović (Novi Sad) 
Convoluted operator families and abstract 
Cauchy problems;

• Michael Oberguggenberger (Innsbruck)
Solutions to hyperbolic systems in the dual of 
the Colombeau algebra;

• Paweł Domański (Poznań)
Analytic dependence on parameters of solu-
tions of linear partial differential equations 
on spaces of distributions;

• Michael Langenbruch (Oldenburg)
Vectorvalued hyperfunctions;

• Soon-Yeong Chung (Seoul)
Laplace equations on nonlinear networks and 
their inverse problems;

• Jean-André Marti (Pointe-à-Pitre)
Regularity, local and microlocal analysis in 
theories of generalized functions;

• Man Wah Wong (Toronto)
Fourier-Wigner transforms and Liouville’s 
theorems for the sub-Laplacian on  the He-
isenberg group;

• Luigi Rodino (Torino) 
Gelfand-Shilov spaces and applications;

• Todor Gramchev (Cagliari)  
Scales of anisotropic spaces of ultradifferentia-
ble functions;

• Ricardo Estrada  (Louisiana, Baton Rouge) 
Distributions that are functions; 

• James Vickers (Southampton) 
Generalized differential geometry;

• Joachim Toft (Växjö) 
Continuity properties for pseudo-differential 
operators acting on  modulation  spaces.
Poza wykładami plenarnymi uczestnicy 

konferencji (w tym sześć osób z Instytutu 

Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego) 
wygłosili w dwóch sekcjach popołudniowych 
26 wykładów (30-minutowych) oraz 25 ko-
munikatów (15-minutowych). 

Konferencji towarzyszyła także sesja na-
ukowa poświęcona pamięci profesora Jana 
Mikusińskiego w dwudziestą rocznicę śmier-
ci, na której wygłoszono dwa odczyty i kil-
kanaście wspomnień. Odbyła się także sesja 
problemowa.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem 
do druku proceedings konferencji GF 07, 
które wobec dużej liczby prezentacji w czasie 
konferencji oraz zgłoszonych do publikacji 
artykułów ukażą się w dwóch oddzielnych 
wydawnictwach: w Banach Center Publica-
tions, serii wydawniczej Centrum Banacha  
oraz w znanym czasopiśmie specjalistycznym 
Integral Transforms and Special Functions.

Warto podkreślić, że w organizacji konfe-
rencji bardzo duży udział miał  tzw. lokalny 
komitet organizacyjny, składający się w isto-
cie z grupy pracowników Zakładu Analizy 
Matematycznej Instytutu Matematyki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, którego pracami  
kierowała dr Swietłana Minczewa-Kamiń-
ska, a członkami byli: mgr Aneta Dadej, 
mgr Katarzyna Halik, mgr Sławomir So-
rek. Pomoc techniczną w przygotowaniu 
(widocznego na początku artykułu) logo 
konferencji okazał nam pan mgr Tomasz 
Gwóźdź. Bardzo istotna była także rola pana 
mgr. Jana Szczęsnego, który pomagał nam 
w prowadzeniu na bieżąco strony interneto-
wej konferencji, gdzie znajdują się wszystkie 
istotne informacje na temat konferencji GF 
07, a także galeria zdjęć zrobionych w czasie 
jej trwania. Zachęcamy wszystkich zaintere-
sowanych do odwiedzenia tej strony: 
http://www.impan.gov.pl/~gf07.

Profesorowie przy ognisku: J.F. Colombeau, B. Bojarski, J.A.  Marti (autor zdjęcia: S. Minczewa-Kamińska)

Nominacje 
profesorskie

W ostatnim czasie prezydent 
RP nadał tytuły profesorów 
trójce naszych nauczycieli aka-
demickich. 

Prof. dr hab. Andrzej Kwolek – dziekan 
Wydziału Medycznego, absolwent Śląskiej 
Akademii Medycznej w Katowicach (1966); 
dr n. med. – Śląska Akademia Medyczna 
w Katowicach (1971); dr hab. Akademia 
Medyczna w Warszawie (1995). Od 1996 r. 
w rzeszowskiej WSP, potem w UR. Specjali-
sta w zakresie rehabilitacji medycznej (m. in. 
rehabilitacja w udarach mózgu, nowe techni-
ki biologicznego sprzężenia zwrotnego, reha-
bilitacja w stwardnieniu rozsianym, rehabili-
tacja po urazach rdzenia kręgowego i in.). 

Prof. dr hab. Maria Droba – dr nauk przy-
rodniczych UJ w Krakowie (1976), dr hab. 
nauk rolniczych na Wydziale Zootechnicz-
nym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsz-
tynie (1990). Od 2001 r. profesor nadzwy-
czajny w Uniwersytecie Rzeszowskim – obec-
nie Wydział Biologiczno-Rolniczy. Główny 
kierunek badań poznawczych Pani Profesor 
dotyczy identyfikacji i charakterystyki wła-
ściwości biochemicznych glikohydrolaz ukła-
du rozrodczego ptaków. 

Prof. dr hab. Barbara Rejduch – profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego 
od roku 2005, obecnie Zamiejscowy Wy-
dział Biotechnologii-Zakład Biotechnologii. 
Wcześniej, w latach 1982–2002 asystent i ad-
iunkt w Instytucie Zootechniki w Krakowie; 
od 2003 docent w tymże Instytucie. Bada-
nia: cytogenetyka zwierząt; analiza sekwencji 
satelitarnych DNA zwierząt gospodarskich; 
ocena polimorfizmu i ekspresji genów wa-
runkujących cechy użytkowe zwierząt; ocena 
wrażliwości/oporności na gąbczaste encefalo-
patie owiec i świń.

Sylwetki profesorów przedstawimy w ko-
lejnym wydaniu „Gazety Uniwersytec-
kiej”.
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Dialog dwóch kultur” to kolejna już 
impreza w cyklu realizowanym w 
Krzemieńcu, mieście urodzin Juliu-

sza Słowackiego. To dawne, kresowe miasto, o 
bogatej historii i nieocenionych zasługach dla 
oświaty i kultury polskiej. Miejsce magiczne, 
ze śladami wielowiekowego współżycia kultur 
i narodowości: ruskiej, polskiej, żydowskiej, 
bogate w zabytki architektury: ruiny zamku 
Bony, kościoły, monastery, cerkwie, dworki i 
pałace czy zwykłe domy pamiętające jeszcze 
czasy Konstytucji 3 maja. To także miejsce 
tragicznych doświadczeń wielu wojen, często 
bratobójczych, ale przede wszystkim miejsce 
o niepowtarzalnym charakterze i zachwycają-
cym krajobrazie.

Tradycje literackie i naukowe z czasów ro-
mantyzmu i dwudziestolecia międzywojen-
nego stara się kontynuować, w zmienionej 
rzeczywistości politycznej, Muzeum Naro-
dowe Ziemi Przemyskiej. Pierwszą próbą re-
aktywowania tej wspaniałej przeszłości było 
spotkanie w 1999 r. z okazji obchodzonego 
wtedy Roku Słowackiego. W jego ramach 
odbyły się warsztaty pod nazwą „Tam, gdzie 
Ikwy srebrne fale płyną...” oraz sesja naukowa 
i I Spotkanie Pisarzy Polski i Ukrainy. Wy-
stawę poplenerową otwierali wtedy wspólnie 
ministrowie kultury obu sąsiadujących kra-
jów. 

W 2000 roku w Liceum Krzemienieckim 
naukowcy z Polski i Ukrainy dzielili się swymi 
refleksjami na temat historii literatury okresu 
romantyzmu. Przed dworkiem Słowackiego 
swe wiersze recytowali poeci. Na terenie mia-
sta i okolicy pracowali artyści malarze.

Następne spotkanie (III Spotkanie Pisarzy 
i Naukowców Polskich i Ukraińskich) mia-
ło miejsce na przełomie sierpnia i września 
2006 r. Odbyły się Warsztaty Kulturowo-
-Artystyczne „Z biegiem Ikwy”. Nowym 
elementem było I Spotkanie Muzealników 
Polskich i Ukraińskich.

Spotkania Krzemienieckie, gromadzące 
animatorów i twórców kultury, literatów, na-
ukowców, muzealników, muzyków i malarzy 
służą budowaniu współpracy w dziedzinie 
kultury dwóch narodów: polskiego i ukra-
ińskiego, przy pomocy języka najbardziej 
uniwersalnego, którym jest mowa kultury i 
język nauki. 

W latach 2001–2004 we współpracy ukra-
ińsko-polskiej, zarówno władz, jak i muzeal-
ników, dokonano prac remontowo-konser-
watorskich dawnego dworku rodziny Sło-
wackich, gdzie urządzone zostało Muzeum 
Juliusza Słowackiego. Dworek-muzeum 
Słowackiego to budowla powstała w 1910 r. 
staraniem Euzebiusza Słowackiego. Poeta 
spędził w Krzemieńcu zaledwie dwa pierw-
sze lata swego życia (1810-1811) w domu 
dziadków Aleksandry i Teodora Januszew-
skich, który stanowił własność Gimnazjum 
Wołyńskiego, owych przesławnych „Aten 
Wołyńskich”. Dom ten w 1921 r. rozebrano, 
zaś w 2003 r. umieszczono na tym miejscu 
niewielki kamienny monument z napisem 
informującym, że stał tam dom, w którym 
urodził się Juliusz Słowacki. 

W 2007 roku, między 20 sierpnia a 5 
września zorganizowano kolejne spotkanie 
w Krzemieńcu. Nadzwyczaj bogaty pro-
gram Międzynarodowego Polsko-Ukraiń-
skiego Spotkania „Dialog dwóch kultur” 
obejmował szereg różnorodnych imprez. 
Najdłużej trwały międzynarodowe warsztaty 
kulturowo-artystyczne „Pod okiem pamięci 
/ Pomiędzy gór szczytem”, których kurato-
rem była dr Urszula Olbromska. Zakończył 
je 1 września, w Muzeum Krajoznawczym 
w Krzemieńcu, wernisaż wystawy poplene-
rowej połączony z prezentacją wydawnictwa 
Z biegiem Ikwy.

Tego samego dnia w Muzeum Juliusza Sło-
wackiego, po powitaniu gości przez jej dyrek-
tora panią Tamarę Sieninę i wystąpieniach 
oficjalnych przedstawicieli władz Ukrainy 
i Polski, złożono kwiaty pod pomnikiem 
Tarasa Szewczenki i Juliusza Słowackiego. 
Następnie odbył się koncert muzyki roman-
tycznej w wykonaniu Ewy Ossowskiej (for-
tepian). Wykład inauguracyjny na temat Ta-
deusz Czacki a Krzemieniec wygłosiła dr Ewa 
Danowska z Biblioteki Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Po nim zaprezen-
towano księgę materiałów z ubiegłorocznych 
spotkań: Dialog dwóch kultur, zeszyt 1, część 
literacka. Wydawnictwo omówiła Helena 
Haśkiewicz z Muzeum Słowackiego. 

Niedzielę 2 września zdominowało „Spo-
tkanie Muzealników”. Referaty wygłosili: 
Jolanta Pol z Muzeum Literatury im. Adama 

Mickiewicza w Warszawie: Muzeum Juliusza 
Słowackiego w Libanie; Margerita Giecewicz 
z Krzemieńca podzieliła się swoimi reflek-
sjami na temat: Dziewczynka z wiersza. Hi-
storia jednego odkrycia; Grażyna Połuszejko, 
kierownik Muzeum-Dworku Wincentego 
Pola w Lublinie, Wincenty Pol i jego związki 
z Kresami; Lidia Putowska, kierownik Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 
Sienkiewicz wobec Słowackiego, Wira Kom-
ziuk, dyrektor Muzeum-Siedziby Łesi Ukra-
inki w Kołodieżnom, Nowe nabytki Muzeum 
Łesi Ukrainki; dr Alicja Matracka-Kościel-
ny, dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku, Stawisko. Tra-
dycje literacko-muzyczne wczoraj i dziś, Maria 
Fedun, kustosz Muzeum Salomei Kruszel-
nickiej w Białej, Salomea Kruszelnicka na 
polskiej scenie.

Popołudnie i wieczór wypełniły spotkania 
poetycko-muzyczne „W Saloniku Salomei”, 
jak koncert w wykonaniu rodziny Melny-
czuków, artystów z Tarnopola: matki Natalii 
(fortepian), syna Płatona (śpiew), córki Marii 
(śpiew), ojca Mykoły (śpiew). Następnie Ire-
na Sandecka (z Krzemieńca) postać niezwy-
kła, swoisty żywy pomnik kultury polskiej na 
Krzemieńszczyźnie, prezentowała tom swo-
ich utworów lirycznych zatytułowany Wier-
sze spod Góry Bony, wydany z okazji dziewięć-
dziesiątej piątej rocznicy swych urodzin. Ja-
nusz Wasylkowski (z Warszawy) przedstawił 
najnowszy numer redagowanego przez siebie 
„Rocznika Lwowskiego”. Wystąpili także po-
eci ukraińscy: Sergiusz Syniuk (z Szumska) 
i Tamara Sienina (z Krzemieńca).

W poniedziałek 3 września, po mszy w Ko-
ściele Polskim za duszę ś.p. Juliusza Słowac-
kiego, odbyła się sesja naukowa „Słowem za-
trzymane – Wołyńskie fascynacje literackie”. 
Obrady prowadził prof. Mieczysław Inglot, 
a referaty przedstawili: dr hab. Aleksander 
Madyda z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, O twórczości Zygmunta Haupta, 
Alina Szulgan, kustosz Muzeum Juliusza Sło-
wackiego w Krzemieńcu, Język starszego poko-
lenia Polaków w Krzemieńcu, dr Jan Wolski 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wołyńska 
impresja krajobrazowa Wacława Iwaniu-
ka, Sergiusz Syniuk (członek Ukraińskiego 
Związku Pisarzy z Szumska), Krajoznawstwo 

Dialog dwóch kultur

Jan Wolski
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poetyckie jako jeden z głównych aspektów litera-
tury wołyńskiej połowy XX wieku, dr Ludmiła 
Siryk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, Ukrainofilstwo w twórczości 
Józefa Łobodowskiego. Ponadto w tej części 
wystąpili: Mariusz J. Olbromski, dyrektor 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 
który zaprezentował wydawnictwo Śladami 
słów skrzydlatych – kilka uwag o dziejach li-
teratury polskiej na terenach obecnej Ukrainy 
oraz Natalia Puszkar, główny inwentaryza-
tor Okręgowego Muzeum Krajoznawczego 
w Łucku, która opowiedziała o Włodzimie-
rzu Wysockim – poecie i fotografie z Wołynia.

Tego dnia część popołudniowa cyklu spo-
tkań została zatytułowana „Święto fortepia-
nu” i objęła wystąpienie Tamary Sieniny, dy-
rektor Muzeum J. Słowackiego w Krzemień-
cu, O Marii Danilewicz i jej darze. Następnie 
uczestnicy mieli możność wysłuchania kon-
certu artystów ukraińskich: Aleksandra Mar-
czenki (gitara, fortepian, wokal, poezje wła-
sne) oraz Elisabethy Uszakowej, Walentyny 
Ostapczuk i Aliny Obeziuk. Koncert prze-
platany był prezentacjami własnej twórczo-
ści poetyckiej autorów polskich: Krzysztofa 
Kołtuna (z Chełma), Alfonsa Soczyńskiego 
(z Wrocławia) oraz Mariusza J. Olbromskie-
go (z Przemyśla). 

4 września to data urodzin autora Kordiana 
i dlatego też został on nazwany Dniem Juliu-

sza Słowackiego. Prof. Stanisław Makowski 
z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił 
wykład: Krzemienieccy bohaterowie „Dumy 
o Wacławie Rzewuskim”, zaś Andrzej Palu-
chowski, emerytowany dyrektor Bibliote-
ki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
przekazał Kilka uwag o głównych potrzebach 
wydań dzieł Juliusza Słowackiego. Ponadto 
wystąpili: dr Włodzimierz Toruń z Instytu-
tu Badań nad Twórczością Cypriana Kamila 
Norwida KUL z referatem: Norwid a Słowac-
ki, natomiast Tamara Sienina zaprezentowała 
almanach ukraińskiej twórczości literackiej 
Tam, gdzie Ikwa srebrna płynie ... Wspierało 
ją prawie dwadzieścioro autorek i autorów 
ukraińskich. 

Tym intensywnym spotkaniom, prezenta-
cjom i dialogom towarzyszyły liczne wyciecz-
ki po Krzemieńcu i okolicy. Uczestnicy mieli 
okazję odetchnąć atmosferą Lwowa, zobaczyć 
zamek w Podhorcach. Była podróż wzdłuż 
Ikwy do Podkamienia i Nakwaszy, rodzinnej 
miejscowości Leopolda Buczkowskiego, gdzie 
nadzwyczaj serdeczne przyjęcie zgotowała nam 
młodzież miejscowej szkoły noszącej imię pi-
sarza. Stworzono tam właśnie Izbę Pamięci, 
do której pamiątki przekazali prof. Oksana 
Weretiuk z Uniwersytetu Rzeszowskiego 
i prof. Stanisław Makowski z UW. Zachwyca-
liśmy się Horyniem i Ławrą Poczajowską oraz 
zbiorami Zamku w Olesku.

Oddziaływania tego typu spotkań są długo-
falowe. Wyostrzają spojrzenie, stają się próbą 
nakreślenia obszaru wzajemnych stosunków, 
służą badaniu linii podziału i obszarów moż-
liwych porozumień.

Zmienna, i często bolesna, historia polsko-
-ukraińska tłumaczy, dlaczego wywołuje ona 
niekiedy odmienne czy wręcz przeciwstawne 
oceny i emocje. Nie można żyć normalnie, 
kiedy wśród ludzi dominować będą nienawiść 
i pogarda, a rzeczywistość określana będzie 
przez stereotypy i uprzedzenia. Trzeba więc 
poznać wzajemnie historię, ale nie dać się jej 
sparaliżować. Należy szukać tych elementów, 
które nas łączą mimo starych czy nowych 
granic. Tylko budowanie wspólnoty, oczy-
wiście przy zachowaniu własnej odrębności, 
ma sens. Jedną z takich form wzajemnego 
zbliżenia są właśnie spotkania-konferencje, 
jak te organizowane w Krzemieńcu, mieście 
ważnym dla jednego i drugiego narodu, mie-
ście wspólnym.

Poprzez tego typu dwustronne działania 
tworzą się coraz lepsze warunki do wza-
jemnego poznawania literatury, kultury 
i historii, bez czego nie będzie prawdziwie 
głębokiej i dobrosąsiedzkiej współpracy 
obu państw – Ukrainy i Polski. Współpra-
cę tę należy rozwijać i pogłębiać, stwarzać 
nowe formy wspólnych działań. 

KONFERENCJE NAUKOWE



Styczeń-Luty 2008, nr 1 (49) 14

Wśród licznych skarbów kultury 
Podkarpacia czołowe miejsce zaj-
muje pałac w Łańcucie. Siedziba 

Lubomirskich i Potockich przyciąga tysiące 
turystów. Wspaniały klasycystyczny park jest 
miejscem, gdzie można prawdziwie odpo-
cząć.

Jesienią roku 2005 Zakład Języka Polskiego 
Instytutu Filologii Polskiej UR zorganizował 
w Łańcucie ogólnopolską konferencję nauko-
wą Przemiany języka polskiego na tle przemian 
współczesnej kultury. Konferencja ta cieszyła 
się nadspodziewaną popularnością. Jej owo-
cem jest wartościowy tom pod tym samym 
tytułem, który ukazał się w 2006 roku przy-
gotowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

Powodzenie pierwszej konferencji zachęci-
ło nas do zorganizowania następnego spotka-
nia w Łańcucie, które odbyło się w dniach 
16–17 października 2007 roku. Tym razem 
zatytułowaliśmy nasze obrady Silva rerum – 
rzecz o współczesnej polszczyźnie. Druga kon-
ferencja łańcucka zgromadziła najwybit-
niejszych polskich językoznawców badają-
cych relacje między językiem a kulturą. Te 
dwa fenomeny są ze sobą ściśle powiązane, 
gdyż język stanowi zawsze fundament każdej 
kultury, natomiast kultura przez swoje ten-
dencje, system wartości, także różne mody 
mocno wpływa na język.

  O najnowszych zmianach języka polskiego 
dyskutowali badacze z kilkunastu ośrodków 

naukowych: z Krakowa, Poznania, Wrocła-
wia, Lublina, Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, 
Opola, Katowic, Rzeszowa, Tarnowa. Gości-
liśmy wielu znakomitych profesorów, po-
lonistów językoznawców, m. in. Andrzeja 
Markowskiego przewodniczącego Rady 
Języka Polskiego, czy Bogusława Dunaja 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i PAN-u. 

Konferencja miała oryginalną formułę, 
gdyż połączyliśmy zwiedzanie pałacu z na-
ukową dyskusją. Niezwykłe wrażenie zrobiła 
na uczestnikach lekcja w bibliotece pałaco-
wej i wizyta w synagodze.

Uczestnicy spotkania najmilej jednak wspo-
minają wizytę w Muzeum Gorzelnictwa, czyli 
w dawnej fabryce likierów, rosolisów i rumu 

hr. Potockiego. Tutaj rozwiązały się wszystkie 
języki, nawet te najbardziej oporne, dyskuto-
waliśmy nie tylko o języku, polskim i polskiej 
kulturze, ale i o smaku próbowanych trun-
ków, wyczuwanych fizycznie przez język, tym 
razem ten nasz w zadowolonej „gębie”. 

Powodzeniu konferencji służyła także per-
fekcyjna organizacja, którą zapewniły Panie 
z Zakładu Języka Polskiego IFP UR: dr hab. 
Jadwiga Lizak, dr Ewa Błachowicz i dr 
Ewa Oronowicz-Kida. Mieliśmy niezwy-
kłą pogodę, bo było prawdziwe babie lato 
i park łańcucki wyglądał bajkowo, oraz bar-
dzo dobre warunki zakwaterowania w dwóch 
łańcuckich pensjonatach, które nazywają się 
Pałacyk i Szwadron. Było wygodnie, z lekka 
staroświecko.

Wygłoszone referaty miały dużą wartość na-
ukową i będą wydane w osobnej publikacji. 

Łańcuckie spotkania polonistyczne stają się 
tradycją. Cieszymy się z tej nowej formy pro-
mocji Uniwersytetu i Podkarpacia. Poloni-
styczna brać z całej Polski już chce przyjechać 
na następną konferencję – nie tylko z powo-
du wspaniałego miejsca, czy dostatku rumów 
i rosolisów, ale dlatego, by podyskutować 
o naszej współczesnej polszczyźnie, która 
tak gwałtownie się zmienia pod wpływem 
konsumpcjonizmu, medialności, ameryka-
nizacji, rewolucji informatycznej i tendencji 
ponowoczesnych. A taka dyskusja w Łańcu-
cie to więcej niż dyskusja, to radość spotka-
nia z przyjaciółmi w niezwykłym, pięknym, 
pełnym historii miejscu. Ta radość czyni nas 
lepszymi! Zarówno w pracy naukowej, jak 
i w kontaktach z drugimi.

Łańcucka dyskusja 
o języku i kulturze

Kazimierz Ożóg

KONFERENCJE NAUKOWE



Styczeń-Luty 2008, nr 1 (49)15

W ostatnich latach kraje Unii Eu-
ropejskiej coraz częściej stosu-
ją zasadę partnerstwa w dzia-

łaniach na rzecz rozwoju infrastruktury 
technicznej i społecznej oraz świadczeniu 
usług publicznych. Idea ta postrzegana jest 
jako szansa na aktywność ekonomiczną 
w sytuacji nieskuteczności mechanizmów 
gospodarki rynkowej, niezapewniających 
sprawiedliwości społecznej, a prowadzą-
cych do pogłębiania się nierówności i spo-
łecznego wykluczenia. Również zróżnico-
wane uwarunkowania wewnętrzne rozwo-
ju gospodarczego krajów sąsiadujących ze 
sobą oraz procesy globalizacji, zachodzą-
ce w gospodarce światowej, wpływają na 
pogłębianie się nierówności społecznych. 
Występowanie tych zjawisk obserwuje się 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
zarówno w odniesieniu do poszczególnych 
regionów, jak i wewnątrz nich. 

Aby zmieniać zaistniałą sytuację, Unia 
Europejska opracowała koncepcję pro-
gramów sąsiedztwa, wdrażanych wzdłuż 
nowych jej granic zewnętrznych. Program 
Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina 
INTERREG III A/TACIS CBC 2004–2006, 
dotyczący wschodniej granicy Unii, ma 
na celu: promowanie zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 

w obszarach przygranicznych, wspólne 
stawianie czoła wyzwaniom w dziedzinie 
środowiska naturalnego, zdrowia publicz-
nego oraz zapobieganie i zwalczanie prze-
stępczości zorganizowanej, zapewnienie 
obsługi ruchu granicznego i bezpieczeń-
stwa na granicach, promowanie wspólnych 
inicjatyw społeczności lokalnych typu „pe-
ople to people”.

Środki finansowe przeznaczone dla Pol-
ski na realizację powyższego programu 
pochodzą z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (EFRR), zaś Białoruś 
i Ukraina może je otrzymać z programu 
TACIS CBC.

W ramach programu sąsiedztwa, pra-
cownicy Katedry Teorii Ekonomii i Sto-
sunków Międzynarodowych, przy współ-
udziale Instytutu Integracji Europejskiej 
Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego 
im. Iwana Franki zorganizowali w dniach 
21–23.11.2007 r. międzynarodową konfe-
rencję naukową pt. Spójność społeczno-
-ekonomiczna a modernizacja regionów 
transgranicznych.

Konferencja stanowiła istotny element 
projektu zatytułowanego „Rzeszowsko-
-Lwowski Most Współpracy”, realizowa-
nego na podstawie umowy partnerskiej za-
wartej w dniu 16.10.2006 przez prezydenta 

Rzeszowa T. Ferenca, rektora Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego prof. dr hab. W. Bo-
nusiaka oraz prorektora Narodowego Uni-
wersytetu Lwowskiego im. I. Franki prof. 
dr hab. V. Myhaylovycha Kyrylycha. 
Udział w konferencji dla beneficjentów 
z  obszaru przygranicznego był bezpłatny, 
źródłem jego finansowania w 25% były 
środki własne Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, zaś w 75% Europejskiego Funduszu 
Regionalnego Unii Europejskiej, w ramach 
Priorytetu 2 – „Rozwój kapitału ludzkiego 
i transgranicznej współpracy instytucjo-
nalnej włącznie z bezpieczeństwem na gra-
nicach Unii Europejskiej”. Działania 2.1. 
„Wzmocnienie instytucjonalnej współpra-
cy transgranicznej oraz podniesienie jako-
ści kapitału ludzkiego” Programu Sąsiedz-
twa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG 
IIIA/TACIS CBC. 

Celem konferencji była wymiana po-
glądów oraz zidentyfikowanie czynników 
sprzyjających niwelowaniu dysproporcji 
ekonomicznych, jak również barier mo-
dernizacji regionów przygranicznych. 
Merytoryczna praca w trakcie konferencji 
skupiła się na znalezieniu odpowiedzi na 
następujące pytania: 
– Jakie doświadczenia mają regiony przygra-

niczne w zakresie budowania regionalne-
go partnerstwa na rzecz osiągnięcia celów 
spójności społeczno-ekonomicznej?

– Jakie doświadczenia z programów polityki 
spójności społeczno-ekonomicznej, poli-
tyki regionalnej, realizowanych w obrębie 
krajów UE można wykorzystać przy inten-
syfikacji współpracy i modernizacji regio-
nów transgranicznych?

– W jaki sposób regiony transgraniczne za-
mierzają wykorzystać posiadane zasoby 
(w tym w szczególności kapitał ludzki, ka-
pitał społeczny) w procesie budowy kon-
kurencyjności regionalnej?

– W jaki sposób w regionach transgranicz-
nych można osiągnąć kompromisowe 
rozwiązania, w celu pogodzenia rozwoju, 
konkurencyjności i spójności społecznej? 
Czy regiony posiadają odpowiednią zdol-
ność w tym zakresie?

- Jakie koncepcje innowacji są niezbędne dla 
budowania spójności społeczno-ekono-

Czy uczelnie wyższe mogą skutecznie uczestniczyć 
w budowaniu regionalnego partnerstwa na rzecz intensyfikacji współpracy 

i modernizacji regionów przygranicznych? 
Międzynarodowa konferencja „Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych” 

21–23 listopada 2007, Rzeszów, Kolbuszowa, Berezka
Władysława Jastrzębska, Małgorzata Lechwar

dokończenie na s. 15
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micznej i modernizacji regionów transgra-
nicznych?
Ponadto dla beneficjentów projektu zorga-

nizowano wyjazdy studyjne, których celem 
było tworzenie sieci współpracy przedsta-
wicieli sektora nauki, biznesu i władz lokal-
nych, służącej podejmowaniu przedsięwzięć 
o charakterze gospodarczym oraz wymianie 
doświadczeń organizacyjnych i instytucjo-
nalnych. 

W konferencji uczestniczyło 50 osób re-
prezentujących ukraińskie i polskie uczelnie, 
biznes oraz władze samorządowe. Wśród 22 
uczestników ukraińskiego „świata” nauki 
znajdowali się przedstawiciele Lwowskie-
go Uniwersytetu Narodowego im. I Franki, 
Politechniki Lwowskiej, Narodowo-Leśnego 
Uniwersytetu Ukrainy, Lwowskiej Akademii 
Komercyjnej oraz Instytutu Badań Regional-
nych Narodowej Akademii Nauk we Lwowie. 
Dziewięcioosobowej grupie biznesmenów 
przewodniczył dyrektor Wydziału Organiza-
cyjnego Lwowskiej Izby Handlowo-Przemy-
słowej Mirosław Dymitrakh.

Gośćmi honorowymi konferencji byli: wo-
jewoda województwa podkarpackiego Ewa 
Draus, wicemarszałek Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego Bog-
dan Rzońca, prezes Izby Handlowo-Przemy-
słowej w Rzeszowie Mieczysław Łagowski 
oraz przedstawicielka Konsulatu Honorowe-
go Ukrainy w Rzeszowie Evelina Bryczek.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał 
koordynator projektu, kierownik Katedry 
Teorii Ekonomii i Stosunków Międzyna-
rodowych, prof. dr hab. Michał Gabriel 
Woźniak. Następnie głos zabrali goście kon-
ferencji: Ewa Draus, Bogdan Rzońca i rektor 

Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. 
Włodzimierz Bonusiak.

W pierwszym oraz trzecim dniu konferen-
cji przeprowadzono obrady plenarne oraz 
obrady w sekcjach pod przewodnictwem 
moderatorów: dra hab. prof. UR Mieczy-
sława Króla, dra hab. prof. UR Grzegorza 
Ślusarza, dr Władysławy Jastrzębskiej, dr 
Małgorzaty Lechwar oraz dr Krystyny Le-
śniak-Moczuk.

Debata toczyła się wokół uwarunkowań, 
osiągnięć i problemów współpracy przedsię-
biorstw i uczelni służącej modernizacji regio-
nów transgranicznych. Zagadnienia te zostały 
podjęte w wystąpieniach gości z Ukrainy, a w 
szczególności prof. doc. dr Bohdana Huda, 

kierownika Instytutu Integracji Europejskiej 
Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. 
I Franki, prof. dra hab. J. Mykhasiuka, doc. 
dr H.J. Scherby i innych. Istotną kwestię 
modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego 
w kontekście współpracy transgranicznej poru-
szył prof. dr hab. M.G. Woźniak. Aspekty in-
stytucjonalne współpracy zostały przedstawione 
w wystąpieniach prof. dr hab. N. Mikuły, prof. 
dr S.Y. Pisarenko i asystentki J. Nasidnyk oraz 
dr K. Stępień i dr M. Lechwar. 

W drugim dniu konferencji były trzy wy-
jazdy studyjne: do WSK „PZL-Rzeszów S.A., 
Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzyw-
nego „Orzech” Sp. z o.o., Kolbuszowa oraz 
gospodarstwa agroturystycznego i pensjona-
tu „Karino” – Berezka. 

W WSK „PZL – Rzeszów” S.A. dr M. Lesz-
czyńska zorganizowała zwiedzanie trzech 
wydziałów: Wydział Komponentów Bla-
szanych, Montażu Elementów Blaszanych 
i Orurowania Silników Lotniczych oraz spo-
tkanie z kierownikiem Działu Komunikacji 
– A. Czarneckim, który przedstawił prezen-
tację multimedialną na temat przekształceń 
własnościowych i ekonomicznych firmy, 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych w procesie produkcji i w systemie 
motywacyjnym pracowników. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele polskich uczelni 
wyższych i instytucji naukowych z Ukrainy.

Równocześnie odbyło się spotkanie studyjne 
przedstawicieli ukraińskiego biznesu w Zakła-
dzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
„Orzech” Sp. z o.o. w Kolbuszowej, podczas 
którego przedstawiciele zarządu zaprezento-
wali podstawowe informacje o firmie i jej kon-
taktach z ukraińskimi kontrahentami.
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W trzeciej sesji wyjazdowej uczestniczyli 
pracownicy ukraińskich i polskich uczel-
ni, właściciele firm z branży turystycznej, 
w szczególności agroturystycznej oraz przed-
stawiciel Lwowskiej Izby Handlowo-Prze-
mysłowej. Władzę lokalną reprezentowali: 
starosta powiatu leskiego Marek Scelina, 
wicestarosta powiatu bieszczadzkiego Zyg-
munt Krasowski, wójt gminy Baligród Ro-
bert Stępień oraz przedstawiciele urzędów 
gmin: Olszanica i Solina. Uczestnicy kon-
ferencji poznali wybraną trasę turystyczną 
z przewodnikiem dr. Stanisławem Janigą, 
zapoznając się z historią, walorami turystycz-
nymi regionu bieszczadzkiego oraz gospo-
darstwem agroturystycznym Alicji i Wła-
dysława Cienkich z Berezki. W pensjonacie 
„Karino” w Berezce odbyło się spotkanie, 
podczas którego reprezentanci samorządów 
lokalnych oraz agroturystyki przedstawili 
formy i zakres dotychczasowej współpracy 
z biznesem turystycznym Ukrainy. Wskazali 
ponadto na możliwości i nowe formy wspól-
nych przedsięwzięć. Uczestnicy ukraińscy 
zaprezentowali swoje przedsiębiorstwa oraz 
dotychczasowe doświadczenia współpracy 
z polskimi firmami. W czasie spotkań dwu-
stronnych (tzw. rozmów stolikowych) omó-
wiono szczegółowe zagadnienia związane 
z przyszłą współpracą. 

Doświadczenia UE dowodzą, że spójności 
społeczno-ekonomicznej dobrze służy współ-
praca transgraniczna obejmująca szerokie 
spektrum zagadnień infrastrukturalnych, 
środowiskowych, społecznych, kulturowych, 
biznesowych, politycznych, jak również praw-
no-instytucjonalnych. Istotne korzyści dla 
współpracujących regionów transgranicznych 
należy wiązać ze zwiększeniem kontaktów 
i wypracowaniem lepszego porozumienia mię-
dzy ośrodkami naukowo-badawczymi, wła-
dzami samorządowymi oraz partnerami biz-
nesowymi po obu stronach granicy. Tak ukie-
runkowana współpraca może stanowić istotny 
czynnik zapobiegania procesowi marginalizacji 
wschodnich regionów Unii Europejskiej, jak 
również zmniejszania stopnia ich izolacji, wyni-
kającego z peryferyjnego położenia. 

Na możliwość włączenia się Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w proces współpracy trans-
granicznej należy spojrzeć nie tylko przez 
pryzmat posiadanego przez niego kapitału 
społecznego, w którym (jak pokazała wy-
żej opisana konferencja) tkwią potencjalne 
źródła skutecznego promowania inicjatyw 
transgranicznych. Współpraca ponad gra-
nicami państw wymaga współfinansowania 
przedsięwzięć ze środków własnych Uczelni. 
A ten aspekt jest niewątpliwie barierą w bu-
dowaniu „mostów współpracy”.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Technika – Informatyka – Edukacja 2007

Wojciech Walat

dokończenie na s. 18

W dniach 18–19 września 2007 r. 
w Iwoniczu Zdroju odbyła się 
V Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa pt. Technika – Informatyka – Edu-
kacja 2007, zorganizowana przez Zakład 
Dydaktyki Techniki i Informatyki Instytutu 
Techniki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod 
patronatem JM Rektora prof. dra hab. Wło-
dzimierza Bonusiaka.

Komitetowi naukowemu konferencji prze-
wodniczył dr hab. prof. UR Waldemar Fur-
manek (Uniwersytet Rzeszowski). W skład 
Komitetu weszli też nauczyciele akademiccy 
z uczelni krajowych i zagranicznych: prof. dr 
hab. Mirosław Frejman (Uniwersytet Zielo-
nogórski), prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski 
(Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), 
prof. dr hab. Jolanta Wilsz (Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie), prof. dr hab. inż. 
Jan Stoffa, doc. dr Miroslav Chráska, doc. dr 
Jiří Kropáč (Pedagogická Fakulta Univerzita 
Palackého, Olomouc – Czechy), prof. dr hab. 
Juraj Plenković (University of Rijeka – Chor-
wacja), prof. dr hab. Viktor Sidorenko (Natio-
nal Pedagogical University of Kiyv – Ukraina).

Sekretarzem naukowym konferencji był dr 
Wojciech Walat, a w komitecie organizacyj-
nym spotkania pracowali: Anna Tabaczek, 
mgr Arkadiusz Nisztuk, mgr Waldemar Lib.

Konferencję otworzył dyrektor Instytutu 
Techniki, Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. 
zw. dr hab. inż. Andrzej Bylica.

Obrady podzielono na dwie części. W pierw-
szej były trzy sekcje tematyczne, w drugiej ob-
radowano w dwóch sekcjach. Wygłoszono 72 
referaty, w tym 30 przez uczestników zagra-
nicznych, m.in. z uniwersytetów w: Osijeku, 
Rijece, Zadarze i Zagrzebiu (Chorwacja), Usti 
n. Łabą, Czeskich Budziejowicach, Plzeniu 
i Ołomuńcu (Czechy), Jekaterynburgu (Ro-
sja), Bańskiej Bystrzycy, Nitrze i Preszowie 
(Słowacja), Kijowie (Ukraina) oraz z San-
ta Ana College (California, USA). Krajowe 
ośrodki akademickie reprezentowali naukowcy 
z Uniwersytetów: Bydgoskiego, Opolskiego, 
Rzeszowskiego, Śląskiego i Zielonogórskiego; 
Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, Akademii Pedagogicznej w Krakowie; 
Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, 
Politechniki: Częstochowskiej, Lubelskiej, Ra-
domskiej i Wrocławskiej, Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania we Wrocławiu, Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

Przygotowane przez uczestników konferen-
cji referaty posłużyły za podstawę do opra-
cowania recenzowanych prac zbiorowych, 
opublikowanych w postaci dwóch tomów 
pod redakcją dra hab. prof. UR Waldemara 
Furmanka (tom VII) i dra Wojciecha Walata 
(tom VIII).

Obrady plenarne rozpoczęło wystąpienie 
dr hab. prof. UR Waldemara Furmanka pt. 
Edukacja techniczna i informatyczna koniecz-
nym komponentem polskiego modelu oświaty, 
w którym autor uzasadniał konieczność ist-
nienia w polskim systemie oświaty edukacji 
technicznej i informatycznej jako nieredu-
kowalnych komponentów dynamizujących 
cały system edukacji ogólnej. W drugim wy-
stąpieniu plenarnym, pt. Identifikovanie ele-
mentarnej bazy vedeckotechnickej gramotnosti 
doc. PaedDr., Jozef Pavelka CSc (Uniwersy-
tet w Preszowie, Słowacja) omówił problemy 
związane z opracowywaniem ustalania na-
ukowo-technicznej podstawy programowej 
dla edukacji technicznej w szkołach ogól-
nokształcących, współautorką referatu była 
prof. PhDr., Maria Kożuchova CSc (Uniwer-
sytet w Bratysławie, Słowacja).

W części konferencji zatytułowanej Teo-
retyczno-praktyczne problemy edukacji tech-
nicznej obrady przeprowadzono w czterech 
sekcjach.

W sekcji pierwszej – Dawne i współczesne 
problemy edukacji technicznej –  autorzy sku-
pili się na: idei pracy i wychowaniu gospodar-
czym w dziejach polskiej myśli pedagogicz-
nej; warunkach powstania dokształcającego 
szkolnictwa zawodowego i jego rozwoju na tle 
górnośląskiej gospodarki przemysłowej oraz 
zaistniałych przemian społeczno-politycznych 
i oświatowych w tym regionie; nowych zada-
niach stojących przed szkołą przygotowującą 
do funkcjonowania w nowoczesnym społe-
czeństwie: tworzącą stabilne wykształcenie 
i będącą podstawą wielokrotnego (nawet 7-
-krotnego) przekwalifikowania się z zawodu 
na zawód, motywacji do ciągłej nauki, w tym 
w zdrowym i aktywnym „trzecim wieku”; za-
gadnieniach związanych z przygotowaniem 
nauczycieli przedmiotów zawodowych do 
nauczania osób niepełnosprawnych z wyko-
rzystaniem modułowego systemu kształcenia; 
orientacji zawodowej jako jednej z zagubio-
nych funkcji szkoły współczesnej; roli szkol-
nych ośrodków kariery jako szansy edukacyj-
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nej dla młodzieży kształcącej się i poszukującej 
pracy. Tę część obrad zakończyły dwa wystą-
pienia, z których pierwsze dotyczyło określe-
nia wpływu rysunku technicznego na ocenę 
kwalifikacji zawodowych na podstawie analiz 
arkuszy egzaminacyjnych dla zawodów: tech-
nik mechanik, ślusarz, mechanik – monter 
maszyn i urządzeń, w drugim zaś możliwości 
wykorzystania technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych w przybliżaniu problemów 
z historii techniki i jej współczesności na zaję-
ciach uniwersytetu trzeciego wieku.

W sekcji drugiej – Wybrane problemy badań 
w edukacji technicznej – autorzy zaprezento-
wali wystąpienia poruszające problemy: opra-
cowania systemu kompetencji kluczowych dla 
edukacji technicznej i ogólnej oraz metodologii 
ich weryfikacji; metod rozwijania kluczowych 
kompetencji uczniów szkół podstawowych 
w zakresie edukacji technicznej (ze wskazaniem 
możliwych do wykorzystania serii ćwiczeń); me-
todologii badań wiedzy technicznej młodzieży 
szkolnej i akademickiej; przeprowadzania badań 
eksperymentalnych dotyczących wykorzysta-
nia multimedialnego CD-ROMu na lekcjach 
techniki; metodologii badań rozumienia pojęć 
techniczno-informatycznych przez uczniów VI 
klasy szkoły podstawowej, badań umiejętności 
technicznych uczniów na przykładzie czytania 
rysunków technicznych oraz badania poziomu 
rozwoju myślenia dywergencyjnego uczniów 
gimnazjum za pomocą testów twórczości. Na 
zakończenie przeglądu problematyki badań 
z zakresu edukacji technicznej zaprezentowano 
rozważania na temat sposobu wykorzystania 
metod aktywizujących (szczególnie metody 
projektów) i sposobów określania ich efektyw-
ności dydaktycznej.

W sekcji trzeciej – Problemy przygotowania 
nauczycieli edukacji technicznej – komparaty-
styczna analiza rozwiązań w Czechach, Polsce 
i Słowacji – autorzy przedstawili wystąpienia 
dotyczące: porównania podstawy progra-

mowej i programów nauczania w zakresie 
nauczania techniki w Polsce i Słowacji; wie-
lowymiarowego porównania wybranych pod-
systemów edukacji technicznej w wybranych 
krajach (Słowacji, Niemczech, Szwecji, Fin-
landii, Holandii, Norwegii i  innych); zanie-
dbywanej roli planowania pracy dydaktycznej 
przez nauczyciela techniki; odpowiedzialności 
spoczywającej na nauczycielu za rozwijanie 
twórczości technicznej uczniów, szczególnie 
przestrzegania wszelkich prawidłowości z tym 
związanych; problemów związanych z roz-
wijaniem twórczości w zakresie kompetencji 
kluczowych; wykorzystania metod aktywizu-
jących w przygotowaniu nauczycieli techniki; 
konieczności wprowadzenia mechatroniki 
jako specjalności w ramach kierunku studiów 
edukacja techniczno-infomatyczna; zaakcen-
towania roli praktyk pedagogicznych jako wy-
znacznika stopnia przygotowania studentów 
do pracy w szkole. W ostatnim referacie tej 
części obrad sygnalizowano problemy zwią-
zane z przygotowaniem nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej w zakresie nauczania techni-
ki do pracy w szkole. 

W sekcji czwartej – Wybrane problemy techni-
ki współczesnej – autorzy referatów przedstawili 
wybrane zagadnienia związane z unowocze-
śnieniem treści zajęć z różnych przedmiotów 
realizowanych w ramach studiów związanych 
z edukacją techniczną, a szczególnie z: dydak-
tycznymi aspektami wykorzystania kompu-
terów w procesie przygotowania produkcji; 
propozycją oraz uzasadnieniem konieczności 
wprowadzenia do szkolnictwa trzech nowocze-
snych systemów zarządzania, tj. jakości kształ-
cenia, środowiskowego oraz bezpieczeństwem 
i higieną pracy; wprowadzeniem do treści ma-
teriałoznawstwa zagadnień z zakresu wzmacnia-
nia odporności polimerowej osnowy tworzyw 
sztucznych; zjawiska heteroscedastyczności 
w procesie budowy modelu opartego o zmien-
ne otrzymane z badań eksperymentalnych, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi 
na proces wstępnej obróbki da-
nych w procesie budowy mo-
delu i możliwość występowania 
w nich zakłóceń, które powo-
dują znaczące przekłamania 
otrzymanych wyników. Część 
tę kończy rozdział, w którym 
autor przedstawia model skro-
bometru jako pomoc dydak-
tyczną przydatną w nauczaniu 
zagadnień chemicznych.

W drugiej części konferen-
cji zatytułowanej: Teoretyczne 
i praktyczne problemy edukacji 
informatycznej obrady toczyły 
się w trzech sekcjach tema-
tycznych.

W sekcji pierwszej – Stan obec-
ny i perspektywy nauczania na 

odległość – autorzy wystąpień skoncentrowali się 
na zagadnieniach związanych z różnorodnymi 
aspektami zdalnego nauczania. Otwierający tę 
część obrad referat opisywał dydaktyczne aspek-
ty projektowania oraz prowadzenia kursów 
e-learningowych, w tym zawierał wskazówki 
dotyczące budowy dobrego kursu on-line oraz 
tworzenia modułu zdalnej lekcji. W drugim 
wystąpieniu autorzy przedstawiali ogólne za-
łożenia nowego systemu komunikacji w sys-
temach dydaktycznych – opartego właśnie na 
nauczaniu zdalnym. Kolejne referaty dotyczy-
ły: wprowadzenia w problematykę związaną 
z tworzeniem systemu e-learningu na Uniwer-
sytecie J.E. Purkyne w Usti nad Łabą (Czechy); 
opisu projektu i sposobu realizacji modelu 
systemu wideokonferencji w praktyce peda-
gogicznej; identyfikacji przesłanek decydują-
cych o rozwoju edukacji i badań na odległość 
z punktu widzenia rosnącego zapotrzebowania 
na wiedzę i globalizacji świata; sprawozdania 
z badań mających na celu wskazanie tych form 
komunikacji na odległość, które są najczęściej 
stosowane przez studentów, ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu Internetu na proces 
komunikacji; przedstawienia refleksji studen-
tów uczelni pedagogicznej na temat zdalnej 
nauki jako formy zdobywania wykształcenia 
i podnoszenia kwalifikacji; określenia znaczenia 
Internetu w nauczaniu-uczeniu się matematy-
ki, jako medium wdrażającego do kształtowa-
nia twórczych postaw wobec świata; zidentyfi-
kowania możliwości wykorzystania informacji 
z Internetu jako materiałów źródłowych w pra-
cach dyplomowych na wyższych uczelniach; 
zreferowania wyników badań postrzegania 
wad i zalet Internetu w ocenie uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Trzy ostatnie wystąpie-
nia tej części były sprawozdaniem z tematów 
badawczych realizowanych przez studentów 
edukacji techniczno-informatycznej Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego w ramach studenckiego 

KONFERENCJE NAUKOWE



Styczeń-Luty 2008, nr 1 (49)19

koła naukowego i dotyczyły: możliwości wyko-
rzystania globalnych zasobów wiedzy na przy-
kładzie encyklopedii internetowej Wikipedia; 
opisu założeń projektowych i realizacji Systemu 
Witryn Studenckich – jako zintegrowanego 
społecznościowego systemu wymiany informa-
cji oraz problemów związanych z tworzeniem 
i zarządzaniem studencką witryną internetową 
na przykładzie strony Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W sekcji drugiej – Media w edukacji – au-
torzy przedstawili edukacyjne możliwości 
wykorzystania programu komputerowego 
PowerPoint; znaczenie multimedialnych pro-
gramów dydaktycznych w edukacji technicz-
nej i informatycznej; psychologiczno-peda-
gogiczne aspekty pojęcia mass mediów jako 
analiz przydatnych w badaniach pedagogicz-
nych; przykładowe rozwiązanie stanowiska 
dydaktycznego przygotowanego przez stu-
dentów obejmującego stworzenie oprogra-
mowania sterującego pracą miniobrabiarki; 
kryteria doboru barw dla potrzeb konstru-
owanych multimedialnych programów dy-
daktycznych oraz sposobu przeprowadzania 
ich diagnozy dydaktycznej; uzasadniono, że 
prezentacje komputerowe mogą być bardzo 
dobrą pomocą naukową ułatwiającą opano-
wanie wiadomości i umiejętności niezbęd-
nych w laboratorium przy wykonywaniu 
eksperymentów technicznych oraz wskazano 
na znaczenie i możliwości, jakie mają nowo-
czesne prezentacje multimedialne w edukacji. 
Część tę zakończyło wystąpienie dotyczące 
konieczności wprowadzenia nowej strategii 
programowania dydaktycznego opartego na 
technologii hipermediów, które można okre-
ślić metaprogramowaniem dydaktycznym.

W sekcji trzeciej – Kompetencje informacyj-
ne w pracy nauczyciela – autorzy przedstawili 
m.in. bariery w procesie komunikowania się 
nauczyciela z uczniem, wskazując czynniki 
determinujące prawidłowy przebieg procesu 
komunikowania się; sposób, w jaki rozwój 

narzędzi technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych determinuje konieczność poszuki-
wania nowych rozwiązań w zakresie edukacji 
informatycznej, oscylujących m.in. wokół 
dwóch zagadnień: kształcenia i wychowania 
informatycznego; szkołę współczesną w cza-
sach „nowej ekonomii” – ery informatycznej 
w kontekście zagadnień kultury organiza-
cyjnej oraz koncepcji organizacji uczącej się; 
procesy asymilacji przez nauczycieli nowych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(na podstawie badań nauczycieli edukacji 
techniczno-informatycznej) w nowej, posze-
rzonej przestrzeni społecznej w kontekstach 
działań społecznych związanych z pracą, 
rozrywką i edukacją; wyniki diagnostycz-
nych badań ustalających poziom i przejawy 
występowania kompetencji informacyjnych 
nauczycieli techniki i informatyki w zakresie 
projektowania i wykorzystywania multime-
dialnych materiałów dydaktycznych (MMD) 
oraz refleksji nauczycieli nad podejmowany-
mi (bądź niepodejmowanymi) działaniami 
na rzecz projektowania i wykorzystywania 
MMD; wpływ, jaki wymusza rozwój cywi-
lizacyjny i przemiany wynikające z przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej w zakresie 
wprowadzenia do programów średnich szkół 
plastycznych przedmiotów dotyczących tech-
nologii multimedialnych, a co z kolei wiąże 
się z ich przygotowaniem zawodowym; wy-
niki badań poziomu kompetencji informa-
tycznych w zakresie technik multimedial-
nych wśród studentów edukacji techniczno-
-informatycznej Politechniki Lubelskiej, jako 
przyszłych nauczycieli; program prezentujący 
dokształcający kurs dla nauczycieli w zakre-
sie stosowania Internetu i komputerowych 
programów multimedialnych w nauczaniu, 
a także międzyprzedmiotowy wymiar takie-
go kursu. Kolejny rozdział pokonferencyjnej 
publikacji  zawiera rozważania na temat alfa-
betyzacji informatycznej przyszłych nauczy-
cieli techniki-informatyki; dalej poznajemy 

wyniki badań dotyczące stosowania kompu-
terów z oprogramowaniem dydaktycznym 
oraz technik multimedialnych w codziennej 
pracy przez nauczycieli różnych przedmio-
tów w Czechach i w Polsce. 

W czwartej sekcji – Podstawy informatyki 
– autorzy zapoznali uczestników konferencji 
z kom-puterowym kontrolerem realizującym 
zadania kontrolno-pomiarowe i automa-
tycznie sterującym dowolnym urządzeniem; 
przykładami algorytmów realizujących pro-
ces szkieletyzacji obrazów binarnych i tono-
wanych; projektowaniem systemów agento-
wych w środowisku Java; sposobem realizacji 
procesu dydaktycznego z wykorzystaniem 
programu Simulink na przykładzie wybra-
nych przedmiotów na kierunku edukacja 
techniczno-informatyczna; interfejsem gra-
ficznym do symulacji układów dynamicznych 
w elektrotechnice. Na zakończenie zaprezen-
towano projekt aplikacji wykorzystującej wie-
dzę z zakresu systemów operacyjnych i progra-
mowania obiektowego w środowisku Delphi, 
która to aplikacja dzięki otwartej formie daje 
możliwość ingerencji w kod źródłowy progra-
mu, pozwalając tym samym na dostosowywa-
nie i modyfikowanie jego struktury do okre-
ślonych potrzeb użytkownika.

Zamknięcia i podsumowania konferencji 
dokonał dr hab. prof. UR Waldemar Fur-
manek, wskazując na szeroki zakres tematów 
poruszonych przez uczestników konferencji 
a jednocześnie  związanych ze współczesnym 
modelem kształcenia technicznego i infor-
matycznego. Prowadzone badania wskazu-
ją jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia 
w celu podniesienia efektywności kształ-
cenia w zakresie techniki i informatyki 
w szkołach ogólnokształcących, jak również 
wykorzystywania dostępnych technologii 
informacyjnych w codziennej pracy ucznia, 
studenta i nauczyciela. 

Wojciech Walat
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5 grudnia 2007 roku społeczność aka-
demicka Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz zaproszeni goście byli świadkami 

niecodziennego wydarzenia; w wypełnionej 
po brzegi sali konferencyjnej Biblioteki Głów-
nej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się 
prezentacja i promocja kolejnej książki prof. 
nauk hum. Piotra Żbikowskiego zatytuło-
wanej W pierwszych latach narodowej niewoli. 
Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny ro-
mantyzmu. Opublikowana ona została przez 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 
nakładem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
w prestiżowej serii Monografie. Dodajmy, iż 
jest to już druga książka profesora Żbikow-
skiego wydana przez tę oficynę. Wcześniejsza, 
nosząca tytuł „…bolem śmiertelnym ściśnione 
mam serce…” Rozpacz oświeconych. U źródeł 
przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805, 
ukazała się nakładem Fundacji w roku 1998.

Organizatorami grudniowej uroczystości 
byli: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz Księgarnia Akademicka 
„Libra” w Rzeszowie.

Spotkanie promocyjne zaszczycili swą obec-
nością, między innymi: rektor Uniwersytetu 
Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz 
Bonusiak, prorektor ds. kształcenia UR dr 
hab. prof. UR Stanisław Krawczyk, prorek-
tor ds. współpracy z zagranicą UR dr hab. 
prof. UR Stanisław Sagan, dziekan Wydzia-
łu Filologicznego UR prof. dr hab. Stanisław 
Uliasz, który poprowadził spotkanie, dzie-
kan Wydziału Socjologiczno-Historycznego 
UR dr hab. prof. UR Aleksander Bobko, 
dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UR dr 
hab. prof. UR Joanna Rusin. 

Na ręce prof. Piotra Żbikowskiego spłynęły 
także listy gratulacyjne od osób, które niestety 
nie mogły uczestniczyć osobiście w promocji. 
Odczytany został list od Jego Ekscelencji ks. 
Biskupa Edwarda Białogłowskiego, Wikariu-
sza Generalnego Diecezji Rzeszowskiej, który 
dziękując za zaproszenie zauważył, iż książka 
Profesora prezentuje „temat bardzo ciekawy, 
również z punktu teologicznego, gdyż prze-
kwitało wówczas apogeum kultu rozumu, 
a rodziła się epoka, która patrzyła na człowie-
ka i Boga w szerszej perspektywie (…)”. List 
kończą ciepłe słowa skierowane pod adresem 
prof. Żbikowskiego: „Proszę przyjąć serdecz-
ne gratulacje z okazji opracowania i wydania 

kolejnego dzieła ubogacającego polską kultu-
rę i naukę humanistyczną”.

Prof. Stanisław Uliasz odczytał także list od 
posła do Parlamentu Europejskiego dra Mie-
czysława Janowskiego, który napisał pod ad-
resem prof. Piotra Żbikowskiego, między in-
nymi: „Życzę najpiękniej dobrego, ciepłego 
przyjęcia owoców naukowego i literackiego 
trudu. Niechaj to uznanie, które w pełni po-
dzielam, będzie dla Pana, Panie Profesorze, 
zachętą i uskrzydleniem do dalszych wysił-
ków i badań naszej narodowej historii, w tym 
szczególnie historii ojczystej literatury”.

Po oficjalnym otwarciu i powitaniu zapro-
szonych gości prof. Stanisław Uliasz zaprezen-
tował biografię naukową Autora promowanej 
książki, prof. nauk hum. Piotra Żbikowskie-
go, dodajmy biografię niezwykle bogatą, ob-
fitującą w wiele wybitnych osiągnięć na polu 
naukowym. Wyraźnie da się w niej wyróżnić 
trzy okresy: kujawski, lubelski i rzeszowski. 
Profesor urodził się w 1935 r. we Włocławku, 
tam też zdał maturę i spędził dzieciństwo oraz 
wczesną młodość. Okres lubelski rozpoczął się 
wraz ze studiami na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim w roku 1951. Po ich ukończeniu, 
dwudziestoletni magister filologii polskiej 
podjął pracę asystenta w Katedrze Historii 
Literatury Polskiej na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Potem przez 
kilka lat był nauczycielem języka polskiego na 
Kujawach, a od 1966 r. przebywa w Rzeszo-
wie, gdzie został zatrudniony w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Rze-
szowski). Wcześniej, w 1963 r. podjął, studia 
doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim 

pod kierunkiem prof. Juliusza Nowaka Dłu-
żewskiego i w 1972 r. uzyskał stopień doktora 
nauk humanistycznych w zakresie literatu-
roznawstwa, na podstawie rozprawy Kajetan 
Koźmian. Poeta i obywatel (1797–1814), która 
wkrótce została opublikowana przez wydaw-
nictwo Ossolineum. W 1979 r. uzyskał habi-
litację w Instytucie Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk na podstawie dysertacji Dok-
tryna literacka klasycyzmu postanisławowskiego. 
Niedługo potem została ona opublikowana 
przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
W 1990 roku Piotr Żbikowski otrzymał tytuł 
profesora nauk humanistycznych, a w 1995 
został mianowany na stanowisko profesora 
zwyczajnego WSP w Rzeszowie.

Kiedy spojrzeć z perspektywy lat na do-
robek naukowy prof. Żbikowskiego, moż-
na w nim wyróżnić trzy węzłowe problemy 
badawcze. Pierwszy z nich związany jest 
z nazwiskiem Kajetana Koźmiana. W ciągu 
wielu lat Profesor prezentował coraz bogatszy 
portret tego wybitnego reprezentanta klasy-
cyzmu postanisławowskiego. Pokłosiem tego 
zainteresowania są takie prace, jak wspomi-
nana już Kajetan Koźmian. Poeta i obywatel 
(1797–1814), Wrocław 1972; Kajetan Koź-
mian. Szkic do portretu, Rzeszów 1991 oraz 
Kostium antyczny z „Mowy Cenzora Katona” 
Kajetana Koźmiana, Rzeszów 1998. Warto 
podkreślić, że prof. Piotr Żbikowski odna-
lazł też i opracował pełną wersję poematu 
Ziemiaństwo polskie Kajetana Koźmiana. Ten 
tekst ukazał się z inicjatywy Profesora w kra-
kowskim wydawnictwie Collegium Colum-
binum w 2000 r.

Prawdziwe dzieło życia,
czyli rzecz o najnowszej książce Piotra Żbikowskiego

Jolanta Kowal 
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 Drugi znaczący problem badawczy doty-
czy estetyki literackiej późnego oświecenia. 
Podjęty on został w kilku pracach, a najpeł-
niej w książce: Klasycyzm postanisławowski. 
Doktryna estetyczno-literacka (1984), drugie 
wydanie tej książki: Klasycyzm postanisławow-
ski. Zarys problematyki ukazało się w 1999 r. 
Trzeba też zaznaczyć, że sam termin: klasy-
cyzm postanisławowski zrósł się na trwałe 
z nazwiskiem i publikacjami naukowymi 
prof. Piotra Żbikowskiego. W tym samym 
nurcie problemowym można też umiejsco-
wić dwutomową książkę o poezjach więzien-
nych Hugona Kołłątaja. 

Wreszcie trzeci problem badawczy to po-
mijane dotychczas w badaniach historyczno-
literackich zjawisko przełomu oświecenio-
wo-romantycznego w Polsce. Po raz pierwszy 
został on przedstawiony w pracy „…bolem 
śmiertelnym ściśnione mam serce…” Rozpacz 
oświeconych. U źródeł przełomu w poezji pol-
skiej w latach 1793–1805 – jak wspomniano 
– w roku 1998, a po raz drugi w promowa-
nej obecnie książce, o której prof. Stanisław 
Uliasz powiedział: Wedle mojego głębokiego 
przekonania, jest to prawdziwe dzieło życia. 
Widać, jak dotychczasowe strumienie rozpo-
znań naukowych zbiegły się tu w jedno znaczą-
ce dzieło. Później przeszedł do przedstawienia 
sylwetki naukowej Autora książki. 

Dorobek prof. Żbikowskiego jest niemały: 
ponad 160 publikacji naukowych, w tym 
13 książek wydanych w renomowanych ofi-
cynach wydawniczych (PWN, Ossolineum, 
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Colle-
gium Columbinum). Rozprawy i artykuły 
Profesora były też publikowane w takich 
uznanych czasopismach naukowych, jak „Pa-
miętnik Literacki” i „Ruch Literacki”. Jest 
ponadto autorem wielu haseł w takich cho-
ciażby wydawnictwach, jak Literatura polska. 
Przewodnik encyklopedyczny czy Słownik lite-
ratury polskiego Oświecenia.

Prof. Piotr Żbikowski wypromował sied-
miu doktorów i ponad czterystu magistrów. 
Jest autorem siedmiu recenzji habilitacyj-
nych, dziewięciu recenzji doktorskich oraz 
wniosku o tytuł profesora nauk humani-
stycznych. Jest ponadto członkiem prestiżo-
wych stowarzyszeń i organizacji naukowych: 
Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem 
Osiemnastym, Komitetu Nauk o Literaturze 
PAN, Komisji Historycznoliterackiej PAN 
z oddziałem w Krakowie, Towarzystwa Na-
ukowego w Rzeszowie, a także członkiem 
Pracowni Oświeceniowej IBL. Za swoje osią-
gnięcia prof. Piotr Żbikowski otrzymał dzie-
więć razy Nagrodę Rektora i pięciokrotnie 
Nagrodę Ministra. 

Na zakończenie swojego wystąpienia prof. 
Stanisław Uliasz podkreślił, iż Profesor nie-
wątpliwie urzeka niezwykłą rozległością za-

interesowań naukowych, imponującą wiedzą 
i konsekwencją w dążeniu do założonego celu. 
Na przekór postmodernistycznym manierom 
wnosi interpretacyjny ład. Pozwala wierzyć, iż 
najważniejszym polem zainteresowań badaw-
czych powinno być dzieło literackie, estetyka 
oraz historiozofia epoki, a równocześnie potrafi 
wciąż korzystać z inspiracji nowszych tendencji 
metodologicznych. 

Po wystąpieniu prof. Stanisława Uliasza 
o zabranie głosu poproszony został Autor 
książki, który zapoznał uczestników spotka-
nia z jej genezą i problematyką. Na samym 
jednak wstępie padły z Jego ust słowa gorą-
cych podziękowań pod adresem: dziekana 
Wydziału Filologicznego UR prof. Stanisła-
wa Uliasza, dyrektora Biblioteki Głównej 
UR mgr Krystyny Serwatko, prof. Jacka 
Lyszczyny, prof. Marka Nalepy, dr Lucyny 
Żbikowskiej, mgr Mirosławy Czarnoty, dr 
Jolanty Kowal i dr Magdaleny Patro.

Przechodząc do meritum, Profesor zazna-
czył, iż jego książka dotyczy problematyki 
późnego oświecenia i bardzo wczesnego ro-
mantyzmu, ale od początku usiłował tę pro-
blematykę przedstawić w kilku aspektach i w 
kilku wymiarach. Chciał, aby była to synteza 
historycznoliteracka tamtej epoki, ale rów-
nież studium ogólnokulturowe i historiozo-
ficzne. W związku z tym poszczególne części 
i rozdziały książki mają dość zróżnicowaną 
tematykę. 

Przystępując do gromadzenia materiałów 
i planowania książki, Profesor wyszedł z zało-
żenia, że zjawiskiem centralnym i zarazem re-
prezentatywnym dla polskiego społeczeństwa 
po upadku Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów był tragizm, a jednocześnie ostro zary-
sowana, bolesna i przejmująca świadomość 
tragiczności swojego położenia po obiecują-
cych perspektywach, które do naszego życia 
politycznego wprowadził Sejm Czteroletni 
i Konstytucja 3 maja. Okazało się jednak, 
że o tragizmie i tragiczności niełatwo pisać, 
ponieważ wbrew potocznym przekonaniom 
samo zjawisko tragizmu wcale nie jest jed-
noznaczne. Profesor przywołał przy tym 
najważniejsze definicje tego pojęcia, które 
uświadamiają nam, jak trudno o nim pisać 
(H. Życzyński, I. Sławińska). Najbardziej 
znamienne w tym względzie jest stwierdzenie 
Jana Pawła Gawlika, który podczas dyskusji 
zorganizowanej przez redakcję „Dialogu” nad 
zagadnieniem tragizmu i współczesnej trage-
dii, oświadczył: „Każdy konstruuje na własną 
rękę jakąś definicję tragizmu. Jest tyle defi-
nicji tragizmu – ile rozpraw napisano na ten 
temat”. A zatem – kontynuował dalej Pro-
fesor – należało najpierw na własny użytek 
zbudować taką definicję tragizmu i tragicz-
ności, która uwzględniałaby uwarunkowania 
historyczne badanej epoki. 

Początkowo, kiedy tragizmem zajmowali się 
głównie historycy literatury, wyprowadzano 
to zjawisko i to pojęcie z tradycji starogrec-
kiego dramatu, starogreckiej tragedii, głów-
nie takich jak Antygona, Król Edyp. Zwykle 
wtedy utożsamiano je z sytuacją bez wyjścia, 
każda decyzja podjęta przez bohatera tragedii 
kończyła się bowiem dla niego klęską, bardzo 
często śmiercią. 

Momentem przełomowym była znakomi-
ta rozprawa niemieckiego uczonego Maxa 
Schellera O zjawisku tragiczności, która uka-
zała się na początku XX wieku. Od tej pory 
dyskusje o tragizmie, a właściwie spór o tra-
gizm, toczą się w kilku płaszczyznach, obej-
mując refleksję: filozoficzną, historycznolite-
racką, religijną, socjologiczną, teorię dramatu 
i teatru, rozważania historiozoficzne i etycz-
ne. Prowadzona jest ta dyskusja w czterech 
różnych aspektach: metodologicznym, on-
tologicznym, literackim i teatralnym. Mimo 
bogatej literatury przedmiotu – w przekona-
niu Profesora – nadal odczuwa się pewien 
niedosyt, który bierze się stąd, że przedmio-
tem obserwacji, analiz oraz komentarzy tra-
gizmu i tragiczności była zawsze jednostka, 
nigdy zbiorowość. Po drugie, jednostką tą 
był z reguły bohater literacki, a nie człowiek 
realny. I po trzecie, nigdy nie przywoływa-
no, jako przykładów tragizmu, kataklizmów 
przyrody, zbiorowych zbrodni ludobójstwa 
i eksterminacji, trwałych prześladowań na 
tle religijnym i narodowym, a więc pomijano 
historię. Zaczęli sięgać do niej dopiero ucze-
ni amerykańscy po 1948 roku, twierdząc, że 
tragedii i tragizmu nie należy rozpatrywać 
wyłącznie na płaszczyźnie literackiej, w ode-
rwaniu od kategorii życiowych, ogranicza-
jąc się do fikcyjnego świata bohaterów i ich 
konfliktów. Zmierzali więc do powiązania 
tragedii literackich, a także dyskusji akade-
mickich, z ludzkim doświadczeniem, z ludz-
ką egzystencją, z jej tragicznymi aspektami. 
W nawiązaniu do tego stanowiska, a także do 
sytuacji polskiej zbiorowości po utracie pań-
stwa, Profesor spróbował stworzyć własną 
definicję tragizmu, która brzmi: Tragizm to 
nieuchronność zła, klęski lub katastrofy, którym 
nikt i nic nie może zapobiec i które dotykają 
bądź to ludzką jednostkę, bądź zbiorowość, sta-
jąc się przyczyną ich nieszczęść i cierpień oraz 
powodując poczucie niezasłużonej krzywdy, 
niezależnie od tego, czy są następstwem popeł-
nionej przez nich winy, czy wynikają ze splotu 
zewnętrznych uwarunkowań i okoliczności, czy 
też pojawiają się z woli sił wyższych. Trzeba 
dodać, że idea tragizmu pozostaje w ścisłym 
związku z ludzką świadomością.

Problemem, który dla prof. Żbikowskiego 
również wydał się ważny i reprezentatywny dla 
tamtej epoki było zjawisko narodowej zdrady. 

dokończenie na s. 22
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W polskim życiu politycznym drugiej połowy 
XVIII wieku i początków XIX stulecia było to 
zjawisko nagminne. Z tym, że do końca XVIII 
wieku mieliśmy zwykle do czynienia z jurgielt-
nikami, płatnymi zdrajcami, zaś po utracie nie-
podległości ta forma zdrady narodowej przyjęła 
postać jawnego odstępowania od swojej przy-
należności narodowej i kolaboracji z wrogiem, 
z zaborcą. Ale tutaj również nie można, zdaniem 
Profesora, jednoznacznie tych postaw zaklasyfi-
kować i ocenić. Wbrew pozorom bowiem, nie 
zawsze wiadomo czy jednostka w swoich dzia-
łaniach kieruje się patriotyzmem, dobrem kra-
ju i narodu, czy egoizmem i dobrem własnym. 
Ta ambiwalencja jest również sygnalizowana 
w polskich badaniach historycznych. Świad-
czą o tym chociażby takie książki, jak wydana 
na początku lat dziewięćdziesiątych publikacja 
Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryde-
ryk Moszyński w latach 1792–1793 autorstwa 
Łukasza Kądzieli, a także księga posesyjna, któ-
rą wydała prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, 
tytułując ją: „Bo insza jest rzecz zdradzić, insza 
dać się złudzić”. Problem zdrady w Polsce przeło-
mu XVIII i XIX wieku. 

Zdaniem Profesora, istnieją trzy znaki roz-
poznawcze, które muszą być spełnione, aby 
określony rodzaj działań w sferze życia poli-
tycznego, społecznego czy nawet kulturalnego 
mógł być traktowany jako przejaw zdrady pań-
stwa i narodu. Po pierwsze, powszechne mnie-
mania i osądy współczesnej opinii publicznej, 
które najczęściej znajdowały i znajdują swój 
wyraz w przekazach ustnych, w prasie, w 
anonimowych zazwyczaj druczkach ulotnych 
i broszurach, niekiedy w okolicznościowych 
utworach literackich, a czasem w samorzut-
nych wystąpieniach części społeczeństwa, któ-
re pragnie doraźnie wymierzyć sprawiedliwość 
narodowym odstępcom (przykładem niech 
będą tragiczne wydarzenia podczas insurek-
cji kościuszkowskiej, kiedy na szubienicach 
stolicy zawisło kilku najwybitniejszych do-
stojników świeckich i kościelnych, którym 
udowodniono jawną zdradę monarchy i kra-
ju). Kolejnym znakiem rozpoznawczym jest 
osobiste odczucie i świadomość popełnionego 
przestępstwa, czyli dopuszczenia się zdrady 
właśnie. No i wreszcie takim znakiem roz-
poznawczym są ustalenia i opinie oparte na 
najnowszej wiedzy historycznej, potwierdza-
jące na podstawie wiarygodnych materiałów 
źródłowych działanie określonej jednostki, 
lub grupy osób na szkodę kraju i narodu. 
Profesor podkreślił, iż w epoce, o której pisze, 
zjawisko zdrady swojego monarchy, zdrady 
swojego kraju było zjawiskiem nagminnym. 
Symbolem narodowego przeniewierstwa stał 
się wówczas Adam Łodzia-Poniński, wyjątko-
wo znienawidzony i pogardzany nawet przez 
Rosjan. Oczywiście nie był to przypadek je-
dyny. Wymienić tu można także: Szymona 

Kossakowskiego, Józefa Kossakowskiego, 
Piotra Ożarowskiego, Fryderyka Moszyńskie-
go, Józefa Zabiełłę, Kajetana Miączyńskiego, 
Antoniego Czetwertyńskiego, Józefa Massal-
skiego, Wojciecha Skarszewskiego, Antoniego 
Ostrowskiego, Jerzego Wielhorskiego. 

 Po trzecim rozbiorze Rosji, Prusom i Au-
strii nie byli już potrzebni płatni zdrajcy, bo 
panowali przecież nad polskim społeczeń-
stwem bezpośrednio przy pomocy swojego 
aparatu policyjnego i administracyjnego. Za-
miast więc utajnionych i opłacanych usług na 
rzecz obcych mocarstw, pojawiły się postawy 
wiernopoddańczego lojalizmu i politycznej 
kolaboracji z zaborcą. Miarą poniżenia i de-
prawacji tej grupy polskich elit było zwłasz-
cza zachowanie kresowych targowiczan.

Pozostaje jednak problem postaci, do któ-
rych etykietki zdrajcy nie da się jednoznacznie 
przyporządkować. Należy tu wskazać choć-
by na: Józefa Augusta Ilińskiego. Najbardziej 
zaufany powiernik cara Pawła I, tajny radca, 
senator rosyjski, ale jednocześnie człowiek nie-
ukrywający do końca swojej przynależności 
narodowej ani szacunku dla znanych polskich 
patriotów, człowiek, który wymógł na Pawle 
I wcześniejsze zwolnienie dla Tadeusza Ko-
ściuszki, Ignacego Potockiego, Juliana Ursyna 
Niemcewicza, a także ponad 15 tysięcy jeńców 
wojennych – Polaków uczestniczących w insu-
rekcji kościuszkowskiej. Kolejny przypadek re-
prezentuje Seweryn Potocki, który był zwolen-
nikiem pełnej asymilacji polskiej zbiorowości 
w ramach carskiego imperium i po roku 1820 
stał się zdeklarowanym odstępcą od sprawy 
narodowej, ale jednocześnie pozostał człowie-
kiem niezwykle zasłużonym dla polskiej na-
uki i oświaty (kurator Charkowskiego Okręgu 
Naukowego, członek Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, wcześniej kawaler Orderu Orła Białe-
go, członek-założyciel Towarzystwa Przyjaciół 
Ustawy Rządowej). No i wreszcie postać Ada-
ma Jerzego Czartoryskiego, która ciągle jeszcze 
czeka na dodatkowe badania. Z jednej strony 
deklarował gorący patriotyzm, a z drugiej był 
ministrem spraw zagranicznych Rosji, kura-
torem Wileńskiego Okręgu Naukowego. Za-
szedł więc najwyżej w biurokratycznej drabinie 
imperium Rosyjskiego. Rzecz ciekawa, polska 
opinia publiczna tamtej epoki nie miała mu za 
złe tych rosyjskich godności i zaszczytów. Może 
dlatego, że Familia zawsze miała prorosyjskie 
tendencje. Rodacy darzyli go właściwie przez 
cały czas zaufaniem, a dowodem tego może 
być stanowisko prezesa Rządu Narodowego 
w czasie powstania listopadowego, potem zaś 
pozycja niekoronowanego króla Polski na emi-
gracji. Na koniec warto tu jeszcze wspomnieć 
o poecie Franciszku Karpińskim. Znamy wszy-
scy jego przejmujący liryk patriotyczny napisa-
ny po trzecim rozbiorze Żale Sarmaty… I oto 
ten patriota, do końca bardzo wysoko ceniony 

przez polskie społeczeństwo, pisze w 1797 roku 
panegiryk na cześć Repnina, który był posta-
cią przez Polaków powszechnie znienawidzoną. 
Nasz poeta wykreował go jednak na dobrotli-
wego ojca polskiego społeczeństwa.

Trzeci problem, który poruszył Profesor, 
to kwestia periodyzacji historycznoliterackiej 
późnego oświecenia. Zdaniem autora pro-
mowanej książki, 1793–1830 to okres oświe-
ceniowo-romantycznego przełomu, w któ-
rych to latach możemy wydzielić trzy fazy: 
pierwsza to lata 1793–1806, druga to okres 
od roku 1807 do 1815 i trzecia zamykająca 
się w latach 1815–1830. 

Po tym wystąpieniu przyszła pora na zapre-
zentowanie i omówienie najnowszej książki 
Profesora Żbikowskiego przez prof. dra hab. 
Jacka Lyszczynę z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz dra hab. prof. UR Marka 
Nalepę z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pierwszy z nich już na początku z naciskiem 
podkreślił, iż książka prof. Żbikowskiego jest 
książką ważną, gdyż zmienia nasze widzenie 
pewnego okresu literackiego, jest książką, obok 
której nie można przejść obojętnie. Prezentuje 
bowiem epokę, która jakby nie istniała dotąd 
w pełni w naszej świadomości. Ta pierwsza de-
kada porozbiorowa jest jak gdyby nieobecna. 
Książka rzeszowskiego uczonego pokazuje jak 
bardzo ten stan rzeczy jest dla niej krzywdzą-
cy. Była to bowiem epoka w pewnym sensie 
kluczowa dla zrozumienia tego, co działo się 
w dalszych dziesięcioleciach wieku XIX. Tutaj 
tkwią korzenie wielu zjawisk, które byłoby bez 
niej trudno zrozumieć.

Dokonując oceny książki, prof. Jacek 
Lyszczyna zwrócił w dalszej kolejności uwa-
gę na różnorodność tematów, które podjął 
prof. Żbikowski (problem zdrady, tragizmu, 
pewnych prepozytywistycznych przystoso-
wań, a także problematykę prasy z przełomu 
XVIII i XIX wieku, zagadnienie cenzury, te-
atru i całą obszerną część o wczesnej twór-
czości Niemcewicza). Szczególnie cenna, 
twórcza i atrakcyjna pod względem możli-
wości badawczych i interpretacyjnych jest, 
w mniemaniu prof. Lyszczyny, koncepcja 
periodyzacyjna epoki porozbiorowej, którą 
Autor promowanej książki zaproponował już 
wcześniej i którą nadal podtrzymuje.

Po wystąpieniu prof. Lyszczyny głos zabrał 
prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. 
Marek Nalepa. Na początku pojawiły się 
w jego wypowiedzi refleksje natury ogólnej, 
zmierzające do nakreślenia sytuacji Polaków 
u schyłku XVIII i w pierwszych dziesięciole-
ciach wieku XIX, po czym dokonana została 
prezentacja i ocena książki prof. Żbikowskie-
go. Mówiąc o zdradzie prof. Nalepa podkre-
ślił, że „szczególna wartość tej części wywodu 
rzeszowskiego badacza polega na dogłębnym 
omówieniu tzw. przypadków niejednoznacz-
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nych, jeśli idzie o kwalifika-
cję moralną, a więc jak łatwo 
się domyślić dotąd w pra-
cach historycznych rzadkich 
i opatrywanych zdawkowy-
mi komentarzami. Podej-
mują one postawy ugodowe 
i lojalistyczne osób, których 
historia skazała na wielkość 
i chwałę patriotów, np. Ada-
ma Jerzego Czartoryskiego, 
Franciszka Karpińskiego czy 
Hugona Kołłątaja. Ich do-
wody bezgranicznego umiło-
wania ojczyzny pozostawały 
w sprzeczności choćby z po-
rozbiorowymi wierszami na 
cześć imperatorów rosyjskich 
i wysokich urzędników: Rep-
nina i Koszelewa”.

Prof. Marek Nalepa zaznaczył ponadto, iż 
nieprzecenionym wkładem do badań nad świa-
domością narodową i społeczną przełomu XVIII 
i XIX wieku jest fragment omawianej książki 
prof. Żbikowskiego poświęcony zawartości prasy 
i czasopism warszawskich, krakowskich i po-
znańskich z lat 1794–1806. Według Autora, 
wydawnictwa te stanowiły czuły sejsmograf, 
zarówno stosunku zaborców do polskiego spo-
łeczeństwa i polskiego słowa pisanego, jak też 
polityki redakcyjnej wydawców, polegającej 
głównie na nieustannym lawirowaniu między 
oczekiwaniami czytelników a presją wywieraną 
przez władze. Profesor Nalepa dodał, iż wy-
mienione czasopisma nie stały się dotychczas 
przedmiotem uwagi badaczy, stąd spektrum 
refleksji prof. Piotra Żbikowskiego nad zawar-
tymi w nich doniesieniami ze świata i z kraju 
oraz artykułami, anonsami, wierszami jest sze-
rokie i zróżnicowane. Szczególnie zaś cenna 
– w mniemaniu referenta – wydaje się analiza 
mechanizmów przymusu i represji stosowa-
nych przez państwa okupacyjne w ramach tzw. 
ruchu wydawniczego. I w tym względzie Autor 
wykazał się wszechstronnością i wnikliwością, 
uwzględniając w swoim wywodzie zarówno 
treści eksplikowane, jak i na różny sposób im-
plikowane. Przedmiotem swego zainteresowa-
nia uczynił zarówno to, co w ówczesnej prasie 
zapisano, jak i to, czego nie powiedziano, to, 
czego powiedzieć nie można było, a także to, 
o czym należało milczeć, a więc szukał śladów 
tzw. mowy ezopowej z podwójnym adresatem: 
dla cenzora i dla czytelnika.

Zdaniem prof. Nalepy, książka prof. Żbi-
kowskiego W pierwszych latach narodowej 
niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i polskiego 
romantyzmu stanowi punkt dojścia wielolet-
nich badań nad literaturą porozbiorową, które 
zaczynały się bardzo skromnie na początku 
XX wieku pracami W. Włocha, W. Berenta, 
A. Drogoszewskiego, uwagami M. Kridla, 

M. Szyjkowskiego, R. Pilata, J. Kallenbacha. 
Ostatnia praca Profesora jest poniekąd syntezą 
i podsumowaniem dotychczasowych zaintere-
sowań, stąd jej syntetyczny, a zarazem pod-
ręcznikowy charakter. Jest ona jednak, przede 
wszystkim, publikacją nowatorską, omawiają-
cą zaniedbane dotąd lub niedostrzegane przez 
historyków obszary badawcze, obejmujące 
różne aspekty świadomości narodowej w okre-
sie schyłku I Rzeczypospolitej i w pierwszych 
latach narodowej niewoli. Zapełnia białe pla-
my, ale też unaocznia ich występowanie w sze-
roko pojętej rzeczywistości porozbiorowej, 
inspirując tym samym do podjęcia gruntow-
nych badań. Należy dodać, że otrzymała ona 
najbogatszą, jak dotąd, bazę źródłową wśród 
prac historycznoliterackich poświęconych 
późnemu oświeceniu. W tym też sensie sta-
nowi znakomity punkt dojścia i zwieńczenie 
prac archiwalnych, literaturoznawczych, bi-
bliograficznych oraz historiograficznych kilku 
pokoleń badaczy. Napisana – w ocenie prof. 
Nalepy - z dużym rozmachem warsztatowym, 
z uwzględnieniem różnych kontekstów inter-
pretacyjnych oraz różnych perspektyw histo-
rycznych omawianych zjawisk, stanowi wzór 
badawczej rzetelności, dociekliwości oraz do-
wód na to, że rozprawa naukowa może być 
adresowana z powodzeniem nie tylko do śro-
dowisk akademickich. Barwność języka, dy-
namizm wywodu, dosadność określeń i sądów 
powodują, że książkę prof. Żbikowskiego, 
monumentalną bądź co bądź objętościowo, 
można czytać za tzw. jednym razem, bez od-
kładania na półkę i bez potrzeby powracania 
po czasie do przerwanej lektury, jak to zwykło 
się czynić przy recepcji większości prac o cha-
rakterze naukowo-badawczym. 

Refleksją na temat najnowszej książki prof. 
Żbikowskiego podzielił się też prof. Włodzi-
mierz Bonusiak. Dostrzegł on możliwość 
wskazania pewnych paraleli i płaszczyzn wspól-
nych pomiędzy postawami Polaków po upad-

ku I Rzeczypospolitej a postawami naszych 
rodaków w czasie II wojny światowej, zwłaszcza 
w aspekcie zdrady. Można je – zdaniem Jego 
Magnificencji – rozpatrywać w czterech kate-
goriach: zaprzaństwa, kolaboracji, dopasowa-
nia się i lojalności dobrowolnej. Ze względu 
na podjętą przez prof. Żbikowskiego proble-
matykę ostatniej publikacji Rektor, nauczyciel 
akademicki w Instytucie Historii, zaprosił Pro-
fesora na spotkanie z historykami.

Swoimi uwagami na temat prezentowanej 
książki podzielił się także ze słuchaczami prof. 
Aleksander Bobko, zaznaczając na wstępie, 
że okres, który omawia w swoje książce prof. 
Żbikowski, jest mu bliski z uwagi na jego wła-
sne zainteresowania historią idei tego czasu, tj. 
epoki nowożytności w historii filozofii. Wtedy 
to właśnie kształtował się pewien współczesny 
ład intelektualny i polityczny (Kant, Hegel). 
Dziękując za tę książkę, prof. Bobko wyraził 
wdzięczność jej Autorowi, w szczególności za 
stworzenie nowych kontekstów do dalszych 
własnych badań nad historią idei. Druga re-
fleksja dotyczyła kwestii zdrady, co – zdaniem 
prof. Bobko – powinno dać nam współcze-
snym wiele do myślenia. Dzisiaj problem ten 
w pewnej nowej formie też się pojawia: dzisiej-
si politycy i my wszyscy jesteśmy uwikłani np. 
w kwestie Unii Europejskiej, kwestie obrony 
polskich interesów, a także zobowiązani do lo-
jalności wobec własnego kraju i narodu. 

Dla Profesora Piotra Żbikowskiego uro-
czystość na tym się nie zakończyła, cierpli-
wie bowiem podpisywał egzemplarze swo-
jej książki. Po dedykacje ustawiła się długa 
kolejka chętnych, padały przy tym słowa 
serdecznych życzeń pod adresem Autora. 
Wszyscy żywimy nadzieję, że niestrudzony 
badacz jeszcze nieraz będzie bohaterem ta-
kich uroczystości i dostarczał nam będzie 
wielu cennych, intelektualnych przeżyć. 

  Oprac. dr Jolanta Kowal

BENEFIS PROFESORA
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Jeszcze w starym roku, bo 7 grudnia, 
w sali konferencyjnej Biblioteki nasze-
go Uniwersytetu odbyło się spotkanie 

z profesorem Lechosławem Lameńskim 
– historykiem sztuki z KUL współorgani-
zowane przez redakcję „Frazy” i życzliwą 
tego typu przedsięwzięciom Bibliotekę.

Profesor Lameński promował w Rzeszowie 
swoją monumentalną, bo liczącą ponad 500 
stron druku, monografię twórczości Stani-
sława Szukalskiego i założonej przez niego 
w okresie międzywojennym grupy artystycz-
nej Szczep Rogate Serce. 

Lechosław Lameński zajął się w sposób sys-
tematyczny i naukowy przybliżeniem sylwetki 
twórczej Szukalskiego i omówieniem dziejów 
oraz dokonań stworzonej przez niego gru-
py. Bohater książki profesora Lameńskiego 
– Stanisław Szukalski (1893–1987), syn ko-
wala, zapisał się w historii naszej kultury jako 
Stach z Warty Szukalski, jeden z najbardziej 
kontrowersyjnych artystów polskich. Jego 
niekonwencjonalne zachowanie, udziwnione 
słownictwo, szokujące teorie i hasła na temat 
szkolnictwa artystycznego, były powodem 
największych skandali w życiu artystycznym 
Krakowa i Warszawy w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego.

Szukalski był rzeźbiarzem, rysownikiem, 
projektantem i teoretykiem. Nie znosił sztu-
ki francuskiej i jej zgubnego – jego zdaniem 
– wpływu na sztukę polską. Niemal całe swo-
je życie przebywał w USA, gdzie trafił jako 
młody, zaledwie dziesięcioletni chłopiec. 
W Polsce, którą uwielbiał (choć stosunek do 
rodaków, zwłaszcza do recenzentów i kryty-
ków sztuki, miał więcej niż negatywny), po-
jawiał się na krótko i przelotnie. Początkowo 
przez blisko cztery lata (1910–1913) studio-
wał rzeźbę w krakowskiej ASP, potem pojawił 
się w Krakowie i Warszawie, choć na krótko, 
na przełomie 1928–1929 roku, a następnie 
w latach 1936–1939, aby ostatecznie osiąść 
w Katowicach, gdzie na zlecenie wojewody 
Grażyńskiego podjął się realizacji dwóch 
płaskorzeźb na gmachu Muzeum Śląskiego 
oraz pomnika Bolesława Chrobrego (niestety 
ich modele gipsowe zniszczyli hitlerowcy we 
wrześniu 1939 roku). Po raz ostatni przyje-
chał do Polski – na kilka tygodni – w 1957 
roku. 

W połowie 1929 roku Szukalski zorgani-
zował z grona swoich gorących zwolenni-

ków Szczep Rogate Serce, grupę artystyczną 
czynną faktycznie do jesieni 1936 (choć for-
malnie Szczep istniał jeszcze na początku lat 
70.). Grupa wydawała własne pismo „Krak”, 
ulotki i kartki pocztowe (z reprodukcjami 
prac Szczepowców i Mistrza), zorganizowa-
ła kilkanaście wystaw (w kraju i za granicą), 
proklamowała nowy typ nauczania w tzw. 
„Twórcowni”. Z czasem Szukalski kierował 
jej poczynaniami z Kalifornii, gdzie miesz-
kał – z małymi przerwami – aż do śmierci. 
Tam też wymyślił w 1940 roku teorię Ma-
cimowy (nad którą następnie pracował do 
końca życia), w myśl której wszyscy ludzie 
mówili niegdyś jednym językiem, a był nim 
język polski. Dla udokumentowania swojej 
tezy (łączącej rozważania lingwistyczne z ba-
daniami historycznymi, antropologicznymi 
i archeologicznymi) napisał ponad 42 tomy 
tekstu, które zilustrował blisko 14 tysiąca-
mi bardzo precyzyjnych rysunków. Nieste-
ty, fizjologiczna wręcz niechęć do krytyków, 
trudny charakter, problemy finansowe, nie-
chęć do współpracy z jakimikolwiek środo-
wiskami artystycznymi, skutecznie izolowały 
Szukalskiego, jego skomplikowaną sztukę 
i coraz bardziej irracjonalne (czytaj: szalone) 
koncepcje artystyczne zarówno na gruncie 
amerykańskim, jak i w Polsce, w której po-
mijano go z reguły milczeniem.

Książka Stach z Warty Szukalski i Szczep 
Rogate Serce, to efekt ponad 30-letnich ba-
dań autora nad tematem. Jest to publikacja 
rzetelna pod względem dokumentacyjnym, 
imponującą ilością wykorzystanych źródeł 
i różnorodnej literatury, wyjaśniającą wiele 
narosłych przez lata nieporozumień i nieści-
słości z życia artysty oraz poczynań Szczepow-
ców. Jednocześnie jest to książka obiektywna 
i wyważona, a sam Lameński nie unika od-
powiedzi na kwestie trudne i złożone (w tym 
o antysemityzm Szukalskiego, jego nacjona-
lizm, szowinizm, a nawet kwestie ewentual-
nej choroby psychicznej). 

Dzieło jest logicznie skonstruowane, i mi-
mo że jest to publikacja naukowa, zostało na-
pisane bardzo dobrą polszczyzną, potoczyście 
i jasno. W efekcie, mimo dużego nasycenia, 
obszernego przecież tekstu, licznymi faktami 
i datami (zwłaszcza dwóch pierwszych roz-
działów przybliżających biografię Szukalskie-
go i dzieje grupy), w gruncie rzeczy jest to 
bardzo interesująca książka do czytania przez 

wszystkich. Lekturze wyważonego tekstu to-
warzyszy blisko trzysta bardzo różnorodnych 
ilustracji (w tym wiele całkowicie nieznanych 
polskiemu czytelnikowi) pozwalających na 
właściwą percepcję ciekawych rozważań au-
tora.

Piszący te słowa miał zaszczyt wygłosić 
krótkie wprowadzenie do spotkania, w któ-
rym starł się przypomnieć m.in. dwie wybit-
ne postacie szukalszczyków i szczepowców 
z Rzeszowszczyzny, a mianowicie: grafika 
i artystę książki Stanisława Gliwę-Kurchani-
na ze Słociny oraz malarza, pisarza, znawcę 
Słowiańszczyzny Franciszka Frączka – Słoń-
cesława z Żołyni. 

Profesor Lameński zaprezentował na wstę-
pie zrealizowany przez Telewizję Lublin krót-
ki film o Stanisławie Szukalskim, a potem ze 
swadą, barwnie i ciekawie opowiadał o swo-
im bohaterze - człowieku o niezwykłej, choć 
kontrowersyjnej osobowości, utalentowanym 
rzeźbiarzu i na wpół szalonym wizjonerze, 
którego projekty architektoniczne oraz języ-
koznawcze teorie jednocześnie oszałamiają 
rozmachem i śmieszą swoistą naiwnością. 

W rozmowie podczas spotkania uczestnicy, 
a było to liczne grono, zastanawiali się nad 
miejscem Szukalskiego w historii polskiej, 
amerykańskiej i światowej sztuki. Ubolewa-
no nad tym, że jest praktycznie nieznany, 
a także zbyt często niesprawiedliwie lekcewa-
żony, choć zasługuje na osobne miejsce, które 
mógłby zajmować na przykład jako wybitny 
reprezentant sztuki Art Deco, artysta bliski 
surrealizmowi i ekspresjonizmowi. Niewąt-
pliwie – jak ujęła to dr Magdalena Rabizo-
-Birek – należy on do międzynarodowego 
Panteonu największych ekscentryków sztuki 
XX wieku. 

Na zakończenie prowadzący spotkanie 
pozwolił sobie na nieco bombastyczne, jak-
kolwiek uzasadnione, nazwanie profesora 
Lameńskiego największym pisarzem wśród 
historyków sztuki i największym historykiem 
sztuki wśród pisarzy. Ocena ta zda mu się 
być uzasadniona walorami literackimi książ-
ki Profesora. To dzieło intrygujące, o fascy-
nującej zawartości, poparte oszczędną, lecz 
wysmakowaną i ciekawą szatą graficzną na 
wysokim poziomie edytorskim, wypełniające 
w udany sposób jedną z białych plam pol-
skiej historii sztuki XX wieku.

Promocja książki Lechosława Lameńskiego

Jan Wolski
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Interesujące spotkanie artystyczne od-
było się niedawno w Centrum POLO-
NUS UR. Słuchacze tej placówki gościli 

członka Oddziału ZLP w Rzeszowie, poetkę 
i publicystkę Zdzisławę Górską i artystę Fil-
harmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie, 
kompozytora Aleksandra Berkowicza. Oka-
zją ku temu było ukazanie się nowego zbio-
ru poezji Z. Górskiej pt. Warto być (Tuchów 
2007). Do tej pory poetka wydała pięć tomi-
ków wierszy: Wieczne źródło (1996), Przesie-
wanie czasu (1999), Po rajskim jabłku Ziemi 
idę (2002), Atlantycka huśtawka (2006, Ojcu 
Św. Janowi II w darze (2007).

Hanna Krupińska-Łyp we wstępie do 
zbiorku poezji Warto być napisała:

„Całość w sumie jest dość stabilna z wy-
raźnymi dominantami. Jedna z nich, łącząca 
większość tekstów to problem przemijania, 
skończoności ludzkiego życia i, co za tym 
idzie, starości i śmierci. Przemijanie stanowi 
dla podmiotu lirycznego źródło niepewności 
i niewiedzy. Pospolite, powszechne zjawisko 
niewiary w to, że śmierć dotknie każdego, 
pojawia się w liryku Kosmiczny nawias (2005) 
w formule:

Wierzymy w narodziny
nie wierzymy w śmierć
/..................................../
zawsze umierają inni

/.../ Ta różnorodność poetyckiej formuły 
idzie w parze z natłokiem problemów, rozterek 
i zagrożeń odnotowanych w poszczególnych 
lirykach. Zarówno we wskazanych  dominan-
tach kompozycyjnych, jak i w niezwiązanych 
bezpośrednio z nimi tekstach dominuje pesy-
mizm. Nie jest to jednak poczucie skrajnego 
tragizmu. Obok tego podstawowego sposobu 
widzenia świata odbiorca nie może nie zauwa-
żyć w kontekstach czy niektórych sygnałach 
wielkiej tęsknoty za radością życia i miłością. 
Poświadcza to tytuł tomiku i jego wiersz ty-
tułowy: Warto być. Mocno usymbolizowany, 
krótki liryk zawiera przekonanie, że istnienie 
jest lepsze od nieistnienia, a życie niesie z sobą 
nie tylko cierpienie”.

W trakcie spotkania z młodzieżą poetka 
skoncentrowała swoją uwagę na jaśniejszej 
stronie życia, wierząc, że na poważne rozmo-
wy o wielkich  problemach, jakie niesie życie, 
przyjdzie jeszcze czas. Pięknie więc mówiła 
o swoim najbliższym środowisku. O matce, 
ojcu i ukochanej babci, która „na krosnach 
nawijała nici na szpulę życia” (Losy). Poetka 
podkreśliła znaczenie klimatu domu rodzin-
nego. Zaakcentowała rolę rozmowy w kształ-
towaniu indywidualności młodego człowieka 
i jej znaczenie w dialogu pokoleń. Jest prze-
konana, że w wychowaniu i kształceniu ludzi, 
jak i we współistnieniu narodów ważną rolę 
odgrywa porozumienie. Problemy zazwyczaj 

Z poezją i muzyką

Mieczysław A. Łyp

powstają tam, gdzie nie ma czasu i dobrej 
woli na wzajemne poznanie się. W dalszej 
części wystąpienia opowiadała o zaurocze-
niach ziemią strzyżowską, o swoich rozmo-
wach ze zbożami, kwiatami i ziołami. Poetka, 
która sześć lat spędziła w Stanach Zjednoczo-
nych, mówiła wprost: „Wróciłam do Polski. 
Brakowało mi tam białych rumianów”.

Wiele miejsca poświęciła również miastu, w 
którym się urodziła.  Strzyżów jest miejsco-
wością liczącą dziesięć tysięcy mieszkańców. 
Miasteczko, pięknie położone nad Wisłokiem, 
prawa miejskie uzyskało przed 1480 rokiem i 
posiada kilka interesujących zabytków. Mię-
dzy innymi kościół (XV, XVII w.) i zabytkową 
synagogę z XVIII w., w której aktualnie znaj-
duje się Biblioteka Miejska im. J. Przybosia. 
Strzyżów to również miasto, w którym działa 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem Wiesława Plezi oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Strzyżowskiej i Społeczne 
Muzeum Regionalne kierowane przez Adama 
Kluskę. Stąd pochodzi też znany pisarz Gerard 
Górnicki. Coraz większą popularnością cieszą 
się malarze młodego pokolenia: Józef Franczak 
i Jolanta Hosycka, córka poetki, absolwentka 
Wydziału Malarstwa i Grafiki Instytutu Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

W trakcie spotkania Z. Górska zaprezen-
towała również swoje malarstwo. Od wielu 
lat jest członkiem Klubu Artystów Plastyków 
przy DK „Sokół” w Strzyżowie. W jej twór-
czości malarskiej dominują pejzaże i portrety, 
które budzą szczególne zainteresowanie mło-
dzieży. Z. Górska przygotowała dla słuchaczy 
Centrum POLONUS artystyczną niespo-
dziankę, pokazała specjalnie przywiezione 
obrazy wspomnianego wcześniej malarza, Je-

Zdzisława Górska w towarzystwie dyrektorki Centrum „Polonus” dr Hanny Krupińskiej-Łyp, prowadzącego spotkanie i słuchaczy Centrum
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rzego Pitery i swojej córki  Jolanty Hosyckiej. 
Barwnie o nich opowiadała..

Górska jest artystką o niezwykle ciekawej oso-
bowości. Potrafi być nie tylko malarką, poetką, 
ale także krytykiem sztuki i krytykiem literac-
kim, publicystką i eseistką. Te fakty potwierdza 
lektura jej wypowiedzi na łamach pism: „Bar-
do”, „Waga i Miecz”, „Nad Wisłokiem” i „Ku-
rier Błażowski”.  Warto przeczytać Podróże w 
czasie („Bardo” 7/34/2002), Na filmie pamięci 
(„Bardo” 3/30/2002), Listy zza Oceanu („Waga 
i Miecz” sierpień/wrzesień 2003)  czy wspania-
łych Ludzi z zamglonego tła („Waga i Miecz” 
wrzesień/październik 2002). Zdzisława Górska 
to przede wszystkim rzadko spotykany talent 
prozatorski i artystka o pozytywnym, ciepłym 
stosunku do człowieka i świata. 

W końcowym fragmencie spotkania słu-
chacze Centrum POLONUS zaprezentowali 
translacje wybranych utworów Z. Górskiej na 
język ukraiński; Włodzimierz Siwak  wiersz 
tytułowy Warto być, Anna Kuczerenko Z na-
dzieją, Aleksandra Baczok Podróż, Mariana 
Fedoryszyn W gotyku. Natomiast  Rynek w 
Bardejowie Tatiana Jasiulewicz z Białorusi 
przetłumaczyła na język angielski. Poetka z za-
ciekawieniem wysłuchała tłumaczeń wierszy, 
które wcześniej przedstawiła w polskiej wersji 

językowej. Młodym translatorom złożyła ser-
deczne podziękowania. Słuchacze Centrum 
POLONUS również dziękowali za spotkanie 
autorskie i w swoich językach ojczystych zło-
żyli okolicznościowe życzenia świąteczne. 

W drugiej części spotkania z cyklu: Pozna-
jemy artystów Podkarpacia wystąpił Aleksan-
der Berkowicz, absolwent Akademii Muzycz-
nej w Krakowie. Jest muzykiem Filharmonii 
im. A. Malawskiego w Rzeszowie. Gra na 
kontrabasie, komponuje, śpiewa. Z dużym 
powodzeniem bierze udział w przeglądach 
i festiwalach piosenki literackiej. Artysta 
zaprezentował koncert piosenek do wierszy 
poetów Podkarpacia. Wszystkie utwory wy-
konywał tylko przy akompaniamencie kon-
trabasu, wywołując niepowtarzalny klimat 
muzycznego obcowania ze sztuką i z aktual-
nymi trendami współczesnej poezji polskiej. 
Usłyszeliśmy teksty Jerzego J. Fąfary, Mie-
czysława A. Łypa, Teresy Paryny, Kazimierza 
Treli i Edwarda Zdowskiego. Na koniec były 
gorące oklaski i serdeczne podziękowania za 
spotkanie. 

Jarosławskie 
mikołajki

23 grudnia 2007 r. w cerkwi greko-
katolickiej p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Jarosławiu grupa 

dzieci z  rodzin  tamtejszej parafii  została ob-
darowana  świątecznymi prezentami. W rolę 
„świętego Mikołaja”, podobnie jak w roku 
poprzednim, wcielił się prof. UR dr hab. Wa-
cław Wierzbieniec, który z grupą seminarzy-
stów studiów magisterskich i doktoranckich 
Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego przygotował to spotkanie.  

W grudniu ub. r. na  Wydziale Socjologicz-
no-Historycznym była  prowadzona  kwesta 
wśród pracowników i doktorantów. W ten 
sposób zgromadzono środki na  mikołajkowe 
podarunki.  Nagrodą za szczodrość darczyń-
ców i zaangażowanie studentów była radość 
obsypanych prezentami dzieci. 

Foto. Paweł Róg

Aleksander Berkowicz w trakcie koncertu
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Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału 
Prawa UR zaangażowany jest od począt-
ku swojej działalności w prowadzenie 

zarówno badań naukowych, jak i zajęć dydak-
tycznych poświęconych szeroko rozumianej 
problematyce stosunków łączących państwo 
z kościołami i innymi związkami wyznaniowy-
mi. Wychodząc z założenia, iż pogłębieniu rze-
czywistej refleksji nad tak istotną, a newralgiczną 
zarazem i wrażliwą sferą prawa publicznego słu-
żyć powinno upowszechnienie wśród studentów 
rzetelnej, wolnej od stereotypów i przekłamań 
wiedzy o obecnych w Polsce religiach, staraniem 
zakładu odbywają się (od 2003 r.) wykłady przed-
stawicieli poszczególnych kościołów dla studen-
tów studiów prawniczych. Pierwszy był asystent 
w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej 
im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podko-
wie Leśnej, doradca prawny Zarządu Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego w RP pastor mgr 
Andrzej Siciński, który 16 października 2003 r. 
uczestniczył w organizowanej przez Zakład Pra-
wa Konstytucyjnego konferencji „Zasada rów-
ności w prawie”; dwukrotnie – 4 grudnia 2003 
i 2 grudnia 2004 r. – wystąpił z wykładami dla 
studentów pastor prof. dr Douglas McClain 
Shaw, profesor w Katedrze Ewangelizacji i Misji 
Wyższego Baptystycznego Seminarium Teolo-
gicznego w Warszawie, prezbiter Zboru Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w Rzeszowie. W tym zaś 
roku,  29 listopada 2007 r. wykład dla studentów 
II i III roku stacjonarnych studiów prawniczych 
wygłosił proboszcz parafii Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego w Rzeszowie 
ks. mgr Jarosław Kadyło.

Wykładowcę powitała i przedstawiła dr hab. 
prof. UR Halina Zięba-Załucka, kierownik Za-
kładu Prawa Konstytucyjnego. Ksiądz Jarosław 
spotkanie rozpoczął od wspomnień własnych 
studiów prawniczych i socjologicznych, odbywa-
nych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersy-
tecie w Utrechcie, tudzież pracy asystenta na UJ.  
Pomny własnych doświadczeń dydaktycznych 
przygotował swoje wystąpienie w rzetelny i skru-
pulatny sposób, koncentrując się w pierwszej ko-
lejności na wyczerpującym (4 godziny lekcyjne!) 
przedstawieniu faktów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tych, których subiektywna interpretacja 
pozwoli na przełamanie pewnych stereotypów i 
obiegowych poglądów.

Najwięcej miejsca wykładowca poświęcił przeto 
genezie, historii i współczesności prawosławia na 
świecie, w Polsce, jak również w Rzeszowie i na 
Podkarpaciu. W wymiarze globalnym skoncen-
trował się przede wszystkim na istocie i dorobku 
pierwszych soborów powszechnych, a następnie na 

wydarzeniach roku 1054, gdy w rezultacie eskala-
cji konfliktów teologicznych między wschodnim 
i zachodnim chrześcijaństwem patriarcha bizan-
tyjski Michał Cerulariusz i reprezentujący papieża 
(inna rzecz, na ile samowolnie) kard. Humbert de 
Silva Candida obrzucili się nawzajem klątwami. 
W tym kontekście polemizował z pojęciem schi-
zmy wschodniej, wyartykułowanym wobec tego 
rozłamu przez naukę katolicką i do dzisiaj używa-
nym w doktrynie.

Znaczną część wykładu, dotyczącą prawosła-
wia w Polsce, oparł ks. J. Kadyło na tezie o jego 
rodzimym charakterze i ścisłych związkach łączą-
cych je z polską kulturą narodową. Wykładowca 
rozpoczął ten rozdział rozważań od chrztu Polski 
datowanego powszechnie na 966 r., podczas gdy 
nauka prawosławna przypisuje temu obrzędowi 
mniej istotne znaczenie (na dobrą sprawę bar-
dziej polityczne niż religijne), wskazując za po-
mocą wielu argumentów na odleglejszą genezę 
chrześcijaństwa w Polsce, zaprowadzonego tu 
nie od Zachodu, lecz zaszczepionego ze strony 
wschodniej dzięki misyjnej działalności świę-
tych Cyryla i Metodego. Komentując obecność 
Cerkwi prawosławnej w Polsce na przestrzeni 
wieków – aż po dzień dzisiejszy – wykładowca 
mocno akcentował, iż prawosławie nie pojawiło 
się tu jak na ziemi cudzej („byliśmy tu od po-
czątku”) i siłą rzeczy („przyszedłem tu do swo-
ich”) nie jest dla Polaków zjawiskiem obcym. 
Wskazał na słowiański sposób przeżywania wia-
ry przez polskich chrześcijan, na podświadomie 
słowiański charakter kultury polskiej, a także na 
zachowanie w polskim katolicyzmie niektórych 
elementów obrzędowości słowiańskiej charak-
terystycznej dla prawosławia (kult ikony Matki 
Boskiej Częstochowskiej, Bogurodzica, łamanie 
opłatkiem w dzień Wigilii Bożego Narodzenia, 
suplikacje „Święty Boże, święty mocny...”, wiel-
kanocne pisanki).

Z racji zarówno miejsca wykładu, jak i miejsca 
duszpasterskiej pracy proboszcza rzeszowskiej 
parafii pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja 
z Miry Licejskiej do Bari, niemało spostrzeżeń 
odniósł tenże do związków łączących prawosła-
wie z Rzeszowem i Polską południowo-wschod-
nią. Przypomniał cierpkie komentarze, jakich 
jemu i jego zwierzchnikom nie szczędzono (cho-
ciażby w Internecie) już w XXI wieku, gdy reery-
gowano rzeszowską parafię, co wedle niektórych 
miało oznaczać ...osaczanie Rzeszowa przez „re-
zunów” i groźbę ukrainizacji miasta. Co więcej, 
antycerkiewne nastroje pojawiły się również na 
forum Rady Miasta Rzeszowa, od której woli za-
leżała budowa cerkwi, a jeden z radnych podno-
sił argumenty przeciw zaszczepianiu nad Wisło-

Słowo o prawosławiu. 
Gościnny wykład na Wydziale Prawa

Maciej Kijowski

DEBATY, PROMOCJE, SPOTKANIA
kiem ziaren „obcej wiary”. Tymczasem, jeszcze 
w XV wieku naliczyć można było w Rzeszowie 
3 cerkwie i 2 monastery, m.in. w Ruskiej Wsi, 
na Staromieściu, a i na prawobrzeżu – na obec-
nym Pobitnem (onegdaj była to Powirchna), 
gdzie wzniesiono cerkiew pw. św. Trójcy, która 
stała do XVII wieku, około kilometra od obecnej 
cerkwi, otwartej w 2007 r. tuż przy południowo-
-wschodniej krawędzi Cmentarza Komunalnego 
na Wilkowyi.

Na wykładzie dla przyszłych prawników nie 
mogło zabraknąć stricte prawniczego wywo-
du. Nie tyle wszak chodzi o odniesienie się do 
ustawy z 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław-
nego, a zwłaszcza do spornego art. 49 stanowią-
cego przedmiot majątkowych sporów z grekoka-
tolikami, co o charakter i istotę prawa w ogóle. 
Właśnie wobec studentów prawa wykładowca 
– prawnik – mocno apelował o to, by prawa nie 
uważali za cel, za absolut, za miarę wszechrzeczy, 
lecz jedynie za środek, za instrument, przy po-
mocy którego realizuje się znacznie istotniejsze 
i wznioślejsze cele jednostki, społeczeństwa czy 
państwa. Prawo – jak słusznie podkreślił – nigdy 
nie działa w próżni i nie jest dla współczesnego 
człowieka (tak jak i nie było w przeszłości) jedy-
nym systemem normatywnym. Na przykładzie 
chociażby sporu inwestycyjnego wokół rzeszow-
skiej świątyni wskazał ponadto na znikomą sku-
teczność prawa (nawet bliskiego ideału), które 
napotyka na świadomościowe blokady, uprze-
dzenia, stereotypy.  

Przełamywanie owych stereotypów uznać moż-
na za idée fixe wykładu ks. Jarosława Kadyły, tym 
bardziej cenną na decydującym etapie edukacji, 
na którym znaleźli się słuchacze wykładu. Ważne 
bowiem, by poznawali dziś prawo nie jako wy-
abstrahowany, absolutny cel własnej aktywności 
życiowej i źródło przyszłych profitów, lecz wie-
loaspektową naukę o zarówno humanistycznym, 
jak i społecznym charakterze. Równie ważne jest 
to, by jutro, gdy zawodowo rozpoczną wyko-
rzystywanie przyswojonej wiedzy, nie hołdowali 
prawu zdehumanizowanemu i skomercjalizowa-
nemu (a takie bardzo dziś jest w modzie), lecz 
głęboko humanistycznemu i antropocentryczne-
mu, wszak człowiek tworzy je i stosuje w inte-
resie człowieka. Optymizmem napawają w tym 
kontekście pytania zadawane wykładowcy przez 
studentów zarówno podczas wykładu, jak i w 
późniejszych, bardziej kameralnych rozmowach.

Sięgając zaś do etymologii słowa „uniwersytet”, 
podkreślić należy równie istotny walor wykładu 
prawosławnego duchownego, jakim jest wpisanie 
się w cykl prezentacji rozmaitych światopoglą-
dów i postaw religijnych wobec zaangażowanych 
w rzeczywistość społeczną studentów, tudzież na 
ekumeniczny klimat wystąpienia. Założeniem 
przyjętym przez Zakład Prawa Konstytucyjnego 
jest wszak czytelne i wsparte naukową argumen-
tacją wskazanie studenckiemu audytorium na 
wielokulturowy i wielowyznaniowy charakter 
Polski, Podkarpacia i Rzeszowa.

W planach kolejne wykłady.    
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„Nawet jeśli pozostaną po mnie jedynie kości, 
to wciąż będą one krzyczeć…”

Małgorzata Maroń

23 października br. w Czytelni Prasy 
Bieżącej Biblioteki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego  mgr Krystyna Ser-

watko, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu,  otwo-
rzyła wystawę fotografii: „Na pograniczu narodów 
i kultur. Tradycje-doświadczenia-perspektywy”. 
Ta ekspozycja już po raz drugi zagościła w murach 
Uczelni,  bowiem wcześniej, w dniach 8–10 paź-
dziernika 2007 r. towarzyszyła Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej: „Media-Kultura-Eduka-
cja”. W imieniu organizatorów konferencji, a tak-
że Zakładu Edukacji Medialnej i Technologii In-
formacyjnych Instytutu Pedagogiki UR w klimat  
owej konferencji wprowadziła zebranych  dr Anna 
Batiuk, prodziekan Instytutu Pedagogiki.

Artystów fotografików, których prace można oglą-
dać na wystawie, reprezentował pan mgr inż. Jerzy 
Wygoda, stale współpracujący z Biblioteką UR.

Celem autorów prac: Leonarda Baricasa, Gabriela 
Grunda (ze Słowacji), Marka Hallada i Jerzego Wy-
gody (z Polski), było i jest „pokazanie świadectwa 
przenikania się kultur sąsiadujących narodów i za-
bytków świadczących o istnieniu tego zjawiska od 
dawna”- czytamy w pięknie wydanym przewodni-
ku do wystawy. Na płaszczyźnie sztuki – uniwersal-
nego języka, który służy komunikowaniu się i wy-
mianie poglądów, temat pogranicza może stać się 
misją, ponieważ dotyczy wspólnych dziejów naro-
dów naszego regionu. Dobrze opowiadać tę historię 
– jak pisze w przewodniku Jerzy Pomian, „to jakby 

o świcie zwijać w 
kłębek pajęczynę 
tak, by nie strącić 
z niej porannych 
kropel rosy”.

Czy dobrze 
opowiedziano  
historię mogą 
ocenić ci, którzy 
odwiedzą Czy-
telnię i znajdu-
jącą się w niej 
wystawę. 

* * *
W scenerii 

wystawy „Na po-

graniczu narodów i kultur” 24 października 2007 r.  
odbyła się konferencja prasowa europosłów z Pod-
karpacia, zaproszonych do UR w ramach cyklu 
spotkań „Debaty europejskie”, które odbywać 
się będą pod honorowym patronatem pana dra 
Mieczysława Janowskiego. W konferencji, któ-
rą zaproponował  dziekan Wydziału Socjologicz-
no-Historycznego dr hab. prof. UR Aleksander 
Bobko, udział wzięli m.in. Jan Hudacky (Słowa-
cja), Wojciech Roszkowski, Mieczysław Janow-
ski i Andrzej  Zapałowski (Polska).

JMK 

Dzięki współpracy Związku Żydów Rze-
szowskich w Izraelu, prof. Wacława 
Wierzbieńca kierującego Pracownią 

Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rze-
szowskiego, wójta Gminy Dębica oraz Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych Zarządu Okręgowego 
w Rzeszowie, na Górze Śmierci na terenie byłego 
hitlerowskiego Obozu Niewolniczej Pracy w Pust-
kowie został odsłonięty pomnik ku czci pomordo-
wanych tam w latach 1940–1944 Żydów.

Uroczystość odsłonięcia pomnika rozpoczęła 
się od odegrania hymnów państwowych Polski 
i Izraela. Następnie odczytano list od prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego do 
osób zebranych na uroczystości. Później nastąpi-
ły przemówienia m.in. ówczesnej pani wojewody 
Ewy Draus, Katarzyny Kuczmendy z Urzędu Mar-
szałkowskiego, byłego prezydenta Miasta Rzeszo-
wa, obecnie posła do Europarlamentu Mieczysła-
wa Janowskiego oraz wójta Gminy Dębica Stani-
sława Rokosza. Jednak najważniejszymi osobami 
na tej uroczystości byli Mosze Oster i Aszer Laor 
(obaj na zdjęciu), więźniowie obozu w Pustkowie. 

Mosze Oster już od dłuższego czasu związany jest 
z Uniwersytetem Rzeszowskim. Z inicjatywy prof. 
Wacława Wierzbieńca wielokrotnie spotykał się 
ze studentami i pracownikami naszej uczelni. 
Goście z Izraela, mówiąc o swoich przeżyciach 
i dziękując za pamięć, mówili przede wszystkim 
w imieniu tych, którzy 
mówić już nie mogą, 
w imieniu tych, którzy 
zostali zamordowani 
w tym obozie. Na uro-
czystości zabrakło jeszcze 
jednej osoby, Markusa 
Lustiga, również byłego 
więźnia obozu w Pustko-
wie. Przyjechał do Pust-
kowa, wraz ze swoją żoną 
Rywką, parę tygodni 
po uroczystości, dzień 
po tym jak nad Dębicą 
przeszła potężna wichu-
ra, która połamała wiele 
drzew na Górze Śmierci, 
odsłaniając kości pomor-

Historia pogranicza fotografiami opowiedziana 

WYDARZENIA
dowanych tam ludzi. Odwiedził on teren byłego 
obozu w Pustkowie w towarzystwie prof. Wacława 
Wierzbieńca i jego doktorantów z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Dla doktorantów była to świetna 
okazja do rozmowy i nagrania interesującego wy-
wiadu o jego wojennych przeżyciach. Wywiad ten 
znajduje się w zbiorach Pracowni Historii i Kultu-
ry Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Niestety, w Polsce jest jeszcze wiele takich 
miejsc, które są świadectwem potworności i okru-
cieństwa II wojny światowej. One również wyma-
gają upamiętnienia, żeby były nauką i przestrogą 
dla przyszłych pokoleń.
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Od początku tego roku akademic-
kiego rozpoczęto na Wydziale 
Ekonomii realizację programu 

zajęć w języku angielskim, prowadzonych 
przez pracowników naukowych Wydziału, 
pod nazwą International Business & Mana-
gement University of Applied Sciences Ol-
denburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (D); 
Université Claude Bernard-Lyon I, Institut 
Universitaire Professionnalisé (F); University 
of Valencia (E); Oslo University College (N); 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Uni-
versity of Applied Sciences (NL); Kymenla-
akso University of Applied Sciences (FIN); 
Huddresfield University (GB). 

Chętni mogą w ramach tych zajęć pogłę-
bić swoją wiedzę z zakresu: Managerial game 
(Strategical Project – computer simulation); 
International Marketing; The organization 
and management of International Business; 
Marketing research; Business communica-
tion in management; Sustainable Develop-
ment Applications: American Agricultural 
and Rural Policy Development; Internatio-
nal finance and Banking; E-business on the 
global market; Human resource manage-
ment (cross culture aspect); Total Quality 
Management; Strategic decision making on 
emerging markets; Financial Analysis; Cross 
Cultural Management. 

Za udział w tych zajęciach, przez okres roku 
student może uzyskać 30 punktów ECTS. 
Atrakcyjność tego programu polega też na 
odbywaniu zajęć (także semestralnych) w róż-
nych uczelniach w Europie. Uniwersytet Rze-
szowski stwarza studentom możliwość wyjaz-

du do jednej z wcze-
śniej wymienionych 
uczelni. Uniwer-
sytety te, poprzez 
coroczne spotkania, 
szczegółowo ustalają 
zasady i formy zajęć 
oraz określają efekty 
wspólnego kształce-
nia. Ostatnio o tych 
problemach dysku-
towano na Univer-
sité Claude Bernard 
-Lyon I, Institut 
Universitaire Profes-
sionnalisé (F). 

Władze Wydzia-
łu Ekonomii nadal 
realizują program, którego celem jest zapra-
szanie wykładowców z innych uczelni eu-
ropejskich (m.in. z Anglii, Turcji, Rumunii 
i Węgier), którzy poprzez wykłady swoim 
dorobkiem naukowym i innym spojrzeniem 
na problemy gospodarcze wzbogacają wiedzę 
studentów.

W listopadzie gościła na naszym Wydziale 
pani dr Denisa Abrudan z Katedry Zarządza-
nia Wydziału Nauk Ekonomicznych West 
University of Timisoara w Rumunii, która 
podczas zajęć ze studentami V roku zarządza-
nia marketingowego przedstawiła tezy swojej 
pracy doktorskiej pt. „Increasing organiza-
tional performance by practicing participa-
tive management. Study case: Romania” oraz 
omówiła zagadnienia związane z pracą zespo-
łów we współczesnej organizacji. 

Wykład był prowadzony 
w sposób dynamiczny, a w 
części praktycznej studen-
ci mieli okazję sprawdzić 
nabyte umiejętności. Pani 
Abrudan zwiedziła nasz Uni-
wersytet i zapoznała się z kie-
runkami i formami kształce-
nia na Wydziale Ekonomii. 
Swoją obecnością uświetniła 
również pierwsze uroczyste 
zebranie Katedry Ekonomi-
ki i Zarządzania, na którym 
wymieniono poglądy na te-
mat różnic i podobieństw 
w kierunkach i sposobach 

kształcenia w Polsce i Rumunii oraz omówio-
no możliwości dalszej współpracy. 

W listopadzie przebywała też na Wydziale 
Ekonomii pani Barbara Cafferty, przedstawi-
cielka Uniwersytetu w Huddersfiel, który od 
lat współpracuje z rzeszowskimi ekonomi-
stami. Wizyta miała charakter informacyjny, 
a uczestniczy spotkania mogli dowiedzieć się 

o możliwości kształcenia na nowych specjal-
nościach w uczelni, która w ramach umowy 
o współpracy z Wydziałem Ekonomii umoż-
liwia naszym studentom (po roku nauki 
w Anglii) otrzymanie tytułu licencjata (BA). 
W rym roku akademickim na angielskich 
uniwersytetach (Huddersfield, Preston, Der-
by) uczy się 40 naszych studentów. 

Potwierdzeniem dobrego merytorycznego 
przygotowania studentów Wydziału Ekono-
mii do podejmowania różnych wyzwań jest 
fakt, iż Katarzyna Piotrowska, tegoroczna 
absolwentka specjalności handel i spółdziel-
czość (która jednocześnie studiowała na Wy-
dziale Ekonomii UR i uczęszczała na zajęcia 
w ramach specjalność Global Marketing na 
Uniwersytecie w Anglii) w tym roku zdobyła 
pierwszy stopień BA i ma możliwość podję-
cia studiów doktoranckich w Huddersfield, 
bez jakichkolwiek opłat. 

Podstawą takiej propozycji były wyniki 
w nauce i bardzo dobra praca licencjacka, 
która została oceniona przez niezależnych 
recenzentów bardzo wysoko. Przedstawiciele 
władz naszego Wydziału niedawno uczest-
niczyli w uroczystej ceremonii graduacji na-
szych studentów.

Strona angielska, bazując na efektach do-
tychczasowej 3-letniej współpracy i opiniach 
o naszych studentach, zgłasza gotowość 
rozszerzenia wymiany polegającej m.in. na 
zwiększeniu liczby studentów i nauczycieli 
akademickich, przyjmowanych przez uczel-
nię w Huddersfield. 

Współpraca międzynarodowa 
na Wydziale Ekonomii UR

Agata Pierścieniak, Bogdan Wierzbiński

Wykład dr Denisy Abrudan pt: Increasing organizational performance by practicing parti-
cipative management. Study case: Romania. (fot. Agata Pierścieniak)

Pamiątkowa fotografia z Huddersfield (dziekani Wydziałów Ekonomii, przedstawiciel Uniwersytetu 
w Huddersfield, oraz  wyróżniona studentka) (fot. Bogdan Wierzbiński)

Z WYDZIAŁU EKONOMII
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Rok temu, ówczesny Zakład Ekonomiki 
i Organizacji Przedsiębiorstw, kierowa-
ny przez dra hab. prof. UR Romana 

Fedana podjął decyzję o organizacji (w dniu 
9.11.2007 roku w Iwoniczu Zdroju) II Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu 
przedsiębiorstwo i region pod tytułem Przedsię-
biorstwo i Region – współdziałanie i współpraca. 

Celem konferencji była prezentacja wyników 
badań naukowych oraz wymiana doświadczeń 
związanych z aktualnymi i strategicznymi pro-
blemami rozwoju i funkcjonowania przedsię-
biorstw, instytucji oraz samorządów terytorial-
nych w kontekście współdziałania i współpracy. 
Zaproponowano więc uczestnikom tematykę 
obejmującą idee partnerstwa, relacji, współ-
działania i współpracy pomiędzy organizacjami 
w regionie i za granicą. 

W konferencji uczestniczyła kadra naukowa 
z różnych ośrodków w Polsce, między innymi 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, Uniwersytetu War-
szawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, PWSZ w Jarosławiu 
i PWSZ w Oświęcimiu. W konferencji brali rów-
nież udział przedstawiciele nauki z Uniwersytetu 
w Bratysławie i Uniwersytetu Lwowskiego oraz 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnopolu.

Sferę praktyki reprezentowali przedstawiciele 
Uzdrowiska Iwonicz Zdrój, I-O Produkcja Pol-
ska S.A (Huta Szkła w Jarosławiu), jednostek 
administracji publicznej – gminy Trzebownisko 
i gminy Iwonicz Zdrój oraz przedstawiciel Por-
tu Lotniczego w Jasionce.

We wprowadzeniu do spotkania, którego doko-
nał dr hab. prof. UR Roman Fedan – kierownik 

Katedry Ekonomiki i Zarządzania, krótko zapre-
zentowana została tematyka konferencji. Wyni-
kało z niej wyraźnie, iż przyczyny podejmowania 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami mają 
złożony charakter. Wiąże się to między innymi 
z możliwością pozyskania środków na działania 
inwestycyjne, tworzeniem nowych perspektyw 
oraz możliwością znalezienia lepszych rozwiązań 
w sytuacjach problemowych.

Różnorodność form współpracy między 
przedsiębiorstwami daje szeroki wachlarz wy-
boru przyszłym partnerom. Każda zaś współ-
praca wiąże się z komunikacją, umiejętnością 
prowadzenia negocjacji i lojalnością. Kreacja 
postaw i zachowań, zarówno organizacji jak 
i ludzi oraz następstw z tym związanych, stwa-
rzają zapotrzebowanie na badania uwarunko-
wań tego typu działań.

Mówił o tym prof. dr hab. Andrzej Piotr 
Wiatrak, omawiając wpływ polityki regionalnej 
Unii Europejskiej na kierunki działań przedsię-
biorstw i ich funkcjonowanie. 

Swoistm uszczegółowieniem idei konferen-
cji były referaty prof. dr hab. Ewy Bojar i prof. 
dr hab. Iwany Bakuszewicz, dotyczące klaste-
ringu. W opinii autorek różnorodność prze-
strzenna działań przedsiębiorstw wynika z ich 
lokalizacji. Do aktywizacji regionalnej i roz-
woju organizacji, zdaniem dr hab. prof. UR 
Grzegorza Ślusarza przyczyniają się działania 
samorządu lokalnego. Rozwój ten determino-
wany jest poprzez inwestycje (zaprezentowane 
w opracowaniu dr Agnieszki Sobali-Gwosdz) 
i ma szczególne znacznie w branżach działaja-
cych w województwie podkarpackim, o czym 
przekonywała dr Katarzyna Kucab-Bąk. 

Spotkanie nauki z praktyką

Katarzyna Szara, Agata Pierścieniak

Z WYDZIAŁU EKONOMII
W panelu drugim prof. dr hab. Andrzej 

Szromnik zwrócił szczególną uwagę na przed-
siębiorstwo działajace w regionalnym otocze-
niu rynkowym, poprzez identyfikację powiązań 
i efektów marketingowych.

Omawiając obszary współpracy zwrócono 
uwagę na działania przedsiębiorcze (prof. dr 
hab. Czesław Glinkowski, dr Dariusz Nowak 
oraz mgr Bożena Wysocka), wpływ jakości na 
efekty działań (prof. dr hab. Martin Mizla, mgr 
Patrycja Pudło), algorytmy nowej ekonomii ( dr 
hab. prof. UR Kazimierz Krupa) czy znaczenie 
Rzeszowa i warunków rozwoju w regionie (dr 
hab. prof. UR Roman Fedan i dr Edward Ma-
lisiewicz). 

Czynnie w wachlarz wystąpień włączyli się 
również praktycy. Były one szczególnie tym cen-
niejsze, że szczegółowo wskazano obszar współ-
pracy i współdziałania. W swoim wystąpieniu 
mgr Włodzimierz Rząsa odniósł się do współ-
działania w obszarze zasobów ludzkich i ich 
ewolucji w przedsiębiorstwie, zaprezentowanym 
na przykładzie Owens-Illinois Polska S.A. (Huta 
Szkła Jarosław). Mgr Józef Fedan przekonywał, 
jaki wpływ na na rozwój społeczno-gospodarczy, 
w tym i współpracę między organizacjami, mają 
czynniki endogeniczne.

Uszczegółowieniem i rozwinięciem tej proble-
matyki było wystąpienie przedstawiciela Portu 
Lotniczego w Jasionce mgra inż. Władysława 
Uchmana, który zaprezentował wpływ inwe-
stycji w Porcie Lotniczym Jasionka na rozwój 
społeczno-gospodarczy w regionie. 

Podsumowaniem części plenarnych obrad 
była burzliwa dyskusja. Oscylowała ona wokół 
jednego z obszarów współpracy przedsiębiorstw, 
tematu modnego i ważnego, a mianowicie kla-
strów.

Klastry tworzą przedsiębiorstwa sąsiadujące 
w łańcuchu wartości dodanej; zasadnicze zna-
czenie mają w tym przypadku pionowe po-
wiązania w procesach produkcyjnych. Są więc 
przykładem współdziałania gospodarczego 
szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. 
Mają one szczególne znacznie dla współpra-
cy w konkretnym regionie. Potwierdzeniem 
tego były przedstawione niezmiernie intere-
sujące charakterystyki klastrów w Polsce i na 
Ukrainie. Rozwój tego typu form współpracy 
jest niezwykle ważny, również na polu nauki 
i oświaty. Przekonywały o tym współnie panie: 
prof. dr hab. Ewa Bojar i prof. dr hab. Iwana 
Bakuszewicz.

Drugi nurt wyłoniony w trakcie dyskusji do-
tyczył warunków determinujących rodzaj i cha-
rakter współpracy i współdziałania pomiędzy 
organizacjami w regionie.

Iwonicka konferencja stanowiła konty-
nuację cyklu interdyscyplinarnych debat na 
temat fundamentalnych kwestii społecznych 
i organizacyjno-ekonomicznych w procesie 
zarządzania, związanych z aktualnymi i stra-
tegicznymi problemami rozwoju i funkcjo-
nowania przedsiębiorstw, instytucji oraz sa-
morządów terytorialnych. 
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Urodził się 31 sierpnia 1953 roku w Jaśle. Po 
złożeniu egzaminu dojrzałości, w 1972 roku, 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 4 czerwca 1978 roku z rąk JE ks. 
bp. Ignacego Tokarczuka w Bazylice Kate-
dralnej w Przemyślu. 

Po święceniach pracował jako wikariusz 
w Kańczudze w latach 1978–1980, a na-
stępnie w parafii pod wezwaniem św. Judy 
Tadeusza w Rzeszowie. Pracował też w para-
fii katedralnej w Przemyślu. Tam prowadził 
katechezę w Liceum Medycznym i w Tech-
nikum Gastronomicznym, był moderatorem 
Ruchu „Światło – Życie”. 

Studia specjalistyczne z zakresu teologii 
moralnej odbył na ATK w Warszawie. Od 
1991 roku pełnił funkcje prefekta i zastęp-
cy dyrektora administracyjnego w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Przemyślu, na-
stępnie przez trzy lata (1992–1995) funkcję 
dyrektora administracyjnego. Pracę doktor-
ską Teologicznomoralny wymiar pracy ludz-
kiej w świetle encykliki Jana Pawła II ‘Labo-
rem exercens’, napisaną pod kierunkiem ks. 
prof. dr. hab. Alojzego Marcola obronił na 
ATK w Warszawie 7 czerwca 1993 roku. 

Po reorganizacji diecezji w Polsce, przeszedł 
do nowo utworzonej Diecezji Rzeszowskiej. 

Jej ordynariusz bp Kazimierz Górny powie-
rzył mu obowiązki prefekta w nowo erygo-
wanym Wyższym Seminarium Duchownym 
w Rzeszowie. Od 1994 roku pełnił tam funk-
cję wicerektora.

W październiku 1995 roku rozpoczął za-
jęcia dydaktyczne w Instytucie Pedagogiki 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszo-
wie, najpierw na stanowisku starszego wy-
kładowcy, a od 2000 roku na stanowisku 
adiunkta.

Od października 1998 roku jest dyrekto-
rem Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. 
bł. Józefa Sebastiana Pelczara.

W 1998 roku przyjął propozycję prowa-
dzenia wykładu monograficznego „Stosunki 
Kościół - Państwo” na kierunkach socjologii, 
politologii i studium „Caritas” na Wydziale 
Nauk Społecznych i Historycznych UKSW 
w Warszawie. Pokłosiem tych wykładów 
jest, między innymi, rozprawa habilitacyjna: 
Działalność duszpastersko-społeczna arcy-
biskupa Ignacego Tokarczuka. 17 stycznia 
2008 r. na Uniwersytecie Opolskim w Opolu 
odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra 
Andrzeja Garbarza. 

Ks. A. Garbarz jest autorem szeregu ar-
tykułów z zakresu etyki i teologii moralnej 
oraz z katolickiej nauki społecznej. Pod jego 
redakcją ukazało się kilka zbiorowych publi-
kacji książkowych. Napisał też wiele tekstów 
publicystycznych na aktualne tematy do pra-
sy diecezjalnej. Brał udział w wielu konferen-
cjach, a kilkanaście jego wystąpień zostało 
ogłoszonych drukiem.

Jest promotorem prac magisterskich i li-
cencjackich z dziedziny resocjalizacji i peda-
gogiki opiekuńczo-wychowawczej w Instytu-
cie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Do jego dorobku naukowego zaliczyć trzeba 
także wypromowane prace licencjackie z za-
kresu socjologii w Filii KUL w Stalowej Woli 
i z pedagogiki w UR. 

Od 1996 roku ks. Garbarz jest asystentem 
kościelnym Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich i asystentem kościelnym 
koła „Caritas Academica” w UR. Od 1998 
roku jest członkiem Komisji Bioetycznej przy 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie. Od 
pięciu lat prowadzi wykłady z zakresu etyki 
medycznej, ochrony i promocji zdrowia, na 
kierunku fizjoterapia w UR. Przez kilka lat 
prowadził cotygodniową, cykliczną audycję 
„Wiara i życie” w Diecezjalnym Radiu VIA 
w Rzeszowie.

Jest członkiem Stowarzyszenia Teologów 
Moralistów Polskich oraz Stowarzyszenia 
Katolickich Etyków Społecznych Europy 
Środkowej – Vereiinigung fűr Katolische So-
zialwthik In Mitteleuropa. Jest też członkiem 
Fundacji na rzecz Rozwoju Ośrodka Akade-
mickiego w Rzeszowie oraz Rzeszowskiego 
Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II 
„Lumen et spes”. Stowarzyszenie „Lumen et 
spes” powstało z inicjatywy Instytutu Teo-
logiczno-Pastoralnego. Celem tego Stowa-
rzyszenia jest propagowania nauczania Jana 
Pawła II. W marcu 2006 roku został powoła-
ny na kierownika Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Teologicznego w Rzeszowie. 

Powstał Wydział 
Sztuki

W 2007 r. nauczyciele akademiccy i stu-
denci Instytutu Sztuk Pięknych wielokrot-
nie zgłaszali postulat wydzielenia dwóch 
kierunków (edukacji artystycznej w zakresie 
sztuk pięknych i grafiki) z Wydziału Peda-
gogiczno-Artystycznego. Sprawy te podję-
ła zwołana w lipcu Rada Instytutu Sztuk 
Pięknych. We wrześniu projekt zmian zy-
skał pozytywną decyzję Rady Wydziału Pe-
dagogiczno-Artystycznego, a po zgłoszeniu 
na Senat trafił do senackich komisji. Temat 
podjęto na grudniowym posiedzeniu Sena-
tu. Przy pozytywnych opiniach wszystkich 
gremiów opiniujących senatorowie przyjęli 
uchwałę o utworzeniu Wydziału Sztuki. 

W styczniu br. Rektor UR powierzył peł-
nienie obowiązków dziekana  dotychcza-
sowemu  dyrektorowi Instytutu prof. dr. 
hab. Józefowi J. Kierskiemu. Na Wydziale 
Sztuki, na dwóch kierunkach, na studiach 
stacjonarnych studiują 233 osoby, na stu-
diach niestacjonarnych 151. 

Ks. dr hab. Andrzej Garbarz

Wydaje Uniwersytet Rze szow ski za zgodą 
Rek to ra.
Autorzy tekstów i współ pra cow ni cy nie otrzy mu-
ją honorariów za publikacje.
Zastrzegamy sobie prawo skracania, ad iu sta cji 
tek stów i zmiany tytułów. Nie od po wia da my za 
treść re klam.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Dr Waldemar Lib 

Urodził się 1971 r. w Rzeszowie, gdzie po 
ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął 
naukę w Zespole Szkół Elektryczno-Mecha-
nicznych, w klasie o profilu technik elektro-
nik, specjalność automatyka przemysłowa. 
Szkołę tę ukończył w 1992 r., następnie  
podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej na kierunku wychowanie techniczne, 
w zakresie nauczania wychowania technicz-
nego i elementów informatyki. Studia ukoń-
czył w 1997 roku, uzyskując tytuł magistra. 
W 1995 r. występując w drużynie judo 
WSP Rzeszów zdobył indywidualnie srebrny, 
a drużynowo złoty medal w XVIII Mistrzo-
stwach Polski WSP i FU w judo mężczyzn. 
W 1999 r. ukończył studia podyplomowe 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rze-
szowskiej o specjalności inżynieria oprogra-
mowania.

Pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Rzeszowie, na stanowisku asystenta rozpo-
czął w 1998 roku,  w Zakładzie Dydaktyki 
Techniki (obecnie Zakład Dydaktyki Tech-
niki i Informatyki).

Dotychczas  uczestniczył w 34 krajowych 
oraz zagranicznych konferencjach naukowych. 
Łącznie opublikował 44 artykuły naukowe 
i popularnonaukowe, wśród których znalazły 
się większe fragmenty (rozdziały) zwartych 
publikacji naukowych. Jest m.in. autorem 
następujących pozycji: Position of technical wide 
education in a new educational system in Poland 
(w:) Technology and education in socio-cultural 
perspective, red. W. Furmanek, K. Kraszewski, 
W. Walat, Rzeszów 2003; Wybrane czynniki 
warunkujące rozwój pojęć technicznych (w:) 
Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji tech-
nicznej i informatycznej, red. W. Furmanek, 
W. Walat, Rzeszów 2003; Uczenie się języka 
technicznego – pojęcia i terminy techniczne., 
Hradec Kralove 2004 Czechy; Projektowanie 
multimedialnych słowników technicznych – za-
gadnienia podstawowe. Materiały z między-
narodowej konferencji naukowej Olomouc 
2005 Czechy; Methodology of the elaboration 
multimedia didactic programmes (w:) Society 
and tehnology 2006, red. J. Plenkovic, Zagreb 
2006; artykułu hasłowego Słownik, słownik 
multimedialny, słownik szkolny umieszczone-
go w Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku, 
pod red T. Pilcha, Warszawa 2006; Rozumienie 
pojęć techniczno-informatycznych przez uczniów 
VI klasy szkoły podstawowej – w świetle badań 
własnych (w:) Technika – Informatyka – Edu-
kacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edu-
kacji technicznej, red. W. Furmanek, Rzeszów 
2007; Kompetencje językowe komponentem 
kultury technicznej nauczycieli techniki i in-

formatyki (w:) Kompetencje kluczowe katego-
rią pedagogiki, red. W. Furmanek, M. Ďuriš, 
Rzeszów 2007; łącznie z prof. dr hab. W. Fur-
mankiem i dr W. Walatem jest współautorem 
wydanego w roku 2004 przez Ossolineum 
Ilustrowanego słownika informatycznego stano-
wiącego jedną z kolejnych pozycji cyklu ilu-
strowanych słowników dla uczniów. Wspólnie 
z dr. W. Walatem opracował także program 
nauczania Bezpieczna jazda. Karta rowerowa 
– moje pierwsze prawo jazdy. Program wycho-
wania komunikacyjnego dla szkół podstawo-
wych – klasy IV–VI. Nr dopuszczenia przez 
MEN: DKOS-5002/07, Warszawa 2007.

W roku akademickim 2000/2001 był 
koordynatorem organizacji studiów pody-
plomowych Reforma systemu edukacji za-
wodowej. Jest także członkiem  komitetu 
organizacyjnego cyklicznie organizowanej 
przez Zakład Dydaktyki Techniki i Informa-
tyki Uniwersytetu Rzeszowskiego Między-
narodowej Konferencji Naukowej Technika 
– Informatyka – Edukacja, odbywającej się 
corocznie we wrześniu, w Iwoniczu Zdroju 
(od 2003 roku).

W listopadzie 2005 roku otworzył w In-
stytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w Warszawie przewód 
doktorski, na temat: Zasób, rozumienie i sto-
sowanie terminów techniczno-informatycznych 
przez uczniów VI klasy szkoły podstawowej, na 
promotora Rada Naukowa Instytutu wyzna-
czyła dr hab. prof. UR Waldemara Furman-
ka. W listopadzie 2007 r. Rada Naukowa In-
stytutu Badań Edukacyjnych nadała Walde-
marowi Libowi  tytuł doktora nauk humani-
stycznych w zakresie pedagogiki. Dr W. Lib 
jest  13 doktorem wypromowanym przez dra 
hab. prof. UR Waldemara Furmanka.

W roku akademickim 2006/2007 
stopień doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie historii 

i socjologii, uzyskali:

1. Grzegorz Szopa 
Temat pracy doktorskiej: Prasa przemyska 
w latach 1918–1939 i jej rola w życiu poli-
tyczno-społecznym miasta
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Andrusiewicz

2. Jolanta Lenart 
Temat pracy doktorskiej: Szkolnictwo 
w powiecie kolbuszowskim w latach 1944–
–1975
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Bo-
nusiak

3. Beata Suwała-Szczechowska
Temat pracy doktorskiej: Przemysł woje-
wództwa rzeszowskiego w latach 1944–1975
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Bo-
nusiak

4. Piotr Pękalski
Temat pracy doktorskiej: Wysiedlenie ludno-
ści ukraińskiej z terenu województwa rzeszow-
skiego w latach 1944–1946
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Bo-
nusiak

5. Rafał Czupryk
Temat pracy doktorskiej: Funkcjonowanie 
Kościoła w warunkach pogranicza kulturowe-
go na przykładzie diecezji przemyskiej obrząd-
ku łacińskiego i greckokatolickiego 
w XVIII wieku
Promotor: dr hab. Zdzisław Budzyński, 
prof. UR

6. Jolanta Wąsacz-Krztoń
Temat pracy doktorskiej: Ludzie i muzyka 
w Krakowie w I połowie XIX wieku
Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Hoff
Doktorat z wyróżnieniem.

7. Konrad Krzyżak
Temat pracy doktorskiej: Działalność poli-
tyczna i wojskowa Hieronima Lubomirskiego 
u schyłku XVII i w początkach XVIII wieku
Promotor: prof. dr hab. Jan Kwak

8. Marek Jachym
Temat pracy doktorskiej: Historia najnowsza 
Polski w programach i podręcznikach szkol-
nych lat 1918–1980
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maternicki

9. Ks. Jan Rogula
Temat pracy doktorskiej: Nawiedzenie Ob-
razu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji 
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przemyskiej (1970–1971) w świetle źródeł 
kościelnych. Studium historyczne
Promotor: ks. dr hab. Stanisław Nabywa-
niec, prof. UR

10. Krzysztof Majkowski
Temat pracy doktorskiej: Wysiedlenia, prze-
siedlenia i osadnictwo w Polsce południowo- 
-wschodniej w latach 1944–1952
Promotor: ks. dr hab. Stanisław Nabywa-
niec, prof. UR

11. Izabela Krupa
Temat pracy doktorskiej: Życie i twórczość 
Szymona Starowolskiego (1588–1656)
Promotor: dr hab. Roman Pelczar, prof. UR

12. Andrzej Skowron
Temat pracy doktorskiej: Problemy krajowe 
i lokalne w publicznej działalności Jakuba 
Bojki (1879–1935) 
Promotor: dr hab. Alojzy Zielecki, prof. UR

13. Agata Nijander-Dudzińska
Temat pracy doktorskiej: Mechanizmy funk-
cjonowania władz miejskich Rzeszowa 
w okresie transformacji (analiza socjologiczno- 
politologiczna)
Promotor: prof. dr hab. Marian Malikowski
Doktorat z wyróżnieniem

Stopień doktora habilitowanego nauk hu-
manistycznych w zakresie historii uzyskały:
1. Jolanta Kamińska-Kwak
Temat pracy habilitacyjnej: Inteligencja 
województwa lwowskiego w okresie między-
wojennym

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Holzer, prof. 
dr hab. Wojciech Wrzesiński, prof. dr hab. 
Janusz Tarnowski, prof. dr hab. Regina Renz

2. Mariola Hoszowska
Temat pracy habilitacyjnej: Siła tradycji, pre-
sja życia. Kobiety w dawnych podręcznikach 
dziejów Polski (1795–1918)
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Kalemb-
ka, prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, 
prof. dr hab. Julian Dybiec, prof. dr hab. 
Jerzy Maternicki

Stopień doktora nauk fizycznych na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
uzyskała:

Wioletta Paśko
Temat rozprawy doktorskiej: Koherentny 
transport spinów i interferencja kwantowa 
w strukturach mezoskopowych pierścieniowych 
Promotor: dr hab. prof. UR Igor Tralle.

Stopień doktora nauk filologicznych na 
Wydziale Filologicznym UR uzyskali:

1. Małgorzata Janda 
Zakres: literaturoznawstwo – hist. lit. polskiej
Temat: Korespondencje sztuk w liryce Leopol-
da Staffa
Promotor: prof. dr hab. Gustaw Ostasz

2. Magdalena Patro 
Zakres: literaturoznawstwo – historia litera-
tury polskiej

Temat: Późna poezja Kazimierza Brodziń-
skiego
promotor: prof. dr hab. Piotr Żbikowski

3. Bogusława Rolek 
Zakres: językoznawstwo – filologia germań-
ska
Temat: Specyfika kulturowa artykułów na-
ukowych i abstraktów w języku niemieckim 
i polskim
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wawrzy-
niak 
wyróżnienie

4. Marta Smykała 
Zakres: językoznawstwo – filologia germań-
ska
Temat: Polska i austriacka reklama turystycz-
na – przyczynek do tekstologii kontrastywnej
Promotor: prof. UR dr hab. Zofia Bilut 
Homplewicz

5. Zofia Bartecka-Prorok 
Zakres: literaturoznawstwo – historia litera-
tury polskiej
Temat: Poetyckie świadectwa trwania. 
O twórczości Beaty Obertyńskiej
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Andres

6. Agnieszka Buk 
Zakres: językoznawstwo – filologia germań-
ska
Temat: Język niemiecki jako drugi język obcy 
po języku angielskim w Polsce. Leksyka
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wawrzy-
niak 
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7. Artur Czapiga 
Zakres: językoznawstwo
Temat: Antroponimiczne metafory odzwierzę-
ce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Promotor: prof. dr hab. Marian Bobran
wyróżnienie

8. Anna Stasienko 
Zakres: językoznawstwo – filologia rosyjska
Temat: Nomina essendi we współczesnym języ-
ku rosyjskim I polskim (Semantyka. Składnia)
Promotor: dr hab. prof. UR Zofia Czapiga

9. Anna Kubas 
Zakres: literaturoznawstwo – historia litera-
tury polskiej
Temat: Spóźniony romantyk. O mesjańskiej 
poezji Jerzego Brauna
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Andres

10. Agata Demkowicz 
Zakres: literaturoznawstwo – historia litera-
tury polskiej
Temat: Poezja jezuitów białoruskich po utra-
cie niepodległości kraju
Promotor: prof. dr hab. Piotr Żbikowski

11. Barbara Lubojemska 
Zakres: Literaturoznawstwo – historia lite-
ratury polskiej – metodyka nauczania języka 
polskiego
Temat: Nauczanie języka polskiego w galicyj-
skich szkołach ludowych w latach 1867–1918
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Meissner

12. Robert Kiełtyka
Zakres: językoznawstwo – filologia angielska
Temat: W poszukiwaniu wyjaśnienia zjawi-
ska zoosemi w historii języka angielskiego na 
przykładzie kategorii ZWIERZĘTA UDO-
MOWIONE w okresie średnio- i wczesnono-
woangielskim
Promotor: dr hab. prof. UR Grzegorz 
A. Kleparski
wyróżnienie

13. Anna Hanus 
Zakres: językoznawstwo – filologia germań-
ska
Temat: Kształty dialogów w uworach pro-
zatorskich – na przykładzie wybranych 
opowiadań Arthura Schnitzlera i Thomasa 
Bernharda
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak 

Niedawno, w święta Bożego Narodzenia  
Odwieczne Słowo „Bóg z Boga, Światło ze 
Światłości” stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas” (por. J 1,14). Boże Narodzenie 
to czas radości. Wymiarów radości jest wie-
le. Wszyscy tęsknimy za radością. Radość 
sprawia, że nasze życie odsłania swoje naj-
piękniejsze oblicze, że z entuzjazmem po-
dejmujemy nasze codzienne obowiązki i że 
odnajdujemy w sobie siłę do mierzenia się 
z nieuniknionymi przecież trudnościami. 
Gdy przeżywamy radość, wtedy nawet nasze 
ciało staje się zdrowsze i bardziej odporne na 
choroby. Doświadczenie radości jest udzia-
łem jedynie tych, którzy są na tyle dojrzali 
i szczęśliwi, że nie skupiają się na dążeniu 
do radości, lecz na dążeniu do szlachetnego 
życia. Radość jest osiągalna jedynie przez 
tych, których stać na bezinteresowność 
i którzy nie są nadmiernie skoncentrowani 
na samych sobie czy na własnych przeży-
ciach. Pisząc tych kilka słów do czasopisma 
akademickiego pragnę podzielić się z Czy-
telnikami również i tzw. „ziemską” rado-
ścią, jaką daje uprawianie sportu, która była 
dana, również autorowi tego tekstu. Upra-
wianie sportu daje sporo radości. Daje po-
czucie spełnienia nie tylko fizycznego, pięk-
ną i wysportowaną sylwetkę. Ponadto uczy 
wytrwałości, pokonywania słabości i wiary 
we własne siły. To dobra szkoła postaw. Jest 
to bowiem działalność wymagająca wyjątko-
wo intensywnego wysiłku i zaangażowania, 
niespotykanego w innych rodzajach działal-
ności, wyrabiająca motywację, wytrwałość, 
stanowczość, pracowitość, zorganizowanie 
i inne ważne nie tylko w sporcie cechy. 

Sport kształci postawę stosowania w prak-
tyce zasady fair play, prowadzenia czystego, 
pozbawionego oszustwa współzawodnic-
twa, kierowania się dobrem ogółu. Nie spo-
sób zżyć się z kimś bardziej niż przez grę we 
wspólnej drużynie, pomagając i doradzając 
sobie nawzajem. Sport  pomaga w akcepta-
cji innych ludzi, niezależnie od wieku, rasy 
czy narodowości; czerpaniu satysfakcji z za-
służonej wygranej i godzeniu się z porażką. 
Sport uczy również szacunku dla przegry-
wających, udzielania pomocy oraz stosowa-

nia się do reguł i regulaminów powszech-
nie uznawanych i akceptowanych. Wielki 
krakowianin Henryk Jordan, lekarz, pio-
nier nowoczesnego wychowania fizycznego 
w Polsce i popularyzator gier sportowych 
i sportu wśród dzieci i młodzieży, stwierdził, 
że boisko jest najlepszą szkołą życia: „bo tu 
wśród wolności i swobody łatwiej niż gdzie-
kolwiek rozwinąć się w całej pełni i dojrze-
wać mogą wszystkie szlachetne i w życiu 
potrzebne pierwiastki duszy młodzieńczej”. 
Wartości, jakim służy uprawianie sportu, 
pozostają niezmienne i takimi powinny 
pozostać na zawsze. Z pełną świadomością 
potencjału wychowawczego i duchowego, 
jaką niesie sport, jako ludzie wierzący i pełni 
dobrej woli odważnie dawajmy świadectwo 
o Chrystusie. 2007 rok przyniósł polskiemu 
sportowi wiele sukcesów międzynarodowych, 
a polskiej piłce nożnej niesamowity prezent, 
„Dar Niebios” – Euro 2012, jak i pierw-
szy, historyczny awans do Mistrzostw Eu-
ropy w 2008 roku. Organizacja Euro 2012 
na stadionach Polski i Ukrainy to epokowa 
szansa cywilizacyjna pod każdym względem, 
ale wyjątkowym wyzwaniem pod względem 
sportowym, szeroko rozumianym. Obyśmy 
te szansę mądrze wykorzystali. Niech radość 
niebiańska i ziemska współgrają ze sobą. Pa-
radoksem radości jest jednak to, że nie mo-
żemy jej sobie zagwarantować własną mocą. 
Wtedy, gdy próbujemy ją zatrzymać lub, gdy 
analizujemy nasze sposoby przeżywania rado-
ści, wtedy ona zaczyna tracić na sile i znika. 
Im bardziej za nią tęsknimy oraz im bardziej 
jej szukamy, tym bardziej oddala się ona od 
nas i tym szybciej przemija. Jedynym źró-
dłem radości są osoby, które kochamy oraz 
miłość, którą od nich przyjmujemy i którą 
im okazujemy. Nie ma radości bez miłości. 
Co daje prawdziwą radość w Boże Narodze-
nie? Prawdziwą radość daje wiara w Boga 
i uświadomienie sobie Jego miłości ku nam, 
a która objawiła się w przyjściu na świat, na-
szego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ona jest 
źródłem wielkiego dobra. 

Społeczności akademickiej zawsze i wszę-
dzie życzę autentycznej radości z powrotu 
do jej źródeł.

Radości nie tylko 
z uprawiania sportu 

Ks.  Adam Podolski
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Absolwent AWF w Warszawie, którą 
ukończył z wyróżnieniem w 1978 r., 
uzyskując tytuły zawodowe magistra 

sportu, trenera lekkoatletyki i piłki nożnej. 
23 marca 2004 r. w poznańskiej AWF obro-
nił doktorat w dziedzinie nauk o kulturze fi-
zycznej. Niedawno, 11 grudnia, jednogłośną 
decyzją Rady Wydziału AWF w Warszawie 
zakończył pozytywnie przewód habilitacyjny. 

Pracę zawodową podjął dość wcześnie, 
w 1968 r. jako inspektor ds. zaopatrzenia, 
a od 1974 r. jako nauczyciel wf w Zespole 
Szkół Budowlanych w Rzeszowie. W 1982 r., 
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, 
otrzymał II st. specjalizacji zawodowej, spra-
wując coraz bardziej odpowiedzialne funkcje 
w szkolnictwie: w latach 1987–91 był doradcą 
metodycznym, a od 1991 do 1996 r. konsul-
tantem metodycznym w Centrum Doskonale-
nia Metodycznego Nauczycieli w Rzeszowie. 

W 1996 r. rozpoczął pracę w szkolnictwie 
wyższym jako wykładowca w Zakładzie Teo-
rii Sportu Instytutu Wychowania Fizycznego 
naszej WSP, a w latach 2002–2004 – po po-
zytywnym rozstrzygnięciu konkursu – pełnił 
funkcję kierownika Międzywydziałowego 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
UR. Z wyboru Rady Studium WFiS w latach 
2002–2004 pełnił funkcję członka Senatu 
UR. W aktualnej kadencji Senatu (2004–
–2008) został wybrany zastępcą przewodni-
czącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. Od 
2004 r. pracuje jako adiunkt w WWF UR, 
a od 1 kwietnia 2006 r. rektor PWSZ w Kro-
śnie powołał S. Zaborniaka na stanowisko 
dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej, gdzie 
kierował pracą dwu Zakładów: Wychowania 
Fizycznego i Obsługi Ruchu Turystycznego 
do 31 IX 2007 r. Od 1 IX w drodze konkur-
su został wybrany na rektora Wyższej Szkoły 
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

Drugą dziedziną działalności zawodowej 
S. Zaborniaka jest praca trenerska w dwu dys-
cyplinach: piłce nożnej i lekkoatletyce. Jako 
trener w obu osiągał znaczące sukcesy, m.in. 
w Ostrowcu w 1980 r., mistrzostwo Polski 
Szkół Zawodowych w piłce nożnej. Naj-
większe jednak sukcesy osiągnęli podopiecz-
ni S. Zaborniaka w lekkoatletyce, w której 
wprowadził (1998) drużynę lekkoatletyczną 
AZS WSP do I ligi seniorów, a także wycho-
wał uczestników igrzysk olimpijskich: Bo-

gusława Dudę i Jana Kłosa oraz Edytę Rela, 
szóstą zawodniczkę MŚ juniorów w biegu na 
200 m. Sukcesy te zostały nagrodzone tytu-
łem Trenera roku 1997, a następnie nagrodą 
ministra sportu w 1998 r. Wielu jego pod-
opiecznych zdobyło tytuły młodzieżowych 
mistrzów Polski, m.in. Piotr Kowal (bieg na 
800 m) i Tomasz Rząsa (bieg na 1500 m).

Z chwilą podjęcia pracy w WSP, a później 
w Uniwersytecie Rzeszowskim wiele uwagi 
poświęcał działalności naukowo-badawczej. 
Najpierw zajmował się problemami z zakresu 
fizjologii, zwłaszcza związanymi z wysiłkiem 
fizycznym. Wyniki badań (jako współautor 
prac zbiorowych) ogłosił w 8 artykułach na ła-
mach czasopism: „Medycyna Sportowa” oraz 
„Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania 
Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszo-
wie”. Równolegle uczestniczył w przygoto-
waniu dwu większych pozycji metodycznych 
z zakresu teorii treningu sportowego: Podsta-
wy lekkiej atletyki (Rzeszów 1997) i Bieg na 
400 m przez płotki (Rzeszów 1999). 

Drugim nurtem badawczym, który poja-
wił się w pracy naukowej ok. 1990 r. były 
zagadnienia z zakresu historii kultury fizycz-
nej, zwłaszcza dziejów lekkoatletyki w Polsce. 
Zajmował się rozwojem tej dyscypliny sportu 
w stowarzyszeniach wychowania fizycznego: 
TG „Sokół”, TZR, Ogrodów Jordanowskich 
i Raua oraz w innych organizacjach polskich, 
powstałych przed I wojną światową. Prowa-
dził też badania dotyczące początków dzia-
łalności klubów sportowych w Galicji oraz 
rozwoju sportu na Rzeszowszczyźnie. Temu 
ostatniemu problemowi poświęcił: Podkar-
pacie na olimpijskim szlaku (Rzeszów 2002), 
którego był współautorem. 

Po obronie dysertacji doktorskiej: Lekko-
atletyka na ziemiach polskich w latach 1867–
–1914 [Poznań 2004], wykonanej pod kie-
runkiem prof. dra hab. Bernarda Woltmanna, 
nadal prowadził badania naukowe związane 
z historią kultury fizycznej w Polsce. Wśród 
prac historycznych, wydanych po doktora-
cie, na wyróżnienie zasługują monografie 
autorskie: Lekkoatletyka na ziemiach polskich 
w latach 1867–1914 (Rzeszów 2004), Dzia-
łalność Klubu Sportowego „Resovia” w latach 
1905–1945 (Rzeszów 2004), Rozwój lekko-
atletyki w działalności TG „Sokół” w II RP 
(Rzeszów 2004), Na galicyjskim szlaku gniazd 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 1884–
–1914 (2004) i te, których był redaktorem: 
Z dziejów kultury fizycznej w Polsce (Rzeszów 
2005), Studia i szkice z dziejów turystyki na 
Podkarpaciu (Rzeszów 2006) oraz prace we 
współredakcji: Kultura fizyczna studentów, 
pozycja poświęcona pamięci mgr. Edwarda 
Sądeckiego, Szkice z historii kultury fizycz-
nej, historii regionalnej oraz historii ustroju 
i prawa – poświęcona pamięci prof. Tomasza 
Opasa oraz Jan Mulak (1914–2005) – życie 
dla sportu (Rzeszów 2006) biografia wybit-
nego trenera lekkoatletyki, działacza PZLA 
i senatora RP. 

Od 2000 r. podjął badania związane z roz-
wojem kultury fizycznej mniejszości narodo-
wych w Polsce przed 1939 r. Inicjatywa ta 
zaowocowała opublikowaniem wielu artyku-
łów, a następnie zwieńczona wydaniem roz-
prawy habilitacyjnej: Kultura fizyczna ludności 
ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939) 
(Rzeszów 2007; 543 s.). Na stronach tej książ-
ki autor opisał prawie nieznany udział lud-
ności ukraińskiej w szeroko pojętej kulturze 
fizycznej na terenach zaboru austriackiego, 
a następnie na terenach Kresów Południo-
wo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Swoimi 
badaniami objął okres od powstania pierw-
szego ukraińskiego stowarzyszenia oświato-
wego „Proswita” w 1868 r. aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej w 1939 r., tj. około 
70 lat z dziejów w rozwoju ukraińskiej toż-
samości narodowej, w tym kultury fizycznej. 
Publikacja ta jest o tyle cenna, gdyż zarówno 
na Ukrainie, jak i Polsce, dotychczas nie było 
żadnego badania dotyczącego rozwoju wśród 
społeczeństwa ukraińskiego wychowania fi-
zycznego, sportu, turystyki oraz powstania 
i działalności ukraińskich stowarzyszeń i or-
ganizacji kultury fizycznej w okresie sprawo-
wania władzy na tych terenach przez Austria-

Doktor habilitowany 
Stanisław Zaborniak

Paweł Król

Dr hab. Stanisław Zaborniak w trakcie wygłaszania prelekcji 
podczas sesji naukowej historyków kultury fizycznej
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ków (1772–1918) i Polaków (1919–1939). 
Powstanie wolnej Rzeczypospolitej (1989) 
i państwa ukraińskiego (1991) stworzyło 
przed badaczami możliwość badań archiwal-
nych, pozwalających pokazać, zabronioną 
wcześniej, wspólną historię. 

Wypełnienie luki w dziejach ukraińskiej 
kultury fizycznej było wynikiem kilkuletnich 
badań w skupiskach ludności ukraińskiej na 
ziemiach polskich przed 1939 r. Stanowi ono 
wynik poszukiwań we wszystkich dostęp-
nych w Polsce i na Ukrainie materiałach źró-
dłowych. Dzięki rzetelnej pracy, opartej na 
wielu źródłach, powstała monografia nauko-
wa odsłaniająca przed czytelnikiem polskim, 
jak i ukraińskim, ważny fragment niezna-
nych dotychczas wydarzeń i faktów, doty-
czących rozwoju kultury fizycznej. Narracja, 
prowadzona z wielką delikatnością, dotyczą-
ca relacji polsko-ukraińskich ukazuje próby 
porozumienia się i współpracy, jak i rzetelnie 
przedstawia fakty prowadzące do konfron-
tacji obu narodów. Zgromadzona rozległa 
i bogata baza źródłowa została przez autora, 
fascynującego się historią ukraińskiej kultury 
fizycznej, ukazana w sposób obiektywny i bez 
uprzedzeń. Przyjęte dla pracy cezury czasowe 
trafnie ukazują rozwój ukraińskiej kultury 
fizycznej w okresie dominacji w wojewódz-
twach: lwowskim, stanisławowskim, tarno-
polskim i wołyńskim żywiołu polskiego. 

Opracowanie to otrzymało pozytywne re-
cenzje, w tym przedstawiciela naukowego 
strony ukraińskiej prof. dr hab. Bogdana 
Myckana, a także zamówienie na tłumaczenie 
w języku ukraińskim od władz Ukraińskiego 
Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwanofran-
kowsku (b. Stanisławów).

Ogólny dorobek publicystyczny Stanisława 
Zaborniaka obejmuje 98 pozycji recenzowa-
nych, w tym: 5 monografii autorskich, 5 re-
dakcji prac zbiorowych, 5 współredakcji prac 

zbiorowych, 2 skrypty, 3 artykuły w języku 
obcym w wydawnictwach zagranicznych, 
7 artykułów w języku obcym w wydawnic-
twach krajowych, 51 artykułów naukowych 
w pracach zbiorowych, 5 artykułów w cza-
sopismach fachowych i 15 artykułów w cza-
sopismach popularnych. Na temat publikacji 
ukazało się 9 opinii i recenzji innych auto-
rów, a także w 32 przypadkach inni autorzy 
powołują się na jego publikacje. Ponadto od-
dał do druku 2 zredagowane monografie i 6 
współredagowanych, 1 podręcznik, 6 artyku-
łów w wydawnictwach zagranicznych oraz 
13 w wydawnictwach krajowych. Uczestni-
czył w ponad 47 konferencjach naukowych, 
w tym również w zagranicznych w Finlandii, 
na Słowacji, Ukrainie i we Włoszech, na któ-
rych prezentował wyniki swoich badań. 

Dużo czasu poświęcał także działalno-
ści społecznej. W latach 1997–2003 pełnił 
funkcję prezesa Podkarpackiego Stowa-
rzyszenia Związków Sportowych, w latach 
1995–2003 był prezesem Podkarpackiego 
Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, w la-
tach 2001–2003 prezesem CWKS „Resovia”, 
działał także w strukturach zarządu AZS UR 
i, jako wiceprezes, w Podkarpackim Towa-
rzystwie Naukowym Kultury Fizycznej. Za 
swoją pracę wyróżniony został Brązowym 
Krzyżem Zasługi w 1980 r., Złotą Odznaką 
Działacza Kultury Fizycznej oraz tytułem 
Trener województwa podkarpackiego w roku 
1997. W 2005 r. za całokształt pracy i do-
robku w szkolnictwie wyższym i kulturze fi-
zycznej wyróżniony został Złotym Krzyżem 
Zasługi oraz Nagrodą Rektora Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w 2005 r. i Rektora Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w 2006 r. Na 
wniosek Senatu PWSZ w Krośnie w 2007 
został odznaczony Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej.

Prof. dr hab. Marek Ordyłowski, Stanisław Zaborniak, prof. dr hab. Bernard Woltmann, prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk bezpośred-
nio po kolokwium habilitacyjnym

Dr Zbigniew Barabasz
 
Urodził się w 1963 r. w Tarnobrzegu, gdzie 
ukończył szkołę podstawową, następnie uczęsz-
czał do Technikum Mechanicznego. W latach 
1983–1987 studiował w Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie, na specjalno-
ści piłka nożna. Pracę magisterską Weryfikacja 
sieciowego modelu organizacji imprez sportowych 
napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Lecha 
Jaczynowskiego. 

Po ukończeniu studiów pracował jako na-
uczyciel w Zespole Szkół w Tyczynie, Szko-
le Podstawowej nr 4 w Krośnie, Kolegium 
Nauczycielskim w Krośnie, a także jako tre-
ner piłki nożnej w klubach IV, III i II ligi 
w Krośnie i Jedliczu. Od 1989 r. związany 
jest zawodowo  z kierunkiem wychowanie fi-
zyczne, najpierw w Punkcie Konsultacyjnym  
rzeszowskiej WSP w  Krośnie, a następnie 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnie Uni-
wersytecie Rzeszowskim, prowadząc zajęcia 
z teorii treningu sportowego i piłki nożnej. 

W kwietniu 2006 roku otworzył na  AWF 
w Poznaniu (w Zamiejscowym Wydziale Kul-
tury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim) 
przewód doktorski, a 25 października 2007 
r. obronił pracę Kultura fizyczna studentów 
uniwersytetów w dobie transformacji systemo-
wej po 1989 roku na uniwersytetach w Polsce. 
Promotorem  był prof. dr hab. Kazimierz 
Obodyński.

Zainteresowania Z. Barabasza dotyczą 
głównie kultury fizycznej studentów oraz 
teorii treningu sportowego. Jest członkiem 
Komisji Wychowania Fizycznego przy ZG 
AZS, wiceprezesem PTNKF w Rzeszowie, 
wiceprezesem ZŚ AZS w Rzeszowie oraz 
dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej 
PWSZ w Krośnie. Był współorganizatorem 
m.in. trzech edycji Forum Sportu Krosna 
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pływanie sportowe, pod kierunkiem prof. 
dra hab. n. med. Władimira Bożiłowa. 

11 grudnia 2007 r.  obronił (w Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu) roz-
prawę doktorską: Ocena stopnia i kierunku 
odchyleń reakcji fenotypowych organizmu 
dziecka na obciążenie pływackim treningiem 
sportowym.  Promotorem dysertacji doktor-
skiej była dr hab. prof. AWF Krystyna Cie-
ślik, a recenzentami: prof. dr hab. Władimir 
Bożiłow i prof. dr hab. Wiesław Osiński. 

Bartłomiej Czarnota jest autorem i współ-
autorem siedemnastu prac naukowych z za-
kresu wychowania fizycznego, wielokrotnie 
z referatami uczestniczył w konferencjach 
naukowych, związanych z interesującą go  
naukowo problematyką.  

Dr Paweł Świder 

W 1997 r. uzyskał maturę w Zespole Szkół 
Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Rzeszowie. Następnie podjął studia 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, 
na Wydziale Socjologiczno-Historycznym (hi-
storia). Po uzyskaniu tytułu magistra w 2002 r. 
nadal kończy dwusemestralne studia podyplo-
mowe w zakresie wychowania obronnego, a w 
2004 r. czterosemestralne studia podyplomo-
we w zakresie wychowania fizycznego z gim-
nastyką korekcyjno-kompensacyjną. Pracę 
w szkolnictwie wyższym rozpoczął w Instytu-
cie Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego 
WSP na stanowisku pracownika inżynieryjno-
-technicznego. Pracował w Zakładzie Obsługi 
Ruchu Turystycznego, zajmując się w głównej 
mierze obsługą studiów niestacjonarnych. Po 
otwarciu przewodu doktorskiego w 2006 r. 
został asystentem na Wydziale Wychowania 
Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pro-
wadził zajęcia  z historii kultury fizycznej i ele-
mentów historii kultury europejskiej.

Jego przewodnikiem w przygotowaniu pra-
cy doktorskiej był prof. dr hab. Kazimierz 
Obodyński.  W 2006 r. Rada Wydziału Za-
miejscowego Wydziału Kultury Fizycznej 
w Gorzowie Wielkopolskim (AWF w Pozna-
niu) zatwierdziła temat rozprawy: Kultura fi-
zyczna na terenie województwa krośnieńskiego 
w latach 1975 –1998 i powołała na promo-
tora prof. dr hab. Kazimierza Obodyńskiego. 
Publiczna obrona odbyła się 25 października 
2007 r. a 18 listopada Rada Wydziału nada-
ła  mgr. Pawłowi Świdrowi stopień naukowy 
doktora nauk o kulturze fizycznej. 

Dr Paweł Świder jest autorem lub współ-
autorem dziesięciu prac naukowych. Jego 
zainteresowania koncentrują się na zagadnie-
niach dotyczących regionalnej historii kul-

oraz konferencji 50 lat SWFiS w Polsce. Jest 
m.in. trenerem klasy I piłki nożnej, instruk-
torem: pływania, narciarstwa i żeglarstwa, 
a także sternikiem motorowodnym i żeglar-
skim.

Dr Bartłomiej Czarnota 

Urodził się 5 września 1973 roku w Rzeszowie. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął 
naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, gdzie 
w 1992 r. złożył egzamin dojrzałości. W latach 
1989–1994 członek kadry narodowej w pły-
waniu, rekordzista Polski w sztafetach klu-
bowych 4x100 m i 4x200 m st. dowolnym. 
Dwukrotnie najlepszy zawodnik Mistrzostw 
Polski Wyższych Szkół Pedagogicznych i Filii 
Uniwersytetów w Pływaniu (1996 i 1998). 
W 1999 roku ukończył studia na Wydziale 
Pedagogicznym WSP w Rzeszowie w zakresie 
wychowania fizycznego. Tytuł magistra uzy-
skał po przedstawieniu i obronie pracy Wy-
brane problemy biomechaniki pływania – błędy 
początkowego etapu nauki. Podczas studiów 
uzyskał dodatkowe uprawnienia: instruktora 

pływania, instruktora lekkiej atletyki, instruk-
tora sportu w zakresie narciarstwa zjazdowego 
i biegowego. W 2004 r. ukończył podyplomo-
we studia trenerskie z zakresu pływania, na 
AWF w Warszawie. 

Od 1 października 2000 r.  pracuje w na-
szej Uczelni.  

Jest członkiem Podkarpackiego Towarzy-
stwa Naukowego. Od 2002 r. jest również 
uczestnikiem zespołu naukowego, realizują-
cego program badawczy Badania rozwoju so-
matycznego, dojrzewania płciowego i spraw-
ności fizycznej dzieci i młodzieży regionu 
podkarpackiego trenującej i nietrenującej 

tury fizycznej oraz organizacji i zarządzania 
w oświacie i kulturze fizycznej. 

Dr Iwona Tabaczek-Bejster 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Rzeszowie, kierunek wychowanie fizycz-
ne i zdrowotne, którą ukończyła z wynikiem 
bardzo dobrym w 1995 r., broniąc pracę ma-
gisterską: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe na Rzeszowszczyźnie. Później pozostała 
wierna tej problematyce, a w 2003 r. rozpo-
częła prace nad dysertacją doktorską: Dzia-
łalność programowa i sportowa wodnych służb 
ratowniczych w Polsce w latach 1945–1989. 
Obrona odbyła się 19 listopada 2007 r. 
w Gorzowie Wielkopolskim. Promotorem 
pracy był prof. dr hab. Bernard Woltmann, 
a recenzentami prof. dr hab. Tomasz Jurek 
i prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski. 

Z pływaniem jest związana od lat szkol-
nych, kiedy zaczęła uprawiać z powodzeniem 
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Nikt z nas nie przypuszczał, że dzień 
ten będzie początkiem poważnej 
próby dla naszych charakterów; 

9 listopada świtem, przed halę ROSiR-u 
w Rzeszowie przybyła 70-osobowa grupa pa-
łających optymizmem żaków Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Świadomość celu, jakim był 
Beskid Niski, budziła nas do działania, mimo 
bardzo wczesnej pory.

Pieszą wędrówkę zaplanowaliśmy z  Woli 
Wyżnej do Komańczy. Zafascynowani wypra-
wą, rozmawialiśmy w autokarze o czekającej 
nas dydaktyczno-naukowej trasie. Niewiele 
osób zwracało uwagę na padający za szybą 
śnieg, który po dojeździe do celu zaskoczył 
nas swoją 30-centymetrową pokrywą. Nasze 
Jesienne Harce w mgnieniu oka zmieniły się 
w zimową przygodę. Nieprzetarty szlak i per-
spektywa wielogodzinnej wyprawy ostudziły 
trochę nasz zapał. Wyruszyliśmy z nadzieją 
na poprawę pogody. Podczas marszu napo-
tykaliśmy na przeszkody w postaci nie tylko 
mokrego śniegu, ale również błota, wiatru 
z deszczem oraz mgły, która ograniczała wi-
doczność. Zrozumieliśmy, że Beskid rzucił 
nam wyzwanie, które tylko wytrzymali po-
dróżnicy są w stanie podjąć. Uczestnicy rajdu 
przekonali się, że dobre przygotowanie kon-
dycyjne i wytrwałość na szlaku to podsta-
-wowe cechy każdego turysty. Wzajemnie się 
wspierając, dzielnie pokonywaliśmy coraz to 
trudniejsze odcinki trasy, zachowując opty-
mizm i hart ducha. Wszystkim przewodził 
niestrudzony mgr Jarosław Herbert. Jego 
wieloletnie doświadczenie i dobra znajomość 
okolicy pozwoliły mu w pełni kontrolować 
sytuację, nawet wtedy, gdy 
w środku lasu zdaliśmy sobie 
sprawę, że czeka nas jeszcze 
kilka kilometrów w ciemno-
ściach. 

Właściciele schroniska w Ko-
mańczy, w którym większość 
grupy spędziła dwie noce, 
przywitali nas ciepłym po-
-siłkiem i zadbali o atmosferę 
sprzyjającą integracji grupy. 
Było wspólne śpiewanie 
przy akompaniamencie gitar, 
a gospodarz imprezy, zagad-
kowo zwany Rudolfem, dbał 
o jej magiczny charakter. 

W sobotę odwiedziliśmy klasztor sióstr 
nazaretanek, w którym internowany był 
Prymas Tysiąclecia, tam zobaczyliśmy pozo-
stałe po nim skromne pamiątki i wysłuchali  
wspomnień. 

Realizując program podzieliliśmy się na 
dwie grupy. Część studentów udała się do 
centrum Komańczy, ich  zadaniem było ze-
branie jak największej ilości informacji na te-
mat tej miejscowości. Zostaną one wykorzy-
stane do poszerzenia naszej wiedzy teoretycz-
nej. Druga grupa wybrała się na całodniową 
wędrówkę na szczyt Chryszczatej. W czasie 
tej wycieczki mogliśmy obserwować piękno 
krajobrazów górskich, które wcześniej scho-
wane za mgłą, odsłoniły się w całej swej oka-
załości. Słońce rozpłynęło się po ośnieżonych 
lasach i skłonach, pozwalając nam korzystać 
w pełni z drugiego dnia rajdu, a Jeziorka 
Duszatyńskie, które minęliśmy po drodze, 
zaskoczyły nas swoją urodą. 

Następnego dnia ranek spędziliśmy na 
przygotowaniach do drogi powrotnej. Naszą 
trasę wyznaczał szlak czerwony z Komańczy 
do Wisłoka Wielkiego. Od samego początku 
wędrówki, aż do końca wyprawy nie opusz-
czały nas dobre nastroje, które wynikały 
z ogólnego zadowolenia z wyjazdu. Studen-
tom wyraźnie podobał się charakter rajdu. 
Doceniliśmy bliski kontakt z przyrodą, dużą 
dawkę wysiłku fizycznego, jak i wzajemne 
wsparcie uczestników grupy.

W drodze do Rzeszowa w autokarze było 
cicho.  Po zaliczeniu pierwszego zimowego 
szlaku, cierpliwi podróżnicy zasłużyli na od-
poczynek. 

Jesienne Harce w Beskidzie Niskim
(30.11 – 1.12.2007 r.)

Anna Czarnecka, Katarzyna Szeremeta

Z WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ten sport w MKS Tychy i MKS „Pałac” Kato-
wice (1976–1983), a następnie w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Raciborzu (1983–
–1987). W czasie studiów była zawodniczką 
AZS Rzeszów. Jej kariera sportowa obfito-
wała w liczne sukcesy; m. in. była wicemi-
strzynią Polski w pływaniu (w kat. juniorów) 
i mistrzynią Polski w ratownictwie wodnym 
(1989).

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w In-
stytucie Wychowania Fizycznego i Zdro-
wotnego WSP w Rzeszowie (Zakład Sportu 
i Obozownictwa). W 2003 r. została przenie-
siona do Międzywydziałowego Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu, a w paździer-
niku 2007 wróciła do Wydziału Wychowa-
nia Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 
(Zakład Pływania i Obozownictwa). Prowa-
dzi zajęcia z pływania i ratownictwa wodnego 
(zarówno w obiektach krytych, jak i na wo-
dach otwartych), w tym także na poziomie 
specjalizacji w obu dyscyplinach sportowych, 
najpierw na stanowisku asystenta, a od 2003 
r. na stanowisku wykładowcy.

Równolegle doskonaliła swoje umiejętno-
ści i poszerzała zakres kwalifikacji. Ukończyła 
studia trenerskie w AWF Katowice z tytułem 
trenera II kl. w pływaniu (1998). W na-
stępnym roku, po kursie zorganizowanym 
przez ZG WOPR, uzyskała tytuł instruktora 
ratownictwa wodnego. Jest żeglarzem jach-
towym i instruktorem narciarstwa, zdobyła 
kilka certyfikatów z różnych specjalności, 
ukończyła kurs Europejskiej Rady Resuscy-
tacji, w związku z przyjęciem nowych stan-
dardów przez UE w tej dziedzinie. 

Stale prowadzi zajęcia na kursach instruk-
torskich organizowanych przez Okręgowy 
Związek Pływacki oraz Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli i kursach instruktorów rekre-
acji ruchowej. Prowadzi też sekcję pływacką 
Klubu Uczelnianego AZS w Rzeszowie. 
W zarządzie rzeszowskiego WOPR pełni 
funkcję sekretarza od  2004 roku.

Swoje doświadczenia praktyczne skutecz-
nie łączy z działalnością naukowo-badawczą. 
Najpierw zajęła się kwestiami treningu spor-
towego, zwłaszcza w zakresie kształtowania 
wytrzymałości oraz sprawami wykorzystania 
czasu wolnego. Tej problematyki dotyczyły 
jej wystąpienia na konferencjach naukowych 
i teksty na łamach różnych wydawnictw 
specjalistycznych. Wiele uwagi poświęcała 
badaniom historycznym, głównie z zakresu 
ratownictwa wodnego. Cząstkowe wyniki do-
ciekań przedstawiała na sympozjach i w pu-
blikacjach naukowych. Uczestniczyła w 12 
konferencjach naukowych (wygłaszając 9 re-
feratów) i opublikowała 11 prac, a 4 kolejne 
znajdują się w druku. Mgr inż. Marek Kuśnierz udziela nam cennych wskazówek przed wyjściem na szlak. A jak 

wyglądamy na trasie można zobaczyć na okładce GU.
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lokalom. Po kilkudziesięciu minutach space-
ru, również i my wybraliśmy podobną karcz-
mę z góralską muzyką. Duże dwupoziomowe 
pomieszczenie, odpowiednio wystylizowane, 
z potężnymi drewnianymi stołami i stojącymi 
pośrodku karczmy sańmi, robiło na nas spore 
wrażenie. Ponieważ czas w takich miejscach 
płynie bardzo szybko, większość z nas nawet 
nie spostrzegła, kiedy upłynęły dwie godziny 
i ze smutkiem  trzeba było wracać na nocleg.

W drugim dniu czekał nas główny cel rajdu 
– zdobycie Giewontu (1894m n.p.m.). Tym 
razem „skład” z poprzedniego dnia uzupełni-
ły panie, które z założenia miały dotrzeć do 
schroniska na Hali Kondratowej (1333 m 
n.p.m.). W towarzystwie uroczych dziewcząt 
czas upływał nam zdecydowanie szybciej, 
a trudy marszu były wręcz nieodczuwalne. Po 
dwóch godzinach marszu docieramy do Hali 
Kondratowej, dziewczyny zostały w schro-
nisku, a pozostali niestrudzeni piechurzy 
udali się w kierunku Giewontu. Niestety, jak 
się okazało, szlak od Hali Kondratowej był 
kompletnie nieprzetarty, byliśmy tam pierw-
szymi turystami od wielu dni. Spora, 50-cen-
tymetrowa warstwa mokrego, ciężkiego śnie-
gu i bardzo silny porywisty wiatr skutecznie 
spowalniały tempo marszu. Już po pierwszej 
godzinie pogodziliśmy się z tym, iż szczyt 
tego dnia będzie dla nas nieosiągalny. I tak 
też się stało. Postanowiliśmy solidarnie, że 
rezygnujemy z głównego celu dnia na rzecz 
tzw. „Piekła”. To dwa szczyty o nazwie Ogród 
i Zdziarchy, nieopodal Przełęczy Kondrackiej 
(1725 m n.p.m.). Wysoka na ok. 300 m, 
pokryta sporą warstwą śniegu ściana zrobiła 
na nas olbrzymie wrażenie. Założyliśmy, że 
będziemy się wspinać do takiego momen-
tu, w którym uznamy, iż dalsza wspinaczka 
będzie zbyt ryzykowna. Pokonaliśmy ok. 
150–180 m południowej ściany Zdziarchy 
i zawróciliśmy z powodu gwałtownego zała-
mania pogody i bardzo silnego wiatru. Na te 
kilkadziesiąt metrów wspinaczki warto było 
wybrać się w  Tatry.  

Góry są jednym z najpiękniejszych miejsc 
na świecie. Człowiek ma niesamowite po-
czucie przestrzeni i wolności. Zostawia swe 
problemy gdzieś niżej, zapomina o całym 
bałaganie, jaki panuje w naszych miastach. 
Pozostaje tylko cisza, przyroda, walka ze 
swoimi słabościami i naturą. Jak powiedział 

Jesienny Rajd Tatrzański
(30.11 – 1.12.2007 r.)

Dariusz Brączyk

Jesienny Rajd Tatrzański, pod patrona-
tem dziekana Wydziału Wychowania Fi-
zycznego  prof. dra hab. K. Obodyńskie-

go, to pierwsza wyprawa w najwyższe pasmo 
polskich gór, w historii naszego Koła Nauko-
wego „Podróżników”. Imprezę rozpoczęli-
śmy wyjazdem z rzeszowskiego dworca. Na 
zbiórkę, wyznaczoną na 430 wszyscy uczest-
nicy przybyli punktualnie, co było sporym 
zaskoczeniem. Ponieważ w pociągu mieliśmy 
spędzić siedem godzin, niektórzy uczestnicy 
zabrali ze sobą poduszki, tzw. „jaśki”, co oka-
zało się strzałem w dziesiątkę. Po dotarciu do 
Zakopanego naszym celem było odnalezienie 
domu sióstr zakonnych,  w którym mieliśmy 
spędzić najbliższe dwie noce. Po 20 minu-
tach spacerku z mapą dotarliśmy na miejsce. 
Pokoje 2- i 3-osobowe na piętrze okazałego 
domu bardzo miło nas zaskoczyły. 

Organizatorzy wyjazdu zakładali, że po za-
kwaterowaniu wyruszymy z Kuźnic w kierun-
ku Czarnego Stawu Gąsienicowego (1624 m 
n.p.m.). Niestety, już pierwsze godziny wy-
prawy ujawniły pewne cechy charakteru „na-
szych pań”, które po kilkugodzinnej jeździe 
pociągiem i nieprzespanej nocy wybrały Kru-
pówki i drobne zakupy. Nastroje zmieniły się 
po kąpieli i sytym posiłku, po kilkudziesięciu 
minutach uczestnicy  rajdu wyruszyli na szlak. 
W Tatrach obowiązywał drugi stopień zagroże-
nia lawinowego, stąd też mieliśmy spore obawy, 
czy wyjście w wyższe partie gór nie będzie zbyt 
niebezpieczne. Pierwsze dwie godziny marszu 
niebieskim szlakiem do schroniska Murowa-
niec (1500 m n.p.m.) okazały się lekką roz-
grzewką. Na szlaku panowały wręcz znakomite 
warunki do uprawiania trekingu. Po dotarciu 
do schroniska zapadła decyzja, iż część grupy 
zostaje na miejscu, reszta zaś wyrusza na 30-mi-
nutowy marsz nieprzetartym szlakiem w kie-
runku Czarnego Stawu Gąsienicowego. Ostry, 
męczący marsz w półmetrowym  śniegu zakoń-
czył się sukcesem i szczęśliwym powrotem do 
schroniska, gdzie czekała na nas reszta grupy. 
Powrót po godzinie 1600 wiązał się z interesują-
cym marszem tatrzańskimi szlakami w ciemno-
ści. Byliśmy na tyle przezorni, iż większość z nas 
posiadała latarki, tzw. „czołówki”. W drodze 
powrotnej zauroczyła nas piękna, nocna pano-
rama skąpanego we mgle Zakopanego.

Wieczorem wszyscy uczestnicy rajdu wy-
ruszyli na Krupówki. Byliśmy przygotowani 
na niezliczone tłumy turystów idących, a to 
z góry w dół, a to z dołu do góry. Jak się oka-
zało nasze przypuszczenia okazały się nieco na 
wyrost, ponieważ w piątkowy wieczór, podob-
nych do nas spacerowiczów było bardzo nie-
wielu. Zdecydowana większość wybrała ciepłe 
i przytulne karczmy, w których grały góralskie 
kapele, co niewątpliwie dodawało uroku tym 

Herman Bul, pierwszy samotny zdobywca 
ośmiotysięcznika Nanga Parbat w 1953 roku: 
„Wspinaczka nie jest walką z otoczeniem, czy 
walką z grawitacją, jest walką ze sobą”. Po 
tych niewątpliwie mocnych wspinaczkowych 
wrażeniach wróciliśmy do schroniska z lek-
kim niedosytem, iż nie udało się pokonać 
południowej ściany Zdziarchy.

Trzeciego dnia, z samego rana, wyruszy-
liśmy busem na Łysą Polanę, skąd po 9 km 
marszu asfaltową drogą dotarliśmy do Mor-
skiego Oka (1410 m. n.p.m.), by udać się nad 
Czarny Staw pod Rysami (1583 m. n.p.m.). 
Długa i kręta, zaśnieżona droga, prowadząca 
na Morskie Oko dała się nam dość mocno 
we znaki.  Po niespełna półtoragodzinnym 
„spacerku” naszym oczom ukazał się zapiera-
jący dech w piersiach widok na cały masyw 
najwyższej części polskich Tatr. 

Po zrobieniu kilkudziesięciu zdjęć, po raz 
kolejny zapada decyzja, iż większość grupy 
schodzi do schroniska, gdzie poczeka na tych, 
którzy postanowili zdobyć Czarny Staw pod 
Rysami, co zimową porą jest dość ambitnym 
zadaniem. Ponieważ był to ostatni dzień naszej 
wyprawy, postawiliśmy na szali ostatnie zapa-
sy sił i byliśmy zdeterminowani, by dotrzeć 
do celu. Po 30 minutach wspinaczki w 60-
-centymetrowym śniegu stanęliśmy u stóp 
najwyższego szczytu po polskiej stronie Tatr 
– Rysów (2499 m n.p.m.). Ogromna, na  900 
m ściana widziana od dołu robi piorunujące 
wrażenie, wówczas człowiek doświadcza, jak 
niewiele znaczy wobec takich olbrzymów, jaki 
jest kruchy i bezsilny wobec potęgi natury. 
Jedyne, co powodowało, iż z naszych twarzy 
znikał uśmiech to perspektywa powrotu do 
Rzeszowa, gdzie będzie trzeba znowu wrócić 
do rytmu dnia codziennego. 

Droga powrotna do Rzeszowa upływała 
w skupieniu, w kontemplacyjnym nastro-
ju. Każdy w duchu, na osobności przeżywał 
wrażenia, że będzie pamiętał o tych kilku 
dniach, spędzonych pośród fantastycznych 
ludzi i przepięknej przyrody. Największym 
moim sukcesem – jako organizatora i kie-
rownika rajdu – będzie [wierzę] to, że ci lu-
dzie, zauroczeni górami, kiedyś tam wrócą ze 
swoimi żonami, mężami, dziećmi i przekażą 
im tradycje oraz wartości, jakie płyną z upra-
wiania turystyki, bo o to w tym wszystkim 
najbardziej chodzi. 
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W dniach 11–13 stycznia odbyła 
się III Ogólnopolska Konfe-
rencja Turystyka konna – infra-

struktura turystyczna a program NATURA 
2000 zorganizowana przez Koło Naukowe 
Podróżników UR i Studenckie Towarzystwo 
Naukowe. Udział w konferencji wzięli stu-
denci z Jarosława, Lublina, Krosna i Rzeszo-
wa oraz zaproszeni goście z innych ośrod-
ków akademickich. Pierwszy dzień zjazdu, 
poświęcony teorii, prowadzony był w for-
mie wykładów w sali konferencyjnej na uli-
cy Cichej. Pozostała część spotkania miała 
charakter bardziej praktyczny i odbyła się 
w Bieszczadach.

 Konferencja została otwarta przez dzie-
kanaWydziału Wychowania Fizycznego UR 
– prof. dra hab. Kazimierza Obodyńskiego. 
Następnie prorektor Politechniki Rzeszow-
skiej – prof. dr hab. Leszek Woźniak wygło-
sił inaugurujący wykład na temat programu 
„Natura 2000”, podkreślił znaczenie tego 
programu dla naszego kraju oraz porównał 
jego założenia z interesami mieszkańców te-
renu, który program obejmuje. Scharaktery-
zował też znaczenie środowiska naturalnego 
i jego wpływ na rozwój turystyki. 

Następnie zabrał głos ksiądz Daniel Drozd 
z parafii Chrystusa Króla. Zaproszony przez 
Koło duszpasterz akademicki wyraził chęć 
wspólnych wędrówek po naszych górach i z 
entuzjazmem głosił ich pochwałę. 

Wysłuchaliśmy także wykładu mgr. Marka 
Kuśnierza z Zakładu Agroturystyki i Turysty-
ki Konnej, który mówił o znaczeniu turysty-

ki w życiu, jak i o stylu życia, pozostającego 
w zgodzie z naturą. W tym wystąpieniu wy-
słuchaliśmy argumentów za rozwojem tury-
styki konnej, która gwarantuje 
większą współpracę z turystami 
z krajów Europy Zachodniej. 

Druga część konferencji była 
domeną studentów. Przed-
stawili oni kolejno referaty: 
Agnieszka Słoma z PWSZ 
w Jarosławiu – Szanse rozwoju 
turystyki konnej w wojewódz-
twie podkarpackim, Agnieszka 
Zniszczyńska i Paulina Rosz-
ko z AR w Lublinie – Orga-
nizacja turystyki konnej na 
Lubelszczyźnie w aspekcie 
oczekiwań osób korzystających 
z tej formy turystyki, Marcin 
Balcar i Edyta Pyrek z UR – Hucuł jako 
konik bieszczadzkich połonin i jego talenty, 
Tomasz Skoczyłaś i Anna Golonka z WSIZ 

w Rzeszowie – Turystyka na koniach hu-
culskich na Podkarpaciu, Justyna Czachara 
i Weronika Dykas (WSIZ) – Bieszczadzki 
Park Narodowy z grzbietu konia, Olimpia 
Piórkowska (UR) – Konie jako strażnicy po-
rządku i symbol polskości, Dariusz Bączyk 
i Sebastian Opaliński (UR) – Turystyka 
konna w województwie podkarpackim na 
przykładzie Dębowca, Joanna Chała i Irene-
usz Kluz (UR) – Turystyka konna, Marcin 
Balcar i Edyta Pyrek (UR) – LKJ »Zabajka« 
– Studencka inicjatywa, Katarzyna Lorenc 
z PWSZ w Krośnie – Produkt tradycyjny 
jako potencjał turystyczny Podkarpacia, Piotr 
Łukaszczykiewicz (PWSZ Krosno) – Moż-
liwości uprawiania turystyki kwalifikowanej 
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Mag-

dalena Władyka (PWSZ) – Ocena poten-
cjału turystycznego w powiecie brzozowskim 
oraz Radosław Maziarz i Sławomir Mycek 
(UR) Wpływ europejskiej sieci ekologicznej 
Natura 2000 na ruch turystyczny w obszarze 
Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie.

Dalsza część konferencji odbyła się w okoli-
cy Lutowisk. Po zakwaterowaniu się w schro-
nisku młodzieżowym, udaliśmy się na Tarni-
cę. Zdobyliśmy w ten sposób najwyższy szczyt 
Podkarpacia i wzbogaciliśmy swoje doświad-
czenie w terenie. Odwiedziliśmy również cel 
naszej wyprawy w Bieszczady – stadninę koni 
huculskich, gdzie mogliśmy wykorzystać część 
wiadomości zdobytych na wykładach. Kolej-
nymi miejscami, w które udali się studenci 
były: Otryt Górny i Trochaniec, które zostały 
zdobyte w ostatni dzień zjazdu. III Ogólno-
polska Konferencja zakończyła się obietnicą 
spotkania za rok.

III Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Turystyka konna – infrastruktura turystyczna 

a program Natura 2000
Anna Czarnecka
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Pod koniec lipca 2007 r. przemierzy-
łam przez kilka dni Syrię. Ten orien-
talny, arabski kraj liczy 185,2 tys. km 

kw. powierzchni, z czego 1,2 tys. km kw. 
przypada na Wzgórza Golan, zaanektowane 
przez Izrael podczas wojny „błyskawicznej” 
w czerwcu 1967 r.  Syria  graniczy z Mo-
rzem Śródziemnym (granica morska wynosi 
niespełna 200 km), z Libanem, Izraelem, z 
którym formalnie jest nadal w stanie wojny, 
a także z Jordanią, Irakiem i Turcją (od pół-
nocy). Flaga syryjska składa się z trzech kolo-
rów: czerwonego, białego (z dwoma pięcio-
ramiennymi zielonymi gwiazdami, symboli-
zującymi podstawowe wartości islamu) oraz 
czarnego. Walutą obiegową jest funt syryjski, 
dzielący się na 100 piastrów. 

Ponad 1/3 powierzchni Syrii zajmuje pu-
stynia. W pasie śródziemnomorskim panuje 
klimat charakteryzujący się ciepłymi (choć 
bez skrajności termicznych) latami oraz desz-
czowymi zimami. Reszta kraju należy do stre-
fy klimatu kontynentalno-zwrotnikowego, 
charakteryzującego się dużymi wahaniami 
temperatur. W Syrii w ciągu zimy zdarzają 
się opady śniegu.

W starożytności dzisiejsza Syria była za-
mieszkana przez plemiona arabskie i semic-
kie. W r. 333 p.n.e. została zdobyta przez 
Aleksandra Wielkiego. W latach 64 p.n.e.–
–395 n.e. była prowincją Rzymu (stąd mowa 
o Kwiryniuszu, wielkorządcy Syrii w Ewan-
gelii św. Łukasza, w rozdziale traktującym 
o narodzeniu Chrystusa). Aż do VII w. Syria 
była ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa na 
Wschodzie. Dopiero, gdy w 633 r. zapano-
wali w niej Arabowie, usuwając wpływy Bi-
zancjum, nastąpiła wzmożona islamizacja. W 
stołecznym Damaszku (dziś liczy co najmniej 

5 mln mieszkańców) ustanowiono siedzibę 
kalifatu. Pod koniec XI w. Syria dostała się 
pod panowanie Turków seldżuckich, a przej-
ściowo w XII stuleciu krzyżowcy utworzyli 
w niej cztery małe państewka. U schyłku 
średniowiecza Syrię opanowali Mamelucy 
z Egiptu, a następnie niepodzielnie, aż do 
połowy XIX w., rządzili nią Turcy osmańscy. 
W okresie poprzedzającym I wojnę świato-
wą słabnące imperium otomańskie przyznało 
miejscowej ludności autonomię. 

W latach 1918–1920 Syria przejściowo 
dostała się pod panowanie brytyjskie, a na-
stępnie, aż do 1945 r. była zależna od Fran-
cji. Całkowitą niepodległość Syria uzyskała 
w 1946 r., choć tendencje niepodległościowe 
narastały od 1930 r. 

Syryjskie wspomnienia

Andrzej Nowakowski

Wówczas dały się zauważyć rosnące wpływy 
Socjalistycznej Partii Odrodzenia Arabskiego 
(BAAS), trwające do dziś. Jej program to 
mieszanka populizmu i arabskiego nacjonali-
zmu, a także pewne elementy socjalistyczne, 
na modłę byłego ZSRR (stąd zbliżenie Syrii 
do ZSRR w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych ubiegłego stulecia). W latach 
1958–1963 Egipt i Syria stanowiły unię 
państw pn. Zjednoczona Republika Arabska. 
Według konstytucji syryjskiej z 1973 r. ofi-
cjalna, pełna nazwa Syrii to: Arabska Repu-
blika Syryjska. Począwszy od 1975 r. władze 
syryjskie angażowały się w wewnętrzne kon-
flikty w Libanie.

Od 1970 r. Syrią rządzi niepodzielnie „klan” 
Asadów. Najpierw, w latach 1970–2000 funk-
cję prezydenta sprawował Hafez el-Asad, a od 
2000 r. do dziś, jego syn Baszszar el-Asad, 
który w ostatnich latach zdobył się na nie-
śmiałą liberalizację (np. udzielił zgody na 
powstanie prywatnych mediów). Na przed-
niej ścianie naszego autokaru był wywieszo-
ny  wielki portret obecnego przywódcy Sy-
rii. Przewodnik Jaser, świetnie mówiący  po 
angielsku, tłumaczył, że w jego kraju istnieje 
prawny obowiązek wywieszania portretów 
prezydenta w miejscu pracy (a autokar jest 
takim miejscem pracy). W Syrii, jak niegdyś 
w ZSRR, istnieje tylko jedna dozwolona 
partia, BAAS, która kreuje prezydenta i pre-
miera. Żadna opozycja nie istnieje, a krytycy 
reżimu są wtrącani do więzień. 

Syria jest typowym państwem policyjnym. 
Widziałem, jak na widok policjanta, handla-
rze zwijali swój towar na głównej ulicy w Da-
maszku, w pobliżu uniwersytetu. W tym kra-
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ju, mimo powszechnego szkolnictwa, blisko 
1/3 mieszkańców to analfabeci, a bezpłatny 
dostęp do służby zdrowia mają tylko najbied-
niejsi Syryjczycy. W Syrii panuje konserwa-
tyzm obyczajowy. Na ulicach największych 
miast, częściej niż w innych krajach arab-
skich, widzi się kobiety z całkowicie zakry-
tymi twarzami. 

W Damaszku godny polecenia jest wielki 
bazar w pobliżu meczetu Umajjadów (Oma-
jadów), jeden z największych na Bliskim 
Wschodzie. W meczecie, będącym niegdyś 
bazyliką chrześcijańską,  znajdują się relikwie 
z głową św. Jana Chrzciciela. Podobnie jak w 
sąsiedniej Turcji, „niewierni” mogą wstąpić 

do meczetu boso albo w skarpetkach, nakry-
wając ciało specjalna tuniką, wypożyczaną 
dla zwiedzających. W centrum Damaszku 
znajduje się również katolicki kościół pw. św. 
Ananiasza, tego, u którego św. Paweł odzy-
skał wzrok po nawróceniu. Tym kościołem 
opiekuje się zakon franciszkański z Kustodii 
Ziemi Świętej.

Ponad 100 km na wschód od Damaszku 
(skąd zaledwie 150 km do granicy z Irakiem), 
na piaszczystej pustyni wyłaniają się kolumny 
rzymskiego forum. To Palmyra, znana jeszcze 
w okresie sprzed podboju Rzymu. To tutaj 
Rzymianie dowodzili legionami, walcząc 
z nacierającymi Partami. W temperaturze 

27 października ub. r.  płynęliśmy 
kajakami rzeką Tanew na trasie 
Harasiuki-Ulanów. Organiza-

torem spływu byli: Studenckie Koło „Po-
dróżników” oraz Studenckie Towarzystwo 
Naukowe. Patronat nad imprezą objął dzie-
kan Wydziału WF prof. dr hab. Kazimierz 
Obodyński.  W wyjeździe wzięło udział 14 
osób, głównie studentów kierunku turystyka 
i rekreacja.  Opiekunami grupy byli mgr Ja-
rosław Herbert i Sebastian Opaliński.

Nasza przygoda rozpoczęła się przy moście 
w Harasiukach w pobliżu kościoła parafial-
nego pw. Miłosierdzia Bożego. Tu znieśli-
śmy kajaki nad brzeg, po czym ratownik 
WOPR, Łukasz Polak zorganizował nam 
krótką rozgrzewkę, my z kolei – jak przystało 
na studentów turystyki – szybko i sprawnie 
wykonaliśmy wszystkie ćwiczenia, polegają-
ce na podskokach, skłonach i przebieżkach. 
Po wejściu do wody okazało się, że niektó-
rzy pierwszy raz mieli do czynienia z kaja-
kami. Po krótkim kursie szybko opanowali 
sztukę  obsługi wioseł. Niestety, nieco gorsi 

+43 st. C, przy względnej wilgotności powie-
trza nieprzekraczającej 10 proc. można było 
tu wytrzymać, słuchając słów przewodnika, 
a zarazem będąc nagabywanym przez miej-
scowych chłopców, aby skorzystać z prze-
jażdżki na wielbłądach. Tu wreszcie, u schył-
ku świetności Imperium Romanum, około 
r. 270 n.e. panowała samozwańcza królowa 
Zenobia, władczyni Syrii i Mezopotamii, 
marząca o tronie w dalekim Rzymie. Dopie-
ro rządy cesarza Aureliana położyły kres jej 
zapędom.

300 km na północ od Damaszku, w pobli-
żu granicy tureckiej leży miasto Haleb, znane 
z wyrobów rękodzielniczych jako Aleppo. 
Nad miastem wznosi się potężna średnio-
wiecza cytadela. W tym mieście  jest jedno 
istotne polonicum, szkoda, że nie uwieńczo-
ne przynajmniej tablicą pamiątkową. To tu-
taj przebywał gen. Józef Bem, jako obywatel 
turecki, służąc w armii tego kraju w stopniu 
paszy (odpowiednik generała). Po stronie 
Turcji chciał walczyć z Rosją o niepodległość 
Polski. Dowodził miejscową twierdzą pod-
czas oblężenia jej przez Beduinów. W 1850 r. 
zmarł na żółtą febrę, przed śmiercią wołając: 
Polsko, już cię nie zobaczę...! Szczątki gen. 
Bema, bohatera Polski, Węgier i Turcji zo-
stały w 1929 r. uroczyście sprowadzone do 
Polski i złożone w mauzoleum w Tarnowie, 
skąd pochodził.

Andrzej Nowakowski

Spływ kajakowy Harasiuki-Ulanów 
okazaliśmy się w innej dziedzinie,  w łataniu 
kajaków, gdyż po pewnym czasie do niektó-
rych z nich zaczęła przedostawać się woda. 
Na szczęście załogi były wyposażone w odpo-
wiedni sprzęt – przeciętą na pół plastikową 

butelkę – i gdy jeden student wiosłował to 
drugi wylewał wodę. 

Pogoda nam dopisała. Po drodze mogliśmy 
podziwiać malowniczy krajobraz, z którego 
słynie otoczenie Tanwi.  Nad brzegiem tej rze-
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Kanapki zrobione, spakowany plecak 
wrzucony do bagażnika i ruszamy! 
Tym razem zabytkowy cmentarz 

łemkowski odwiedzili studenci Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego. 

Stało się to poniekąd naszą tradycją, że 
zgodnie ze zmieniającą się porą roku odwie-
dzamy tereny Beskidu Niskiego. Po godzin-
nej podróży docieramy do Iwonicza Zdroju. 
Spotykamy tam wystrojoną w brązy i żółcie 
przepiękną jesień. Wiatr strąca resztki liści 
z drzew. Wirujące wokół nas liście pozwala-
ją na chwile wytchnienia. Po   chwili podzi-
wiania jesiennych krajobrazów postanawia-
my przeprawić się przez jeden z dopływów 
Wisłoka. Umiejętne wykorzystanie  ścieżek 
między strumieniami doprowadza nas na 
drugą  stronę rzeki. 

Docieramy do starego, opuszczonego 
cmentarza, gdzie zachwyca nas pozbawio-
na jakiegokolwiek napięcia cisza. Zapala-
my lampki i po chwili zadumy wracamy 
na turystyczny szlak. Atmosfera wycisze-
nia i kontemplacji długo będzie nam to-
warzyszyć…

Odwiedzenie starego cmentarza ma wy-
miar symboliczny, wprowadza również 
w klimat świąt  listopadowych.

Ten październikowy jesienny urok to 
pożegnalna uczta dla naszych oczu przed 
zimową porą. Jednak namiętność ogni-
stych barw pozostanie w nas na długo.

Tam, 
gdzie kończy się 

mapa
Magda M.

ki rosną m.in.: sosny, brzozy, olchy, wierzby, 
topole; mogliśmy więc nacieszyć oko złocisto-
-brązowymi kolorami jesiennych liści, podczas 
gdy rzeka prowadziła nas swym łagodnym 
nurtem. Niektórzy z uczestników mieli też 
cichą nadzieję, że uda im się zobaczyć bobry, 
gdyż – jak wiadomo – zwierzęta te zamiesz-
kują brzegi Tanwi. Jednak żaden z przedstawi-
cieli tego gatunku nie miał ochoty na nasze 
towarzystwo. Nad rzeką udało nam się jednak 
spotkać sporo ptaków, takich jak: bocian czar-
ny, kraska czy też dzikie kaczki. Ciekawym 
elementem spływu w jego drugiej fazie – po 
odpoczynku na posiłek – były płycizny i łachy, 
które zmuszały nas kilkakrotnie do wysiadania 
z kajaków i przeciągania ich po płyciznach. 
Spływ zakończyliśmy tuż przed Ulanowem. 

Miejscowość ta sławę i bujny rozkwit (od 
XVII do XIX wieku) zawdzięczała rzemiosłu 
szkutniczemu i silnemu ośrodkowi flisackie-
mu. U ujścia Tanwi do Sanu znajdowała się 
przystań rzeczna zwana „palem”, do której 
zawijały statki żeglugi śródlądowej. W warsz-
tatach szkutniczych budowano i naprawiono 
statki, w szczególności specjalizowano się 
w budowie galarów. Gdy Ulanów był mia-
stem, pobudowano spichlerze i stał się on 
wtedy prawdziwym portem dla rozległych 
terenów ziemi bełskiej, Podola i Grodów 
Czerwieńskich. Ruchliwość portu w Ula-
nowie uzasadniała nadane mu wtedy miano 
„małego Gdańska”. Od tego czasu stał się 
Ulanów stolicą polskiego flisactwa. Miasto 
było ośrodkiem tętniącym życiem, wtedy 

powstały też liczne cechy, m.in.: krawców 
i szewców. Obecnie w miejscu tym rzeka 
rozlewa się szeroko oraz występuje podwójny 
próg wodny, będący pozostałością po starej 
tamie. 

Spływ ten, choć krótki, z pewnością był 
dobrą lekcją dla studentów naszego kierun-
ku. Dał nam pierwsze doświadczenia w or-
ganizowaniu takich wyjazdów, każdy kolejny 
wyjazd będzie nie tylko ciekawszy, ale i orga-
nizowany z większą sprawnością. 

Zapraszamy do naszej kompanii, poda-
jemy kontakt z prezesem Koła Naukowego 
„Podróżników”, Radkiem Maziarzem – kom. 
698613410. 

Z turystycznym pozdrowieniem 
Marta Palikot, Jarosław Herbert
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Spotkania rozgrywano w dwóch halach Uni-
wersytetu Rzeszowskiego: 
grupa „A” – ul. Hoffmanowej 25 – Uniwer-
sytet Preszowski, Politechnika Rzeszowska, 
WSIiZ Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski I,
grupa „B” – ul. Kasprowicza 1 – Lwowski 
Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, 
UMCS Lublin, Absolwenci UR i PRz, Uni-
wersytet Rzeszowski II

WYNIKI:
P. Rzeszowska – U.Presovski 0 : 3 (-13, -15, -19)
U. Presovski – UR I 3 : 0 (18, 19, 14 )
UR I – P. Rzeszowska 3 : 1 (18, 21, -24, 22)
UR II – Absolwenci UR i PRz 3 : 1 (-28, 21, 

20, 23)
UR II – UMCS Lublin 3 : 1 (18, 21, -21, 20)
UMCS Lublin – Absolwenci UR i PRz 3 : 2 

(-17, 18, 22, -24, 10)

Mecze finałowe :
UR I – UR II 3 : 0 ( 16, 13, 24)
U. Presowski – UMCS Lublin 3 : 0 ( 13, 27, 

17)
W meczu o 5 miejsce w turnieju – Politechnika 
Rzeszowska – Absolwenci UR i PRz zwyciężyła 
Politechnika 3 : 2 (19, 23, 20, 18, 10)

Mecz o 3 miejsce w turnieju wygrał Uni-
wersytet Rzeszowski: UR I – UMCS Lublin  
3 : 1 ( 18, 21, 20, 17).

Najlepszą drużyną turnieju zostali Słowacy, 
w meczu o pierwsze miejsce pokonali naszą 
drużynę: Uniwersytet Preszowski – UR I 3 : 
1 ( 21, 16, -23, 22 )

Słowacy wystąpili w składzie: Pavol Barlik, 
Matej Kapral, Marek Mikita, Michal Hu-
dak, Maros Sopko, Martin Sopko, Milan 
Javorcik, Michal Hajduga, Igor Hunady, 
Radowan Skvarek, Viktor Varchola, Tomas 
Skasko, Juraj Drobnak. 
Trener Josef BREDA
Kierownik Josef SABOL
Politechnika Rzeszowska: A. Rostań-
ski, K. Krzysztoszek, M. Płecha, B. Borek, 
K. Fedan, G. Pruszak, M. Roga, G. Rusin, 
M. Morawicz.
Trener Antoni DOMINO
Absolwenci UR i PRz: Maciej Leś, Piotr Wik-
tor, Mikołaj Łyżka, Arkadiusz Pyza, Tomasz 
Szeremeta, Daniel Szeremeta, Łukasz Lasota, 
Kamil Sołtykiewicz, Mateusz Świstara.

Uniwersytet Rzeszowski I: Michał Betle-
ja, Przemysław Bryliński, Piotr Budziński, 
Krzysztof Chryń, Jakub Rejewski, Grzegorz 
Denga, Stefan Kochan, Łukasz Krzysiak, 
Mateusz Mieleszko, Marcin Sroka, Karol 
Węgliński.
Trener Adam Maryniak
Uniwersytet Rzeszowski II: Mateusz Buś. 
Przemysław Fedko, Maciej Kończuk, Prze-
mysław Marć, Patryk Masłowski, Marek Sa-
molewicz, Mirosław Sowa, Paweł Włodyka, 
Mateusz Ziemba 
Trener Adam Maryniak
Najlepsi zawodnicy w zespołach: 
Uniwersytet Preszowski – Marek MIKITA; 
UMCS Lublin – Włodzimierz KULIKO-

WICZ; 
Politechnika Rzeszowska – Maciej ROGA; 
Absolwenci UR i PRz – Maciej LEŚ; 
Uniwersytet Rzeszowski I – Łukasz KRZY-

SIAK; 
Uniwersytet Rzeszowski II – Przemysław 

FEDKO.

Fundatorzy pucharów dla czterech pierw-
szych zespołów :
I miejsce – Uniwersytet Preszowski – pre-

zydent miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc; 
II miejsce – Uniwersytet Rzeszowski I 

– prorektor ds. studenckich i akredytacji 
UR dr hab. prof. UR Ewa Orlof;

III miejsce – Uniwersytet Rzeszowski II 
– dziekan Wydziału WF Uniwersytetu 
Rzeszowskiego prof. dr hab. Kazimierz 
Obodyński; 

IV miejsce – UMCS Lublin – kierownik 
Zakładu Wychowania Fizycznego i Spor-
tu Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. 
Stanisław Zaborniak. 

Sponsorami międzynarodowego akade-
mickiego turnieju piłki siatkowej męż-
czyzn byli:

1. Uniwersytet Rzeszowski – Dział ds. Stu-
denckich i Akredytacji

2. Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Zdro-
wia i Wydział Promocji, Kultury i Sportu

3. Wydział Wychowania Fizycznego UR
4. Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki 

Siatkowej w Rzeszowie
5. LOBOS Biurosystem Oddział w Rzeszo-

wie
6. WATKEM Rzeszów
7. ZETO Rzeszów
8. SpólNet POLONEA – Źródlana woda 

mineralna
9. AR – TECH Rzeszów

10. Zakład Cukierniczy „IZA” Rzeszów, ul. 
Pułaskiego

11. Hipermarket E.LECLERC w Rzeszowie
12. Stowarzyszenie Studentów i Absolwen-

tów UR
13. Hotel Sportowy w Rzeszowie, ul. ks. 

J. Jałowego 23a
14. Klub Uczelniany AZS Uniwersytet Rze-

szowski
Patronat medialny: GAZETA UNIWER-

SYTECKA Pracowników i Studentów UR 
oraz DZIENNIK POLSKI, Oddział w Rze-
szowie.

Międzynarodowy akademicki turniej piłki siatkowej mężczyzn 
(19–20.12.2007 r. Rzeszów)

Adam Maryniak
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ŚWIĄTECZNE ZAWODY PŁYWACKIE 
STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UR
W tych zawodach  udział wzięło ponad 30 

osób. Gośćmi byli m.in. ks. dr Adam Podol-
ski, prodziekan Wydziału Wy-chowania Fi-
zycznego  i dr J. Zieliński. 17 grudnia, pod-
czas Świątecznych Zawodów, zwyciężali: 

OTWARTE ZAWODY NARCIARSKIE 
– MISTRZOSTWA UR 
W NARCIARSTWIE – 

ARŁAMÓW 21 XII 2007

Mistrzostwa Uniwersytetu Rzeszowskiego 
– AZS UR Winter Ski, organizowane przez 
KU AZS, odbyły się w Arłamowie.  Tu przy-
witała nas piękna pogoda, mnóstwo śniegu 
i cały stok tylko dla nas. Jako pierwszy roze-
grano slalom gigant kobiet i mężczyzn.  

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
KOBIETY:
I Gabriela Bukowska; 
II Greta Ostrowska;
III Marzena Mader.
MĘŻCZYŹNI:
I Andrzej Brożyna; 
II Przemysław Cypryś; 
III Piotr Krawczyk. 

Więcej zdjęć są na stronach: 
http://azs.univ.rzeszow.pl/index.php?optio-
n=com_content&task=view&id=86&Itemi-
d=1

50 m st. grzbiet. kob.
1 Justyna Jusiewicz
2 Magdalena Świstak
3 Katarzyna Wis
50 m st. grzbiet. m. 
1 Bartosz Pietryka
2 Kamil Gorczyca
3 Stanisław Jeż
50 m st. klasyczny k.
1 Greta Ostrowska
2 Dominika Nycz
3 Urszula Kijak
50 m st. klasyczny m.
1 Olaf Omiotek
2 Arkadiusz Mach
3 Sławomir Dróbek
25 m st. motylkowy k.
1 Arleta Wałkuska
2 Iwona Tabaczek
3 Magdalena Świstak
50 m st. motylkowy m.
1 Bartosz Pietryka
2 Mateusz Szal
3 Przemysław Cypryś

50 m st. dowolny k.
1 Justyna Jusiewicz
2 Jolanta Łasowska
3 Dominika Nycz

50 m st. dowolny m.
1 Siergiej Wojcie-
chowski
2 Przemysław Cypryś
3 Kamil Kulig

100 m st. zmienny k.
1 Arleta Wałkuska
2 Jolanta Łasowska
3 Justyna Broda

100 m st. zmienny m.
1 Olaf Omiotek
2 Kamil Gorczyca
3 Siergiej Wojcie-
chowski

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
PAMIĘCI EDWARDA SĄDECKIEGO
13 grudnia ub. r. w hali przy ul. Ka-spro-

wicza przeprowadzony został turniej piłki 
siatkowej pamięci Edwarda Sądeckiego. 
Udział wzięły 4 drużyny – 1. UR, 2. PRz, 3. 
ZS Ekonomicznych Rzeszów, 4. ZS Sokołów 
Młp. 

Wyniki: 1. ZS Ekon 2. PRz 3. UR 4. ZS 
Sokołów. 

Zdjęcia z rywalizacji są na stronach: 
http://www.univ.rzeszow.pl/news.php?i-

d0=turniej_siatkowka

14. HALOWY FESTIWAL SPORTOWY 
„FIESTA 2007”

 W tegorocznym Festiwalu sportowym 
„FIESTA 2007”, organizowanym przez ZG 
AZS uczestniczyli studenci PWSZ Krosno 
i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dwie uczel-
nie, reprezentujące okręg podkarpacki, sta-
nowiły jedność rywalizując z przedstawiciela-
mi innych akademickich środowisk.

Impreza ta tradycyjnie odbyła się w Zie-
leńcu, na obiektach AZS-u. Przez trzy dni 
zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach 
sportowych: siatkówce, koszykówce, futsalu, 
korfballu, unihokeju i sztafecie pływackiej. 
W klasyfikacji końcowej uplasowaliśmy się 
na pierwszym miejscu zdobywając:
I miejsce w siatkówce;
I miejsce w futsalu;
I miejsce w unihokeju;
II miejsce w korfballu;
II miejsce w koszykówce;
III miejsce w sztafecie pływackiej, co w su-

mie dało nam 47 pkt. 
Festiwal ma na celu integrację i rywalizację 

sportową pomiędzy działaczami AZS-u  z ca-
łej Polski.  Czas wolny spędzić można było na 
stoku, bądź przy kominku. 

Więcej na stronach: 
http://azs.univ.rzeszow.pl/images/stories/

galerie/fiesty/2007/fiesta_2.jpg
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W      2007 r. wydaliśmy 102 tytuły, 
w tym: 66 monografii i prac zbio-
rowych, 12 publikacji informacyj-

nych, 18 skryptów, 8 Zeszytów Naukowych, 
3 Przeglądy Medyczne UR, 3 Przeglądy Na-
ukowe Kultury Fizycznej UR, pismo politolo-
gów „Polityka i Społeczeństwo” nr 4, wydru-
kowaliśmy również Pismo Filozofów Krajów 
Słowiańskich „Sofia” nr 6. Łączna objętość 
wydanych publikacji z planu wydawniczego 
UR wyniosła 1440 ark. wyd., a łączny na-
kład 26 000 egz. Dla porównania w 2005 r. 
wydaliśmy 71 tytułów w obj. 1108 ark. wyd. 
i nakładzie 20 419 egz. Wszystkie publikacje 
zostały wydrukowane w Drukarni UR.

Ponadto wydaliśmy 5 numerów „Gazety Uni-
wersyteckiej” i kilkanaście publikacji w oprawie 
broszurowej, takich jak informatory, abstrakty, 
katalogi, zarządzenia, regulaminy, foldery, oraz 
bardzo dużą ilość akcydensów. Wydaliśmy także 
8 pozycji książkowych sfinansowanych w cało-
ści przez zleceniodawców w objętości 180 ark. 
druk. i w łącznym nakładzie 2400 egz. Na pod-
kreślenie zasługuje terminowe wydanie 9 prac 
habilitacyjnych i 6 książek w oprawie twardej. 
Byliśmy również współwydawcą książki autor-
stwa Aleksandra Bobko pt. Myślenie wobec zła. 
Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii 
Kanta i Tischnera, która ukazała się w koedycji 
z Instytutem Myśli Józefa Tischnera i czasopi-
sma internetowego „Studia Anglica Resovien-
sia”: www.univ.rzeszow.pl/SAR. 

Najwięcej tytułów zostało wydrukowanych 
dla Wydziałów: Filologicznego, Pedagogiczno-
-Artystycznego, Socjologiczno-Historycznego, 
Ekonomicznego oraz Wydziału Wychowania 
Fizycznego, co odzwierciedla załączony wykaz 
publikacji wydanych w 2007 r.

Staraliśmy się, aby nasze książki wyróżnia-
ły się wzorowym opracowaniem językowo-
-stylistycznym, właściwą redakcją techniczną, 
by były wzbogacone ilustracjami, indeksami 
i streszczeniami obcojęzycznymi oraz aby sa-
tysfakcjonowały autorów i przyciągały czytel-
ników pięknymi okładkami. Było to możliwe 
dzięki doświadczonym pracownikom Redakcji 
i Drukarni UR oraz nawiązaniu współpracy 
z uzdolnionymi artystami plastykami. Staranna 
szata graficzna oraz wysoki poziom merytorycz-
ny i edytorski publikacji dały nam możliwość 
zaistnienia na XI Poznańskich Dniach Książ-
ki Naukowej (11–13 października 2007 r.) 
zorganizowanych na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i 11. Targach Książ-

ki w Krakowie (25–28 października 2007), 
gdzie dwukrotnie uzyskaliśmy nominacje do 
nagrody za Najlepszy Podręcznik i Skrypt Aka-
demicki 2007 za książkę pt. Chemia fizyczna 
dla biologów. Termodynamika i kinetyka 
autorstwa Grzegorza Bartosza. Kolejną nomi-
nację przyniosły I Krajowe Targi Książki Aka-
demickiej i Naukowej ACADEMIA w War-
szawie (7–9 listopada 2007) odbywające się na 
Uniwersytecie Warszawskim, gdzie doceniono 
Złotą księgę historiografii lwowskiej XIX 
i XX wieku pod red. Jerzego Maternickiego 
i Leonida Zaszkilniaka (konkurs na Najlepszą 
Książkę Akademicką i Naukową ACADEMIA 
2007). Cieszymy się z przyznanych wyróżnień, 
mając nadzieję, że także obecny rok okaże się 
szczęśliwy i przyniesie sukces wydawniczy. Tar-
gowa jesień zakończyła się dla nas udziałem 
w XVI Targach Książki Historycznej w War-
szawie (29 listopada – 2 grudnia 2007), gdzie 
dzięki porozumieniu z Księgarnią Historyczną 
zaprezentowaliśmy ofertę z tej dziedziny. Pro-
mowaliśmy m.in. nominowaną Złotą księgę 
historiografii lwowskiej XIX i XX w., oraz 
skrypt Włodzimierza Bonusiaka pt. Historia 
Polski (1944–1989), będący wówczas po raz  
pierwszy w sprzedaży, jak również wiele innych 
książek z dziedziny historii. Pełna informacja 
o naszym udziale w tegorocznych targach znaj-
duje się na naszej stronie internetowej pod ad-
resem: http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl.

Wydawnictwo UR
Podsumowanie 2007 roku

Stanisław Dudziński

http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl 
Ważnym promocyjnym wydarzeniem o za-

sięgu międzynarodowym było uczestnictwo 
Wydawnictwa UR w 52. Międzynarodo-
wych Targach Książki w Warszawie (17–
–20.05.2007) oraz w XIV Wystawie Polskiej 
Książki Naukowej zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych 
na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum 
w Watykanie (27–30 listopada 2007), gdzie 
w gronie innych oficyn akademickich z całe-
go kraju promowaliśmy wybrane tytuły i nasz 
Uniwersytet. 

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się 
nasza ekspozycja znajdująca się w holu bu-
dynku głównego UR przy al. Rejtana 16 C, 
dająca możliwość śledzenia przez studentów 
i pracowników naukowych nowości oficy-
ny UR oraz aktualizowana na bieżąco strona 
internetowa popularyzująca naszą obszerną 
ofertę w Internecie.

Od kilku lat Wydawnictwo UR współpra-
cuje z Wydawnictwem „Ruta” przy Uniwer-
sytecie im. Fedkowycza w Czerniowcach. 
W październiku 2007 r. mieliśmy okazję do 
zapoznania się na miejscu z pracą Wydawnic-
twa, jego problemami i sukcesami. Wiele jest 
podobieństwa w pracy redakcji i drukarni, 
choć jedno zasadniczo nas różni – Wydaw-
nictwo wykonuje usługi za pełną odpłatno-
ścią i  cały nakład oddaje autorowi lub re-
daktorowi nauk., do których należy sprzedaż 
książek.

 W ramach współpracy przekazaliśmy na-
szym ukraińskim przyjaciołom maszynę in-
troligatorską, której już nie wykorzystywa-
liśmy w procesie produkcyjnym. Mamy na-
dzieję na utrzymywanie bliskich kontaktów 
w przyszłych latach.

Dyrektor Stanisław Dudziński, red. Anna Szydło i dyrektor „Ruty” Vasyl Bakay przy stoisku z książkami oficyny Uniwersytetu 
w Czerniowcach 
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NAUKI EKONOMICZNE
• Hales C. (red.), Wykorzystywanie narzę-

dzi informatycznych w naukach ekono-
micznych. Przykłady  i zadania, 224 s., 
20,0 zł (skrypt)

• Kitowski J. (red.), Zeszyty Naukowe UR, 
nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1, 
212 s., 12,0 zł

• Leszczyńska M., Zróżnicowanie docho-
dów ludności rolniczej i ich uwarunko-
wania, 212 s., 15,0 zł 

• Makarski S. (red.), Marketingowe mecha-
nizmy kształtowania lojalności, 512 s., 
30,0 zł

• Makarski S. (red.), Rola władz samorzą-
dowych w rozwoju turystyki wiejskiej w 
kontekście wykorzystania zasobów ludz-
kich na przykładzie województwa pod-
karpackiego, 244 s., 16,0 zł

• Makarski S. (red.), Transfer wiedzy i dzia-
łań innowacyjnych w obszarze agrobiz-
nesu. Uwarunkowania, mechanizmy, 
efekty, 512 s., 30,0 zł

• Makarski S., Cyrek P., Dybka S., Kasprzyk 
A. (red.), Transfer wiedzy i działań inno-
wacyjnych w obszarze agrobiznesu, 276 
s., 17,0 zł 

NAUKI FIZYCZNE
• Snakowska A., Analiza pola akustycznego 

falowodu cylindrycznego z uwzględnie-
niem zjawisk dyfrakcyjnych na wylocie, 
234 s., 14,0 zł

NAUKI HUMANISTYCZNE
Archeologia
• Pelisiak A., Osadnictwo. Gospodarka. 

Społeczeństwo. Studia nad kulturą pu-
charów lejkowatych na Niżu Polskim, 
264 s., 18,0 zł (dodruk)

Filologie obce
• Bałut S., Bielanin A., Sowriemiennyj rus-

skij jazyk, cz. 2: Słowoobrazowanije. Mor-
fołogija, 228 s., 12,0 zł (skrypt, dodruk)

• Bielanin A., Bobran M., Sowriemiennyj 
russkij jazyk, cz. 1: Fonietika. Fonołogi-
ja, 144 s., 10,0 zł (skrypt, dodruk)

• Bielanin A., Czapiga Z., Sowriemiennyj 
russkij jazyk, cz. 3, 168 s., 10,0 zł (skrypt, 
dodruk)

• Bilut-Homplewicz Z., Miller D. (red.), En-
twicklungstendenzen der deutschen Ge-
genwartsprache (exemplifiziert an Pres-
setexten), 132 s., 10,0 zł

• Dźwierzyńska E., Spotkania ze sztuką. 
Muzyka, teatr, 182 s., 15,0 zł (skrypt)

• Dźwierzyńska E., Kossakowska-Maras M., 
Урок иностранного языка (Lekcja ję-
zyka obcego), 132 s., 12,0 zł (skrypt)

• Grygiel M., Kleparski G.A., Main Trends 
in Historical Semantics, 144 s., 15,0 zł 
(skrypt)

• Hrehovčik T., Uberman A., English langu-
age Teaching Methodology, 220 s., 23,0 zł 
(skrypt, dodruk)

• Osuchowska D., In Search of the collo-
cation value of EFL Dictionaries, 308 s., 
26,0 zł (skrypt)

• Paliński A., Ziętala G.A. (red.), Zeszyty 
Naukowe UR, nr 39, Seria Filologiczna, 
Glottodydaktyka 1, 94 s., 5,0 zł 

• Paliński A., Dźwierzyńska E. (red.), Zeszy-
ty Naukowe UR, nr 43, Seria Filologiczna, 
Glottodydaktyka 2, 116 s., 5,0 zł

• Pikor-Niedziałek M., Linguistic Politeness 
versus Impoliteness: The Study of Press 
Interviews, 176 s., 18,0 zł (skrypt)

• Wawrzyniak Z., Światłowski Z. (red.), Ze-
szyty Naukowe UR, nr 40, Seria Filolo-
giczna, Studia Germanica Resoviensia 5, 
364 s., 15,0 zł

• Ziętala G.A., Interkulturowa komunika-
cja pisemna w polsko-rosyjskiej firmie, 
176 s., 15,0 zł (skrypt, dodruk)

• Żarska A., Autonomizacja w nauczaniu 
języków obcych na studiach neofilolo-
gicznych. Na materiale języka rosyjskie-
go, 172 s., 12,0 zł

Filozofia
• Bobko A., Myślenie wobec zła. Polityczny i 

religijny wymiar myślenia w filozofii Kan-
ta i Tischnera, 384 s., 29,0 zł (koedycja)

• Zachariasz A.L., Kultura. Jej status i po-
znanie, wyd. 3, 320 s., 28,0 zł

• Żardecka-Nowak M., Rozum i obywatel. 
Idea rozumu publicznego oraz koncep-
cja jednostki we współczesnej filozofii 
polityki, 388 s., 30,0 zł

Historia
• Andrusiewicz A. (red.), Polska i jej 

wschodni sąsiedzi, t. 8, 296 s., 18,0 zł
• Andrusiewicz A. (red.), Polska i jej 

wschodni sąsiedzi, t. 9, 212 s., 13,0 zł
• Bonusiak W., Historia Polski (1944–1989), 

396 s., 30,0 zł (skrypt)
• Maternicki J., Zaszkilniak L. (red.), Wielo-

kulturowe środowisko historyczne Lwo-
wa XIX i XX w., t. 5, 512 s., 30,0 zł

• Maternicki J, Zaszkilniak L. (red.), Złota 
księga historiografii lwowskiej XIX i XX 
wieku, 616 s., 45,0 zł 

• Szarzyńska B., Teatralne i muzyczne in-
stytucje zawodowe w Rzeszowie 1944–
–1975, 344 s., 18,0 zł

Językoznawstwo
• Błachowicz E., Lizak J. (red.), Literatura 

i język wczoraj i dziś, 224 s., 15,0 zł

Literaturoznawstwo
• Andres Z., Rewizje wartości. Szkice o lite-

raturze polskiej XX wieku, 336 s., 20,0 zł
• Andres Z., Pasterski J., Wal A. (red.), Pro-

za polska na obczyźnie. Problemy – dys-
kursy – uzupełnienia, t. 1, 2, 464 + 348 
s., 45,0 zł

• Maciąg K., Stanisz M. (red.), Adam Mic-
kiewicz – dwieście lat kultury polskiej, 
708 s., 40,0 zł

• Magryś R., Bohater literacki powieści 
stanisławowskiej. Poszukiwanie współ-
czesnej interpretacji artystycznego feno-
typu, 496 s., 30,0 zł

Nauki o polityce
• Cimek H. (red.)., Polityka i społeczeństwo, 

nr 4, 192 s., 15,0 zł 

Nauki o sztuce
• Hippe M.P., Międzynarodowe Mistrzow-

skie Kursy Muzyczne im. Zenona Brzew-
skiego. Łańcut 1975–2006, 112 s., 5,0 zł

• Oliwa G., Muzykalia łańcuckie, 156 s., 
25,0 zł (z płytą CD)

• Wierzbieniec M. (red.), Musica Galiciana, 
t. 10: Kultura muzyczna Galicji w kon-

Wykaz publikacji wydanych przez Wydawnictwo UR
w 2007 roku
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tekście stosunków polsko-ukraińskich 
(od doby piastowsko-książęcej do roku 
2000), 108 s., 7,0 zł  

• Wierzbieniec M. (red.), Zeszyty Naukowe 
UR, nr 44, Seria Sztuki Piękne, Muzyka 3, 
176 s., 10,0 zł

Pedagogika
• Barłóg K. (red.), Dziecko niepełnospraw-

ne w programach oddziaływań wyrów-
nawczych, 268 s., 17,0 zł

• Błażejewski W., Pedagogika porównaw-
cza. Materiały pomocnicze dla studen-
tów, 308 s., 25,0 zł (skrypt, dodruk)

• Gruca-Miąsik U. (red.), Dziecko i rodzina. 
Społeczne powinności opieki i wychowa-
nia, 212 s., 16,0 zł

• Horbowski A., Potoczny J. (red.), Eduka-
cja i animacja społeczno-kulturalna do-
rosłych (diagnoza – potrzeby – progno-
zy), 552 s., 34,0 zł

• Kida J. (red.), Kultura, literatura i sztuka 
w edukacji językowej w świetle badań 
empirycznych, 556 s., 30,0 zł

• Kocór M., Nauczyciele wobec zmian edu-
kacyjnych w Polsce, 212 s., 20,0 zł (do-
druk)

• Laska E.I. (red.), Edukacja nauczycieli 
wobec przemian szkoły, 276 s., 17,0 zł

• Laska E.I. (red.), Nauczyciel między tra-
dycją a współczesnością. Teoria i prakty-
ka, 294 s., 18,0 zł

• Laska E.I. (red.), Nauczyciel wobec wcze-
snej edukacji dzieci, 264 s., 17,0 zł

• Laska E.I., Piątek T., Wokół zintegrowa-
nego kształcenia uczniów w młodszym 
wieku szkolnym, 188 s., 18,0 zł (skrypt, 
dodruk)

• Łach J. (red.), Człowiek a wychowanie. 
Europejskie możliwości i zagrożenia, 212 
s., 20,0 zł

• Meissner A., Dybiec J., Bibliografia dzie-
jów oświaty i wychowania w Galicji 
1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane, 336 
s., 18,0 zł

• Ungeheuer-Gołąb A., Tekst poetycki 
w edukacji estetycznej dziecka. O meto-
dzie ekspresywnego wykonania utworów 
poetyckich, 104 s., 10,0 zł (skrypt)

• Szluz B. (red.), Przemoc – konteksty spo-
łeczno-kulturowe, t. 1: Społeczne i psy-
chologiczne aspekty zjawiska, 292 s., 
Walc W. (red.), Przemoc – konteksty spo-
łeczno-kulturowe, t. 2: Kulturowe i edu-
kacyjne aspekty zjawiska, 292 s., 36,0 zł

Psychologia
• Łukasik A., Ewolucyjna psychologia umy-

słu, 296 s., 25,0 zł (skrypt)

Socjologia
• Malikowski M. (red.), Zeszyty Naukowe 

UR, nr 45, Seria Socjologiczno-Historycz-
na, Socjologia 4, 176 s., 10,0 zł

• Malikowski M. (red.), Zagrożenia i bez-
pieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zada-
nia – diagnozy – praktyka, 220 s., 15,0 zł

• Marek-Zborowska B., Struktura i warto-
ści przedsiębiorców Rzeszowa. Studium 
powstawania nowej klasy, 176 s., 12,0 zł

• Markowski D. (red.), Zeszyty Naukowe 
UR, nr 38, Seria Socjologiczno-Historycz-
na, Socjologia 3, 184 s., 10,0 zł

• Moczuk E., Mieszkańcy powiatu mielec-
kiego wobec problemów bezpieczeństwa 
lokalnego, 264 s., 20,0 zł

NAUKI MEDYCZNE
• Kwolek A. (red.), Przegląd Medyczny UR, 

z. 1, t. 5/2007, 118 s., 5,0 zł (nakład wy-
czerpany)

• Kwolek A. (red.), Przegląd Medyczny UR, 
z. 2, t. 5/2007, 68 s., 5,0 zł

• Kwolek A. (red.), Przegląd Medyczny UR, 
z. 3, t. 5/2007, 120 s., 5,0 zł

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ
• Eichberg H., Kosiewicz J., Obodyński K. 

(red.), Sport for All. As a Form of Educa-
tion, 276 s., 18,0 zł

• Momola I., Rozwój somatyczny, postawa 
ciała i zdolności motoryczne dziewcząt 
upośledzonych umysłowo, 124 s., 10,0 zł

• Obodyński K. (red.), Przegląd Naukowy 
Kultury Fizycznej UR, z. 4, t. 9/2006, 88 
s., 5,0 zł

• Obodyński K. (red.), Przegląd Naukowy 
Kultury Fizycznej UR, z. 1, t. 10/2007, 
108 s., 5,0 zł

• Obodyński K. (red.), Przegląd Naukowy 
Kultury Fizycznej UR, z. 2, t. 10/2007, 80 
s., 5,0 zł

• Obodyński K., Zaborniak S. (red.), Z tra-
dycji kolarstwa na ziemiach polskich 
w Galicji i na Podkarpaciu (1867–2007), 
348 s., 25,0 zł

• Polak E., Polsko-angielski słownik pojęć 
i terminów gimnastycznych, 132 s., 10,0 
zł (skrypt)

• Półtorak W., Środowiskowe uwarunko-
wania rozwoju morfofunkcjonalnego 
młodzieży w okresie pokwitania, 142 s., 
13,0 zł

• Zaborniak S., Kultura fizyczna ludności 
ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–
–1939), 544 s., 30,0 zł

NAUKI PRAWNE
• Dynia E. (red.), Zeszyty Naukowe UR, 

nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5, 212 s., 
12,0 zł

• Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w prawie admi-
nistracyjnym, 340 s., 27,0 zł

• Świrgoń-Skok R., Nieruchomość i zasady 
akcesji według prawa rzymskiego, 196 s., 
15,0 zł

• Serzhanova V., Relacje między parlamen-
tem a rządem Finlandii, 212 s., 10,0 zł

NAUKI ROLNICZE
• Litwińczuk W., Rozmnażanie borówki 

wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) 
w kulturach in vitro. Wpływ mikroro-
zmnażania na wzrost i owocowanie krze-
wów, 108 s., 10,0 zł

NAUKI TECHNICZNE
• Dzieniszewski G., Szwajka K., Diagno-

styka pojazdów i maszyn wspomagana 
komputerowo, 156 s., 10,0 zł (skrypt)

• Furmanek W., Ďuriš M. (red.), Kompeten-
cje kluczowe kategorią pedagogiki. Stu-
dia porównawcze polsko-słowackie, 224 
s., 15,0 zł

• Leniowska L., Aktywne metody redukcji 
drgań płyt kołowych, 180 s., 13,0 zł

• Piecuch A., Dozymetryczne własności 
wybranych sillenitów BGO i BSO, 120 
s., 10,0 zł

• Walat W., Edukacyjne zastosowania hi-
permediów, 320 s., 25,0 zł

Szanowni Czytelnicy „Gazety UR”, korzy-
stając z okazji, pragnę gorąco zaprosić Pań-
stwa na stronę internetową Wydawnictwa 
UR: http:// wydawnictwo.univ.rzeszow.pl 
zawierającą kompletną i aktualną ofertę 
wydawniczą naszej oficyny oraz m.in. in-
formacje niezbędne dla autorów pragną-
cych wydać książkę w Wydawnictwie UR. 
Daje ona możliwość szybkiego odnalezie-
nia szukanej publikacji, wygodnego zama-
wiania, śledzenia nowości i zapowiedzi wy-
dawniczych oraz zapoznania się z adresami 
księgarń, z którymi współpracujemy.



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

e-mail: wydaw@univ. rzeszow.pl, http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl

NASZE KSIĄŻKI MOŻNA NABYĆ w Rzeszowie w siedzibie Wydaw nictwa, 
w Księgarni Akademickiej LIBRA, ul. Cegielniana 12, ul. Jagiellońska 14, w Księ-
garni ITAR przy ul. ks. Jałowego 24 i w punktach sprzedaży na wydziałach oraz 
w wybra nych księgarniach na terenie całego kraju. Z pełną ofertą wydawniczą 
i adresami księgarń, z którymi współpracujemy, można zapoznać się w Interne-
cie oraz w Katalogu Wydawnictwa UR, który zainteresowanym odbiorcom 
wysyłamy na życzenie bezpłatnie. Przyjmujemy zamówienia wysłane listem, 
faksem, pocztą elektroniczną i przez Internet. Prowadzimy sprzedaż wysył-
kową. Przy większych zamówieniach udzielamy rabatów. W 2007 roku wyda-
liśmy 102 tytuły w objętości ok 1440 ark. wyd. i łącznym nakładzie 
26 000 egz. Wszystkie publikacje zostały wydrukowane w Drukarni UR. Nie-
które nowości książkowe wydane w IV kwartale prezentujemy na tej stronie GU.

NOWOŒCI WYDAWNICZE



książka akademicka

Pełna oferta dostępna w wybranych salonach empik: 

Warszawa Junior, ul. Marszałkowska 116/122, Warszawa Nowy Świat, ul. Nowy Świat 15/17, 
Warszawa Wola Park, ul. Górczewska 124,  Kraków, Rynek Główny 5 / Sienna 2, Wrocław, Rynek 50,  
Katowice Silesia, ul. Chorzowska 107, Łódź Manufaktura, ul. Karskiego 5, Poznań, ul. Ratajczaka 44, 
Bydgoszcz DTC, ul. Gdańska 15, Gdańsk Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, Szczecin Galaxy,
al. Wyzwolenia 18, Lublin DTC, ul. Krakowskie Przedmieście 40, Rzeszów Galeria Graffica,
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 19


