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Chór Uniwersytetu Rzeszowskiego przy grobie Jana Paw³a II, listopad 2005 r.

Lotnisko Jasionka, czerwiec 1991 r.
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AKTUALNO�CI

Grudzieñ
• Wa¿nym akcentem posiedzenia Senatu UR
22.12.2005 r. by³o przypomnienie przez JM Rek-
tora prof. dr. hab. W. Bonusiaka tekstu Uchwa-
³y Senatu UR z 24 listopada 2005 r. w sprawie
nadania Janowi Paw³owi II honorowego dokto-
ratu nr 1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jak us³y-
szeli zebrani: �Przyznanie doktoratu honorowe-
go naszej uczelni Wielkiemu Papie¿owi-Polakowi
jest wyrazem najwy¿szego szacunku i uznania
dla Jego zas³ug oraz dokonañ w dziedzinie na-
uki Ko�cio³a, kultury, obrony praw cz³owieka, hu-
manistycznych warto�ci ludzkiej egzystencji (...)�.
• W dalszej czê�ci obrad Senat zaj¹³ siê wybo-
rem cz³onków komisji senackich, w sk³adzie któ-
rych oprócz senatorów s¹ osoby zg³oszone
przez poszczególne rady wydzia³ów.
Ostatecznie odby³o siê g³osowanie nad sk³ada-
mi: Rady Bibliotecznej oraz Komisji: ds. Rozwo-
ju Uczelni, ds. Decentralizacji i Finansów, Sta-
tutowej, ds. Rozwoju Kadry, Badañ Naukowych
i Wspó³pracy z Zagranic¹, ds. Dydaktyki i Wy-
chowania, Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Aka-
demickich, Dyscyplinarnej dla Studentów,  Dys-
cyplinarnej Odwo³awczej dla Studentów.
• Senat przyj¹³ te¿ zg³oszony przez w³adze Wy-
dzia³u Socjologiczno-Historycznego projekt
uchwa³y Senatu w sprawie studiów doktoranc-
kich z archeologii i historii.
• Senatorowie zatwierdzili projekt inwestycji pod
nazw¹ �Modernizacja szkieletu sieci �wiat³owo-
dowej Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputero-
wej� oraz upowa¿niono Rektora i Komisjê Bu-
d¿etow¹ do wyboru firmy audytorskiej.
• Posiedzenie zakoñczy³y ¿yczenia z okazji zbli-
¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Styczeñ
• Styczniowe posiedzenie Senatu UR
(26.01.2006) rozpoczêto od przedstawienia kwe-
stii dotycz¹cych wdra¿ania zasad procesu bo-
loñskiego (punktów ECTS) oraz wymiany stu-
dentów w ramach programu �MOST�.
• Kolejnym zawartym w porz¹dku obrad pro-
blemem by³o ukazanie propozycji zasad po-
dzia³u dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w
2006 roku. Kwestor UR mgr J. Kut poruszy³a
te¿ w tym wzglêdzie sprawê wprowadzenia re-
gulaminu decentralizacji zarz¹dzania i finanso-
wania w Uczelni.
• W dalszej czê�ci posiedzenia dziekani przed-
stawiali zatwierdzone na radach wydzia³ów wnio-
ski o zatrudnienie na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego UR: dr. hab. Wojciecha Pelczara,
dr. hab. Piotra Wid³aka, dr hab. Ma³gorzaty Ko-
tañskiej, prof. Józefa Drewniaka, dr. hab. Piotra

Z obrad Senatu

Bo¿ka, oraz na stanowisku profesora zwyczaj-
nego prof. dr. hab. Leszka S³upeckiego. W wy-
niku tajnego g³osowania wnioski te zosta³y za-
aprobowane.
• Senat popar³ wniosek Rady Wydzia³u Biolo-
giczno-Rolniczego o powo³anie studiów II stop-
nia (magisterskich) na kierunku rolnictwo. Se-
nat g³osowa³ te¿ wnioski o wyra¿enie zgody na
uruchomienie od roku akademickiego 2007/2008
studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonar-
nych) na kierunku pielêgniarstwo, powo³anie na
Wydziale Wychowania Fizycznego kierunku tu-
rystyka i rekreacja (I stopnia, stacjonarnych i nie-
stacjonarnych) oraz utworzenie na Wydziale Fi-
lologicznym czteroletnich studiów doktoranckich
z zakresu literaturoznawstwa i jêzykoznawstwa
(stacjonarnych i niestacjonarnych). Wszystkie
wnioski zosta³y przez Senat jednomy�lnie zaak-
ceptowane.
• W koñcowej czê�ci rektor W. Bonusiak przed-
stawi³ informacje o zaplanowanej na 20 lutego
2006 r. UROCZYSTO�CI OG£OSZENIA PRZY-
JÊTEGO PRZEZ OJCA  �WIÊTEGO JANA
PAW£A II W LUTYM 2005 R. TYTU£U DOKTO-
RA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU RZE-
SZOWSKIEGO. Dodatkowe propozycje uzupe³-
nienia programu przedstawiali cz³onkowie Se-
natu.
• W dalszej czê�ci obrad prorektor prof. UR dr
hab. Stanis³aw Sagan przedstawi³ informacje
o nowych i odnowionych umowach o wspó³pra-
cy z uczelniami zagranicznymi � Uniwersyte-
tem Medycznym w Iwano-Frankowsku, Uniwer-
sytetem Palackim w O³omuñcu, Uniwersytetem
w Akureyri, Uniwersytetem Narodowym �Aka-
demia Ostrogska� i Uniwersytetem Lwowskim.
Umowy te zosta³y zaakceptowane przez Se-
nat.
• W imieniu dziekanów z pro�b¹ o zakup no-
wego systemu komputerowego dla potrzeb
dziekanatów zwróci³ siê prof. UR dr hab. Mie-
czys³aw Radochoñski. To wyst¹pienie by³o sy-
gna³em do szerszej dyskusji o informatyzacji
Uczelni i powo³aniu Uczelnianego Centrum In-
formatycznego. Senat przyj¹³ uchwa³ê o powo-
³aniu Uczelnianego Centrum Informatycznego.

14 grudnia 2005 r. rektor Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego prof. dr hab. W³o-
dzimierz Bonusiak wrêczy³ najlep-
szym absolwentom Uczelni (rok aka-
demicki 2004/05) �Dyplomy uznania
Rektora UR�.

Otrzymali je:
Z Wydzia³u Ekonomii:
mgr Dominika Cebula, mgr Monika Kuropatwa,
mgr in¿. Anna P³onka, mgr Agnieszka Sworst,
mgr Anna Warzybok, mgr Mateusz ¯muda

Z Wydzia³u Filologicznego:
mgr Katarzyna Grze�kiewicz, mgr Marta Gulis,
mgr Aleksandra Kluz, mgr Beata Ko³odziej,
mgr Karolina Kustra, mgr Anna Lasota,
mgr Honorata Mazurek, mgr Joanna Misiec,
mgr Katarzyna Szymczak, mgr Monika Ziêba

Z Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego:
mgr Anna Ciuba, mgr Robert Grzesik, mgr
Katarzyna Halik, mgr Piotr Kowalczyk, mgr
Agnieszka Mrozik, mgr Aneta Pydo

Z Wydzia³u Socjologiczno-Historycznego:
mgr Sylwia Cygan, mgr Agnieszka Dr¹g,
mgr Ma³gorzata Kawalec, mgr Ewelina
Kiciñska, mgr Marcin Krzanicki, lic. Sylwia
Maciejewska, mgr Wojciech Pasterkiewicz,
lic. Mieczys³aw Piekarz, lic. Ma³gorzata
Samkowska, mgr Waldemar S³awiñski,
mgr Magdalena Tokarz, mgr Franciszek Wasyl

Z Miêdzywydzia³owego Instytutu Filozofii:
lic. Paulina Cholewa, lic. Agnieszka Hejnosz,
lic. Kinga Kiwa³a, lic. Andrzej Krasowski,
lic. Tomasz Magdziarz

Wydzia³ Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyska³
uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie archeologia.

19 grudnia 2005 roku Centralna Komisja ds.
Stopni i Tytu³ów, dzia³aj¹c na podstawie art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz stop-
niach i tytule w zakresie sztuki (DzU nr 65, poz.
595 ze zm., DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1365),
przyzna³a Wydzia³owi Socjologiczno-Historycz-
nemu Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnie-
nia do nadawania stopnia naukowego doktora
nauk humanistycznych w dyscyplinie archeolo-
gia. Dotychczas Uczelnia posiada³a podobne
uprawnienia w piêciu dyscyplinach.
Obowi¹zuj¹ce od ubieg³ego roku prawo o szkol-
nictwie wy¿szym okre�la, ¿e wyraz �uniwersy-
tet� mo¿e byæ u¿ywany w nazwie uczelni, której
jednostki organizacyjne posiadaj¹ uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora co
najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przy-
najmniej po dwa uprawnienia w dziedzinie nauk
humanistycznych, spo³ecznych lub teologicz-
nych, matematycznych, fizycznych lub technicz-
nych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekono-
micznych. Uczelnie na dostosowanie siê do wy-
magañ ustawy maj¹ czas do 30 czerwca 2010 r.
Przyznanie archeologii uprawnieñ do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora jest wiêc niew¹t-
pliwie kolejnym krokiem w tym kierunku.
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W lipcu 2005 r. prof. dr hab. Andrzej
Andrusiewicz, wieloletni pracownik In-
stytutu Socjologii, przekaza³ Bibliote-
ce Instytutu Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego cenny zbiór blisko
200 prac zwartych i ponad 40 tytu-
³ów ró¿nych czasopism naukowych.

Profesor Andrzej Andrusiewicz to
uznany naukowiec o bardzo szerokich
zainteresowaniach. Przez ponad 40 lat
pracy naukowej i dydaktycznej zgroma-
dzi³ wielotysiêczny ksiêgozbiór, który
najpe³niej odzwierciedla Jego pasje na-
ukowe. Pan Profesor jest autorem po-
nad 280 publikacji naukowych, recenzji
i polemik zamieszczonych w czasopi-
smach krajowych i zagranicznych (nie-
mieckich, rosyjskich, ukraiñskich),
w tym ponad 20 ksi¹¿ek, g³ównie z za-
kresu politologii, historii i historiozofii.
Jego zainteresowania naukowe koncen-
truj¹ siê g³ównie na dziejach Europy
�rodkowowschodniej. Najwa¿niejsze
Jego prace dotycz¹ historii polskiego
ruchu niepodleg³o�ciowego w XIX w.,
dziejów najnowszych Polski, masowych
ruchów spo³ecznych w Europie �rodko-
wowschodniej w XX w., historii Rosji, ro-
syjskiej my�li filozoficznej i religijnej.
Ostatnio prof. Andrzej Andrusiewicz pro-
wadzi równie¿ badania nad dziejami cy-
wilizacji.

Wraz z rozwojem zainteresowañ ba-
dawczych Pana Profesora i z biegiem
lat rozrastaj¹cy siê ci¹gle ksiêgozbiór
wymaga³ uporz¹dkowania � pojawia³y
siê dublety niektórych opracowañ, z wie-
lu pozycji Profesor ju¿ nie korzysta³.
W zwi¹zku z tym jego czê�æ postanowi³
przekazaæ Bibliotece Instytutu Historii.
Dar ten spotka³ siê z du¿ym uznaniem
zarówno ze strony pracowników, jak
i studentów naszego Instytutu. W�ród
przekazanych prac znajduj¹ siê ksi¹¿ki
dotycz¹ce historii �redniowiecznej, no-
wo¿ytnej i najnowszej, w tym publikacje
ukraiñskich i rosyjskich badaczy, do któ-
rych dostêp jest bardzo utrudniony, cza-
sami wrêcz niemo¿liwy. Bardzo warto-
�ciowy dla naszej biblioteki okaza³ siê
zbiór prac dotycz¹cych stosunków miê-
dzynarodowych, zw³aszcza pañstw Eu-

ropy �rodkowowschodniej, z zakresu
politologii, socjologii i religioznawstwa.
Czê�æ spo�ród przekazanych dzie³ ma
warto�æ �ród³ow¹ i z pewno�ci¹ zosta-
nie wykorzystana do badañ prowadzo-
nych przez naszych studentów. W�ród
ofiarowanych prac znajduj¹ siê równie¿
ksi¹¿ki i artyku³y autorstwa samego prof.
Andrzeja Andrusiewicza.

Osobn¹ warto�æ stanowi¹ liczne cza-
sopisma naukowe, tak polskie, jak i ob-
cojêzyczne, g³ównie ukraiñskie i rosyj-

Dar Profesora Andrzeja Andrusiewicza
dla Instytutu Historii

Agnieszka Kawalec

23 grudnia 2005 r. przebywa³a w Instytucie Fi-
zjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego delega-
cja z Katedry Rehabilitacji Fizycznej Uniwer-
sytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku:
dr hab. Tatiana Bojko, prorektor ds. miêdzy-
narodowych; dr hab. Iwan Myroniuk, prorek-
tor ds. nauki; dr Wo³odymyr Welykoczyj, dy-
rektor Instytutu Turystyki i Zarz¹dzania, oraz
mgr Artur Tomczak, wicedyrektor Centrum
Polonistycznego. Go�cie spotkali siê z dyrekto-
rem Instytutu Fizjoterapii prof. UR dr. hab. An-

drzejem Kwolkiem, prodziekanem Wydzia³u
Nauk o Zdrowiu, dr Teres¹ Pop oraz lek. med.
Grzegorzem Przysad¹, który odbywa³ studia
medyczne w Kijowie. Podczas wizyty ustalono
szczegó³y protoko³u o wspó³pracy miêdzy Insty-
tutem Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Katedr¹ Rehabilitacji Fizycznej w Iwano-Fran-
kowsku. Opieraæ siê ona bêdzie na wymianie
pracowników naukowych i studentów, wspólnie
przygotowywane bêd¹ skrypty i artyku³y oraz or-
ganizowane konferencje naukowe.

Bêd¹ wyjazdy do Iwano-Frankowska

Na zdjêciu od lewej: dr hab. T. Bojko (prorektor ds. miêdzynarodowych Uniwersytetu Przykarpackiego)  z córk¹, dr hab. I. Myroniuk
(prorektor ds. nauki) i prof. UR dr hab. A. Kwolek

AKTUALNO�CI

skie, oraz liczne pisma polityczne, eko-
nomiczne i spo³eczne, daj¹ce obraz ist-
niej¹cej wspó³cze�nie rzeczywisto�ci.

Korzystaj¹c z uprzejmo�ci Redak-
cji �Gazety Uniwersyteckiej�, Dyrek-
cja Instytutu Historii pragnie serdecz-
nie podziêkowaæ Panu Profesorowi
Andrzejowi Andrusiewiczowi za prze-
kazany dar, maj¹c jednocze�nie na-
dziejê na dalsz¹ d³ugotrwa³¹ i owoc-
n¹ wspó³pracê.
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LAUDACJA

Przypad³ mi w udziale zaszczyt wyg³oszenia lau-
dacji z okazji og³oszenia przyjêcia tytu³u dokto-
ra honoris causa, laudacji ku uczczeniu i pamiê-
ci pierwszego doktora honoris causa Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, Cz³owieka niezwyk³ego,
Cz³owieka wielkiego ducha, za ¿ycia i po �mier-
ci, wielkiego autorytetu moralnego, dzisiaj ju¿
s³ugi bo¿ego Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, któ-
rego ¿ycie i pos³ugê w Ko�ciele Bóg naznaczy³
wielkimi znakami i cudami, a którego nieformal-
ny proces beatyfikacyjny lud wierny staro¿ytnym
zwyczajem Ko�cio³a przez aklamacjê i wo³anie
subito santo ju¿ w dniu pogrzebu tego Wielkie-
go Papie¿a i Wielkiego Polaka � Jana Paw³a
Wielkiego by³ rozpocz¹³.

To, ¿e dzisiaj prze¿ywamy tê niecodzienn¹, bo
pierwsz¹, uroczysto�æ og³oszenia przyjêcia
przez Ojca �wiêtego Jana Paw³a II tytu³u dokto-
ra honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
nie jest dzie³em przypadku. Nie jest te¿ aktem
spó�nionym.

18 stycznia 2005 r. odby³a siê w Uniwersyte-
cie Rzeszowskim sesja naukowa z udzia³em se-
kretarza Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ks.
abp. Edwarda Nowaka, zwi¹zana z przygotowa-
niem do og³oszenia b³ogos³awionym pierwsze-
go mêczennika okresu komunizmu w Polsce ks.
W³adys³awa Findysza. Wówczas to zrodzi³a siê
my�l o nadaniu pierwszego doktoratu honoro-
wego Uniwersytetu Rzeszowskiego Ojcu �wiê-
temu Janowi Paw³owi II. Pomys³ ten zyska³ po-
wszechn¹ akceptacjê w Uniwersytecie. Podjête
zosta³y odpowiednie dzia³ania proceduralne
w Stolicy Apostolskiej, przy wielkim zaanga¿o-
waniu i ¿yczliwo�ci obecnego tu w�ród nas ks.
abp. Stanis³awa Dziwisza, osobistego sekreta-
rza Jego �wi¹tobliwo�ci, i ju¿ w lutym 2005 r.
Ojciec �wiêty przyj¹³ ofiarowany Mu przez Uni-
wersytet Rzeszowski tytu³ i godno�æ doktora
honoris causa.

Przytaczaj¹c powy¿sze okoliczno�ci, chcê
podkre�liæ bezinteresowno�æ naszego uni-
wersytetu w dzisiejszym uroczystym akcie og³o-
szenia nadania godno�ci doktora honoris causa

Ojcu �wiêtemu Janowi Paw³owi II. Uniwersytet
Rzeszowski, obdarzaj¹c Jego �wi¹tobliwo�æ
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II doktoratem hono-
rowym, chcia³ Mu sp³aciæ d³ug wdziêczno�ci,
o którym w dalszej czê�ci laudacji.

Ciê¿ka choroba, a nastêpnie �mieræ Ojca
�wiêtego przeszkodzi³y w dokonaniu uroczy-
stego wrêczenia Jego �wi¹tobliwo�ci dyplomu
i pozosta³ych atrybutów doktora honorowego.
Wiêc tylko na pierwszy rzut oka mog³oby siê wy-
dawaæ, ¿e dzisiejsza uroczysto�æ dla naszej spo-
³eczno�ci akademickiej jest spó�nionym reflek-
sem i prób¹ naprawy zaniedbania. Nasz m³ody
uniwersytet nie mia³ mo¿liwo�ci uczynienia tego
wcze�niej, wówczas gdy dokonywa³y tego inne
wielkie polskie i �wiatowe uniwersytety. Nie jest
te¿ dzisiejsza uroczysto�æ nadaniem tytu³u i god-
no�ci doktora honorowego post mortem, co
zreszt¹ ma wiele precedensów, ale uroczystym
og³oszeniem w rocznicê przyjêcia tego tytu³u
i godno�ci przez Ojca �wiêtego Jana Paw³a II.

Jakie przes³anki uzasadniaj¹ nadanie tytu³u
doktora honoris causa Uniwersytetu Rze-
szowskiego Ojcu �wiêtemu Janowi Paw³owi II?
Jest ich wiele, poczynaj¹c od przes³anek natury
ogólnej, a na bardzo personalnych koñcz¹c.

Papie¿ to g³owa Ko�cio³a powszechnego, to
opoka, na której wznosi siê gmach Ko�cio³a.
Ko�ció³ oraz uniwersytet maj¹ wiele wspólnego
nie tylko z tego wzglêdu, ¿e to Ko�ció³, a szcze-
gólnie papie¿e stali u podstaw tworzenia siê in-
stytucji uniwersyteckiej, ale dlatego, ¿e obie in-
stytucje wyrastaj¹ z pochylenia siê nad ksiêg¹ �
Ko�ció³ nad Ksiêg¹ Bo¿ego Objawienia, uniwer-
sytet nad ksiêg¹ inspirowan¹ intelektem cz³o-
wieka i jego rêk¹ napisan¹, i dlatego ¿e zarów-
no Ko�ció³, jak i uniwersytet posiadaj¹ przymiot
powszechno�ci, wpisany zarówno w nazwê, jak
te¿ przede wszystkim w naturê obu instytucji:
ecclesia catholica, oecumenica, universalis � Ko-
�ció³ powszechny; universitas � powszechno�æ.
Uniwersytet, zwany u nas niegdy� wszechnic¹,
to universitas magistrorum et scholarium, uni-
versitas literarum, universitas studiorum. Wiê-

zi¹ owej powszechno�ci obu instytucji jest nad-
rzêdna, ponadczasowa i obiektywna warto�æ,
jakiej s³u¿¹ � PRAWDA.

Wypowiedziane przez Ojca �wiêtego s³owa:
�Uniwersytecie, [...] s³u¿ prawdzie!� mo¿na od-
nie�æ do ka¿dego uniwersytetu, wszak �podsta-
wow¹ misj¹ uniwersytetu jest nieustanne poszu-
kiwanie prawdy poprzez badania naukowe�,
prawdy jako warto�ci obiektywnej. Jan Pawe³ II
przypomina³ te¿, ¿e �powo³aniem ka¿dego uni-
wersytetu jest s³u¿ba prawdzie: jej odkrywanie
i przekazywanie innym�. S³owa te Papie¿ wypo-
wiada³ w kontek�cie faktu, ¿e dzi� w nauce upra-
wianej na uniwersytetach d¹¿y siê ku coraz wiêk-
szej fragmentaryzacji, okre�lanej mianem spe-
cjalizacji. W czasach nowo¿ytnych do g³osu
w nauce dosz³y takie nurty my�lowe, jak: po-
zytywizm, scjentyzm, skrajny sceptycyzm i su-
biektywizm. Relatywizm, skrajny subiektywizm,
pragmatyzm czy utylitaryzm g³osz¹, ¿e nie ma
obiektywnej prawdy. Warto�ci moralne zosta³y
zrelatywizowane, odebrano im wymiar po-
wszechno�ci i obiektywizmu, a sprowadzono je
do sfery prywatnej. Skoro nie ma warto�ci po-
wszechnych i obiektywnych, nale¿y wiêc kon-
centrowaæ siê na tym, co jest rzekomo �obiek-
tywnie przekazywalne�, �intersubiektywnie we-
ryfikowalne�. To wszystko, co w o�wieceniowej
kategorii naukowo�ci uznano za subiektywne,
nieweryfikowalne, zepchniêto na bok. W du¿ej
mierze takie pogl¹dy wp³ywaj¹ na strukturê i spo-
sób dzia³ania wspó³czesnych uniwersytetów.
Nadmiernie koncentruj¹ siê one na osi¹gniêciach
intelektualnych, d¹¿¹c ku coraz to wê¿szej spe-
cjalizacji, co do pewnego stopnia ma te¿ swoje
plusy, ale... nie mog¹ lekcewa¿yæ negatywnych
skutków owej fragmentaryzacji. Nadmierna bo-
wiem specjalizacja wiedzy mo¿e prowadziæ cz³o-
wieka do zagubienia w pluralistycznym �wiecie,
gdzie istnieje przekonanie, ¿e warto�æ rzeczy jest
ca³kowicie wzglêdna. Cz³owiek wykszta³cony
wed³ug takiego modelu, maj¹c przed oczyma
mnóstwo mo¿liwo�ci i informacji, nie bêdzie
w stanie rozeznaæ, co jest obiektywnie dobre,
prawdziwe i piêkne. Nie ma wzglêdnej prawdy,
poniewa¿ jak pisa³ Seneka: �veritas in omnem
partem sui eadem est� � prawda z ka¿dej strony
jest taka sama.

Ko�ció³ ma �wiadomo�æ, ¿e jest depozytariu-
szem obiektywnej Prawdy. Tej Prawdzie, Praw-
dzie obiektywnej, Prawdzie osobowej, Prawdzie
Wcielonej w szczególny sposób s³u¿y³ Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II, pe³ni¹c w Ko�ciele najwy¿-
szy urz¹d nauczycielski. W Toruniu nawi¹za³ do
problemu prawdy w kontek�cie studiów i badañ
naukowych, mówi¹c: �Dzisiaj nierzadko usi³uje
siê nam wmówiæ, i¿ skoñczy³ siê bezpowrotnie
czas pewno�ci poznania prawdy oraz ¿e jeste-
�my nieodwo³alnie skazani na totalny brak sen-
su, na prowizoryczno�æ poznania, ci¹g³¹ zmien-
no�æ i wzglêdno�æ. W tej sytuacji jawi siê nagl¹-

Ekscelencje,
Najdostojniejszy Ksiê¿e Arcybiskupie
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski i Metropolito Przemyski,
Ksiê¿e Arcybiskupie Metropolito Krakowski,
Ksiê¿e Biskupie Ordynariuszu Diecezji Rzeszowskiej,
Ksiê¿a Biskupi, Panowie Senatorowie, Panowie Pos³owie,
Magnificencjo, Panie Rektorze Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Dostojny Senacie tego¿ Uniwersytetu,
Magnificencje, Panowie Rektorzy Uczelni Pañstwowych i Prywatnych,
Czcigodni Ksiê¿a, Przedstawiciele W³adz Pañstwowych i Samorz¹dowych
oraz S³u¿b Mundurowych, Spo³eczno�ci Akademicka Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Szanowni Pañstwo!
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ca konieczno�æ potwierdzenia podstawowego
zaufania do ludzkiego rozumu i jego zdolno�ci
do poznania prawdy � tak¿e tej absolutnej i osta-
tecznej�. Jan Pawe³ II s³u¿y³ prawdzie w przeko-
naniu, ¿e �winien jest �wiatu prawdê�, i w prze-
konaniu, ¿e �przez poznanie prawdy [...] cz³o-
wiek [...] urzeczywistnia samego siebie�.

Równie¿ uniwersytet przez ods³anianie adep-
tom nauki prawdy winien nie tylko kszta³ciæ, ale
tak¿e pomagaæ im urzeczywistniaæ samych sie-
bie, czyli kszta³towaæ ich osobowo�æ. Tê funkcjê
wychowawcz¹ od pocz¹tku istnienia uniwersy-
tetów ³¹czono z rodzicielstwem. Uniwersytet
okre�lano mianem Alma Mater, uwa¿aj¹c go za
Matkê, która rodzi, wychowuje i kszta³ci. Do uni-
wersytetu mo¿na by³oby wiêc odnie�æ s³owa Pli-
niusza M³odszego: �educentur hic, qui hic na-
scuntur� � tutaj bêd¹ wychowywani, którzy tutaj
siê rodz¹. Z funkcj¹ rodzicielstwa, g³ównie w sen-
sie duchowym, ³¹czono pos³ugê biskupa, przede
wszystkim biskupów stolic patriarchalnych, w tym
Rzymu, w my�l staro¿ytnego okre�lenia stwier-
dzaj¹cego, ¿e �episcopus imago patris est� � bi-
skup jest obrazem ojca.

Rodzicielstwo ³¹czy siê z mi³o�ci¹ i wychowa-
niem. Dzi� cz³owiekowi bardzo brakuje mi³o�ci
w ogóle, a szczególnie mi³o�ci rodzicielskiej. To
prowadzi do kryzysu to¿samo�ci oraz problemów
spo³ecznych w ró¿nych postaciach. Funkcj¹ w³a-
�ciwego wychowania jest mi³o�æ wymagaj¹ca.
Zgodnie z greckim sensem s³owa paideia wy-
chowanie to kszta³towanie osoby ludzkiej zawie-
raj¹ce formacjê duchow¹, moraln¹ i �wiatopo-
gl¹dow¹, sposobu w³a�ciwego my�lenia i w³a-
�ciwego ustalania hierarchii warto�ci. Paideia
anga¿uj¹ca ca³¹ osobê ludzk¹ leg³a u podstaw
systemu edukacyjnego uniwersytetów od same-
go pocz¹tku. Chocia¿ ju¿ w �redniowieczu nada-
no formacji intelektualnej pewn¹ autonomiê, aby
mog³a swobodnie siê rozwijaæ, by³a ona zawsze
traktowana jako czê�æ ca³o�ciowego kszta³towa-
nia osoby ludzkiej. Strona duchowa, moralna,
intelektualna i estetyka zawsze by³y traktowane
jako ca³o�æ (jedno�æ). O takim te¿ powo³aniu uni-
wersytetu mówi³ Jan Pawe³ II, g³osz¹c, i¿ �wa-
runkiem zdrowego rozwoju nauki [...] jest inte-
gralna koncepcja osoby ludzkiej�. Natomiast
�zdeformowana lub niepe³na wizja cz³owieka
sprawia, i¿ nauka przemienia siê ³atwo
z dobrodziejstwa w powa¿ne zagro¿enie dla
cz³owieka�. Do tych za�, którzy s¹ kszta³towani
i wychowywani, mówi³ z ojcowsk¹ mi³o�ci¹, ale
z mi³o�ci¹ wymagaj¹c¹: �musicie od siebie wy-
magaæ! Choæby inni od Was nie wymagali, Wy
musicie wymagaæ od siebie!�

W realiach uniwersytetu traktowanego jako
Alma Mater gwarantem ca³o�ciowego kszta³to-
wania osobowego studenta jest w³a�ciwa rela-
cja mistrz � uczeñ. �Do�wiadczenie uczy, jak
wa¿ne s¹ postacie prawdziwych mistrzów� � po-
wiedzia³ Ojciec �wiêty w 1982 r. na jednym z naj-

starszych uniwersytetów europejskich � w Bo-
lonii. W przemówieniu za� do przedstawicieli
�wiata nauki i kultury zgromadzonych w ko�cie-
le oo. Paulinów Na Ska³ce w 1979 r. powiedzia³:
�kiedy mówimy «profesorzy», to mamy na my�li
ludzi nauki, ale równocze�nie mamy te¿ na my-
�li pedagogów i wychowawców�.

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II to tak¿e cz³owiek
nauki. To wielki filozof (antropolog), etyk, m¹¿ sta-
nu, ciesz¹cy siê ogromnym uznaniem i autoryte-
tem zarówno pod wzglêdem  naukowym, jak i mo-
ralnym. To cz³owiek uniwersytetu, wielu uniwer-
sytetów. W konstytucji apostolskiej Ex corde
Ecclesiae wyzna³: �Przez wiele lat ja sam korzy-
sta³em z dobrodziejstw ¿ycia uniwersyteckiego,
wzbogacaj¹c siê wewnêtrznie dziêki temu, co sta-
nowi jego istotê: dziêki gorliwemu poszukiwaniu
prawdy i bezinteresownemu przekazywaniu jej
m³odym i tym wszystkim, którzy ucz¹ siê zasad
�cis³ego rozumowania, aby dzia³aæ w sposób pra-
wy i lepiej s³u¿yæ ludzkiej spo³eczno�ci�. Przema-
wia³ i naucza³ z wielu katedr: uniwersyteckich �
jako nauczyciel akademicki, z katedry biskupów
krakowskich, z katedry �w. Piotra � jako nauczyciel
ludów i narodów, a wreszcie, jak to wyrazi³ pa-
pie¿ Benedykt XVI, z katedry cierpienia.

Uniwersytet Rzeszowski w szczególny sposób
zwi¹zany jest z Podkarpaciem i miastem Rze-
szowem. Wyrasta zarówno z dziedzictwa tej
czê�ci Polski, jak i z dziedzictwa tego miasta.
W�ród wielkich kart Podkarpacia i Rzeszowa s¹
te, które upamiêtniaj¹ tu, na tej ziemi, obecno�æ
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II podczas apostol-
skich wizyt do Ojczyzny w 1991 i 1997 roku.
Podczas pierwszej wizyty na Podkarpaciu Oj-
ciec �wiêty odwiedzi³ Rzeszów, Przemy�l i Lu-
baczów. To wówczas da³ Podkarpaciu orêdow-
nika i patrona, dokonuj¹c beatyfikacji biskupa
przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara, syna
tej ziemi. Dokona³ te¿ wielkiego dzie³a integracji
dwu bratnich narodów, dwu skrzyde³ jednego,
katolickiego Ko�cio³a w naszym rejonie, za¿e-
gnuj¹c zarzewie wa�ni.

Podczas drugiej wizyty na Podkarpaciu w Kro-
�nie, Miejscu Piastowym i Dukli, �obejmuj¹c ser-
cem tê ziemiê�, pochyla³ siê �ze czci¹ nad t¹
bieszczadzk¹ ziemi¹, która dozna³a w historii
wielu cierpieñ w�ród wojen i konfliktów, a dzisiaj
jest do�wiadczana trudno�ciami�, odda³ ho³d
nam � mieszkañcom tego regionu, zwanego nie-
kiedy lekcewa¿¹co �wschodni¹ �cian¹� czy Pol-
sk¹ �B�, i prosi³ nas: �pozostañcie wierni trady-
cjom waszych praojców�. Dokona³ przez to
szczególnej nobilitacji Podkarpacia i jego miesz-
kañców, tak silnie przywi¹zanych do swego
skrawka ziemi, w któr¹ rzucaj¹ w nadziei ziar-
no, a wzrokiem ogarniaj¹ �horyzont, gdzie nie-
bo ³¹czy siê z ziemi¹, i do nieba zanosz¹ modli-
twê o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla
chleba�. Z nasz¹ ziemi¹ czu³ siê zwi¹zany od
czasów, kiedy to � jak wspomina³ w Kro�nie �

wêdrowa³ �wielokrotnie albo w stronê Bieszczad,
albo te¿ w kierunku przeciwnym, od Bieszczad,
poprzez Beskid Niski�. Dokonuj¹c za� kanoni-
zacji Jana z Dukli, syna tej ziemi, powierzy³ go
opiece Matki Chrystusa, która jest �czczona
w licznych sanktuariach na tej ziemi�.

Nobilitacj¹ dla Podkarpacia by³o te¿ ustanowie-
nie na jego terenie dwóch prowincji ko�cielnych �
25 marca 1992 r. metropolii przemyskiej obrz¹d-
ku ³aciñskiego i 15 lipca 1996 r. metropolii prze-
mysko-warszawskiej obrz¹dku greckokatolickie-
go, czyli bizantyjsko-ukraiñskiego. Miasto Rze-
szów ustanowi³ stolic¹ diecezji rzeszowskiej, a
najwiêkszy ko�ció³ w tym mie�cie � katedr¹ bi-
skupa rzeszowskiego. Ustanowi³ te¿ wówczas die-
cezjê zamojsko-lubaczowsk¹, której czê�æ przy-
nale¿y do Podkarpacia, i podporz¹dkowa³ j¹ me-
tropolicie przemyskiemu. 20 grudnia 2004 r. Oj-
ciec �wiêty Jan Pawe³ II promulgowa³ dekret o
mêczeñstwie s³ugi bo¿ego ks. W³adys³awa Fin-
dysza, kolejnego syna podkarpackiej ziemi, uzna-
nego za pierwszego mêczennika za wiarê  i Ko-
�ció³ z okresu komunizmu w Polsce.

Nie uszed³ uwagi Ojca �wiêtego fakt powsta-
nia w Rzeszowie Uniwersytetu Rzeszowskiego
w 2001 r. Z okazji pierwszej uniwersyteckiej
inauguracji w li�cie do Biskupa Rzeszowskiego
z 8 pa�dziernika 2001 r. pisa³: �Z rado�ci¹ dowia-
dujê siê, ¿e w tych dniach rozpoczyna swoj¹ dzia-
³alno�æ naukow¹ i dydaktyczn¹ nowy polski uni-
wersytet � Uniwersytet Rzeszowski. Jest to zna-
cz¹ce wydarzenie zarówno dla miasta Rzeszo-
wa i Podkarpacia, jak równie¿ dla ca³ego polskie-
go �wiata nauki i kultury. [...] Ufam, ¿e ta nowa
uczelnia [...] bêdzie stale siê rozwijaæ, staj¹c siê
uznanym o�rodkiem naukowej, kulturalnej i du-
chowej formacji polskich elit. [...] Na trud tworze-
nia i umacniania tej nowej Wspólnoty mi³o�ników
nauki i m¹dro�ci wszystkim z serca b³ogos³awiê�.

Pragn¹c wyraziæ za to wszystko wdziêczno�æ
Ojcu �wiêtemu, a szczególnie za lekcjê �mi³o�ci
do Boga, mi³o�ci do Ojczyzny, mi³o�ci do bli�nich
i nieprzyjació³, poczucia godno�ci narodowej, ¿y-
cia w prawdzie� oraz �utrwaliæ w pamiêci przy-
sz³ych pokoleñ nasz podziw, szacunek, wdziêcz-
no�æ, uznanie dla Wielkiego Polaka, któremu za-
wdziêczamy odrodzenie duchowe i narodowe,
Rada Miasta Rzeszowa uchwa³¹ z dnia 24 mar-
ca 1998 r. nada³a Jego �wi¹tobliwo�ci Janowi
Paw³owi II tytu³ Honorowego Obywatela Miasta.

Uniwersytet Rzeszowski, maj¹c na uwadze ada-
gium, i¿ �gratus esse debet, qui beneficium acce-
pit� � powinien byæ wdziêczny ten, kto przyj¹³ do-
brodziejstwo, pragn¹³ obdarowaæ wielkiego dar-
czyñcê Ojca �wiêtego Jana Paw³a II najwy¿szym
odznaczeniem uniwersyteckim, jakim jest tytu³ dok-
tora honoris causa, a dzisiaj uroczy�cie og³asza
rado�æ wielk¹: habemus primum doctorem ho-
noris causa � Joannem Paulum II papam.

prof. UR dr hab. ks. Stanis³aw Nabywaniec, dyrektor Instytutu
Historii
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W dniach 28.10�6.11.2005 r. Chór Kameralny
Uniwersytetu Rzeszowskiego wyjecha³ na tour-
née zagraniczne i odby³ cykl koncertów w ra-
mach obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia
Instytutu Muzyki. Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki  ol-
brzymiej pracy i ¿yczliwo�ci wielu pracowników
Instytutu Muzyki i Instytutu Pedagogiki. Nie spo-
sób ich tu wszystkich wymieniæ. Szczególne po-
dziêkowania nale¿¹ siê p. dyrektor Instytutu
Muzyki prof. M. Wierzbieniec i jej zastêpcy
p. dr. M. Dymonowi oraz prodziekanowi Wy-
dzia³u Pedagogiczno-Artystycznego � p. dr.
R. Pêczkowskiemu i ks. dr. J. Mi¹so. Hono-
rowy patronat nad wyjazdem obj¹³ JE ks. bp
Kazimierz Górny, ordynariusz diecezji rze-
szowskiej.

Trasa koncertowa by³a d³uga. Rozpoczê³a siê
w Grazu � który jest stolic¹ i g³ówn¹ atrak-
cj¹ turystyczn¹ Styrii. To kraina niezwykle
piêkna krajobrazowo: malownicze jeziora
Grundlsee i Altausseer w styryjskiej czê�ci
Salzkammergut, po³yskuj¹cy lodowcami ma-
syw Dachstein (2995 m) na pó³nocy kraju,
³agodne stoki winnic na po³udnie od Grazu
i gor¹ce �ród³a termalne na wschodzie. Zo-
stali�my bardzo ciep³o przyjêci przez hono-
rowego konsula z Grazu p. dr. Gerolda Ort-
nera. Z Rzeszowa wyjechali�my w pi¹tek �
28 pa�dziernika, wieczorem, a ju¿ w sobotê
Chór Kameralny prowadzony przez mgr Bo-
¿enê Stasiowsk¹-Chrobak, prof. Martê
Wierzbieniec i prof. Wies³awa Grzegorskie-
go wspólnie z solistami (El¿bieta Dr¹¿ek-
Barcik, Stanis³awa Miko³ajczyk-Madej, Olga
Popowicz, Robert Cie�la, Jacek �cibor, Pa-
we³ Paluch, Jaros³aw Pelc, Marcin Lorenc)
da³ pierwszy koncert w piêknej katedrze,
gdzie swoj¹ obecno�ci¹ zaszczyci³ i powita³
nas osobi�cie ks. bp dr Egon Kapellari.
Wspania³y wystêp � o czym �wiadczy³y bisy
� trwa³ ponad 2 godziny. W katedrze wszyst-
kie miejsca by³y zajête, co te¿ by³o ewene-
mentem, o czym dowiedzieli�my siê od ksiê-
dza dr. Bogus³awa �widerskiego , który
opiekowa³ siê nami. Sobotni wieczór to nie
jest odpowiedni czas na koncerty w Austrii.
W Grazu to czas weekendu, kiedy mieszkañ-
cy wyje¿d¿aj¹  poza miasto na wypoczynek.

Poniedzia³ek by³ dla nas dniem wolnym od
koncertów. W tym dniu zwiedzali�my stary

Rzym. Przewodnikiem naszym by³ polski
ksi¹dz Krzysztof Tyburowski. Nie bêdê opi-
sywaæ tego, co zobaczyli�my, tylko zaprezen-
tujê fragment rozmowy, jaki przeprowadzi³a
z ksiêdzem nasza studentka, a jednocze�nie
dziennikarka pracuj¹ca w Radio �VIA� �
Agnieszka Marzec.

Ksi¹dz K.T: Mia³em dzisiaj okazjê oprowa-
dzaæ grupê z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
która przyjecha³a tu �piewaæ dla Papie¿a i dla
innych osobisto�ci. Cieszê siê z tego powo-
du, ¿e mog³em im jako� pomóc. Dzisiejszy
dzieñ po�wiêcony by³ Rzymowi staro¿ytnemu,
Rzymowi pogañskiemu. Trzeba mieæ �wiado-
mo�æ, ¿e Rzym staro¿ytny jest jakby kolebk¹
i matryc¹ ca³ej kultury europejskiej. Ten orga-
nizm pañstwowy, który stworzyli Rzymianie,
da³ pocz¹tek prawodawstwu, kulturze, sztu-
ce, a nawet architekturze � temu, co my dzi�
nazywamy Europ¹. Europa pod wzglêdem nie
tylko geograficznym, ale i kulturalnym to jest
wytwór nie tylko Rzymu pogañskiego, Rzymu
cezarów, ale przede wszystkim Rzymu chrze-
�cijan, którzy, mimo i¿ Rzym staro¿ytny jako
taki upad³ w V wieku, to jednak chrze�cijanie
potrafili zachowaæ tê kulturê staro¿ytn¹ �
ochrzczon¹, ubran¹ w szaty chrze�cijañstwa.
Potrafili zachowaæ, przekazaæ przysz³ym po-
koleniom i uczyniæ z tego pewien organizm
pañstwowy, który s³u¿y³ jako wzór, jako mo-
del praktycznie dla ca³ego �wiata. No i by³ to
chyba jedyny organizm pañstwowy czy zbiór
pañstw, który mia³ jaki� generalnie najwiêk-
szy wp³yw na kszta³towanie siê pañstwa no-
woczesnego.

Niezwyk³e koncerty chóru UR w Grazu,
na Monte Cassino, w Watykanie, Rzymie i Wenecji

Prof.  M. Wierzbieniec tu¿ przed koncertem

Wiceprezydent miasta Rzeszowa R. Winiarski, prof. M. Wierzbieniec i prodziekan R. Pêczkowski po koncercie

Marta Wroñska
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A. M.: A je�li chodzi o to fantastyczne prawo
rzymskie, o którym Ksi¹dz nam opowiada³?
Ksi¹dz K.T: Prawo rzymskie by³o czym�, co trzy-
ma³o ca³e cesarstwo, czym�, co powodowa³o,
¿e administracja tego ca³ego imperium, które
trwa³o przesz³o 1000 lat, prawid³owo funkcjono-
wa³a. Student, który robi powa¿ne studia z pra-
wa, musi uczyæ siê prawa rzymskiego, które ma
swoje �ród³a w czasach zamierzch³ych, w epo-
ce Republiki Rzymskiej. S³ynne prawo 12 ta-
blic �Lex duodecim tabularum�, które okre�la³o
najbardziej podstawowe sposoby zachowania
siê obywateli, by³o tak precyzyjne, tak �cis³e,
¿e do dzisiejszego dnia prawo rzymskie s³u¿y
praktycznie jako wzór ka¿dego nowoczesne-
go prawodawstwa.

A. M.: Czym ró¿ni siê ¿ycie w Rzymie od ¿y-
cia w Rzeszowie?
Ksi¹dz K.T.: Rzym generalnie jest dobry do
zwiedzania. Je¿eli kto� przyje¿d¿a z pielgrzym-
k¹ czy z wycieczk¹ do Rzymu i jest tutaj ty-
dzieñ czy 10 dni, to mo¿e napawaæ siê ca³ym
tym splendorem staro¿ytno�ci, chrze�cijañ-
stwa, tych � mo¿na powiedzieæ � 25 wieków
historii. Widaæ ten gwar rzymski, ale siê go nie
dotyka na co dzieñ. ¯ycie w Rzymie, w samym
mie�cie � mimo ¿e niektórzy mog¹ zazdro�ciæ
� jest mimo wszystko ¿yciem bardzo mêcz¹-
cym. Jest to ¿ycie w ci¹g³ym ruchu, w ci¹g³ym
huku, no i st¹d generalnie mieszkanie tutaj nie
jest ³atwe. Normalnie rzymianie opuszczaj¹
Rzym na soboty, niedziele. Praktycznie w mie-
si¹cach letnich Rzym jest wyludniony z rzymian.

...Mo¿e taka rada trochê praktyczna: je¿eli kto�
chce siê zanurzyæ w atmosferze rzymskiej, to
na pewno nie powinien przyje¿d¿aæ tu na wa-
kacjach.
A.M.:  Je¿eli mia³by Ksi¹dz zachêciæ Polaków
do przyjazdu do Rzymu, to co by im Ksi¹dz
poleci³? Co warto zobaczyæ w Rzymie?
Ksi¹dz K.T.: My Polacy jeste�my narodem, któ-
ry przej¹³ kulturê, czy w ogóle cywilizacjê w³a-
�nie st¹d. Chrze�cijañstwo przysz³o do nas z za-
chodu i po³udnia. Przysz³o w formie w³a�nie ta-
kiej, w jakiej istnieje w Europie Zachodniej, i st¹d
my jako naród musimy mieæ �wiadomo�æ, ¿e
nasza cywilizacja, nasze bycie narodem i jed-
nocze�nie chrze�cijanami jest zwi¹zane z tym
miastem. Uwa¿am, ¿e w dzisiejszej dobie, w dzi-
siejszej sytuacji, wyjazd do Rzymu nie jest drogi
ani nie wymaga jakiego� ogromnego trudu. Sa-
molotem mo¿na siê wybraæ do Rzymu za jakie�
70�80 euro w obie strony. My�lê, ¿e dzi� staty-
stycznego Polaka staæ na co� takiego i powinno
siê przyjechaæ tutaj, ¿eby poznaæ swoje korze-
nie chrze�cijañskie. Nale¿y oczywi�cie zobaczyæ
w dzisiejszym czasie: Bazylikê �w. Piotra, przede
wszystkim odwiedziæ grób papie¿a Jana Paw-
³a II � miejsce wa¿ne dla nas chrze�cijan. Zoba-
czyæ to wszystko, co jest zwi¹zane ze staro¿yt-
no�ci¹ chrze�cijañsk¹, a wiêc katakumby, miej-
sca kultu staro¿ytnych chrze�cijan � staro¿ytne
bazyliki, takie jak choæby Santa Pudenciana czy
Santa Prasede � blisko bazyliki �wiêtej Matki
Bo¿ej Wiêkszej, które czêsto s¹ pomijane
w przewodnikach. Zwiedzamy oczywi�cie te naj-
wiêksze bazyliki Rzymu, które nale¿y zwiedziæ,
ale te¿ trzeba przej�æ przez pewien �tunel histo-
rii� � do czasów pierwszych chrze�cijan, ¿eby
u�wiadomiæ sobie dziedzictwo, którego jeste�my
spadkobiercami. Natomiast ze wzglêdów kultu-
rowych warto zobaczyæ wszystko to, co jest zwi¹-
zane ze staro¿ytnym Rzymem. Czyli na pewno

Ks. K. Tyburowski, nasz przewodnik po starym Rzymie Studenci �piewaj¹ przed Koloseum

Prodziekan dr R. Pêczkowski i ¿o³nierze rzymscy
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Forum Romanum, Kapitol, Panteon i inne tego
typu zabytki.

Mimo i¿ by³ to dzieñ wolny od koncertów, to
nasi wspaniali studenci postanowili sami za-
�piewaæ pod Koloseum � miejsce do �pie-
wów wyborne, bo przecie¿ ten olbrzymich
wymiarów amfiteatr zachwyca³ i zachwyca
swoj¹ antyczn¹ majestatyczno�ci¹. Profesjo-
nalny �piew wzbudzi³ zainteresowanie wielu
zagranicznych turystów, którzy przystawali
i oklaskami dziêkowali za piêkne muzyczne
wra¿enia.

1 listopada, w uroczysto�æ Wszystkich �wiê-
tych, pojechali�my na Monte Cassino � wzgó-
rze we W³oszech, w Apeninie �rodkowym,
miêdzy Rzymem a Neapolem, wys. 519 m. Od
529 r. wznosi siê na nim przepiêkny klasztor

Benedyktynów. O wzgórze to rozegra³a siê
w 1944 r. bitwa, która przesz³a do historii jako
jedna z najs³ynniejszych batalii w dziejach
orê¿a polskiego. To szczególne miejsce �
cmentarz polskich ¿o³nierzy. Sam gen. W. An-
ders, który zmar³ w 1970 r. w Londynie, za¿y-
czy³ sobie byæ pochowanym w�ród swoich
¿o³nierzy pod Monte Cassino. Jego grób sta-
nowi centralny punkt cmentarza. Punktualnie
o godz.12 rozpoczê³a siê msza �w., której
przewodniczy³ ks. Grzegorz Ryngwelski,
a muzyczn¹ oprawê liturgiczn¹ zapewni³ Chór
Kameralny. Po uroczystej mszy �w. chór da³
krótki koncert, podczas którego wykonano tak-
¿e pie�ñ hymniczn¹ Czerwone maki na Mon-
te Cassino, do której s³owa napisa³ Feliks Ko-
narski, a muzykê skomponowa³  Alfred Schütz,
kompozytor i dyrygent, równie¿ ¿o³nierz II Kor-
pusu. Pie�ñ ta ogromnie wzruszy³a przyby³ych

na tê uroczysto�æ Polaków. Wszyscy mieli ³zy
w oczach.
A oto co powiedzia³a Barbara Rogalska, od 9
lat mieszkaj¹ca w Rzymie, w rozmowie
z Agnieszk¹ Marzec:

B.R.: Dla nas Polaków Monte Cassino jest to
miejsce, gdzie spoczywaj¹ nasi rodacy. To jedy-
ne miejsce, gdzie my Polacy mo¿emy przyje-
chaæ tu we W³oszech.

A.M.: Jakie znaczenie ma dla Pani Monte Cas-
sino?
B.R.: Dla nas du¿e. Ale wielu W³ochów nie
wie, ¿e tu s¹ pochowani polscy ¿o³nierze. Oni
nie wiedz¹, ¿e Polacy walczyli te¿ za ich kraj.
Mówi¹, ¿e to nieprawda. Oni praktycznie nie
wiedz¹, co siê mie�ci na Monte Cassino. Oni
nie maj¹ tego w swojej historii. Dopiero my
mówimy im, ¿e tu s¹ nasze groby. Moim zna-
jomym z pracy mówi³am, ¿e jadê na Monte
Cassino, na polskie groby. Oni siê zdziwili, bo
wiedzieli jedynie, ¿e s¹ tu groby w³oskie i nie-
mieckie.

Na uroczysto�ciach obecne by³y media w³oskie,
które relacjonowa³y na ¿ywo przebieg wydarzeñ.
Po tej wzruszaj¹cej uroczysto�ci pojechali�my
na krótki wypoczynek nad Morze Tyrreñskie,
do malutkiej miejscowo�ci Gaeta. Tam zwiedzi-
li�my piêkne sanktuarium pw. Madonny Zranio-
nej i urocze groty w pêkniêtej skale. Widoki nie-
samowite� Mimo i¿ by³ to listopad, nasi stu-
denci skorzystali z uroków morskiej k¹pieli, co
wzbudzi³o wielkie zainteresowanie i zdziwienie
tamtejszych mieszkañców.

2 listopada to szczególnie wa¿ny dla nas
dzieñ. Rozpocz¹³ siê o godz. 4 rano. O tej

Na Monte Cassino

Chór po wystêpach na Monte Cassino Dr M. Wroñska i A. Marzec

CHWILE, KTÓRE WARTO WSPOMINAÆ �
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porze wyruszyli�my z Domu Polskiego Jana
Paw³a II przy via Cassia 1200, by dotrzeæ na
czas do Grot Watykañskich. Dom Polski
w Rzymie po³o¿ony jest w dzielnicy Giustinia-
na, w du¿ym, piêknym ogrodzie. Nie jest to
hotel, lecz miejsce, dziêki któremu pobyt
w Rzymie nabiera wymiaru pielgrzymowania
religijnego i kulturowego. Na korytarzach i w
salach Domu Polskiego obejrzeæ mo¿na dary
przekazywane Ojcu �wiêtemu w czasie jego
pontyfikatu. Stanowi¹ one cenne �wiadectwo
bogactwa Papieskiej pos³ugi na wszystkich
kontynentach. Aktualnie dyrektorem tego
o�rodka Fundacji jest ks. pra³at Mieczys³aw
Niepsuj z Krakowa. W tym miejscu pragnê
jeszcze raz podziêkowaæ w imieniu wszyst-
kich uczestników za jego ¿yczliwo�æ, ciep³o,
które nam przekaza³, i go�cinno�æ.

W Grotach Watykañskich

Przy grobie Jana Paw³a II

O godz. 7 rano wspólnie z pielgrzymami, którzy
zgromadzili siê w Grotach Watykañskich na
mszy �w. celebrowanej przy o³tarzu Ad Sepul-
crum  Sancti Petri Apostoli (grobu �w. Piotra),
tu¿ obok grobu Jana Paw³a II, modlili�my siê
w sposób szczególny za  szybk¹ beatyfikacjê
i kanonizacjê naszego wielkiego Papie¿a zmar-
³ego, w kwietniu 2005 r. Mszy �w. przewodni-
czy³ ks. pra³at Grzegorz Kaszak, rektor Papie-
skiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Liturgiê
przygotowali ksiê¿a studenci z Papieskiego In-
stytutu Polskiego, a  �piew naszego Chóru Ka-
meralnego stanowi³ piêkn¹ oprawê muzyczn¹.
W homilii ks. G. Kaszak  miêdzy innymi powie-
dzia³: umi³owany nasz Papie¿ przeszed³ ¿ycie,
uwielbiaj¹c Boga i dobrze czyni¹c ludziom. Mia³
szczególny dar obdarowywania bli�niego, ludz-
ko�ci, narodu polskiego. Ka¿dy z nas otrzyma³

co� od Niego w darze. A to wszystko by³o i jest
mo¿liwe, bo by³ cz³owiekiem ¿yj¹cym z Bogiem
i dla Boga. Owoce Jego �wiêtego ¿ycia pozo-
stan¹ na zawsze. Przekazuj¹c nam ostatni¹
wolê, czyli to, co wed³ug Ciebie najwa¿niejsze,
napisa³e�, Ojcze �wiêty: �po �mierci proszê
o msze �wiête i modlitwy�.
Ojcze �wiêty, nie zapomnieli�my i biada nam,
gdyby�my zapomnieli. W ten Dzieñ Zaduszny
u grobu Twego sprawujemy Naj�wiêtsz¹ Ofia-
rê i zanosimy nasz b³agalny g³os przed obli-
cze Boga Najwy¿szego w Twej intencji. My
wdziêczni, choæ mo¿e tej wdziêczno�ci nie
zawsze u¿yczali�my Ci za ¿ycia, modlimy siê
o Twoj¹ szybk¹ beatyfikacjê i kanonizacjê.
Pragniemy, aby Twoje relikwie, doczesne
szcz¹tki, jak najrychlej mog³y spocz¹æ na pol-
skiej ziemi, tej Twojej ziemi. I by�my mogli je
otoczyæ nale¿n¹ czci¹ i aby ci¹gle nam przy-
pomina³y o Twoim pe³nym o¿ywczego ducha,
przepiêknym nauczaniu.
Zgodnie ze szlachetn¹ tradycj¹ ojców naszych
przynosimy na ten skromny jak ty, Ojcze �wiêty,
grób, �wiece i kwiaty. Niech te piêkne chryzan-
temy i pal¹cy siê znicz bêd¹ dla przechodnia
znakiem nieprzebranej mi³o�ci, jak¹ ¿ywi dla
Ciebie naród ca³y. Amen1.

Po mszy �w. modlili�my siê przy grobie Jana
Paw³a II. Grób  przykryty jest p³yt¹ z bia³ego
marmuru kararyjskiego i znajduje siê w tym sa-
mym miejscu, w którym przez 37 lat by³ pocho-
wany tak bliski Karolowi Wojtyle papie¿ Jan
XXIII. Doczesne szcz¹tki tego papie¿a spoczy-
waj¹ w kaplicy �w. Hieronima w bazylice waty-
kañskiej. Przy krypcie Jana Paw³a II chór od-
�piewa³ Moj¹ piosenkê Józefa �widra do tek-
stu C.K. Norwida Do kraju tego têskno mi, Pa-
nie. By³o to wielkie i niezapomniane prze¿ycie
dla ka¿dego z nas.

�piewy przy krypcie Jana Paw³a II

CHWILE, KTÓRE WARTO WSPOMINAÆ �
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Nastêpnie zwiedzali�my Bazylikê �w. Piotra (w³.
San Pietro in Vaticano). Zbudowana w latach
1506�1625 rzymskokatolicka bazylika na placu
�w. Piotra w Watykanie to najwiêkszy ko�ció³ na
�wiecie (powierzchnia: 23 000 m2) i jedno z naj-
wa¿niejszych �wiêtych miejsc chrze�cijañstwa.
Wedle tradycji stoi na miejscu ukrzy¿owania i po-
chówku �w. Piotra, uznawanego za pierwszego
papie¿a. Bazylika, która na co dzieñ wype³nio-
na jest tysi¹cami turystów, i aby do niej wej�æ,
trzeba poczekaæ cierpliwie w d³ugiej kolejce,
w trakcie naszego zwiedzania by³a pusta i na
dodatek zamkniêta, niedostêpna dla innych.
Tylko my, 70 osób w ca³kowitej ciszy, zahipnoty-
zowani powag¹ miejsca �

Kolejne wa¿ne wydarzenie w tym dniu to nasz
czynny udzia³ w audiencji generalnej na pla-
cu �w. Piotra w Watykanie z papie¿em Bene-
dyktem XVI. Oto co powiedzia³ do nas Ojciec
�wiêty:
Dzisiaj wspominam w modlitwie wszystkich wier-
nych zmar³ych i naszych bliskich. Wspominamy
tak¿e Jana Paw³a II  w rocznicê �wiêceñ kap³añ-
skich i dniu patrona s³ugi bo¿ego dziêkujemy
Bogu za owoce Jego pracy i zas³ugi. Pozdra-
wiam serdecznie obecnych tu pielgrzymów pol-
skich. Po�ród pielgrzymów s¹ dzi� obecni: Chór
Akademicki Instytutu Muzyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Po tych s³owach z niezwyk³¹
moc¹ zabrzmia³o Gaude Mater Polonia w wyko-
naniu studentów i profesorów. Ta �redniowiecz-
na polska pie�ñ hymniczna napisana w jêzyku
³aciñskim po raz pierwszy zosta³a wykonana w
1254 r. podczas uroczysto�ci kanonizacyjnych
biskupa Stanis³awa Szczepanowskiego. Po au-
diencji s³yszeli�my komentarze obecnych tam

Polaków, ¿e by³o to najlepsze wykonanie tego
hymnu, jakie kiedykolwiek s³yszeli. A zaprzyja�-
niony ksi¹dz nawet skonstatowa³, ¿e tak wspa-
niale wykonanego utworu na placu �w. Piotra
nie by³o s³ychaæ od 1254 r. I jeszcze jedna opi-
nia, która przysz³a poczt¹ elektroniczn¹ na rêce
rektora prof. dr. hab. W. Bonusiaka. List przy-
s³a³a s. Maria Solecka, nazaretanka (CSFN): By-
³am dzisiaj na placu �w. Piotra na audiencji ge-
neralnej papie¿a Benedykta XVI. Do ³ez wzru-
szy³o mnie Gaude Mater Polonia za�piewane

przez chór Waszego Uniwersytetu. Prawdziwie
ciesz siê Matko Polsko! Dziêkujê z serca, z po-
zdrowieniami, Maria.
Podczas audiencji mieli�my zaszczyt sie-
dzieæ tu¿ obok samego Papie¿a, dzieli³a nas
od Niego odleg³o�æ zaledwie 20 m. Niespo-
dziewanie dla nas w pewnym momencie kto�
przed chórem postawi³ mikrofon, co � jak do-
wiedzieli�my siê pó�niej � te¿ nigdy nie mia-
³o miejsca w trakcie tych spotkañ, i nasz chór
móg³ wykonaæ kilka utworów przed rozpoczê-
ciem audiencji. Oczekuj¹cy na Papie¿a piel-
grzymi zgromadzeni  na placu �w. Piotra
mogli us³yszeæ m.in.: Czego chcesz od nas,
Panie; O, ziemio polska. Nagle kto� z t³umu
krzykn¹³: O, to ten chór, co wczoraj �piewa³
na Monte Cassino! � i od tego momentu za-
czêli�my byæ rozpoznawalni w Rzymie jako
�Ten chór�! To niezmiernie cieszy i wzbudza
pozytywne emocje, zw³aszcza tam, za gra-
nic¹!

Tego samego dnia wieczorem chór wyst¹pi³
w ko�ciele �w. Stanis³awa w Rzymie. W Ko-
�ciele tym funkcjonuje Duszpasterstwo Pol-
skie, które prowadz¹ ksiê¿a chrystusowcy pod
przewodnictwem ks. Grzegorza Ryngwelskie-
go. Na koncercie by³ obecny ks. abp Szcze-
pan Weso³y, który bardzo ciep³o wspomina³
swoje pobyty w Rzeszowie. Równie¿ tutaj
byli�my rozpoznawani jako �Ten chór�, który
�piewa³ na Monte Cassino i podczas audien-
cji.  Sympatyczny zwrot �Ten chór� towarzy-
szy³ nam a¿ do koñca naszego pobytu w Rzy-

Tylko my w Bazylice �w. Piotra

Papie¿ Benedykt XVI b³ogos³awi pracownikom UR

CHWILE, KTÓRE WARTO WSPOMINAÆ �
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mie. S³yszeli�my go w ró¿nych miejscach i w
ró¿nych jêzykach!!!

Kolejny dzieñ to kolejny koncert, tym razem od-
wiedzili�my parafiê pw. �w. Remigiusza, gdzie
zaprosi³ nas proboszcz ks. Ryszard Boækow-
ski. Równie¿ tutaj spotkali�my siê z ¿yczliwym
i ciep³ym przyjêciem, a wystêp studentów i pro-
fesorów wywo³a³ aplauz obecnych i zaowoco-
wa³ bisami!

W trakcie ca³ego pobytu za granic¹ towarzyszy³
nam tak¿e wiceprezydent miasta Rzeszowa
Ryszard Winiarski , który tak zrelacjonowa³ swój
pobyt z nami:
A.M.: Czym jest taki wyjazd dla miasta Rze-
szowa?
R.W.: My�lê, ¿e to znakomita promocja miasta
Rzeszowa, to po pierwsze. Po drugie, by³a to
znakomita okazja, by zaprezentowaæ Rzeszów
od strony artystycznej. My�lê, ¿e ka¿dy z nas
podczas tego wyjazdu-pielgrzymki dozna³ wielu
wspania³ych wra¿eñ.

A.M.: Co by³o najwa¿niejsze dla Pana Prezy-
denta podczas tego wyjazdu?
R.W.: Pierwszy koncert, a wiêc w Grazu, w sto-
licy regionu Styrii. Styria chce nawi¹zaæ kontak-
ty bardzo bliskie z województwem podkarpac-
kim. W grudniu bêdziemy mieli szerok¹ delega-
cjê w³a�nie z tego regionu. Bêdzie prezentacja
Grazu oraz regionu Styrii. Nasza wizyta w Gra-
zu mia³a te¿ s³u¿yæ zbli¿eniu obu miast, obu  re-
gionów.  Mieli�my mo¿liwo�æ poznania siê z Kon-
sulem Honorowym Polski w Grazu, by³a te¿ oka-
zja do rozmowy na temat zacie�nienia wspó³-
pracy. To ten wymiar, powiedzia³bym, ekonomicz-

no-gospodarczy. Z tego mog¹ wynikn¹æ dla nas
bardzo korzystne relacje.

A.M.: A je�li chodzi o Rzym?
R.W.: No, Rzym to ju¿ jest rzeczywi�cie feno-
men, dlatego ¿e koncert, który Chór da³ na pla-
cu �w. Piotra, przeszed³ naj�mielsze oczekiwa-
nia wszystkich naszych studentów i uczestni-
ków tej pielgrzymki. Znakomite przyjêcie chó-
ru, znakomita reakcja Papie¿a, �wietne recen-
zje po samym koncercie. Jestem przekonany,
¿e Chór jeszcze nieraz bêdzie go�ci³ w Waty-
kanie. My�lê, ¿e to motywuje studentów do pra-
cy, motywuje do tego, by szkoliæ swój warsztat
artystyczny.
Wracam my�lami równie¿ do mszy na wzgó-
rzach Monte Cassino. To by³ szczególny dzieñ,
szczególny dla nas Polaków, poniewa¿ mo-
gli�my uczestniczyæ we mszy w³a�nie 1 listo-
pada. Polacy, którzy przybyli na tê uroczy-
sto�æ, mieli równie¿ okazjê do zobaczenia
naszego chóru i te¿ przecie¿ po tym koncer-
cie podczas mszy mieli�my doskona³e recen-
zje, a tak¿e wizyty Polaków, którzy komento-
wali to bardzo ¿ywo. By³a to lekcja patrioty-
zmu dla nas wszystkich.

A.M.: Czy to dla Pana Prezydenta pierwszy
wyjazd ze studentami?
R.W.: Tak, to by³ rzeczywi�cie pierwszy wyjazd
tego typu. Muszê powiedzieæ, ¿e sam mocno
prze¿y³em ten wyjazd duchowo. To by³a moja
pierwsza wizyta w Watykanie.
A je�li chodzi o wymiar turystyczny, to powiem,
¿e jestem pod wra¿eniem du¿ej kultury osobi-
stej studentów. To by³a dla mnie wielka przyjem-
no�æ uczestniczenia w tak znakomitym gronie,

z tak u�miechniêtymi, radosnymi lud�mi. My�lê,
¿e Rzeszów jako miasto ludzi m³odych, bo przy-
pomnê � mamy ponad 50 000 studentów w Rze-
szowie, ma czym pochwaliæ siê w �wiecie. To
by³a te¿ dla mnie satysfakcja, bo przekona³em
siê osobi�cie, ¿e studenci to znakomita wizytów-
ka naszego miasta.

A jak podsumowa³a ten wyjazd prof. Marta
Wierzbieniec?
A.M.: W jaki sposób dosz³o do  wyjazdu do
Rzymu?
M.W.: To d³uga historia� ale bardzo dla nas ra-
dosna, ¿e wszystko siê uda³o. Pierwszy raz za-
czêli�my rozmawiaæ o wyje�dzie do Rzymu po-
nad rok temu, kiedy chór akademicki, Chór Ka-
meralny Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego uczestniczy³ w pielgrzymce akade-
mickiej do Czêstochowy. W drodze powrotnej na-
rodzi³ siê  pomys³, ¿eby pojechaæ do Rzymu.
Potem, gdy w kwietniu zmar³ Jan Pawe³ II, na-
tychmiast  podjêli�my tê decyzjê. Poniewa¿ nie
uda³o nam siê za ¿ycia naszego Papie¿a-Pola-
ka zrealizowaæ tego wspania³ego pomys³u wy-
jazdu i koncertowania przed Ojcem �wiêtym,
wiêc chcieli�my pojechaæ do Rzymu w³a�nie wte-
dy, kiedy Ko�ció³ katolicki prze¿ywa wspania³e,
wznios³e �wiêta � Wszystkich �wiêtych i Dzieñ
Zaduszny. W Rzymie przebywali�my od 29 pa�-
dziernika do 5 listopada, czyli ogarniaj¹c nie tyl-
ko 1 i 2 listopada, ale tak¿e 4 � dzieñ imienin
Karola.

A.M.: Jak ocenia Pani ca³y ten wyjazd?
M.W.: Nawet  w naj�mielszych oczekiwaniach
nie wyobra¿ali�my sobie, ¿e to mo¿e a¿ tak wy-
gl¹daæ.
Wszystkie koncerty to bardzo wa¿ne momen-
ty, bardzo wzruszaj¹ce reakcje publiczno�ci,
ale dla nas bardzo wa¿na by³a �roda. �roda,
kiedy o 7 rano 2 listopada uczestniczyli�my
w mszy �wiêtej odprawianej przy krypcie Jana
Paw³a II. �piewali�my w czasie tej mszy �wiê-
tej �Gaude Mater Polonia�, �Czego chcesz od
nas, Panie� J. �widra, a tak¿e �O, ziemio pol-
ska� J. £uciuka do s³ów Jana Paw³a II. Wyko-
nywali�my to wszystko z ogromnym przejê-
ciem, ze �wiadomo�ci¹, ¿e nie mogli�my, nie
zd¹¿yli�my za�piewaæ Ojcu �wiêtemu wtedy,
kiedy ¿y³, ale mo¿emy mu z³o¿yæ ho³d 2 listo-
pada � dok³adnie 7 miesiêcy po Jego �mierci.
Obserwowa³am studentów�  pamiêtam do-
skonale, jak sama by³am wtedy wzruszona.
By³y to chwile, które na pewno ju¿ siê nie po-
wtórz¹, a które zapamiêtam do koñca ¿ycia.
To nie tylko msza �wiêta, ale tak¿e pó�niej
mo¿liwo�æ za�piewania jeszcze dwóch utwo-
rów przy samej krypcie Jana Paw³a II, gdzie
mogli�my dotkn¹æ grobu Ojca �wiêtego, gdzie
mogli�my za�piewaæ �Moj¹ piosenkê� J. �wi-

Papie¿ tak blisko nas... Mgr B. Stasiowska-Chrobak w wielkim skupieniu

CHWILE, KTÓRE WARTO WSPOMINAÆ �
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Rzeszowskiego, z profesorami, którzy tak¿e
�piewali razem z nami �Gaude Mater Polonia�,
znale�æ siê kiedy� w tym miejscu i w podob-
nych sytuacjach.

A.M.: Mia³a Pani Profesor okazjê byæ na-
prawdê blisko papie¿a Benedykta XVI� Jaki
On jest?
M.W.: Nie ukrywam, ¿e przekroczy³o to wszel-
kie moje naj�mielsze oczekiwania. Przygoto-
wali�my dla Ojca �wiêtego ma³y upominek �
grafikê przedstawiaj¹c¹ jeden z budynków Rze-
szowa i chcieli�my Mu to wrêczyæ po zakoñ-
czonej audiencji generalnej, kiedy Ojciec �wiêty
przeje¿d¿a³, a w³a�ciwie ju¿ wyje¿d¿a³ z placu
�w. Piotra. Ci, którzy decyduj¹ o tym, wyrazili
zgodê i ja mia³am tê mo¿liwo�æ tam na placu
�w. Piotra przekazaæ Ojcu �wiêtemu ten skrom-
ny nasz dar.
Pojazd siê zatrzyma³� ja podesz³am do Pa-
pie¿a� u�cisnê³am d³oñ� i tej chwili nie za-
pomnê� ciep³ego u�miechu skierowanego do
mnie, a ja my�lê, ¿e przeze mnie do wszyst-
kich, którzy tam byli, a przede wszystkim pew-
nie szczególnie do chóru, który przed chwil¹
�piewa³. To by³o bardzo wzruszaj¹ce�

Ostatnim etapem naszego podró¿owania by³a
Wenecja, miasto po³o¿one na stu wyspach ople-
cionych labiryntem kana³ów; miasto, którego uli-
ce s¹ pe³ne wody o kolorach lazuru i zieleni, mia-
sto gondolierów, których smuk³e ³odzie przypo-
minaj¹ o morskich tradycjach Republiki Wenec-
kiej. Na placu �w. Marka studenci zaprezento-
wali, ju¿ nieoficjalnie, swój wysoki kunszt arty-
styczny. Tutaj parê s³ów pochwa³y dla studen-
tów, o czym ju¿ wcze�niej wspomina³ p. prezy-
dent R. Winiarski. To �wietni ludzie, zdyscypli-
nowani, o wysokim poziomie kultury osobistej,
kreatywni. W czasie wolnym wcale nie pró¿no-
wali, brali ze sob¹ gitary, tworzyli ma³e grupki
i koncertowali, a to na �Schodach Hiszpañskich�
(Trinita del Monti) �  jedno z najbardziej zna-
nych miejsc w Rzymie, pe³ne uroku i lokalnego
kolorytu, miejsce spotkañ cudzoziemców, arty-
stów i m³odzie¿y, a to na via della Conciliazone
� jednej z piêkniejszych ulic, prowadz¹cej do pla-
cu �w. Piotra, etc., s³owem � wspaniali m³odzi
arty�ci!

Konkluduj¹c, by³y to dni pe³ne wra¿eñ z ciep³¹
i ¿yczliw¹ atmosfer¹, perfekcyjnie zaplanowa-
ne. Nic tak nie ³¹czy jak wspólne muzykowa-
nie� i intelektualne, merytoryczne dysputy. Po-
zosta³y wspania³e wspomnienia i chêæ powro-
tu w tamte strony...

dr Marta Wroñska

1 Nagrania  z ca³ego pobytu w Rzymie wykona³a Agnieszka
Marzec, studentka V roku wychowania muzycznego.

Pani prof. M. Wierzbieniec oczekuje na Papie¿a...

... i wrêcza ma³y upominek

dra do tekstu Norwida �Do kraju tego têskno
mi, Panie�.
To wszystko by³o bardzo istotne dla nas. My�lê,
¿e to by³o bardzo wa¿ne zarówno dla studen-
tów, jak i wszystkich profesorów, którzy w tym
wyje�dzie uczestniczyli.
Tu¿ po uroczysto�ciach, które odby³y siê w kryp-
cie, wziêli�my udzia³ w audiencji generalnej na
placu �wiêtego Piotra i tam tak¿e mieli�my ten
zaszczyt i to szczê�cie wykonaæ nie tylko kilka
utworów jeszcze przed rozpoczêciem audien-
cji, przed rozpoczêciem spotkania z Ojcem
�wiêtym, ale tak¿e w trakcie, kiedy za�piewa-

li�my jeden z najpiêkniejszych naszych hym-
nów, bo tak chyba nale¿y traktowaæ pie�ñ daw-
n¹ �Gaude Mater Polonia�. Bardzo nas zasko-
czy³o, wzruszy³o i ogromnie uradowa³o to, ¿e
Ojciec �wiêty, zwracaj¹c siê do nas, bi³ nam
brawo, a dziennikarze uchwycili fakt, ¿e wypa-
d³y Papie¿owi wtedy kartki z rêki, które mia³
przygotowane do dalszego wyst¹pienia. To by³y
bardzo wa¿ne chwile. My�lê, ¿e zostan¹ na
zawsze w naszej pamiêci. Tego siê po prostu
nie zapomina i nie ukrywam, ¿e chcia³abym
móc jeszcze kiedy� z chórem, ze wspania³ymi
studentami z Instytutu Muzyki Uniwersytetu

CHWILE, KTÓRE WARTO WSPOMINAÆ �
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KULTURA JÊZYKA

Moja wierna mowo,
s³u¿y³em tobie. (...)
Trwa³o to du¿o lat.
By³a� moj¹ ojczyzn¹, bo zabrak³o innej.

Tak pisa³ o mowie ojczystej Czes³aw Mi³osz. Nasz
jêzyk rodzinny, ten prawdziwy narodowy skarb,
to wielkie narodowe dobro mamy w zasiêgu rêki,
jest ono naszym codziennym do�wiadczeniem,
czêsto, niestety, niedocenianym, zaniedbywanym
i niszczonym. Mowo ojczysta, czym jestem bez
ciebie? Przecie¿ z ciebie wyrastam i w tobie siê
zakorzeniam. Mowo Jana Kochanowskiego, Pio-
tra Skargi, Adama Mickiewicza, Juliusza S³owac-
kiego, Czes³awa Mi³osza, Jana Paw³a II i tylu zna-
nych i nieznanych Polaków, czy jeste� moim skar-
bem, talentem, który rozwijam, czy tylko pogar-
dzan¹ wyrobnic¹ s³u¿¹c¹ moim zachciankom,
prymitywnemu mówieniu i konsumpcji?
Z ciebie ten naród wyrasta i w tobie siê zakorzenia.
Bezcenna jest warto�æ jêzyka � zarówno dla po-
jedynczego cz³owieka, jak i mniejszych czy wiêk-
szych wspólnot, zw³aszcza dla wspólnoty naro-
dowej. Jeste�my Polakami, ¿yjemy i oddychamy
polskim dziedzictwem g³ównie dziêki jêzykowi
polskiemu, który nas wprowadza w �wiat ojczy-
stej kultury i tê kulturê wspó³tworzy. �wiat cz³o-
wieka jest w³a�nie takim ludzkim �wiatem przez
dar jêzyka. W jêzyku opisujemy rzeczywisto�æ,
komunikujemy siê, przekazujemy informacje, wy-
ra¿amy uczucia i oceny, jêzykiem prosimy, ¿¹da-
my, rozkazujemy. S³owa s¹ najlepszym lekar-
stwem, bo wyra¿aj¹ nasz¹ blisko�æ z drugim cz³o-
wiekiem i wyrywaj¹ nas z samotno�ci. W s³owach
formujemy nasz¹ modlitwê do Boga, wierz¹c, ¿e
jest On S³owem Przedwiecznym. Jêzyk towarzy-
szy nam od chwili narodzin a¿ do �mierci. A i pó�-
niej reszta nie jest milczeniem, gdy¿ potomni
wspominaj¹ nas g³ównie w s³owach. Mowa two-
rzy wiêzi miêdzy lud�mi. Ka¿demu z nas taka wiê�
z drugim cz³owiekiem jest tak bardzo potrzebna
do ¿ycia jak powietrze. Jêzyk mo¿e s³u¿yæ do bu-
dowania wspólnoty, mo¿e wyra¿aæ nasze grupo-
we, rodzinne, narodowe warto�ci. Polska prze-
trwa³a swoje najtrudniejsze okresy, zw³aszcza za-
borów, niemieckiej i sowieckiej okupacji, tak¿e
dziêki ojczystej mowie.
Jêzyk mo¿e byæ równie¿ czynnikiem zniewolenia
i dominacji, wystarczy tu przypomnieæ systemy
totalitarne, które chcia³y tak¿e panowaæ nad jê-
zykiem. W mowie � jak mówi Pismo �wiête � jest
chwa³a i hañba cz³owieka. W³a�ciwa cz³owiekowi

godno�æ, ta, która jest mu dana i zadana, jest tak-
¿e mocno powi¹zana z jêzykiem. Jêzyk, którym
siê pos³ugujemy, mo¿e tê godno�æ podkre�laæ,
wzbogacaæ, rozszerzaæ, mo¿e tak¿e tê godno�æ
burzyæ, mo¿e cz³owieka z niej odzieraæ.
Dobrze siê zatem sta³o, ¿e Senat RP og³osi³ rok
2006 Rokiem Jêzyka Polskiego. W wydanej 23
grudnia uchwale Senat w prostych, zwyczajnych,
ale jak¿e piêknych i sugestywnych s³owach pisze
o jêzyku: Polszczyzna ³¹czy³a w przesz³o�ci i ³¹-
czy dzi� wszystkich Polaków, bez wzglêdu na
miejsce zamieszkania, wiek, pogl¹dy polityczne
i wszelkie inne ró¿nice czy odrêbno�ci. Nie ma
innego dobra tak powszechnego i tak wa¿nego
dla nas wszystkich jak jêzyk ojczysty. Po polsku
rozmawiamy, przekazujemy swoje uczucia, uczy-
my mówiæ nasze dzieci, wyznajemy wiarê, pisze-
my wiersze. Mo¿emy mieæ ró¿ne pogl¹dy, zajmo-
waæ ró¿ne stanowiska w wielu kwestiach, mo¿e-
my siê spieraæ, dyskutowaæ, ale zawsze bêdzie-
my to robiæ po polsku i nie jest obojêtne, czy
bêdzie to jêzyk ró¿norodny i bogaty, piêkny i po-
prawny, etyczny i estetyczny, czy te¿ ubogi i pry-
mitywny, pe³en sloganów, nieporadnych sformu-
³owañ, niepotrzebnych zapo¿yczeñ i wulgary-
zmów.
Ju¿ tych kilka zdañ uchwa³y pokazuje, ¿e musi-
my dbaæ o to wielkie dobro, które jest dzisiaj w cza-
sach globalizacji, hiperkonsumpcji, rewolucji in-
formatycznej, postmodernistycznego relatywizmu
i dominacji s³owa medialnego bardzo zagro¿one.
Czeka nas, ludzi Uniwersytetu, wiele pracy nad
wzbogacaniem naszego jêzyka. Musimy to czy-
niæ, bo przecie¿ ci¹gle jeste�my �rodowiskiem
opiniotwórczym. Praca nad polszczyzn¹ to przede
wszystkim czytanie, kolejno pisanie ró¿nych tek-
stów (mo¿e kto� napisze do �Gazety Uniwersy-
teckiej�?) i dobre, serdeczne, porz¹dne, wzboga-
caj¹ce rozmowy, dyskusje z drugimi.
Dlaczego musimy wszyscy pracowaæ nad jêzy-
kiem? Ci¹gle przypominam moim studentom trzy
takie powody. Powód pierwszy, nazywam go po-
wodem osobistym, podpowiada nam, ¿e warto
poszerzaæ znajomo�æ jêzyka polskiego, gdy¿
jako osoby jeste�my postrzegani w³a�nie przez
jêzyk. Twoja mowa ciê zdradza � ta ewangelicz-
na sentencja jest ci¹gle aktualna. Je�li nasza
polszczyzna jest bogata, piêkna, ¿yczliwa, tak
samo jeste�my postrzegani. Je�li wyra¿amy siê
wulgarnie, agresywnie, z³o�liwie, mamy prymi-
tywny jêzyk, to tak jeste�my, niestety, postrze-
gani przez otoczenie. Praca nad polszczyzn¹ jest

tak¿e samodoskonaleniem siê cz³owieka. Oso-
ba maj¹ca rozbudowany jêzyk ma niezwyk³y,
bogaty odbiór �wiata, a swoje g³êbokie my�li,
wra¿liwe prze¿ycia, swój zachwyt mo¿e przeka-
zaæ drugim. Wzbogaca w ten sposób nie tylko
siebie, ale i innych. Je�li do tego dojdzie znajo-
mo�æ innych jêzyków, wtedy zostaje pomno¿o-
ne nasze bycie w �wiecie. Ka¿dy jêzyk jest in-
nym sposobem widzenia �wiata.
Powód drugi nazywam powodem grupowym. Warto
pracowaæ nad jêzykiem, gdy¿ jest on najdoskonal-
szym instrumentem dzia³ania w grupie. Przecie¿
cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹ i ci¹gle musi dzia³aæ
w ró¿nych spo³eczno�ciach, wspólnotach, grupach.
Je�li ma dobrze wykszta³cone podstawowe narzê-
dzie dzia³ania, a stanowi je w³a�nie jêzyk, wtedy
osi¹ga powodzenie. Je�li to narzêdzie jest prymi-
tywne, nie mo¿emy liczyæ na sukces. Wszyscy
w ró¿nych grupach dzia³amy przy pomocy jêzyka.
I nie jest obojêtne, jak ten jêzyk bêdzie wyra¿a³ na-
sze relacje w danej wspólnocie.
I wreszcie powód trzeci, powód narodowy, patrio-
tyczny. Jêzyk jest podstawowym dobrem kultury
narodu, zawiera w sobie narodow¹ tradycjê, prze-
sz³e i tera�niejsze do�wiadczenia. Dbaæ o jêzyk
polski znaczy rozwijaæ nasz¹ kulturê. I przeciwnie,
mówiæ wulgarnie, prymitywnie, agresywnie znaczy
tê kulturê niszczyæ, deptaæ, dezintegrowaæ.
Na zakoñczenie tego artyku³u muszê wspomnieæ
o ostatnim wielkim obroñcy jêzyka polskiego �
o Janie Pawle II. G³êboko odczuwaj¹cy warto�æ
jêzyka polskiego Karol Wojty³a by³ mistrzem w po-
s³ugiwaniu siê s³owem, nie tylko ojczystym, ale
i pochodz¹cym z innych jêzyków. Wszystko, co
wi¹za³o siê z jêzykiem polskim, by³o dla Karola
Wojty³y spraw¹ tak wielkiej wagi, ¿e przez ca³e
¿ycie pracowa³ nad udoskonaleniem ka¿dej wy-
powiedzi. A dorobek zostawi³ imponuj¹cy. I po-
my�lmy, wszystkie teksty pisa³ w jêzyku polskim.
Dopiero pó�niej w zale¿no�ci od potrzeby by³y one
t³umaczone na inne jêzyki. Zatem to w jêzyku
polskim ten najwiêkszy Polak prze¿ywa³ g³êbiê
swoich my�li. Prze¿ywa³ je w polskich s³owach
i zdaniach jako poeta, teolog, filozof, ksi¹dz, bi-
skup, kardyna³, wreszcie papie¿. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e znakomita znajomo�æ polszczyzny po-
zwoli³a Mu na bycie tak wielkim Cz³owiekiem.
Mowo polska, mowo ojczysta, z ciebie siê wy³a-
niam i w tobie siê zakorzeniam. Ty jeste� naszym
bezpiecznym domem! Warto dla ciebie pracowaæ!

  krêgu wiernej mowy
Rok 2006 Rokiem Jêzyka Polskiego

Kazimierz O¿óg
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Z WYDZIA£U NAUK 0 ZDROWIU

�O potrzebie rehabilitacji medycznej� � wy-
k³ad inauguracyjny przedstawiony 10 listo-
pada 2005 roku podczas I Inauguracji na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rze-
szowskiego w roku akademickim 2005/2006

(obszerne fragmenty*)

Nieludzkim jest uratowanie cz³owiekowi ¿ycia,
a potem pozostawienie go samemu sobie

prof. Wiktor Dega

 ̄ ycie czêsto pokazuje, ¿e rehabilitacja medycz-
na nadal nie jest dostêpna we w³a�ciwym mo-
mencie i w odpowiednim stopniu dla wszystkich
potrzebuj¹cych. A przecie¿ wczesna i dostêpna
dla wszystkich rehabilitacja medyczna zmniej-
sza cierpienie, poprawia jako�æ ¿ycia cz³owieka
i � co wa¿ne � sama w sobie nie jest powodem
powik³añ i dzia³añ ubocznych tak czêstych w far-
makoterapii czy przy leczeniu operacyjnym.
Rehabilitacja medyczna w Polsce, wbrew po-
wszechnemu przekonaniu, nie jest droga � i to
g³ównie ze wzglêdu na niskie p³ace doskonale
wykszta³conych pracowników, którzy przecie¿
decyduj¹ o jako�ci rehabilitacji. Mo¿e byæ wiêc
dostêpna dla ka¿dego potrzebuj¹cego.
Rehabilitacjê medyczn¹ (lecznicz¹) definiuje siê
jako postêpowanie, które umo¿liwia przyspiesze-
nie procesu naturalnej regeneracji i plastyczno-
�ci (dla uk³adu nerwowego) oraz zmniejszenie
nastêpstw ustrojowych i psychicznych spowo-
dowanych przez chorobê lub uraz. Rehabilita-
cja medyczna w pe³nym wymiarze obejmuje
wszystkie jej sk³adowe, w tym miêdzy innymi:
fizjoterapiê, balneoterapiê, neuropsychoterapiê,
ergoterapiê, zaopatrzenie ortopedyczne. Reha-
bilitacjê medyczn¹ mo¿emy bowiem pojmowaæ
tylko w takim szerokim zakresie, a nie ograni-
czaæ jej tylko do fizjoterapii, i co jeszcze gorsze
� do fizykoterapii.
Jeszcze dwadzie�cia lat temu organizatorzy ¿y-
cia spo³ecznego, a czêsto te¿ pracownicy ochro-
ny zdrowia nie rozumieli, na czym polega nowo-
czesna rehabilitacja oraz nie doceniali jej wiel-
kiego znaczenia. Aktualnie zjawiskiem niezmier-
nie korzystnym jest fakt, ¿e spo³eczeñstwo
docenia znaczenie rehabilitacji i dopomina siê
o rehabilitacjê. Jest to s³uszne, gdy¿ jest ona in-
tegraln¹ czê�ci¹ nowoczesnego leczenia i zgod-
nie z naszymi przepisami prawnymi, w tym Kon-
stytucj¹ RP, nale¿y siê ona ka¿demu pacjento-
wi, który jej potrzebuje. To ostatnie wi¹¿e siê

z pojêciem wczesno�ci, ale i powszechno�ci re-
habilitacji. Chodzi te¿ i o to, aby dzia³ania reha-
bilitacyjne nie mia³y charakteru przypadkowo�ci
i jednorazowo�ci, zw³aszcza w schorzeniach
przewlek³ych. Bez w¹tpienia ostatnie lata akty-
wizacji spo³eczeñstwa, tworzenia stowarzyszeñ
osób niepe³nosprawnych i organizacji dzia³aj¹-
cych na rzecz tych osób oraz ich rodziców i opie-
kunów w sposób radykalny wp³ynê³y na popra-
wê podej�cia i stosunku do osób niepe³nospraw-
nych. Korzystne okaza³y siê w tym zakresie nie-
które inicjatywy rz¹dowe, dzia³ania �rodków spo-
³ecznego przekazu, artystów, Caritasu i ró¿nych
stowarzyszeñ oraz akcje u�wiadamiaj¹ce i mo-
bilizuj¹ce spo³eczeñstwo, takie jak np. Woje-
wódzkie Sejmiki Rehabilitacyjne w Rzeszowie
organizowane corocznie ju¿ od 14 lat. Nie zna-
czy to jednak, ¿e sytuacja w tym zakresie jest
ju¿ unormowana. Wrêcz przeciwnie, wzrastaj¹-
ce stale zapotrzebowanie na szeroko pojmowa-
n¹ rehabilitacjê zmusza do wielokierunkowych
dzia³añ w celu jej zapewnienia ka¿demu potrze-
buj¹cemu.
Trzy g³ówne sk³adowe wskazuj¹ na konieczno�æ
sta³ego rozwoju i zwiêkszania dostêpu do reha-
bilitacji. S¹ to:
� Postêp medycyny, która ratuje ¿ycie czêsto
w stanach bardzo ciê¿kich i jeszcze nie tak daw-
no niedaj¹cych szans na prze¿ycie � od wcze-
�niaków z bardzo nisk¹ mas¹ urodzeniow¹, po-
przez medycynê ratunkow¹, transplantologiê,
nowoczesn¹ chirurgiê realizowan¹ w ka¿dym
wieku, onkologiê i geriatriê. Te sukcesy medy-
cyny powoduj¹ jednak, ¿e stale zwiêksza siê licz-
ba pacjentów wymagaj¹cych rehabilitacji.
� Dane demograficzne i utrzymuj¹ce siê ten-
dencje wskazuj¹ce na systematyczne starzenie
siê naszego spo³eczeñstwa, co równie¿ powo-
duje szybkie zwiêkszanie siê liczby osób wyma-
gaj¹cych rehabilitacji.
� Dane statystyczne GUS, a zw³aszcza pe³ne
dane Narodowego Spisu Powszechnego
z 2002 roku, z których wynika, ¿e liczba osób
niepe³nosprawnych wynosi³a w 2002 roku 5456,7
tys., co stanowi³o 14,3% ogó³u ludno�ci kraju,
podczas gdy jeszcze w roku 1988 wynosi³a
3735,5 tys., czyli 9,9% ogó³u ludno�ci kraju. Te
dane wskazuj¹ na sta³y, bezwzglêdny wzrost licz-
by osób niepe³nosprawnych, jak te¿ wska�ników
procentowych. W 2002 roku ju¿ co siódmy
mieszkaniec Polski by³ osob¹ niepe³nosprawn¹.
W ogromnym, z konieczno�ci, skrócie przedsta-

wiê potrzeby z zakresu rehabilitacji w niektórych
specjalno�ciach medycznych, chocia¿ jestem
przekonany, ¿e ¿adna z nowoczesnych specjal-
no�ci lekarskich nie mo¿e �byæ nowoczesna� bez
rehabilitacji.
Rehabilitacja w chorobach i urazach u dzie-
ci stanowi jedno z najwa¿niejszych wyzwañ �
a to ze wzglêdu na najwiêksze mo¿liwo�ci ada-
ptacyjne i kompensacyjne oraz potencja³ rozwo-
jowy dziecka. W leczeniu dzieci z uszkodzeniem
o�rodkowego uk³adu nerwowego, przepuklin¹
oponowo-rdzeniow¹, z chorobami miê�ni, wa-
dami rozwojowymi rehabilitacja stanowi g³ówn¹
i podstawow¹ czê�æ postêpowania medyczne-
go. Pozbawienie dzieci rehabilitacji jest, moim
zdaniem, nieludzkie, gdy¿ odbiera im mo¿liwo�æ
rozwoju � przynajmniej zbli¿onego do prawid³o-
wego � i stanowi istotny b³¹d. Takie zaniedbania
rzutuj¹ wielce na ca³e ¿ycie dziecka, a tym sa-
mym i na spo³eczeñstwo.
Choroby uk³adu kr¹¿enia stanowi¹ aktualnie
g³ówny problem dla nowoczesnych spo³e-
czeñstw, a tym samym i dla medycyny. Choro-
ba niedokrwienna serca, mia¿d¿yca, nadci�nie-
nie têtnicze i powik³ania neurologiczne, w tym
przede wszystkim udary mózgu, s¹ g³ówn¹ przy-
czyn¹ �miertelno�ci. Kardiologia, kardiochirur-
gia nie mog¹ siê teraz obej�æ bez rehabilitacji,
a jej w³¹czenie w kompleksowe postêpowanie
przynosi wymierne korzy�ci dla ka¿dego pacjen-
ta i powoduje wyra�ne zmniejszenie kosztów po-
noszonych przez ca³e spo³eczeñstwo. Udary
mózgu, czyli w³a�nie powik³ania mia¿d¿ycy, nad-
ci�nienia i chorób serca, ze wzglêdu na ich kon-
sekwencje sta³y siê impulsem dla �rodowiska
polskich neurologów i rehabilitantów, które w �lad
za Deklaracj¹ Helsingborgsk¹ z 1995 roku przed-
stawi³o rz¹dowi RP Narodowy Program Profilak-
tyki i Leczenia Udarów Mózgu, który zosta³ przy-
jêty. Nastêpnie przyjêto te¿ program POLKARD.
Obecnie ka¿dy pacjent, nawet z podejrzeniem
udaru, musi byæ jak najszybciej hospitalizowany
i równolegle rehabilitowany.
W chorobach uk³adu nerwowego o�rodko-
wego i obwodowego aktualnie nie jest mo¿li-
we nowoczesne leczenie bez rehabilitacji. Jak
wspomnia³em wcze�niej, rehabilitacja jest ju¿
powszechnie uznan¹ i stosowan¹ sk³adow¹ w le-
czeniu udaru mózgu. Dziêki wprowadzeniu re-
habilitacji w ostatnich kilkudziesiêciu latach
znacznie wyd³u¿y³ siê czas ¿ycia i jako�æ ¿ycia
osób ze stwardnieniem rozsianym. Rehabilita-

O potrzebie rehabilitacji medycznej

Andrzej Kwolek
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cja jest niezbêdna w leczeniu choroby Parkin-
sona, zespo³ów parkinsonowskich innych cho-
rób uk³adu pozapiramidowego i w chorobach
zwyrodnieniowych uk³adu nerwowego. Leczenie
mózgowego pora¿enia dzieciêcego, oprócz epi-
zodycznego leczenia ortopedycznego, sprowa-
dza siê do rehabilitacji. W leczeniu zespo³ów
korzeniowych i rzekomo korzeniowych, uszko-
dzeñ nerwów obwodowych, neuropatiach, mio-
patiach pominiêcie rehabilitacji nale¿y traktowaæ
jako b³¹d.
Rehabilitacja w chorobach uk³adu oddecho-
wego zyskuje nale¿n¹, wy¿sz¹ rangê ze wzglê-
du na coraz wiêksz¹ zapadalno�æ na choroby
uk³adu oddechowego, z drugiej za� strony oka-
za³o siê, ¿e w niektórych chorobach jest ona nie-
zbêdna. Dotyczy to zarówno dzieci (wady roz-
wojowe uk³adu oddechowego, niedodma, os³a-
bienie miê�ni oddechowych na ró¿nym pod³o-
¿u, astma oskrzelowa, mukowiscydoza), jak te¿
osób doros³ych. Rehabilitacji pulmonologicznej
wymagaj¹ chorzy z przewlek³¹ obturacyjn¹ cho-
rob¹ p³uc, rozedm¹, w ró¿nych etapach chorób
nowotworowych uk³adu oddechowego, w sta-
nach zapalnych oraz w okresach przygotowaw-
czych do leczenia i po leczeniu operacyjnym.
W ginekologii i po³o¿nictwie rehabilitacja jest
niezbêdna w kompleksowym leczeniu kobiet.
W ginekologii wykorzystuje siê rehabilitacjê w za-
burzeniach miesi¹czkowania, w klimakterium,
niewydolno�ci przepony moczowo-p³ciowej i bó-
lach w obrêbie miednicy i krêgos³upa. W po³o¿-
nictwie kinezystymulacja stanowi doskona³y ele-
ment przygotowania kobiety do porodu i jest ona
nieodzown¹ sk³adow¹ tzw. szko³y rodzenia.
W narastaj¹cej epidemii wypadków i urazów
nowoczesny system powiadamiania i transpor-
tu, oddzia³y ratownictwa medycznego, nowocze-
sna diagnostyka i leczenie operacyjne oraz in-
tensywna opieka medyczna powoduj¹, ¿e szan-
se na prze¿ycie nawet ofiar ciê¿kich wypadków

s¹ coraz wiêksze. Powoduje to dramatyczne
zwiêkszanie siê liczby osób, zw³aszcza po ciê¿-
kich urazach, wymagaj¹cych wczesnej, bo pra-
wie równolegle prowadzonej z ca³ym postêpo-
waniem diagnostycznym i terapeutycznym, re-
habilitacji, która te¿ dla wielu z nich powinna byæ
prowadzona w sposób ci¹g³y, g³ównie jednak w
�rodowisku zamieszkania (rehabilitacja �rodo-
wiskowa).
Choroby uk³adu ruchu, a w tym choroba zwy-
rodnieniowa stawów i krêgos³upa, zespo³y bólo-
we tkanek miêkkich, choroby uk³adowe tkanki
³¹cznej i zapalne choroby stawów, które s¹ do-
men¹ reumatologii, stanowi¹ g³ównie ze wzglê-
du na masowo�æ ich wystêpowania o potrzebach
rehabilitacji. Je¿eli zgodzimy siê z doniesienia-
mi licznych autorów, ¿e zespo³y bólowe krêgo-
s³upa dotycz¹ w ró¿nym stopniu oko³o 90% po-
pulacji, to ju¿ ten fakt �wiadczy o zapotrzebo-
waniu na rehabilitacjê. Bezsporne jest równie¿
to, ¿e w chorobach uk³adu ruchu leczenie ope-
racyjne jest niezbêdne, ale dotyczy tylko czê�ci
pacjentów i stanowi przewa¿nie wa¿ny, choæ
tylko epizodyczny fragment leczenia, oraz ¿e
ograniczenie leczenia tylko do farmakoterapii
mo¿na uznaæ za b³¹d. Z drugiej za� strony cho-
roby uk³adu ruchu, a w tym choroby zaliczane
do reumatycznych, przewa¿nie maj¹ charakter
przewlek³y, a potrzeba rehabilitacji, przewa¿nie
ci¹g³ej, w tej grupie pacjentów nie jest kwestio-
nowana i to te¿ �wiadczy o zapotrzebowaniu na
ni¹.
Sta³y rozwój onkologii, przy równoczesnym
postêpie w zakresie diagnostyki, powoduje wy-
ra�ne zmniejszenie �miertelno�ci i zwiêkszenie
liczby osób wymagaj¹cych coraz szerszego
wprowadzania wczesnej, a czêsto ci¹g³ej reha-
bilitacji. Nie tylko kobiety po mastektomii, ale
wszyscy chorzy leczeni onkologicznie, poczyna-
j¹c od dzieci, wymagaj¹ rehabilitacji, która nie
tylko poprawia rokowanie, ale te¿ wp³ywa na ja-
ko�æ ich ¿ycia.
Laryngologia to nie tylko wykorzystywanie za-
biegów fizykalnych w chorobach górnych dróg
oddechowych, ale te¿, przyk³adowo, rehabilita-
cja chorych po laryngektomii i bardzo spektaku-
larne, staj¹ce siê metod¹ coraz czê�ciej stoso-
wan¹ wszczepianie �limaka. A tu rehabilitacja
jest niezbêdna. Rehabilitacja osób niedos³ysz¹-
cych i g³uchych ma ju¿ od wielu lat trwa³e miej-
sce w kompleksowym leczeniu.
Jak wspomniano wcze�niej, nieodwracalny pro-
ces starzenia siê spo³eczeñstwa stanowi jed-
n¹ z g³ównych przyczyn rosn¹cego zapotrzebo-
wania na rehabilitacjê. Cz³owiek w starszym wie-
ku nara¿ony jest bowiem na czêstsze wystêpo-
wanie chorób, ograniczeñ i urazów. W starszym
wieku stosowanie wielu leków powinno byæ te¿
ograniczane ze wzglêdu na gorsz¹ tolerancjê
i liczne dzia³ania uboczne leków, natomiast do-
brze zaplanowana rehabilitacja jest pozbawio-

na skutków ubocznych, a wiele jej elementów
spe³nia istotn¹ rolê w profilaktyce upadków i nie-
sprawno�ci. W konsekwencji rehabilitacja popra-
wia jako�æ ¿ycia i zmniejsza ogólne koszty po-
noszone przez osobê starsz¹ i spo³eczeñstwo.
Rehabilitacja psychiatryczna jest problemem
z³o¿onym i trudnym, aczkolwiek bardzo wa¿nym.
Ju¿ w po³owie lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wie-
ku pomimo wprowadzenia nowoczesnych leków
antypsychotycznych okaza³o siê, ¿e sama far-
makoterapia nie wystarcza i konieczne jest sto-
sowanie innych dodatkowych form w celu umo¿-
liwienia odzyskania przedchorobowego stanu
funkcjonowania chorego. Te inne, poza farma-
koterapi¹, formy to oddzia³ywanie zawodowe,
ogólne i spo³eczne z wykorzystaniem ergotera-
pii, terapii rekreacyjnej, uczenia umiejêtno�ci
spo³ecznych i wsparcia spo³ecznego. Przy ob-
serwowanych trendach czêstszego wystêpowa-
nia chorób psychicznych potrzeby rehabilitacji
w tym zakresie te¿ s¹ coraz wiêksze.
Chorzy ze wszystkich specjalno�ci zabiego-
wych wymagaj¹ fizjoterapii w planowanych za-
biegach operacyjnych � przed operacj¹, a za-
wsze po zabiegach planowanych i ostrych czy
w urazach. Szybkie jej wprowadzanie jest istot-
n¹ sk³adow¹ profilaktyki powik³añ w uk³adzie na-
czyniowym, w tym ¿ylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej i zatorowo�ci p³ucnej oraz powik³añ
w uk³adzie oddechowym.
Obecnie, pomimo licznych g³osów krytycznych,
obserwuje siê korzystne zjawisko, ¿e rzeczywi-
�cie cechy ustalone przez wielkich mistrzów
naszej Polskiej Szko³y Rehabilitacji s¹ coraz
bardziej realizowane, a dotyczy to, w moim prze-
konaniu, przede wszystkim powszechno�ci re-
habilitacji. Przez powszechno�æ nale¿y rozumieæ
dostêpno�æ do rehabilitacji dla wszystkich po-
trzebuj¹cych, w czasie kiedy jest ona potrzebna
i w takim wymiarze, w jakim jest konieczna, po-
winna byæ prowadzona.
Rehabilitacja medyczna stanowi obecnie integral-
n¹ czê�æ leczenia. Jest to dorobek Polskiej Szko³y
Rehabilitacji, a rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej z 1972 roku takie podej�cie
usankcjonowa³o. Kolejne ustawy, rozporz¹dzenia
i inne dokumenty na czele z Konstytucj¹ Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanowi¹ o obowi¹zku i mo¿li-
wo�ciach prowadzenia rehabilitacji medycznej.
O rehabilitacji medycznej i perspektywach dal-
szego jej rozwoju, niezale¿nie nawet od sytuacji
ekonomicznej, decyduj¹ poni¿sze czynniki:
� zapotrzebowanie na rehabilitacjê
� ustawodawstwo, w tym obowi¹zuj¹ce w Unii
Europejskiej
� �wiadomo�æ i znajomo�æ rehabilitacji w spo³e-
czeñstwie
� specjalistyczna kadra medyczna
� aktywno�æ towarzystw naukowych
� baza dla rehabilitacji szpitalnej, ambulatoryj-
nej i �rodowiskowej
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� znajomo�æ rehabilitacji przez lekarzy innych
specjalno�ci
� aktywno�æ organizacji i stowarzyszeñ poza-
rz¹dowych
� ró¿norakie bariery rehabilitacji.
Z przedstawionych wcze�niej uwag wynika, ¿e
zapotrzebowanie na rehabilitacjê ci¹gle ro�nie,
a zjawisko takie obserwowane jest w Polsce i na
ca³ym �wiecie. �wiadomo�æ spo³eczeñstwa do-
tycz¹ca rehabilitacji medycznej stale siê zwiêk-
sza, i to w korzystnym kierunku. Sami ludzie nie-
pe³nosprawni, ich rodziny, opiekunowie, rodzice
dzieci niepe³nosprawnych doskonale ju¿ wiedz¹,
¿e rehabilitacja jest bardzo istotnym czynnikiem

w kompleksowym leczeniu i ¿e zgodnie z prze-
pisami, z naszym ustawodawstwem, s³usznie im
siê ona nale¿y. Dlatego wszelkie naciski na de-
cydentów, na organizacje rz¹dowe, pozarz¹do-
we, samorz¹dowe mog¹ korzystnie wp³ywaæ na
u³atwienie dostêpu do rehabilitacji. Stale te¿
zwiêksza siê liczba dobrze przygotowanej do
prowadzenia rehabilitacji kadry specjalistycznej
i jest to czynnik, który budzi nadziejê na przy-
sz³o�æ.
W³a�nie tylko dobrze przygotowana kadra spe-
cjalistów mo¿e zapewniæ pe³n¹ realizacjê kom-
pleksowej rehabilitacji i na ka¿dym poziomie. Kla-
sycznym i sprawdzonym w Polsce i na �wiecie,

a w moim przekonaniu jedynym sposobem re-
alizacji programu kompleksowej rehabilitacji
w ka¿dej grupie wiekowej jest postêpowanie
w zespole rehabilitacyjnym, którego kierowni-
kiem jest lekarz specjalista w rehabilitacji me-
dycznej. Fizjoterapeuta oprócz innych specjali-
stów jest nieod³¹cznym cz³onkiem ka¿dego ze-
spo³u rehabilitacyjnego i bez jego udzia³u nie
mo¿na realizowaæ rehabilitacji medycznej. Dla-
tego zawód fizjoterapeuty nale¿y, moim zda-
niem, obok lekarza i pielêgniarki do g³ównych
zawodów medycznych.
W procesie rehabilitacji medycznej pacjent
(osoba niepe³nosprawna) zawsze musi byæ po-
strzegany jako podmiot, a dzia³ania rehabilita-
cyjne dotyczyæ musz¹ wszystkich problemów
medycznych pacjenta. Rehabilituje siê bowiem
cz³owieka, a nie jaki� narz¹d czy uk³ad. Udzia³
ró¿nych specjalistów � cz³onków zespo³u re-
habilitacyjnego � pozwala (powinien pozwalaæ)
na rozwi¹zywanie kompleksowe problemów
pacjenta (osoby niepe³nosprawnej). Takie s¹
za³o¿enia i dobre do�wiadczenia polskiego
modelu rehabilitacji i tak powinny postrzegaæ
rolê rehabilitacji medycznej wszystkie podmio-
ty, na czele z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, oraz instytucje odpowiedzialne za stan
zdrowia spo³eczeñstwa.
W mojej ocenie wyra�nie zwiêkszy³a siê obec-
nie dostêpno�æ do �wiadczeñ rehabilitacyjnych
na ró¿nym poziomie. Krytyka dotycz¹ca ci¹gle
ma³ej dostêpno�ci do rehabilitacji jest przejawem
przede wszystkim wiêkszej �wiadomo�ci spo³e-
czeñstwa, znaj¹cego lepiej swoje prawa i rozu-
miej¹cego znaczenie rehabilitacji. Gdy porów-
na siê jednak sytuacjê sprzed kilkunastu lat
z obecn¹, to jest ona teraz zdecydowanie lep-
sza. Powsta³o wiele niepublicznych zespo³ów
opieki zdrowotnej, które realizuj¹ te¿ �wiadcze-
nia z zakresu rehabilitacji w �rodowisku zamiesz-
kania pacjenta. Jest te¿ nowa forma �wiadczeñ
kontraktowana przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, tzw. rehabilitacja �rodowiskowa lub realizo-
wana przez ZUS w ramach tzw. prewencji ren-
towej, a tak¿e przez KRUS. Chodzi o to, ¿eby
osoba, która zachorowa³a, która mia³a wypadek,
nie przechodzi³a na rentê, tylko ¿eby odzyski-
wa³a mo¿liw¹ dla niej zdolno�æ do pracy.
Zachodz¹ce przemiany spo³eczne i demogra-
ficzne, trendy obserwowane w krajach bogat-
szych od Polski, nasze cz³onkostwo w Unii
Europejskiej i niezwykle dynamiczny rozwój
medycyny jednoznacznie wskazuj¹ na nie-
unikniony rozwój rehabilitacji medycznej.
Aktualnie przestaje byæ ona tylko pewn¹ do-
woln¹ koncepcj¹ czy ¿yczeniem, ale staje siê
wymogiem nowoczesnej medycyny i zinte-
growanego spo³eczeñstwa.

 prof. UR dr hab. Andrzej Kwolek

* Pe³ny tekst wyk³adu jest wydrukowany w pi�mie �Zamojskie Studia
i Materia³y�, seria Fizjoterapia, 7, 2 (17), WSZiA, Zamo�æ 2005.
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Pod koniec ubieg³ego roku Fundacja W³adys³a-
wa i Nelli Turzañskich z Kanady po raz piêtna-
sty przyzna³a doroczne nagrody za szczególne
osi¹gniêcia w dziedzinie kultury polskiej. W�ród
laureatów znalaz³a siê dr Magdalena Rabizo-
Birek � adiunkt w Zak³adzie Literatury Polskiej
XX Wieku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, krytyk literacki, krytyk
sztuki, redaktor naczelna kwartalnika literacko-
artystycznego �Fraza�. Nagroda zosta³a przyzna-
na � jak g³osi oficjalny komunikat � za ca³o-
kszta³t dzia³alno�ci krytycznoliterackiej, ze
szczególnym podkre�leniem tomu Miêdzy
mitem a histori¹. Twórczo�æ W³odzimierza
Odojewskiego, stanowi¹cego nowatorskie
odczytanie tego znakomitego pisarstwa.
Warto dodaæ, ¿e Fundacja w tej samej edycji na-
grodzi³a równie¿ wybitn¹ polsk¹ poetkê Ewê Lip-
sk¹, Marka J. Chodakiewicza z USA � profeso-
ra historii na Uniwersytecie Virginia oraz Micha-
ela Newnhama � kanadyjskiego muzyka i dyry-
genta.

Dr Magdalena Rabizo-Birek znalaz³a siê
w znakomitym szeregu dotychczasowych laure-
atów Fundacji W. i N. Turzañskich, takich jak
m.in.: Alina Witkowska, Tymon Terlecki, Adam
Czerniawski, Krzysztof Kunert, Wojciech Ligê-
za, Kazimierz Braun, Marian Kisiel, Adam Ma-
kowicz, Janusz Szuber, Adam Lizakowski, Alek-
sander Rybczyñski, Anna Frajlich, Julia Hartwig.
Zbiorowym laureatem nagrody za 2003 rok by³
kierowany przez M. Rabizo-Birek zespó³ redak-
cyjny kwartalnika �Fraza�. Tak¿e w uzasadnie-
niu jej indywidualnej nagrody mowa jest o reda-
gowanym przez ni¹ pi�mie: Rozleg³o�æ zainte-
resowañ redakcji, jej kompetencja, z jak¹ poru-
sza siê w problematyce krajowego i �wiatowe-
go pi�miennictwa, inspiruj¹ce dyskusje i impo-
nuj¹cy kr¹g wspó³pracowników, których teksty
ukazuj¹ siê na ³amach pisma � wszystko to spra-
wia, ¿e �Fraza� pe³ni niezwykle wa¿n¹ rolê opi-
niotwórcz¹ we wspó³czesnym ¿yciu literackim
w Polsce.

Tegoroczna laureatka nagrody W. i N. Turzañ-
skich jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym
w Zak³adzie Literatury Polskiej XX Wieku Uni-
wersytetu Rzeszowskiego; bierze aktywny udzia³
w pracach badawczych Zak³adu zwi¹zanych
z zagadnieniami literatury i kultury polskiej XX
wieku. Zainteresowania naukowe M. Rabizo-Bi-
rek obejmuj¹ zagadnienia wspó³czesnej litera-
tury polskiej, jej konteksty kulturowe i historycz-

ne, problemy interpretacji oraz zwi¹zki literatury
z innymi sztukami, zw³aszcza z plastyk¹. Jest
autork¹ ponad 40 artyku³ów naukowych, które
ukaza³y siê w ksi¹¿kach zbiorowych, publika-
cjach pokonferencyjnych i w czasopismach na-
ukowych.

Nagrodzona ksi¹¿ka Miêdzy mitem a histo-
ri¹. Twórczo�æ W³odzimierza Odojewskiego wy-
dana zosta³a przez presti¿owe wydawnictwo
�Twój Styl�. M. Rabizo-Birek skupia siê w niej
na z³o¿ono�ci i wieloaspektowo�ci wizji historii
zawartych w dorobku epickim Odojewskiego.
Prezentuje zarys jego horyzontów historiozo-
ficznych, daj¹cych siê osadziæ w tradycji euro-
pejskiego katastrofizmu, wielkie tematy tej pro-
zy (wojna, holokaust, Katyñ, ³agry), wybrane
w¹tki mityczne, symbole i metafory oraz do-
�wiadczenie emigracyjne pisarza. Co istotne,
przedmiotem rozwa¿añ jest nie tylko proza ar-
tystyczna, ale tak¿e artyku³y krytyczne i publi-
cystyczne pisarza.

Na ostatnim Zje�dzie Polonistów w Krakowie
(wrzesieñ 2004), obraduj¹cym pod has³em �Po-
lonistyka w przebudowie�, dr M. Rabizo-Birek re-
prezentowa³a polonistykê rzeszowsk¹; na pro�-
bê organizatorów przygotowa³a referat Poloni-
styka na rozdro¿u (mo¿na go znale�æ w spe-
cjalnym numerze �Tekstów Drugich� � 1�2/2005)
oraz prowadzi³a panel �Polonistyki widoki na
przysz³o�æ�.

Drugi nurt dorobku laureatki to uprawiane od
1991 roku krytyka literacka i krytyka sztuki. Opu-

blikowa³a ksi¹¿kê Czytanie obrazów. Teksty
o sztuce 1991�1996 (Rzeszów 1998) � zbiór 65
esejów o sztuce zarówno wybitnych malarzy,
grafików, rysowników o randze przekraczaj¹cej
daleko granice kraju (m.in.: S. Rodziñski,
E. Dwurnik, J. Wilkoñ, S. Fija³kowski), jak i tych,
którzy z powodzeniem zdobywaj¹ sobie odbior-
ców w kraju i za granic¹ (m.in.: M. i S. Góreccy,
S. Bia³og³owicz, S. Kucia, S. Jachym, J. Jaki-
ma-Zerek, Z. Czy¿), czy twórców nale¿¹cych do
m³odszych generacji artystów, dzia³aj¹cych w na-
szym regionie (M. Pokrywka, A. Nikiel, M. Ol-
szyñski, W. Kordyaczny). M. Rabizo-Birek jest
autork¹ kilkuset (ponad 300) esejów, recenzji,
omówieñ, wywiadów, które by³y publikowane na
³amach prasy ogólnopolskiej (�Twórczo�æ�,
�Odra�, �Regiony�, �Akcent�, �Sycyna�, �Arkusz�,
�Dialog�, �Nowy Nurt�, �Kresy�, �Akant�, �Art&Bu-
siness�, �Pogranicza�, �Tygiel Kultury�, �Topos�)
i lokalnej (w latach 1991�2000 wspó³pracowa³a
najpierw z dziennikiem �A�Z�, potem z �Gazet¹
w Rzeszowie�, gdzie regularnie og³asza³a recen-
zje i omówienia wystaw plastycznych, przedsta-
wieñ teatralnych, ksi¹¿ek, jej teksty ukazywa³y
siê tak¿e na ³amach �Nowin�, �Super-Nowo�ci�,
�G³osu Rzeszowa�, �Wiadomo�ci Podkarpac-
kich�, �Przegl¹du Samorz¹dowego�, �Gazety
Uniwersyteckiej�). Napisa³a oko³o 40 wstêpów
do publikacji albumowych i katalogów wystaw,
a tak¿e 24 has³a do Encyklopedii Rzeszowa
(2004). Stale wspó³pracuje z Polskim Radiem
Rzeszów.

M. Rabizo-Birek ma na swoim koncie kilka zre-
dagowanych wydawnictw zbiorowych, w tym
dwa tomy serii Idee, s³owa, obrazy (£ód� 1992�
1993), zeszyt IV Ogólnopolskiego Forum Ma-
larstwa Polskiego w Lesku �Ecce Homo � Oto
Cz³owiek� (Lesko�Toruñ 2005). W nied³ugim cza-
sie uka¿e siê zredagowany i opracowany przez
ni¹ krytycznie tom rozmów dwóch wybitnych po-
etów emigracyjnych: A. Czerniawskiego i B. Czay-
kowskiego (wydawc¹ jest Polsko-Kanadyjski
Fundusz Wydawniczy).

Tegoroczna laureatka nagrody Fundacji Turzañ-
skich od 1992 r. nale¿y do zespo³u redakcyjnego
ogólnopolskiego pisma literacko-artystycznego
�Fraza�, za� od 1998 r. do chwili obecnej jest jego
redaktor naczeln¹. Za jej kadencji ukaza³o siê 30
numerów pisma. Kwartalnik �Fraza� bardzo do-
brze spe³nia rolê integruj¹c¹ �rodowisko uniwer-
syteckie oraz artystyczne miasta, regionu i kraju.
Przez organizowane wespó³ z Instytutem Filolo-
gii Polskiej sesje naukowe i wydawane publika-
cje �rodowisko �Frazy� jest swego rodzaju pomo-
stem ³¹cz¹cym Uniwersytet Rzeszowski z innymi
o�rodkami akademickimi w Polsce.

Nagroda dla dr M. Rabizo-Birek to równie¿
wyró¿nienie dla �rodowiska, w którym pra-
cuje: Zak³adu Literatury Polskiej XX Wieku,
Instytutu Filologii Polskiej oraz Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego.

Nagroda dla Redaktor Naczelnej
kwartalnika �Fraza�

Zenon O¿óg

NAGRODY � WYRÓ¯NIENIA
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Ksi¹¿ka ¯ycie autorem Alicji Bober jest ju¿
kolejnym przedsiêwziêciem edytorskim pro-
fesora Gustawa Ostasza. Pierwszym, z jakim
siê zetkn¹³em, by³ �pamiêtnik wojenny� Ze wspo-
mnieñ hubalczyka Andrzeja L. Zdzienickiego
(Rzeszów 2005). Obie rzeczy nie ujrza³yby �wia-
t³a wydawniczego, gdyby nie upór i konsekwen-
cja Profesora oraz pomoc ¿yczliwych mu osób.
I o ile ksi¹¿ka A. L. Zdzienickiego mia³a wyra�-
nie charakter sprawozdawczy, faktograficzny,
o tyle w ¯yciu autorem (obok tych cech) mamy
do czynienia z prób¹ beletryzacji i sfabularyzo-
waniem opisywanych wydarzeñ.
Nieznana szerszemu gronu czytelników autorka
Alicja Bober � jak informuje nas Pos³owie � ma
typow¹ biografiê dla pokolenia wojennego,
typow¹ w rozumieniu tragiczno�ci losu. Data
urodzenia (1922), prze¿ycie pokoleniowe, jakim
by³ 1 wrze�nia 1939 r., zwi¹zany z tym okres szyb-
kiego dojrzewania, perturbacje wojenne ka¿¹ jed-
noznacznie widzieæ biogram autorki. Nic te¿ dziw-
nego, ¿e pokusi³a siê ona na opisanie i opowie-
dzenie losów, jakie prze¿y³a. Akcja utworu rozpo-
czyna siê w momencie przymusowej wywózki
Alicji wraz z rodzicami i ciotk¹ Izydor¹ z rodzinne-
go Lwowa. Powodem by³o aresztowanie starszej
siostry za �dzia³ania kontrrewolucyjne� (przyna-
le¿no�æ do ZWZ). Od pocz¹tku lektury ¯ycie au-
torem towarzyszy³a mi gdzie� w pod�wiadomo-
�ci ksi¹¿ka Beaty Obertyñskiej W domu niewoli.
Obie autorki, lwowianki, aresztowane w tym sa-
mym roku (1940), ochotniczki polskiego wojska �
formuj¹cej siê armii gen. W³adys³awa Andersa,
wychowane w duchu tradycji rodzinnej, krok po
kroku �opowiadaj¹� swoj¹ zsy³kê i co zadziwiaj¹-
co jest podobne � ogromne ich zdziwienie w zde-
rzeniu z obc¹ kultur¹. Ponadto podkre�lenie soli-
darno�ci wspó³wiê�niów i niesamowita wola prze-
trwania. Celowo nie wymieniam tutaj ksi¹¿ek Gu-
stawa Herlinga-Grudziñskiego, Józefa Czapskie-
go, Józefa Mackiewicza i innych, bowiem ich re-
lacje s¹ dosadniejsze i bole�niejsze, po prostu s¹
pisane z punktu widzenia mê¿czyzny.
I jeszcze jedno podobieñstwo. Parê zdañ opisu
chwili rozstania w ¯yciu autorem:

Lokomotywa nagle zagwizda³a przera�liwie
i szarpnê³a tak mocno, a¿ ludzie siê wywracali.
� ¯egnajcie! B¹d�cie zdrowi!
� Wrócicie! Wrócicie!
� Zostañcie z Bogiem!
Ryk, szloch, zgie³k, ha³as, zamieszanie, rozpacz
i szaleñstwo1 .

¯yciem pisane

Tomasz Majdosz

Tych kilka zdañ nasuwa obraz z Lidy Aleksan-
dra Jurewicza:

Lecz oto wyje¿d¿a poci¹g i ziemia
osuwa siê spod nóg
Krzyk i p³acz tych którzy
tutaj zostan¹ na zawsze
i tych którzy odje¿d¿aj¹
i jeden wielki szloch
który rozchodzi siê na wszystkie strony
i wiatr go niesie dalej
�Ajczyna, bywaj!�
�Nie zabudim, Ajczyna!� 2

Obie relacje nios¹ ze sob¹ dramatyzm chwili
rozstania z lud�mi i rodzinnym miastem.
Wywózka ze Lwowa, pobyt w sowchozach Tas
Bu³ak, Tiki Bu³ak, praca ponad ludzkie si³y, czê-
ste choroby, g³ód, wreszcie spotkanie z siostr¹
Wand¹ (wypuszczon¹ z ³agru na mocy trakta-
tu Sikorski�Majski) i wst¹pienie do armii Woj-
ska Polskiego stanowi¹ materiê czê�ci pierw-
szej Dzi� tu a jutro tam. Czê�æ druga Têcza
w�ród burzy, bogatsza w wydarzenia, opisy,
rozbudowane dialogi, zdradza dobitnie cechy
epickie, autorka relacjonuje w niej swój naj-
wspanialszy okres z m³odo�ci wojennej prze-
byty w SMO (Szkole M³odych Ochotniczek)
w Palestynie. W tamtejszym liceum zda³a eg-
zamin dojrza³o�ci � czytelnik mo¿e m.in. zapo-

znaæ siê z pytaniami z jêzyka polskiego na
maturê ustn¹. Czê�æ druga ksi¹¿ki i zdarze-
nia, które siê na ni¹ sk³adaj¹, ma bardziej oso-
bisty charakter dla autorki ni¿ czê�æ pierwsza,
czemu daje wyraz w Epilogu:

Wspomnienia ze Szko³y M³odszych Ochotniczek
� wyznaje autorka � sporz¹dza³am na prze³o-
mie lat 1976/1977 dla swoich dzieci i wnucz¹t,
na pami¹tkê [...]. Stara³am siê pisaæ szczerze i
zgodnie z prawd¹. Czas spêdzony w owej nie-
powtarzalnej szkole zachowa³am mocno w pa-
miêci3 .

Okres palestyñski mimo wojny, tysiêcy kilome-
trów oddalenia od Polski, braku rodziców w ¿y-
ciu autorki by³ kluczowym czasem. Szko³a i za-
warte przyja�nie pozwala³y zapominaæ o dookol-
nej rzeczywisto�ci.
Czê�æ pierwsza uwidacznia u Alicji Bober szok
zwi¹zany z nag³¹ zmian¹ jej ¿ycia i najbli¿szych,
nastêpna czê�æ przynosi co� w rodzaju chwilo-
wej �stabilizacji�. Ca³a za� ksi¹¿ka jest �wiadec-
twem tragedii tysiêcy ludzi, których egzystencja
wpl¹tana zosta³a w niezrozumia³e meandry hi-
storii. Niew¹tpliwie ¯ycie autorem Alicji Bober
wpisuje siê w kanon utworów traktuj¹cych
okres wojenny, czas ³agrów, lagrów, sowcho-
zów i ko³chozów z perspektywy �widz¹cej
pamiêci�, czyli ludzi, naocznych �wiadków
i uczestników tych wydarzeñ.

1 A. Bober, ¯ycie autorem, Kolbuszowa 2005, s. 11.
2 A. Jurewicz, Lida, wyd. III, Kraków 2004, s. 10.
3 A. Bober, op. cit., s. 281.
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Wiosn¹ 2004 r. zosta³y przeprowadzone poraz pierwszy na terenie województwa podkar-packiego, pod kierunkiem prof. dr. hab. Ma-riana Malikowskiego (kierownika Zak³aduSocjologii Miasta i Regionu), badania biedywiejskiej. Dotyczy³y one g³ównie skali ubó-stwa, jego rozk³adu przestrzenno-spo³eczne-go w województwie, a tak¿e by³y swego ro-dzaju lustracj¹ terenow¹ jego zobiektywizo-wanych przejawów oraz sposobów radzeniasobie z nim w ramach wybranych typów go-spodarstw domowych. Stanowi³y one g³ównyobiekt badawczy i by³y jednocze�nie podsta-wow¹ jednostk¹ analizy.Badania te mia³y charakter zarówno jako-�ciowy, jak i ilo�ciowy. Te ostatnie dotyczy³yspo³eczno-gospodarczej kondycji wojewódz-twa w wybranych do badañ powiatach i gmi-nach. Tu nale¿y nadmieniæ, i¿ pod wzglêdemnajistotniejszych wska�ników ubóstwa woj.podkarpackie sytuuje siê na trzeciej pozycjiw Polsce (równorzêdnie z lubuskim), po war-miñsko-mazurskim i �wiêtokrzyskim. To zde-cydowanie przemawia za wag¹ i donios³o�ci¹poznawcz¹ oraz praktyczn¹ podjêtego tema-tu badawczego.Czê�æ jako�ciow¹ badañ prowadzono, u¿y-waj¹c do tego niezwykle szczegó³owego i roz-budowanego (obejmuj¹cego a¿ 95 pytañ)g³ównego kwestionariusza wywiadu z ,,g³owa-mi� rodzin biednych, poprzedzonego wcze-�niej kwestionariuszem wywiadu z eksperta-mi spo³ecznymi (zawieraj¹cego 84 pytania).Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿ w trakciebadañ zrobiono ponad 200 fotografii /za zgo-d¹ respondentów/, aby lepiej móc zilustrowaæjako�ciowe atrybuty biedy.Badania pod kierunkiem prof. M. Malikow-skiego wykonano na zlecenie DepartamentuOchrony Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Urzê-du Marsza³kowskiego w Rzeszowie, w którymkoordynacj¹ tego¿ projektu zajmowa³a siê panimgr Mariola Zajdel-Ostrowska, zastêpca dy-rektora Departamentu. W koñcowej fazie ba-dañ swoj¹ pomoc¹ s³u¿y³ tak¿e mgr Miros³awPrzewo�nik, zastêpca dyrektora Wydzia³u Po-lityki Spo³ecznej.Zespó³ badawczy na czele z prof. dr. hab.M. Malikowskim tworzyli pracownicy Instytu-tu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

w sk³adzie: dr Renata Wielgos-Struck, mgrMa³gorzata Bozacka, mgr Wojciech Brosz-kiewicz, mgr Hubert Kotarski oraz mgrKrzysztof Malicki. Natomiast w przeprowa-dzaniu wywiadów w terenie i ich kodowaniuuczestniczyli studenci z Ko³a Naukowego So-cjologów. Pierwotnym efektem badañ by³ Ra-port z badañ: spo³eczne i przestrzenne aspek-ty biedy w województwie podkarpackim.W grudniu 2005 r. ukaza³a siê publikacjapod red. M. Malikowskiego Podkarpackabieda. Przestrzenne i spo³eczne aspektybiedy wiejskiej na Podkarpaciu1.Ksi¹¿ka ta poprzedzona jest not¹ od redak-tora, a sk³ada siê z dwóch zasadniczych czê-�ci. W pierwszej okre�lono aspekty pojêcio-we dotycz¹ce ubóstwa, sposób jego badaniaoraz opinie ekspertów /pracowników pomocyspo³ecznej/ o podkarpackiej biedzie. Przybli-¿ono tak¿e jej przestrzenno-spo³eczny rozk³adw województwie. Natomiast w drugiej czê�cizamieszczono jako�ciowe i ilo�ciowe charak-terystyki biedy w kontek�cie w³asnych badañempirycznych wybranych rodzin z Podkarpa-cia. Dotyczy³y one miêdzy innymi analiz: struk-tury socjodemograficznej respondentów; ichmieszkaniowych, codziennych i materialnychwarunków ¿ycia; oceny warunków ¿ycia i kon-dycji finansowej badanych na tle przemian za-chodz¹cych w tej kwestii w odniesieniu do cza-

sów PRL i III RP. Równie¿ przybli¿ono rodza-je i �ród³a pomocy w przezwyciê¿aniu ubó-stwa oraz specyfikê kontaktów spo³ecznychosób biednych. W czê�ci koñcowej ksi¹¿kiznajduje siê obszerny aneks, zawieraj¹cykwestionariusze wywiadu, które zosta³y wy-korzystane w badaniach, mapy i wybrane fo-tografie.Prezentowane w publikacji badania mia³yw mniejszym stopniu charakter weryfikacyjny,w kontek�cie postawionych hipotez badaw-czych, a przewa¿a³ tu raczej ich walor heury-styczny, eksploracyjny i czê�ciowo diagno-styczny. Ich podjêcie by³o pierwszym, niezwy-kle wa¿nym etapem i swego rodzaju ,,prze-tarciem� drogi do organizacji dalszych badañnad bied¹ na terenie Podkarpacia. Dlategomo¿na poleciæ tê ksi¹¿kê tym, którzy maj¹aspiracje badawcze w tym zakresie. Równie¿tym osobom, które w profesjonalny i praktycz-ny sposób dzia³aj¹ na polu szeroko pojmowa-nej pomocy spo³ecznej, chc¹c w³a�ciwie prze-ciwdzia³aæ, czy te¿ ograniczaæ skalê ubóstwaoraz poszukiwaæ ró¿norodnych strategii roz-wi¹zania tego problemu.Wydaje siê jednocze�nie, ¿e ksi¹¿k¹ t¹ po-winni zainteresowaæ siê tak¿e przedstawicie-le w³adzy lokalnej /z terenu Podkarpacia/, odktórych decyzji i przychylno�ci zale¿y wspar-cie i innowacyjno�æ podejmowanych dzia³añpomocowych w tej kwestii.Wed³ug profesora. M. Malikowskiego, w�ródpolityków czy publicystów funkcjonuj¹ dwa do-minuj¹ce stereotypy dotycz¹ce ubóstwa: �sta-tystyczny ogl¹d� biedy w województwie sprzy-ja przekonaniu, ¿e jest to jeden z najbiedniej-szych regionów w kraju, a drugi g³osi, ¿e ,,niejest tak �le, jak wskazuj¹ statystyki�, gdy¿ lu-dzie, dorabiaj¹c w ró¿ny sposób (wyjazdy za-graniczne, praca ,,na czarno� itp.), ,,radz¹ so-bie z bied¹�. Prawda mie�ci siê zapewne po-miêdzy tymi dwoma stanowiskami. Jednakg³êbsze uzasadnienia ró¿nych formu³owanychna ten temat tez wymaga³oby dalszych ba-dañ�2.1 Wydanie ksi¹¿ki: Podkarpacka bieda. Przestrzenne i spo³eczneaspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu pod red. M. Malikowskiego,Wydawnictwo MANA, Rzeszów 2005, ss.196 � sfinansowa³ Wydzia³Ochrony Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiegow Rzeszowie.2 Cyt. za: ibidem, s. 6.

Z badañ na ubóstwem na PodkarpaciuMa³gorzata Bozacka
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Dr Agnieszka Mac jest absolwentk¹ fi-lologii germañskiej Uniwersytetu MariiCurie-Sk³odowskiej w Lublinie. Studio-wa³a nañ w latach 1992�1997. Przygo-towa³a pracê magistersk¹ pt. �König Lu-dwig II. von Bayern als Kunstmäzen�(�Król Ludwig II Bawarski jako mecenassztuki�) pod kierunkiem dr. Piotra Ko³tu-nowskiego. Pod koniec studiów zainte-resowa³a siê dydaktyk¹ jêzyków obcych,a szczególnie komputerowym opraco-waniem tekstu. W czasie semestralne-go pobytu na Uniwersytecie w Augsbur-gu, jeszcze podczas studiów (semestrzimowy 1996/97), uczestniczy³a w se-minariach z tego zakresu i uzyska³a cer-tyfikaty bardzo wysoko oceniaj¹ce jejzaanga¿owanie w tym wzglêdzie.W pa�dzierniku 1997 r. rozpoczê³a pra-cê naukowo-dydaktyczn¹ w Katedrze Fi-lologii Germañskiej WSP w Rzeszowie,obecnie kontynuuje j¹ na UniwersytecieRzeszowskim. Ju¿ po pierwszym rokupracy prowadzi³a w ramach Szko³y Let-niej (Summer University �Bavaria, Tra-dition and High-Tech�) kurs jêzykowy dlazaawansowanych.Od pocz¹tku dzia³alno�ci naukowo-dy-daktycznej Agnieszka Mac interesowa³asiê problemami metodyki i dydaktyki jê-zyków obcych, ze szczególnym uwzglêd-nieniem wykorzystania mediów. Temu za-kresowi po�wiêci³a te¿ kilka artyku³ów na-ukowych, recenzji oraz sprawozdañ opu-blikowanych w Polsce i w Niemczech.Z czasem zaczê³a po�wiêcaæ uwagêsprawno�ci czytania na gruncie psycho-lingwistyki. Uczestniczy³a ponadto w licz-nych miêdzynarodowych konferencjachnaukowych, wyg³aszaj¹c referaty, m.in.w 37. Kolokwium Lingwistycznym w Je-nie oraz w Miêdzynarodowej KonferencjiNauczycieli Jêzyka Niemieckiego w Lu-cernie.Prowadzone przez Agnieszkê Mac ba-dania znalaz³y odzwierciedlenie w przy-gotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab.Zdzis³awa Wawrzyniaka rozprawiedoktorskiej pt. PsycholinguistischeGrundlagen der Leseprozesse in dertraditionellen und multimedialen Ler-numgebung im DaF - Unterricht als Aus-

gangspunkt für die Behaltensleistun-gen in der zu erlernenden Fremdspra-che (Psycholingwistyczne podstawy pro-cesów czytania w �rodowisku tradycyjnymi multimedialnym w nauczaniu jêzyka nie-mieckiego jako obcego jako punkt wyj�ciado badania procesów zapamiêtywaniaw jêzyku obcym), której publiczna obro-na odby³a siê w pa�dzierniku 2004 r.w Uniwersytecie Rzeszowskim. Recen-zentami tej pracy byli prof. dr hab. JanIluk z Uniwersytetu �l¹skiego w Kato-wicach i prof. UR dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz. Przygotowanie rozprawysta³o siê mo¿liwe m.in. dziêki rocznemupobytowi stypendialnemu doktorantki naUniwersytecie w Augsburgu, sfinansowa-nemu przez Fundacjê DAAD.Przedstawiony w dysertacji zakres za-gadnieñ jest bardzo szeroki. Siêga on odpsycholingwistyki, metodyki tradycyjneji nowoczesnej poprzez aspekty teorii tek-stu i teorii czytania. Rozprawa doktorskausytuowana jest jednak przede wszystkimna obszarach dydaktyki jêzyka obcegoi psycholingwistyki. Dotyczy procesu czy-tania oraz zapamiêtywania tekstów. Au-torka wychodzi naprzeciw potrzebomwspó³czesnej dydaktyki jêzyków obcych,podejmuj¹c temat zwi¹zany z mediami,ich miejscem i rol¹ w nauczaniu oraz � cojest tu najistotniejsze � wp³ywem tych me-diów na efektywno�æ przyswajania jêzy-ka w wybranym zakresie, tj. na kszta³ce-nie sprawno�ci czytania, a mówi¹c do-k³adniej  � na zapamiêtywanie s³ownictwazawartego w czytanych tekstach. Czyta-nie tekstów z u¿yciem multimediów kon-frontuje Autorka z czytaniem tradycyjnym,linearnym.Praca ukazuje w sposób modelowy od-niesienie metodyki nauczania jêzyka ob-cego do psycholingwistyki. Jest ponadtodobrym przyk³adem na to, ¿e badania em-piryczne w humanistyce zyskuj¹ sobieprawo bytu tylko wtedy, gdy punktem wyj-�cia dla nich jest rzetelnie i wszechstron-nie rozumiana teoria. Dysertacja prezen-tuje aktualne stanowiska w dydaktyce jê-zyków obcych, które powinny zostaæ zwe-ryfikowane przez praktykê nauczania jê-zyka obcego.

dr Agnieszka MacInstytut Filologii Germañskiej
Dzia³alno�æ dr Agnieszki Mac wi¹¿e siê�ci�le z praktyk¹ metodyczn¹ i dydaktycz-n¹, a wiêc obszarem bardzo istotnym dlanauczania jêzyków obcych. Rozwija onawspó³pracê z niemieckim wydawnictwemLangenscheidt Polska, z dzia³em podrêcz-ników do nauki jêzyka niemieckiego � nastanowisku doradcy metodycznego. Pro-wadzi ponadto szkolenia dla nauczycielijêzyka niemieckiego na terenie wojewódz-twa podkarpackiego.Do�wiadczenia dydaktyczne w Instytu-cie Filologii Germañskiej zdobywa drMac, prowadz¹c nastêpuj¹ce zajêcia:metodykê nauczania jêzyka niemieckie-go, seminarium dyplomowe oraz przed-mioty w ramach praktycznej nauki jêzy-ka niemieckiego. Ponadto sprawuje onafunkcjê kierownika sekcji jêzyka niemiec-kiego w Nauczycielskim Kolegium Jêzy-ków Obcych  w Tarnobrzegu i prowadzitam zajêcia z metodyki nauczania jêzy-ka niemieckiego oraz przedmioty w ra-mach praktycznej nauki jêzyka niemiec-kiego.Dla Instytutu Filologii Germañskiej i Za-k³adu Teorii Komunikacji Jêzykowej dzia-³alno�æ p. dr Agnieszki Mac oznacza so-lidn¹ prac¹ naukow¹ i wysoki poziom dy-daktyki uniwersyteckiej.prof. UR dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz i mgr Dorota Miller
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25 Styczeñ-Luty 2006, nr 1-2(39)SYLWETKIDr Katarzyna Cwynar jest absolwentk¹ Pañ-stwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Pio-tra Micha³owskiego w Rzeszowie. W latach1990�1995 studiowa³a w Instytucie Wychowa-nia Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. W 1995 obroni³a pra-cê magistersk¹, zatytu³owan¹ Symbol jako for-ma znacz¹ca w twórczo�ci rze�biarza Kazi-mierza Gustawa Zem³y, dyplom artystycznyuzyska³a w dyscyplinach � rysunek i rze�ba.Po studiach powróci³a do Rzeszowa i w roku1996 podjê³a pracê w Wy¿szej Szkole Peda-gogicznej. W latach 1996�2000 jako asystent-ka w Zak³adzie Rze�by prowadzi³a zajêciadydaktyczne oraz wykonywa³a obowi¹zki pra-cownika technicznego (spo³ecznie) w pracow-ni rze�by. Wiele wysi³ku i osobistego zaanga-¿owania w³o¿y³a w prace organizacyjne zwi¹-zane z urz¹dzaniem pracowni dydaktycznychi funkcjonowaniem tworz¹cego siê InstytutuWychowania Plastycznego. Od roku 2000 by³aasystentk¹ w Zak³adzie Malarstwa w Instytu-cie Sztuk Piêknych, prowadzi³a zajêcia z ry-sunku i malarstwa. Przez kilka lat by³a koor-dynatorem i opiekunem praktyk pedagogicz-nych, sprawowa³a równie¿ opiekê artystycz-no-pedagogiczn¹ podczas studenckiego ple-neru malarskiego.Ju¿ podczas swoich studiów prezentowa³aprace artystyczne na wystawach, za� jej ak-tualne osi¹gniêcia to 15 wystaw indywidual-nych � pokazy rysunku i malarstwa oraz udzia³w 30 wystawach zbiorowych � krajowych i za-granicznych.Katarzyna Cwynar wspó³pracuje z Wydaw-nictwem UR, przygotowuj¹c projekty ok³adekdo kierowanych do druku ksi¹¿ek naukowych.Nale¿y do Zwi¹zku Polskich Artystów Pla-styków.24.11.2005 r. Katarzyna Cwynar obroni³apracê doktorsk¹ na Wydziale Malarstwai Rze�by Akademii Sztuk Piêknych we Wro-c³awiu. Temat tej pracy � �wiat³o i prze-strzeñ w malarskich i rysunkowych inter-pretacjach zosta³ przedstawiony w formiedysertacji oraz wyra¿ony w dzie³ach z dzie-dziny malarstwa i rysunku.Promotorem pracy by³a prof. UR dr hab.Jadwiga Szmyd-Sikora, recenzentami za�:prof. Stanis³aw Rodziñski z AkademiiSztuk Piêknych w Krakowie i prof. Woj-

ciech Lupa z Akademii Sztuk Piêknych weWroc³awiu.Jako absolwentka Liceum Plastycznegooraz kierunku wychowanie plastyczne K. Cwy-nar mia³a wiele okazji praktycznego do�wiad-czenia pracy artystycznej w ró¿nych dyscypli-nach plastycznych. Rozpoczyna³a od rze�by,ale zajmowa³a siê te¿ równocze�nie grafik¹i rysunkiem. Ostatecznie wybra³a malarstwoi rysunek, które to dyscypliny w jej twórczo�ciwzajemnie siê dope³niaj¹. Pani Katarzynaw tych mediach znalaz³a �rodki ekspresji dlasiebie najw³a�ciwsze. Osnow¹ tematyczn¹ dlawszystkich jej prac s¹ tre�ci egzystencjalne.Autorka wzrasta³a w otoczeniu piêknego pod-karpackiego pejza¿u, gdzie mog³a obserwo-waæ i podziwiaæ niezwyk³e zjawiska natury. Do-�wiadczenie blisko�ci i potêgi przyrody, po³¹-czone z g³êbok¹ refleksj¹, stanowi pod³o¿e dlatej twórczo�ci. Niejednoznaczno�æ motywu,syntetyczna forma oraz intencjonalna kolory-styka sytuuj¹ rysunki i kompozycje malarskietej artystki blisko abstrakcji. Je¿eli rysuj¹ siêczytelne znaki, to maj¹ równocze�nie znacze-nie kompozycyjne i ekspresyjne. Odrealnio-ne pejza¿e kieruj¹ my�l ku przestrzeni trans-cendentnej. Fascynacje �wiat³em s³onecznymo�wietlaj¹cym czy przenikaj¹cym elementyprzestrzenne w naturze przenosz¹ wyobra�-niê w kierunku �wiat³a duchowego. Nato-miast przestrzeñ pejza¿u budzi skojarzeniaprzestrzeni kosmicznych, nie tyle fizycznych,ile duchowych. Proces twórczy K. Cwynarjest �rodkiem wej�cia w g³¹b w³asnej osoby,a u podstaw jej twórczego dzia³ania le¿y nieprzypadek, ale autorska, symboliczna wizja.Recenzenci bardzo wysoko ocenili warto�æ za-równo rozprawy pisemnej, jak i prezentowane-go zestawu prac artystycznych doktorantki. �Ka-tarzyna Cwynar nale¿y do artystów, którzy z upo-rem realizuj¹ swoj¹ wizjê � pisze prof. Lupa.Najwa¿niejsze dla niej kryteria to szczero�æ i po-kora. Umiejêtnie po³¹czy³a w³asn¹ osobowo�æz wra¿liwie ukszta³towanym warsztatem malar-skim. Wszystko to �wiadczy o powadze, du¿ej�wiadomo�ci, kulturze i doskona³ej orientacjiw problemach, które j¹ fascynuj¹�.Prof. S. Rodziñski, który od kilku lat obser-wuje dzia³ania twórcze K. Cwynar, s¹dzi, ¿ejej �obrazy i rysunki (�), coraz dojrzalsze i co-raz dobitniejsze w wyrazie, s¹ odwa¿nym po-

szukiwaniem w³asnych malarskich s³ów doopisania tego, co prze¿ywane, widziane, alei <Niewidzialne>��. Ca³o�æ pracy doktorskiej,w tym zestaw prac malarskich i rysunkowych,S. Rodziñski uwa¿a �za bardzo warto�ciowyw³a�nie dlatego, ¿e jest prawdziwym zapisemmy�lenia i wzruszeñ, sk³onno�ci do racjonal-nego widzenia �wiata, ale równocze�nie doprze¿ywania rzeczywisto�ci  w perspektywieeschatologicznej. Intensywna praca malarki �pisze S. Rodziñski � równocze�nie szukaj¹-cej inspiracji w romantyzmie i obszarach in-telektualnej refleksji, pe³na wzruszeñ, ale i g³ê-bokiej powagi, gdy kieruje siê ku prze¿ywa-niu wiary, przynosi bardzo interesuj¹ce i wpe³ni samodzielne rezultaty�.Postawa dociekliwego poszukiwacza �rod-ków wyrazu adekwatnych do my�li znajduje od-powiednie zastosowanie w pracy dydaktycznej.Dr Katarzyna Cwynar potrafi cechê wnikliwo-�ci znakomicie ³¹czyæ z talentem s³owa. Jej roz-mowa ze studentem nie ogranicza siê do for-malnej analizy wykonywanej przez niego pra-cy, ale poszerza siê o sprawy ogólne, dotycz¹-ce sztuki, filozofii, inspiracji twórczych. Bezkom-promisowa uczciwo�æ w sztuce równa siê tuz tak¹ sam¹ uczciwo�ci¹ w dydaktyce. Dla stu-denta zawsze ma czas. Tam, gdzie wymaganajest rzetelno�æ, nie uznaje po�piechu.Jestem przekonana, ¿e dr Katarzyna Cwy-nar bêdzie w dalszym ci¹gu z pe³nym zaan-ga¿owaniem wype³niaæ obowi¹zki nauczycie-la akademickiego, kontynuuj¹c jednocze�nieinteresuj¹co rozpoczêt¹ pracê twórcz¹.prof. UR Jadwiga Szmyd-Sikora

dr Katarzyna CwynarInstytut Sztuk Piêknych
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14 grudnia 2005 roku w Bibliotece UniwersytetuRzeszowskiego, dziêki ¿yczliwo�ci p. KrystynySerwatko, dyrektora Biblioteki, odby³ siê werni-sa¿ prac plastycznych Eugenii Olaniny z Kazach-stanu, Leny Owczarowej z Rosji i Haliny Wê-c³awek z Bia³orusi. S¹ one s³uchaczkami rocz-nego kursu jêzyka polskiego w Centrum Kulturyi Jêzyka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cu-dzoziemców �POLONUS� Uniwersytetu Rzeszow-skiego. Po ukoñczeniu kursu zostan¹ skierowanena studia plastyczne w Polsce. W Czytelni PrasyBie¿¹cej zaprezentowane zosta³y grafiki, rysunkio³ówkiem, kola¿e i obrazy, których zalet¹ by³amiêdzy innymi ró¿norodno�æ technik malarskichi interesuj¹ca, nasycona paleta barw. Na spotka-niu poza s³uchaczami �POLONUSA� obecni bylimiêdzy innymi: burmistrz miasta i gminy B³a¿owaStanis³aw Najda z ma³¿onk¹, przewodnicz¹cyRady Miasta B³a¿owa Stanis³aw Bialic, dyrektorGminno-Miejskiego O�rodka Kultury ZbigniewNowak. W ramach wspó³pracy �POLONUSA�z w³adzami miasta i gminy wyst¹pi³a go�cinniegrupa artystów z B³a¿owej.Zebrani w Bibliotece wys³uchali informacji bio-graficznych o autorkach prac i obejrzeli wysta-wê. W sali konferencyjnej Biblioteki arty�ci z B³a-¿owej Dariusz Szmist i Agata Szul za�piewalimelodyjne, nastrojowe piosenki (w tym piosen-kê Jonasza Kofty �Pamiêtajcie o ogrodach�),Paulina Szczerba zagra³a na saksofonie, a Ma-ria Rybka wyrecytowa³a wiersz znanej na Pod-karpaciu poetki Stanis³awy Kopiec, która tak-¿e by³a w�ród go�ci wernisa¿u.

Po tym bardzo ciep³o przyjêtym wystêpie roz-pocz¹³ siê wieczór recytacji i piosenki literackiej.Ca³o�æ imprezy re¿yserowa³ i prowadzi³ pracow-nik Centrum �POLONUS� Mieczys³aw £yp.Obecni na sali podziwiali kreatywno�æ, talent i ¿y-wio³owo�æ s³uchaczy �POLONUSA� którzy �wiet-nie siê zaprezentowali w precyzyjnie dopraco-wanym programie. Recytowano wiersze poetówz Podkarpacia: Stanis³awy Kopiec, Anny Nowaki Mieczys³awa £ypa. By³y wystêpy indywidual-ne: Ireny Rykowskiej (Ukraina), Swiet³anyCzurakowej (Kazachstan), Oksany Go³owatej(Ukraina), Ludmi³y Mirzojan (Kazachstan),Paw³a Rogo¿anowa (Bia³oru�), Henryka Ma-zurkiewicza (Bia³oru�), Wasiliny Koz³owskiej

To, co ³¹czy m³odychHanna Krupiñska-£yp (Kaliningrad) i zbiorowe � Wiktorii Kole�nickieji Oksany Go³owatej, które wykona³y wersje wo-kalne trzech tekstów poetyckich w jêzyku pol-skim i ukraiñskim.Jeden z utworów poetyckich M. £ypa zyska³niezwyk³y kszta³t i zupe³nie now¹ oprawê. Wy-kona³ go w formie rapu Stanis³aw Jakimowicz(Bia³oru�) z towarzyszeniem Wiktorii Kole-
�nickiej i Oksany Go³owatej (wokal) oraz Wa-lentyna Hryniewicza (gitara; Bia³oru�). To nie-banalne wykonanie wzbudzi³o entuzjazm od-biorów. Marek Gryszyn (£otwa), Micha³ Kozie³ (Bia-³oru�) i Dmitrij W³odarczyk (Rosja) przedsta-wili w³asne translacje wierszy na jêzyk rosyjskii ³otewski. W ramach autorskich prezentacji lite-rackich Henryk Mazurkiewicz (Bia³oru�) i Wa-silina Koz³owska (Rosja) zaprezentowali lirykiswojego autorstwa (�£zy� i �Kiedy serce milczy�).Koñcowym akcentem programu by³a ³otewskapiosenka ludowa w wykonaniu Marka Gryszy-na. Uroczysto�æ zakoñczy³o wspólne od�piewa-nie piosenki �Pamiêtajcie o ogrodach�.
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Otrzymali�my do dyspozycji piêkny, ale zarazemskomplikowany �wiat. Zrozumienie i przyswoje-nie wszystkich zwi¹zków przyczynowo-skutko-wych, procesów oraz mechanizmów, które nimsteruj¹, przeros³o w jakim� stopniu mo¿liwo�cinaszej percepcji. Mówi¹c wprost � zbyt du¿o in-formacji do przetworzenia przy zbyt ma³ychmo¿liwo�ciach.Ale cz³owiek � sprytna istota � stworzy³ sieæuproszczeñ � stereotypów, aby �wiat okie³znaæ.Wszystko by³oby w porz¹dku, gdyby nie to, ¿epozytywne zjawiska �nastawili�my� przeciwkosobie. Bowiem upraszczaj¹c zachodz¹ce pro-cesy, zaczêli�my wy³¹czaæ my�lenie. Pozwolili-�my, aby gotowe rozwi¹zania, a nie zdrowy roz-s¹dek, zaczê³y podejmowaæ za nas decyzjei oceniaæ innych � na podstawie szablonów, ja-kie wykszta³ci³o wychowanie w okre�lonym spo-³eczeñstwie.Takie postêpowanie czêsto prowadzi do wyci¹-gania fa³szywych wniosków, które te¿ niejedno-krotnie przeradzaj¹ siê w konflikty i nieporozu-mienia spo³eczne.W Polsce jest wiele problemów, które pojawia-j¹c siê np. w debacie politycznej, nie s¹ analizo-wane w sposób obiektywny, daj¹cy spo³eczeñ-stwu klarowny obraz sytuacji. Wrêcz przeciwnie� wykorzystuje siê przy tym stereotypowe �ujê-cia�. Jedn¹ ze spraw, która w ten w³a�nie spo-sób jest traktowana przez polityków, jest kwe-stia równego statusu kobiet i mê¿czyzn. Wielutwierdzi, ¿e taka kwestia nie istnieje i ¿e zosta³arozwi¹zana w momencie przyznania kobietompraw wyborczych, uznania ich za równopraw-nych obywateli...Kontrowersje wokó³ tego problemu sk³oni³y Ko³oNaukowe Politologów UR, które zreszt¹ za-wsze stara siê sprostaæ problemom pojawiaj¹-cym siê na scenie politycznej, a nie da siê ukryæ,¿e o równouprawnieniu, równym stawianiu oby-wateli wobec prawa oraz przeciwdzia³aniu dys-kryminacji by³o ostatnio g³o�no � przyst¹pi³o doorganizacji (12 stycznia) warsztatów pt.�Równanie na równo�æ�. Poprowadzi³a je MajaBranka z fundacji Partners z Warszawy. Misj¹tej fundacji jest, miêdzy innymi, wspieranie de-mokratycznych procedur podejmowania decy-zji, dzia³anie na rzecz rozwoju spo³eczeñstwaobywatelskiego w Polsce, dzia³alno�æ spo³ecz-na, o�wiatowa, szkoleniowa i promocyjna zwi¹-zana z niezale¿nymi ruchami spo³ecznymi.Warsztaty mia³y postaæ jednodniowego semina-rium, które odby³o siê w Instytucie Socjologii UR.

Zosta³y podzielone na 3 czê�ci. Pierwsza skupi-³a siê na mechanizmach powstawania stereoty-pów. W drugiej czê�ci uczestnicy mieli okazjêdo zapoznania siê z regulacjami prawnymi w UEi Polsce dotycz¹cymi przestrzegania praw cz³o-wieka i obywatela. Ostatnia czê�æ skupi³a siê naanalizie sk³adników sporów oraz metodach roz-wi¹zywania konfliktów.Trzeba zaznaczyæ, ¿e spotkanie nie by³o �su-chym� wyk³adem, lecz form¹ interakcji miêdzyprowadz¹c¹ a uczestnikami. Sprawi³o to, ¿e
Równanie na równo�æJustyna Adamiec uczestnicy, aktywnie bior¹c udzia³ w seminarium,mieli szansê na wyra¿enie swoich opinii, posze-rzenie horyzontów i, co najwa¿niejsze, na rze-czow¹ dyskusjê.Podsumowuj¹c, chcia³abym serdecznie podziê-kowaæ W³adzom UR za wsparcie przy realizacjitego przedsiêwziêcia, w szczególno�ci p. prof.J. Kitowskiemu oraz p. Ludwikowi Borowco-wi, którzy w du¿ej mierze przyczynili siê do suk-cesu akcji zainicjowanej przez KNP.
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31 Styczeñ-Luty 2006, nr 1-2(39)STRONY STUDENCKIEDialog � pierwszy krok do sukcesuJustyna Adamiec�Polityk to kompetentna osoba, powo³ana przezobywateli w demokratycznych wyborach do s³u¿-by na rzecz kraju i dobra wspólnego�. Od po-strzegania polityków w �wietle takiej definicjizd¹¿yli�my siê chyba jednak odzwyczaiæ. Albozwyczajnie zostali�my zmuszeni przez zaistnia-³¹ sytuacjê do �wypchniêcia� jej w niebyt. Jed-nak po debacie w Katedrze Politologii UR, któraodby³a siê w czwartek 27.10.2005 r., zapali³o siê�wiate³ko w tunelu, daj¹ce szanse powrotu do³ask tej idealistycznej definicji.Debata pt. �Jaka bêdzie IV RP?�, zorganizo-wana i poprowadzona przez Ko³o NaukowePolitologów UR, pokaza³a, niekonwencjonal-ny jak na obecny czas, obraz dzia³aczy par-tyjnych formacji m³odzie¿owych � aktyw-nych, dobrze wykszta³conych i zorientowa-nych w sytuacji gospodarczej i politycznejPolski, z wielk¹ wol¹ i siln¹ motywacj¹ dodzia³ania na rzecz kszta³towania nowej jako-�ci ¿ycia.KNP organizuje tego rodzaju spotkania dysku-syjne od roku 2004. Wspomniane forum jest ko-lejnym z serii. KNP stara siê dawaæ w ten spo-sób szansê m³odym ludziom (dzia³aj¹cym w m³o-dzie¿ówkach partii) na wyra¿enie opinii o minio-nych i bie¿¹cych wydarzeniach sceny politycz-nej oraz na przedstawienie pomys³ów rozwi¹-zania konkretnych problemów. Oprócz forumdyskusyjnego, na którym najwa¿niejsi s¹ przed-stawiciele m³odzie¿ówek, inicjowane s¹ te¿ spo-tkania ze znanymi osobisto�ciami ze �wiata po-lityki. Go�cili�my np. Andrzeja Potockiego, wie-loletniego parlamentarzystê, oprócz niego w na-szych debatach bra³ udzia³ cz³onek Zarz¹du Wo-jewództwa Podkarpackiego, wspó³za³o¿yciel Sa-moobrony w woj. podkarpackim � Tadeusz So-snowski.Pozytywne do�wiadczenia z poprzednich lat orazsytuacja polityczna w Polsce zachêci³y do kon-tynuacji w nowym roku akademickim inicjatywypodjêtej w poprzednich latach.Do dyskusji o przysz³o�ci Polski po wyborachzarówno parlamentarnych, jak i prezydenckichzosta³y zaproszone m³odzie¿ówki zwyciêzców,tj. PiS i PO, oraz partii tworz¹cych opozycjê par-lamentarn¹ i pozaparlamentarn¹. W charakte-rze moderatora, czynnika �³agodz¹cego� spory,tego, który czuwa³ nad przestrzeganiem zasadoraz merytorycznym torem dyskusji, wyst¹pi³prezes Ko³a Naukowego � Tadeusz ̄ywczak.Debata zosta³a podzielona na trzy czê�ci.

W pierwszej ka¿da z m³odzie¿ówek mia³a czasna wyra¿enie swoich opinii i prognoz na tematprzewodni debaty, a mianowicie � przemiani reform, jakie czekaj¹ Polskê po zmianie u ste-rów w³adzy. Druga czê�æ to pytania prowadz¹-cego, które zmusza³y do precyzyjnych odpowie-dzi i jednocze�nie inicjowa³y dyskusjê. Na li�ciepytañ znalaz³ siê np. temat niskiej frekwencji wy-borczej. Komentowano te¿ wynik wyborów, kwe-stiê planowanych reform, szanse na powstaniei ewentualne przetrwanie koalicji PO i PiS, ró¿-nice w programach tych partii, szanse na kom-promisy. Roztrz¹sano te¿ oczekiwania Polaków
zwi¹zane z IV Rzeczpospolit¹. Zadawaæ pyta-nia i w³¹czaæ siê w barwn¹, nierzadko burzliw¹,ale niezwykle merytoryczn¹ dyskusjê mog³a te¿licznie zgromadzona na sali publiczno�æ. Mo¿-na by rzec: �Ca³a w³adza w rêce m³odych�.Podsumowuj¹c, je�li m³odzieñczy idealizmi polityczna wola dialogu nie wypal¹ siê �podrodze�, to o w³adzê i przysz³o�æ Polski mo-¿emy byæ spokojni. W koñcu dobrze wy-kszta³cona, z jasno sprecyzowanymi pogl¹-dami m³odzie¿ jest przysz³o�ci¹ narodu. Tochyba dobra wró¿ba.
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W �Go�ciu Niedzielnym� z 19 V 2002 r.znalaz³ siê artyku³ �Kurhan z Bo¿¹ pie-czêci¹� bêd¹cy zapisem rozmowy red.A. Babuchowskiego z ks. Stanis³awemFijo³kiem, organizatorem budowy kur-hanu w Karniowicach k. Dulowej, pow.Trzebinia. Opisywane przedsiêwziêciejest niew¹tpliwie unikalne, bowiem kur-han, nawi¹zuj¹c do odleg³ych dziejów,ma stanowiæ miejsce wspó³czesnychpochówków, a w centralnej jego czê�cizaplanowana jest kaplica; ca³a kon-strukcja ma byæ przysypana ziemi¹ nakszta³t kopca i zwieñczona krzy¿em.Blisko�æ ¿ywych z prochami przodków,jak uwa¿a ks. S. Fijo³ek, bêdzie dobr¹okazj¹ do prze¿ywania duchowej ³¹cz-no�ci i budowania w rodzinach domo-wego Ko�cio³a.Budowle ziemne (kurhany, kopce),z którymi zetknêli�my siê w ramachprac Sekcji Gleboznawczej Ko³a Na-ukowego �W³o�cianin�, postrzeganeby³y w zupe³nie innych aspektach. By³yone dla nas obiektem pozwalaj¹cym nazapoznanie siê z tzw. glebami kopal-nymi, czyli niegdy� bêd¹cymi na po-wierzchni, których proces glebowy zo-sta³ zahamowany na skutek pogrzeba-nia warstw¹ obcego materia³u. Ró¿ni-ce w budowie profilu gleby kopalneji wystêpuj¹cej nad ni¹ gleby wspó³cze-snej odzwierciedlaj¹ zmiany warunkówsiedliskowych w d³ugim czasie. Rów-nie¿ specyfika kr¹¿enia wody w obrê-bie kopca zwi¹zana  z wyniesieniem te-renu, nachyleniem stoku i jego wysta-w¹ wp³ywa na zmiany szaty ro�linnejw stosunku do przyleg³ego terenu, cojest szczególnie interesuj¹ce dla biolo-gów. Stwierdzaj¹ oni obecno�æ ro�lin-no�ci (muraw) kserotermicznej, niewy-stêpuj¹cej w s¹siedztwie, i gatunkówrzadko spotykanych na terenie Polski.Ponadto kopce-kurhany s¹ interesuj¹-cym obiektem badañ archeologicznychi historycznych danego terenu.Wracaj¹c do kulturowej roli kopców,wydaje siê ¿e ich budowa jako miejsckultowych i pochówku bezpowrotnie

minê³a. Dziewiêtnasto- i dwudziesto-wieczne kopce na terenie po³udniowo-wschodniej Polski spo³eczeñstwawznosi³y dla uczczenia, upamiêtnieniajakich� wydarzeñ lub jako wyraz czcii szacunku dla wybitnych osób. Dobardziej znanych nale¿y kopiec zbu-dowany w latach 1935�36 w Nowo-sielcach dla uczczenia wójta Micha³aPyrza, historycznego obroñcy wioskiprzed najazdem tatarskim w 1624 r.,w roku 1898 spo³eczeñstwo Sanokaw centrum parku miejskiego wznios³okopiec upamiêtniaj¹cy setn¹ rocznicêurodzin Adama Mickiewicza. W okoli-cy Krakowa usypano kopiec TadeuszaKo�ciuszki (1820 r.) i kopiec Niepod-leg³o�ci (Mogi³a Mogi³, zbudowanaw latach 1934�37), a we Lwowie ko-piec Unii Lubelskiej (wznoszony w la-tach 1867�1890), upamiêtniaj¹cytrzechsetlecie jej zawarcia, czy w Za-dwórzu (Polskie Termopile) upamiêt-niaj¹cy 318 ofiar obroñców Lwowaz 1920 roku. Maj¹ swe kopce równie¿spo³eczno�ci mniejszych miejscowo-�ci: Przeworska, ̄arnowej, Brzostka,Po³añca, Sandomierza, Przemy�la,Krynicy, Grêbowa, Zrêcina, licznychmiejscowo�ci na Kresach i wielu in-nych.Geneza kopców, zw³aszcza tycho starszym rodowodzie, owiana legen-d¹, silnie wniknê³a do �wiadomo�cispo³ecznej. Dzisiejsze spo³eczeñstwapoprzez te budowle chêtnie i z dum¹³¹cz¹ siê z przesz³o�ci¹ i niegdysiej-szymi spo³eczno�ciami, które podjê³ywielki trud budowy dla uczczenia za-s³u¿onych osób, wa¿nych wydarzeñczy ich rocznic.I tu pojawia siê smutna refleksja.Otó¿ rzeszowianie w swoim mie�cienie maj¹ takiego historycznego miej-sca, nie maj¹ takiej materialnej ci¹g³o-�ci historycznej, �wiadka wzlotówi upadków. Niekwestionowane cen-trum kulturalne, kulturotwórcze i na-ukowe regionu, siedziba w³adz woje-wódzkich, najwiêksze miasto miêdzy

Pospolita ziemia rodzinnaa kulturaMarcin Piechowski
Zdzis³aw Wawrzyniakduszaksiêdzu DanielowiPo mojej �mierci cia³adusza siê nie rozpadnie. Czemu mia³aby upa�æ?Czemu siê unicestwiæ?Zapuka do drzwi nieba,Jak puka³a do twarzyludzi, dzieci i ksi¹¿ek.Gdy ja upadnê, onasiê nigdy nie rozpadnie,poczeka i pomodli siê,jak mia³a w zwyczaju,dusza cichsza od cia³a.Nie wierz w ¿aden rozpadek!̄adn¹ z diab³a zasadzek!Dusza pójdzie gdzie trzeba,zapuka do drzwi nieba,pójdzie boso jak cisza,która siê nie wywy¿sza,ona trwa o dwóch belkachtwoja wierna niewielka,twój krzy¿ i twoja rado�æ.

Krakowem i Lwowem, Warszaw¹ i Ko-szycami o 650- letniej historii, maj¹ceambicje metropolitalne, znacz¹cyo�rodek akademicki � wykazuje po-wa¿ne zaniedbanie. Mo¿na by zatems¹dziæ, ¿e w historii grodu nad Wis³o-kiem nie by³o osobowo�ci i wydarzeñgodnych upamiêtnienia, a mo¿emieszkañcy nie dojrzeli do podjêciaokre�lonego wysi³ku, czy wreszcie nieodczuwaj¹ potrzeby zamanifestowa-nia przynale¿no�ci do tych lokalnychspo³eczno�ci, które usypywa³y pras³o-wiañskie budowle ziemne. Nadrobie-nie tego zaniedbania warte jest prze-my�lenia, a mo¿e i szerszej dyskusji,zw³aszcza w kontek�cie budowaniapodmiotowo�ci i jedno�ci spo³eczeñ-stwa miasta.
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14.12.2005 r. � Wrêczenie dyplomów uznania Rektora najlepszym absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego
15.12.2005 r. � Poetyckie spotkania � koncert �wi¹teczny �S³owne iluminacje�, przygotowany przez studentów filologii polskiej
5.01.2006 r. � �wi¹teczne spotkanie zorganizowane przez NSZZ �Solidarno�æ� Uniwersytetu Rzeszowskiego
21.01.2006 r. � Spotkanie op³atkowe emerytów i rencistów, by³ych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego
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