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AKTUALNO�CIPosiedzenie Senatu 23 lutego br. rozpoczê³o siê od
wrêczenia pracownikom UR odznaczeñ �Za zas³ugi
dla obronno�ci kraju�. Z r¹k rektora prof. dr. hab.
W³odzimierza Bonusiaka otrzymali je panowie: Au-
gustyn Godek (z³oty medal) oraz Edward Piliñski
(br¹zowy medal).
W dalszej czê�ci obrad zosta³a przedstawiona ocena
dorobku naukowego kadry UR za 2005 rok. Prorek-
tor UR dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski przedstawi³
informacje  dotycz¹ce ogólnego jej rozwoju, dynami-
ki uzyskiwania poszczególnych stopni i tytu³ów,
uczestnictwa w sta¿ach naukowych i krajowych oraz
konferencjach, zdobywania grantów KBN. Senatoro-
wie uzyskali te¿ informacje o liczbie realizowanych
tematów badawczych i publikacji, które zosta³y wy-
dane w ci¹gu ostatniego roku. Dorobek ów okre�lono
mianem �udany�, choæ zawsze jest mo¿liwo�æ uzy-
skiwania lepszych wyników.
Senat zaj¹³ siê tak¿e kwesti¹ uzupe³nienia sk³adów
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwo³awczej
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów o przedstawio-
ne przez Samorz¹d Studencki UR kandydatury.
Przyjête zosta³y równie¿ uchwa³y zatwierdzaj¹ce re-
gulamin studiów podyplomowych oraz regulamin
w sprawie pobierania op³at za zajêcia dydaktyczne.
Przez tajne g³osowanie Senat zaopiniowa³ te¿ wnio-
ski rad wydzia³ów w sprawach osobowych. Pozytyw-
nie zaopiniowano propozycje przed³u¿enia lub zatrud-
nienia dla nastêpuj¹cych osób:  prof. dr. hab. Andrzeja
Skrêta, prof. dr. hab. Zbigniewa Szyndlara, dr. hab.
W³adys³awa Pañczyka, dr. hab. Kazimierza Krupy.
W ramach spraw ró¿nych senatorowie poparli wnio-
sek Uniwersytetu Opolskiego w sprawie uhonorowa-
nia tytu³em doktora honoris causa Jerzego Janickie-
go � scenarzysty i filmowca. Recenzentem w tej spra-
wie jest prof. dr hab. W. Bonusiak. Przedstawiono
te¿ wstêpny program organizacji w czerwcu Uniwer-
syteckich Dni Nauki oraz inicjatywê nadania Uczelni
imienia królowej Jadwigi.

    M.D.

Z obrad Senatu

Niezwyk³e uroczysto�ci, jakie mia³y miejsce w naszym
Uniwersytecie 20 lutego 2006 roku, zwi¹zane z dok-
toratem honorowym dla Ojca �wiêtego Jana Paw³a
II, pobudzaj¹ do ci¹g³ej refleksji nad dzie³em tego
Cz³owieka, najwiêkszego autorytetu moralnego cza-
sów wspó³czesnych, nad Jego znaczeniem dla Ko-
�cio³a, Polski i ka¿dego z nas. Uroczysto�ci siê skoñ-
czy³y, ale praca dopiero siê zaczyna. Praca nad dzie-
³em Jana Paw³a II i jego przyswojeniem przez Uni-
wersytet, który wpisa³ Karola Wojty³ê jako pierwsze-
go na listê swoich doktorów honoris causa. Je�li Uni-
wersytet rozpocznie rzeczywiste studia nad dorob-
kiem Jana Paw³a II, a my, profesorowie, studenci i in-
ni pracownicy tej uczelni, zaczniemy stosowaæ Jego
wskazania w praktyce, wtedy lutowe uroczysto�ci
nabior¹ jeszcze wiêkszego blasku. W przeciwnym
razie stan¹ siê tylko faktem historycznym, wartym je-
dynie odnotowania w anna³ach Uniwersytetu i Pod-
karpacia. Musimy zacz¹æ lekturê dzie³ Jana Paw³a II:
jego homilii, encyklik, listów, adhortacji, dzie³ literac-
kich, aby dope³niæ te piêkne uroczysto�ci tak¹ tre�ci¹,
która by³aby najmilsza Autorowi. Musimy na nowo
napiæ siê ze �ród³a Jego przemy�leñ i nauki. Musimy
� trawestuj¹c s³owa Tryptyku rzymskiego � i�æ do góry,
pod pr¹d, przedzieraæ siê, szukaæ, nie ustêpowaæ �
wszystko po to, by znale�æ prawdê.

W znakomitych przemówieniach ks. prof. dr. hab.
Stanis³awa Nabywañca i ks. arcybiskupa (dzi� kardy-
na³a nominata) Stanis³awa Dziwisza prócz oddania
ho³du naszemu Doktorowi znalaz³y siê w¹tki zwi¹za-
ne z uniwersytetem i prawd¹. W obu tekstach by³
obecny Jan Pawe³ II przez swoje nauczanie mówi¹-
ce o tym, jak uniwersytet ma s³u¿yæ prawdzie. I dla
nas te wskazówki s¹ najcenniejsze. W obu wypowie-
dziach zosta³y przytoczone s³owa wielkiego papie¿a
Polaka: Powo³aniem ka¿dego uniwersytetu jest s³u¿-
ba prawdzie, jej odkrywanie i przekazywanie innym.
Tymczasem dzisiaj to fundamentalne zadanie jest za-
gro¿one. Wspomina³ o tym niejednokrotnie Jan Pa-
we³ II, porównajmy tylko Jego wa¿n¹ dla ka¿dego
cz³onka wspólnoty uniwersyteckiej encyklikê Fides et
ratio. Cz³owiek wspó³czesny, id¹c za modnymi pr¹-

dami kulturowymi, zw³aszcza postmodernizmem, po-
wtarza za Pi³atem: Co to jest prawda? albo coraz czê-
�ciej mówi, ¿e obiektywnej prawdy nie ma, a ka¿dy z
nas ma swoje poznanie rzeczywisto�ci, które zale¿y
g³ównie od zmiennych paradygmatów kultury. Wed³ug
koncepcji ponowoczesnych nie ma prawdy absolut-
nej, nie ma uniwersalnej moralno�ci, nie istniej¹ ¿ad-
ne autorytety. Zagra¿a nam wizja nihilistyczna, która
� jak pisa³ Jan Pawe³ II � jest jednocze�nie odrzuce-
niem wszelkich fundamentów i negacj¹ wszelkiej
prawdy obiektywnej. Papie¿ twardo broni w³a�nie
prawdy obiektywnej i absolutnej. Broni prawdy o cz³o-
wieku i o Bogu. My, ludzie uniwersytetu, winni�my
z tej nauki czerpaæ pe³nymi gar�ciami. Nauczanie to
ocala podstawowy fundament aksjologiczny, utwier-
dza nas na pewnej drodze. Trzeba zatem stale do
niego siêgaæ. A któ¿ z nas przeczyta³ chocia¿by frag-
menty encykliki Fides et ratio? Porównajmy jeszcze
fragment z Rekolekcji watykañskich K. Wojty³y: Tak
wiêc cz³owiek jest sob¹ poprzez prawdê. Stosunek
do prawdy stanowi o cz³owieczeñstwie, konstytuuje
godno�æ osoby. Równocze�nie ten w³a�nie � we-
wnêtrzny i równocze�nie wyra�ny na zewn¹trz � sto-
sunek do prawdy jest czê�ci¹ integraln¹ owej tajem-
nicy cz³owieka, która znajduje swoje potwierdzenie
i ugruntowanie w Chrystusie, który daje �wiadectwo
Prawdzie. I znów zapytam, czy czytali�my jedn¹ z naj-
lepszych ksi¹¿ek II po³owy XX wieku � w³a�nie Reko-
lekcje watykañskie?

Ka¿dy fragment wspania³ego przemówienia kardy-
na³a Stanis³awa Dziwisza, który tak oryginalnie i g³ê-
boko dziêkowa³ w imieniu Papie¿a za ten dyplom,
mo¿e stanowiæ zachêtê do studiowania dzie³a Jana
Paw³a II. Kardyna³ mówi³ bowiem cytatami z Jego tek-
stów. Cz³owiek nie jest twórc¹ ani w³a�cicielem praw-
dy, on j¹ tylko ods³ania. Prawda jest w sposób szcze-
gólny powi¹zana z innymi warto�ciami, szczególnie
z dobrem i wolno�ci¹. Ludziom uniwersytetu � mówi³
Stanis³aw Dziwisz � potrzebna jest wielka wra¿liwo�æ
etyczna, a autonomia badañ koñczy siê tam, gdzie
delikatne sumienie badacza wyczuwa z³o. By³a mowa
o odpowiedzialno�ci za prawdê. Zafascynowa³o mnie

Praca dopiero siê zaczyna
Kazimierz O¿óg

zdanie, ¿e powinna nas obowi¹zywaæ asceza w jej
poszukiwaniu. Praca na uniwersytecie powinna kszta³-
towaæ nie tylko nasz¹ wiedzê, ale i powinna nas do-
skonaliæ wewnêtrznie. Prawda i uniwersytet przyna-
glaj¹ nas do pos³ugi my�lenia, bo przecie¿, jak mówi
napis na kamienicy przy ulicy Kanoniczej w Krako-
wie, w której mieszka³ m³ody ksi¹dz Karol Wojty³a:
Nie ma nic lepszego w cz³owieku prócz dobrego my-
�lenia.

 To tylko parê refleksji po doktoracie honoris causa
dla Jana Paw³a II. Dotycz¹ one naszego stosunku do
prawdy. S³ów tak wa¿nych jak prawda jest w tekstach
papieskich jeszcze wiele. Stanowi¹ one fundament
naszych warto�ci i drogowskaz, jak ¿yæ. Musimy je
studiowaæ, pochylaæ siê nad nimi, opracowywaæ
w dzie³ach naukowych, przybli¿aæ w kolejnych kon-
ferencjach. Doktorat honoris causa zobowi¹zuje. Pra-
ca dopiero siê zaczyna.

 A jak Ojciec �wiêty odczuwa³ przyrodê? Pisa³ prze-
cie¿ w Zdumieniu: Zatoka lasu zstêpuje/ w rytmie gór-
skich potoków/ ten rytm objawia mi Ciebie/ Przed-
wieczne �wiat³o. I na takie pytania tak¿e musimy daæ
odpowied� przez pog³êbione studia. Praca siê dopie-
ro zaczyna.

A jak pojmowa³ kulturê, polsko�æ, patriotyzm, s³u¿-
bê publiczn¹? Zaczynamy studiowaæ! A jak pojmo-
wa³...? Zaczynamy.

Rzeszów, 12 marca 2006

Na wyj¹tkowy czas
prze¿ywania Wielkiejnocy

¿yczenia rado�ci,
ciep³a i rodzinnych wiêzi
przy �wi¹tecznym stole

sk³adaj¹
Rektor i Senat UR

Fot. El¿bieta Wójcikiewicz
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Bogurodzica Dziewica, Bogiem s³awiena Mary-
ja � z tymi s³owami rycerze i ciury, a pó�niej po-
spolite ruszenie sz³o walczyæ z wrogami naszej
Ojczyzny. My, spo³eczno�æ akademicka Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego oraz drodzy naszemu
sercu szanowni go�cie zgromadzeni na dzisiej-
szej uroczysto�ci nawi¹zujemy do tej tradycji po
to, by uczciæ pamiêæ Papie¿a-Polaka, Jego �wi¹-
tobliwo�ci Jana Paw³a II. Papie¿a, który swym
nauczaniem i pos³ug¹ kap³añsk¹, swym ca³ym
¿yciem i cierpieniem mobilizowa³ zarówno pro-
fesorów, jak i m³odzie¿ do ¿ycia w prawdzie, do
¿ycia w pokoju, do poszanowania innych religii
i innych ludzi.

Z upowa¿nienia Senatu Uniwersytetu Rze-
szowskiego i w imieniu ca³ej spo³eczno�ci aka-
demickiej naszej uczelni otwieram nadzwyczaj-
ne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Nadzwyczajne dlatego, ¿e zwo³ane dla
upamiêtnienia zgody Jego �wi¹tobliwo�ci Jana
Paw³a II na nasz¹ pro�bê o przyjêcie tytu³u dok-
tora honoris causa naszego uniwersytetu. Przy-
pomnê, i¿ z inicjatyw¹ wyst¹pienia do Jego
�wi¹tobliwo�ci z pro�b¹, by zechcia³ przyj¹æ tê
godno�æ, wyst¹pi³o Kolegium Rektorskie. Zo-
sta³a ona z pe³nym szacunkiem poparta przez
Radê Wydzia³u Socjologiczno-Historycznego
i zaakceptowana jednomy�lnie przez Senat
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego �wi¹tobli-
wo�æ przychyli³ siê do naszej pro�by, ale nie-
stety przedwczesna Jego �mieræ nie pozwoli³a
nam na przybycie do Stolicy Piotrowej, by z³o-
¿yæ Jego �wi¹tobliwo�ci wyrazy najg³êbszej
wdziêczno�ci za przyjêcie doktoratu honorowe-
go. Postanowili�my zatem, by w rocznicê wy-
ra¿enia zgody przez Ojca �wiêtego na przyjê-
cie tego tytu³u zorganizowaæ dzisiejsz¹ uroczy-
sto�æ. Zdajemy sobie bowiem sprawê z faktu,
i¿ s¹ doktoraty honorowe, które stanowi¹
splendor dla obdarowanego. S¹ jednak i ta-
kie, które przynosz¹ na zawsze zaszczyt
uczelni, która tê godno�æ nadaje. Ten dok-
torat jest zaszczytem dla naszego uniwer-
sytetu, a jestem przekonany, i¿ spo³eczno�æ
akademicka sw¹ prac¹ i nauk¹ potrafi udo-
wodniæ, i¿ na ten zaszczyt zas³u¿y³a.

Otwieraj¹c nadzwyczajne posiedzenie Se-
natu Uniwersytetu Rzeszowskiego, wyra¿am
szczer¹ wdziêczno�æ drogim nam go�ciom,
którzy zaszczycili swymi osobami nasz¹ dzi-
siejsz¹ uroczysto�æ. Serdecznie i szczerze
witam Jego Eminencjê ks. kardyna³a Maria-

na Jaworskiego, metropolitê lwowskiego,
Jego Ekscelencjê przewodnicz¹cego Konfe-
rencji Episkopatu Polski ks. arcybiskupa Jó-
zefa Michalika. Z rado�ci¹ witam najbli¿sze-
go wieloletniego wspó³pracownika Ojca �wiê-
tego Jana Paw³a II, Jego Ekscelencjê ks.
arcybiskupa Stanis³awa Dziwisza. Witam
serdecznie ks. arcybiskupa Jana Martynia-
ka, metropolitê przemysko-warszawskiego
obrz¹dku greckokatolickiego. S¹ w�ród nas
Jego Ekscelencje biskupi ordynariusze: die-
cezji rzeszowskiej � ks. Kazimierz Górny,
sandomierskiej � Andrzej Dziêga, tarnowskiej
� Wiktor Skworc, biskup polowy Wojska Pol-
skiego ks. gen. Tadeusz P³oski.

Witam biskupów sufraganów z diecezji zamoj-
skiej, kieleckiej, przemyskiej i rzeszowskiej.

Szanowni pasterze Ko�cio³a Powszechnego.
Dziêkujê Wam raz jeszcze za przybycie, za
udzia³ w dzisiejszej Mszy �wiêtej, za to, ¿e ra-
zem z nami pochylacie siê dzisiaj nad naukami
Jego �wi¹tobliwo�ci Papie¿a Jana Paw³a II,
najwiêkszego autorytetu �wiata koñca XX i po-
cz¹tków XXI wieku.

Pozwólcie mi teraz Pañstwo powitaæ rów-
nie serdecznie drogich nam go�ci: parlamen-
tarzystów Unii Europejskiej, pos³ów i senato-
rów polskiego parlamentu. Wybaczcie mi
Pañstwo, i¿ dziêkuj¹c Wam za przybycie, nie
witam Was z imienia i nazwiska, ale w naszej
wdziêcznej pamiêci � spo³eczno�ci uniwersy-
teckiej � pozostan¹ zarówno ci, którzy przy-
czynili siê do utworzenia naszego uniwersy-
tetu, jak i ci, którzy w ci¹gu ostatnich piêciu
lat wspomagali nasz¹ dzia³alno�æ.  Dziêkujê
za przybycie i witam serdecznie gospodarzy
naszego województwa i miasta: pani¹ woje-
wodê Ewê Draus, pana marsza³ka Leszka
Deptu³ê i pana prezydenta Tadeusza Feren-
ca oraz ich wspó³pracowników.

�wiêto naszej uczelni, a jest nim dzisiejsza
uroczysto�æ, jest w pewnym stopniu tak¿e �wiê-
tem wszystkich uczelni rzeszowskich i ca³ego
Podkarpacia. Witam wiêc  serdecznie Rekto-
rów i Prorektorów Politechniki Rzeszowskiej,
WSIiZ, WSAiZ, WSZ, WSGS oraz pañstwo-
wych wy¿szych szkó³ zawodowych z naszego
województwa.

Cieszê siê, i¿ s¹ z nami dzisiaj tak¿e woje-
wódzki i miejski komendanci Policji, dowódca
21. Brygady SP, komendanci stra¿y po¿arnej
i stra¿y granicznej, cz³onkowie Rady Spo³ecz-

nej Uniwersytetu Rzeszowskiego, cz³onkowie
Kapitu³y Diecezji Rzeszowskiej oraz dzieka-
ni, proboszczowie i dyrektorzy szkó³ nosz¹-
cych imiê Jana Paw³a II, starostowie i burmi-
strzowie z Podkarpacia, a tak¿e zwi¹zani z na-
szym uniwersytetem dyrektorzy zak³adów pra-
cy, banków i innych wspó³pracuj¹cych z nami
podmiotów gospodarczych oraz reprezentanci
�wiata kultury i prawa z naszego miasta.
Wszystkim Wam dziêkujê za przybycie i ser-
decznie witam.

Dzisiejsza uroczysto�æ, jak ju¿ wspomnia-
³em, jest �wiêtem naszego uniwersytetu. ¯a-
³ujê, i¿ nie posiadamy obecnie takiej sali, któ-
ra mog³aby pomie�ciæ wszystkich naszych
pracowników i studentów. Witam jednak ser-
decznie obecnych i emerytowanych nauczy-
cieli akademickich i pracowników naszej
uczelni, studentów studiów dziennych i zaocz-
nych, absolwentów i studentów Uniwersytetu
III Wieku, obecnych zarówno na tej sali, jak
i uczestnicz¹cych w naszej uroczysto�ci za
pomoc¹ telebimu. Witam przedstawicieli mass
mediów. Cieszmy siê wszyscy z naszego
wspólnego �wiêta.

dokoñczenie wyst¹pienia � s. 16

Wyst¹pienie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr. hab. W³odzimierza Bonusiaka
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Drogi ksiê¿e biskupie Kazimierzu, Magnificen-
cjo, Senacie akademicki, drodzy Studenci,
szanowni i drodzy Pañstwo. Nie ukrywam, ¿e
z wielkim wzruszeniem i przejêciem wkraczam
dzi� w progi Uniwersytetu Rzeszowskiego,
w progi Alma Mater Ressoviensis, która jest
t¹ Alma Mater w szczególno�ci dla ludzi po-
szukuj¹cych prawdy, zamieszkuj¹cych tê piêk-
n¹ podkarpack¹ ziemiê. My�lê, ¿e te uczucia
towarzysz¹ nam, ilekroæ wchodzimy do swo-
istej �wi¹tyni prawdy, na teren wielkiego po-
znawczego wysi³ku ludzkiego umys³u, którym
jest ka¿dy uniwersytet. Tych uczuæ do�wiad-
czam zaw³aszcza dzi�, gdy przypad³ mi za-
szczyt uczestniczenia w uroczysto�ci og³osze-
nia tytu³u doktora honoris causa Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Bardzo zaszczytne, ale
zarazem wielce onie�mielaj¹ce jest dla mnie
to uczestnictwo, gdy¿ dokument tego najwy¿-
szego wyró¿nienia, którym dysponuje Uniwer-
sytet, mam odebraæ, i odebra³em, w imieniu
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. W statucie Wa-
szego Uniwersytetu odnalaz³em stosowny
zapis: Uniwersytet Rzeszowski nadaje tytu³
doktora honoris causa osobom, które w wy-
bitnym stopniu przyczyni³y siê do osi¹gniêcia
celów, którym s³u¿y Uniwersytet, a tak¿e wy-
bitnym uczonym polskim i zagranicznym. Do-
stojny Senat Waszej Uczelni uzna³, ¿e Jan
Pawe³ II spe³nia te kryteria i dlatego podj¹³
uchwa³ê przyznaj¹c¹ Mu ten zaszczytny ty-
tu³. W lutym 2005 roku Ojciec �wiêty z sza-
cunkiem go przyj¹³. W tym kontek�cie warto
przypomnieæ, ¿e pierwsz¹ polsk¹ uczelni¹,
która w swej kronice zapisa³a nadanie Papie-
¿owi tytu³u doktora honoris causa, by³ Uniwer-
sytet Jagielloñski. To historyczne wydarzenie
mia³o miejsce 22 czerwca 1983 roku � pod-
czas drugiej pielgrzymki Ojca �wiêtego do
Polski. By³o to zarazem wydarzenie bezpre-
cedensowe, co podkre�li³ On w swoim prze-
mówieniu. Jego s³owa: Je¿eli pragniecie, Ma-
gnificencjo, czcigodny Senacie, abym przyj¹³
doktorat honoris causa, to czyniê to w duchu
pos³uszeñstwa wobec Alma Mater, chocia¿
regu³y mojego urzêdu tego nie przewiduj¹. Ale
ponad wszystkie regu³y urzêdu zawsze pozo-
staje pos³uszeñstwo rodzicom. Pó�niej to
pierwsze pos³uszeñstwo poszerzy³o siê, obej-
muj¹c inne Uniwersytety Alma Mater, które
tak¿e uhonorowa³y Ojca �wiêtego tym tytu-
³em. By³y wiêc kolejne doktoraty honoris cau-

sa wy¿szych uczelni � Polski i �wiata. Dziw-
nym zrz¹dzeniem Opatrzno�ci pierwszy dok-
torat honoris causa nada³ Papie¿owi Polako-
wi najstarszy uniwersytet w naszej Ojczy�nie
� Uniwersytet Jagielloñski. Natomiast po raz
ostatni ten zaszczytny tytu³ przyzna³ Ojcu
�wiêtemu najm³odszy polski uniwersytet �
Uniwersytet Rzeszowski, istotnie najm³odszy
w wielkiej rodzinie uniwersytetów polskich,
gdy¿ powo³any do istnienia 7 czerwca 2001
roku jako dobro ca³ego spo³eczeñstwa, a do-
bro szczególnie cenne dla regionu podkarpac-
kiego, któremu chce s³u¿yæ. Mo¿na by powie-
dzieæ, ¿e w �wiêtowanie Waszego piêciolecia
wpisuje siê ostatni doktorat honoris causa
Jana Paw³a II. Ostatni, bowiem przyj¹³ go w lu-
tym ubieg³ego roku. Wkrótce mia³o siê oka-
zaæ, ¿e zacz¹³ siê czas Jego odchodzenia do
domu Ojca, które dope³ni³o siê 2 kwietnia 2005
roku, w wigiliê �wiêta Mi³osierdzia Bo¿ego.
Dzi�, kiedy up³ywa rok od tamtych wydarzeñ,
od tego �wiadectwa, które Jan Pawe³ II da³
w ewangelii cierpienia, prze¿ywamy uroczy-
sto�æ og³oszenia przyznanego Mu doktoratu
honoris causa. W tajemnicy �wiêtych obco-
wania On jest z nami. A ja z pokor¹ i mi³o�ci¹
pragnê u¿yczyæ Mu swoich r¹k i ust, by móg³
wzi¹æ zaszczytny dyplom i przemówiæ do nas.

Szanowni Pañstwo, to co w tej podnios³ej
chwili chcia³bym powiedzieæ, to bêd¹ Jego
s³owa � z pietyzmem zaczerpniête z przemó-
wieñ i dokumentów Jego papieskiego naucza-
nia. Jestem pewien, ¿e najpierw Ojciec �wiê-
ty da³by wyraz swej rado�ci z powodu, ¿e ist-
nieje Uniwersytet Rzeszowski. Powiedzia³by:
Alma Mater Ressoviensis � dobrze ¿e jeste�.
A nawi¹zuj¹c do s³ów wypowiedzianych z oka-
zji sze�æsetlecia Wydzia³u Teologicznego Uni-
wersytetu Jagielloñskiego, stwierdzi³by, ¿e
Uniwersytet Rzeszowski mimo swej m³odo�ci
zakorzenia siê w ca³ej historii polskiej nauki,
która wziê³a swój pocz¹tek z owej jagielloñ-
skiej fundacji sprzed sze�ciuset lat. Z kolei
wyrazi³by swoj¹ wdziêczno�æ za to, ¿e od piê-
ciu lat na poziomie akademickim s³u¿y on pol-
skiej nauce, przez co ma znacz¹cy udzia³
w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, której
jednym z zasadniczych filarów jest nauka.
Kultura za� ma podstawowe znaczenie dla
cz³owieka i narodu. Wielokrotnie da³ temu
wyraz wobec najwy¿szych �wiatowych gre-
miów, stwierdzaj¹c: Cz³owiek jest nie tylko

twórc¹ kultury, ale ¿yje kultur¹. I ¿yje poprzez
kulturê. Tak¿e naród ¿yje kultur¹ i ¿yje poprzez
swoj¹ kulturê. Jest ona fundamentem jego
duchowej to¿samo�ci i jego duchowej suwe-
renno�ci. Z rado�ci¹ podziêkowa³by za przy-
znane Mu najwy¿sze uniwersyteckie odzna-
czenie, jak równie¿ za dzisiejsz¹ mo¿liwo�æ
bycia z Wami, lud�mi nauki, widz¹c w tym
kontynuacjê swoich licznych spotkañ ze �wia-
tem akademickim w imiê wspólnej mi³o�ci do
prawdy. Jak wiadomo, te spotkania zaczê³y
siê w czasach, gdy sam czynnie uprawia³ na-
ukê, prowadz¹c wyk³ady na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego i na
Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego oraz w wy¿szych seminariach
duchownych Krakowa. Pó�niej, jako biskup,
przy ró¿nych okazjach, np. rekolekcji czy dzie-
lenia siê op³atkiem, spotyka³ siê z lud�mi na-
uki uczelni krakowskich. Nie muszê dodawaæ,
¿e w tamtych trudnych czasach wymaga³o to
odwagi, liczenia siê z przykrymi konsekwen-
cjami. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e na ogó³
tej odwagi nie zabrak³o, ¿e sprawdzali siê lu-
dzie, sprawdza³a siê ich wierno�æ prawdzie
(przemówienie z Torunia). Tym spotkaniom

Przemówienie JE Arcybiskupa Stanis³awa Dziwisza
podczas uroczysto�ci 20 II 2006 r.
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pozosta³ wierny nawet po wyborze na Stolicê
Piotrow¹. Tak wiêc spotyka³ siê ze �rodowi-
skami akademickimi nie tylko w Rzymie i w
Castel Gandolfo, ale i podczas swoich podró-
¿y, w tym tak¿e do Polski.

Nasuwa siê pytanie � dlaczego Ojciec �wiê-
ty chcia³ siê spotykaæ z lud�mi nauki i bardzo
ceni³ te spotkania, z wdziêczno�ci¹ przyjmo-
wa³ tak¿e tytu³ doktora honoris causa? Z ra-
do�ci¹ spotyka³ siê z lud�mi nauki, gdy¿ wi-
dzia³ w tym opatrzno�ciowy znak stale rozwi-
jaj¹cego siê dialogu miêdzy nauk¹ a wiar¹.
Jak wiadomo, zw³aszcza od czasów o�wiece-
nia pokutuje zgubny roz³am pomiêdzy wiar¹
a rozumem, przeciwstawianie prawdy rozumu
prawdzie wiary. W tym roz³amie, który wyrz¹-
dzi³ niepowetowane szkody nie tylko dla reli-
gii, ale i kultury, wyra¿a siê jeden z wielkich
dramatów cz³owieka � s³owa Ojca �wiêtego.
Dlatego potrzebna jest dzisiaj praca na rzecz
pojednania wiary i rozumu. Takie pojednanie
jest i konieczne, i mo¿liwe. Dzieje siê tak dla-
tego, ¿e wiara i rozum � fides et ratio � s¹ jak
dwa skrzyd³a, na których duch ludzki unosi siê
ku kontemplacji prawdy. A my dzisiaj coraz
lepiej rozumiemy, ¿e chocia¿ do prawdy do-
chodzimy ró¿nymi drogami, to jednak zawsze
chodzi o tê sam¹ prawdê. Co wiêcej, Ojciec
�wiêty z rado�ci¹ móg³ stwierdziæ, ¿e owoce
pracy na rzecz pojednania daj¹ siê ju¿ zauwa-
¿yæ, gdy¿ coraz bardziej narasta �wiadomo�æ,
¿e nauka i wiara nie s¹ sobie obce, ¿e na-
wzajem siebie potrzebuj¹ i nawzajem siê uzu-
pe³niaj¹ (przemówienie z Castel Gandolfo).

Szanowni Pañstwo, Ojciec �wiêty, spotyka-
j¹c siê z Wami, zapewnia³, i¿ sprawê nauki
nosi g³êboko w swym sercu, ¿e bardzo le¿y
Mu na sercu troska o taki kszta³t uniwersyte-
tu i szko³y wy¿szej, by wp³yw, jaki wywieraj¹
na �wiat i na ¿ycie ka¿dego cz³owieka, ozna-
cza³ zawsze dobro, mo¿liwie jak najwiêksze
dobro � w ka¿dej dziedzinie. W tej Jego tro-
sce o naukê w gruncie rzeczy wyra¿a³a siê
troska o cz³owieka, który jest drog¹ Ko�cio³a,
którego Chrystus Odkupiciel zawierzy³ Ko�cio-
³owi. Ojciec �wiêty dostrzega³ wiele niepoko-
j¹cych zjawisk w �wiecie nauki, na które pra-
gn¹³ Was uwra¿liwiæ, by razem z Wami je po-
dejmowaæ i rozwi¹zywaæ dla dobra nauki
i cz³owieka.

Nihil est in hominem bonamente menius �
W cz³owieku nie ma nic lepszego od dobrego
my�lenia � taka inskrypcja znajduje siê nad
bram¹ domu D³ugosza przy ulicy Kanonicz-
nej w Krakowie. Troskê o tê mens bona
w szczególny sposób podejmuje uniwersytet,
jako wspólnota ucz¹cych i nauczanych, któ-
rych jednoczy mi³o�æ do prawdy i odpowie-
dzialno�æ za ni¹. To Wy, ludzie nauki, w imiê
tej mi³o�ci i odpowiedzialno�ci podejmujecie
trud poznawania prawdy, jej przekazywania

i obrony, a tak¿e ¿ycia wed³ug niej. Jako lu-
dzie nauki dobrze znacie trud zwi¹zany z po-
szukiwaniem prawdy. Droga doñ jest bowiem
daleka, wymaga wytrwa³o�ci, wielu wyrzeczeñ
i samozaparcia, mo¿na by powiedzieæ � swo-
istej ascezy. Co wiêcej, w naszych czasach
trzeba nadto stawiæ czo³o trudno�ciom godz¹-
cym w sam¹ naukê, podwa¿aj¹cym sens jej
uprawiania. Wielkiego hartu ducha wymaga
niepoddawanie siê takim kierunkom my�lenia
jak sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i ni-
hilizm. Ojciec �wiêty z wielk¹ trosk¹ stwier-
dza: Dzisiaj nierzadko usi³uje siê nam wmó-
wiæ, ¿e skoñczy³ siê bezpowrotnie czas pew-
no�ci poznania prawdy oraz ¿e jeste�my
nieodwo³alnie skazani na totalny brak sensu,
na prowizoryczno�æ poznania, ci¹g³¹ zmien-
no�æ i wzglêdno�æ. Zarazem ludziom nauki
stawia siê wielkie zadanie, którym jest nagl¹-
ca konieczno�æ potwierdzenia podstawowe-
go zaufania do ludzkiego rozumu i jego zdol-
no�ci do poznania prawdy, tak¿e tej prawdy
absolutnej i ostatecznej.

Nihil est in hominem bonamente menius �
W cz³owieku nie ma nic lepszego od dobrego
my�lenia. W tej maksymie przez dobre my-
�lenie mo¿na zrozumieæ nie tylko to, które
przestrzega wszystkich rygorów badania na-
ukowego, jest metodycznie poprawnym po-
szukiwaniem prawdy. S¹dzê, ¿e dopuszczal-
ne jest t³umaczenie wyra¿enia bona mens �
dobre my�lenie � przez my�lenie, które jest
dla prawdziwego dobra, s³u¿y prawdziwemu
dobru cz³owieka. Staje wiêc przed nami za-
gadnienie odpowiedzialno�ci moralnej cz³o-
wieka nauki. Wszyscy dobrze wiemy, jak bar-
dzo aktualna, jak niezwykle donios³a ta spra-
wa sta³a siê w naszych czasach. Wraz
z niebywa³ym rozwojem nauk i postêpem tech-
nicznym rodz¹ siê pytania o granice ekspery-
mentu i ingerencjê w �wiat przyrody. Wobec
tych pytañ staje cz³owiek, który coraz czê�ciej
lêka siê wytworów w³asnego rozumu i w³asnej
wolno�ci, czuje siê zagro¿ony. Oczywi�cie
nauce przys³uguje s³uszna autonomia, a lu-
dzie nauki nie powinni byæ poddawani ¿ad-
nym naciskom, jak choæby tym, których �ró-
d³em jest kryterium korzy�ci ekonomicznej.
Cz³owiek nie jest twórc¹ ani w³a�cicielem
prawdy, on j¹ jedynie odkrywa dla dobra
wszystkich. Nie jest te¿ w³a�cicielem �wiata,
którego winien byæ roztropnym i odpowiedzial-
nym gospodarzem. Dlatego autentyczna wol-
no�æ badañ naukowych nie mo¿e abstraho-
waæ od kryterium prawdy i dobra. Innymi s³o-
wy, autonomia nauk koñczy siê tam, gdzie
prawe sumienie badacza rozeznaje z³o, z³o
metody, celu czy skutku (to wszystko s¹ my-
�li z przemówieñ Ojca �wiêtego). Ludziom
nauki potrzebna jest szczególna wra¿liwo�æ
etyczna, dziêki której mo¿e byæ zachowana

bardzo istotna dla nauki wiê� miêdzy prawd¹
a dobrem. Tych dwóch spraw nie mo¿na bo-
wiem od siebie oddzielaæ. Zasady wolno�ci
badañ naukowych nie wolno oddzielaæ od
odpowiedzialno�ci etycznej ka¿dego uczone-
go. W tym �wietle trzeba równie¿ widzieæ za-
dania uniwersytetu, który nie mo¿e siê ogra-
niczaæ do przekazywania wiedzy, ale winien
byæ miejscem kszta³towania prawego sumie-
nia. Jego powinno�ci¹ jest pielêgnowaæ i prze-
kazywaæ nie tylko wiedzê naukow¹, ale tak¿e
m¹dro�æ, o której mówi Sobór Watykañski II:
Epoka nasza bardziej ni¿ czasy ubieg³e po-
trzebuje takiej m¹dro�ci, która by wszystkie
rzeczy nowe, jakie cz³owiek odkrywa, czyni³a
bardziej ludzkimi. Przysz³ym losom �wiata
grozi bowiem niebezpieczeñstwo, je�li ludzie
nie stan¹ siê m¹drzejsi.

Od Alma Mater Jagiellonica oprócz maksy-
my znad bramy domu D³ugosza przywo¿ê
jeszcze przes³anie sarkofagu, który kryje do-
czesne szcz¹tki jej �wiêtego profesora.
W akademickiej kolegiacie �w. Anny jedn¹
z kaplic po�wiêcono �w. Janowi z Kêt. Jego
sarkofag podtrzymuj¹ postacie uosabiaj¹ce
cztery tradycyjne wydzia³y uniwersytetu � me-
dycynê, prawo, filozofiê i teologiê. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e w ten sposób trafnie zosta³o ujê-
te zadanie uniwersytetu, który poprzez wysi-
³ek badawczy wielu dyscyplin stopniowo zbli¿a
siê ku prawdzie najwy¿szej. Ten sarkofag zda-
je siê nadto mówiæ o potrzebie solidarno�ci
ró¿nych nauk w s³u¿bie cz³owiekowi i w od-
krywaniu coraz pe³niejszej prawdy o nim sa-
mym i o otaczaj¹cym go �wiecie. Kiedy pa-
trzê na ten sarkofag, nasuwa mi siê jeszcze
jedna refleksja � o nauce jako drodze do �wiê-
to�ci. Postacie symbolizuj¹ce dyscypliny na-
ukowe podtrzymuj¹ sarkofag z relikwiami �w.
Jana � jakby chcia³y powiedzieæ, ¿e przez
uprawianie nauki cz³owiek mo¿e wznie�æ siê
ku �wiêto�ci, która ze swej strony stanowi jakby
najwy¿sze uwieñczenie trudu poszukiwania
prawdy. Na potwierdzenie s³uszno�ci mojej re-
fleksji chcia³bym przywo³aæ to, co Ojciec �wiêty
powiedzia³ o s³udze Bo¿ym Jerzym Ciesielskim,
tragicznie zmar³ym docencie Politechniki Kra-
kowskiej, którego pamiêæ czci siê we wspomnia-
nej kolegiacie �w. Anny. Jan Pawe³ II da³ o nim
takie �wiadectwo: Pos³ugê uczonego, pos³ugê
my�lenia uczyni³ drog¹ do �wiêto�ci. Mówi¹c
o powo³aniu cz³owieka nauki, nie mo¿emy po-
min¹æ równie¿ i tej perspektywy.

Szanowni Pañstwo, koñcz¹c, jeszcze raz
pragnê serdecznie podziêkowaæ za zaszczyt
powierzenia mi dyplomu jako znaku i dowo-
du, ¿e Uniwersytet Rzeszowski przyzna³ tytu³
doktora honoris causa Ojcu �wiêtemu, które-
go ca³e ¿ycie by³o wielkim �wiadectwem przy-
mierza rozumu, wiary i �wiêto�ci.
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Magnificencjo Panie Rektorze, dostojny
Senacie, wielce szanowni Uczestnicy uro-
czysto�ci. Rado�æ Uniwersytetu Rzeszow-
skiego z dzisiejszej uroczysto�ci sta³a siê
rado�ci¹ ca³ej naszej diecezji i Podkarpa-
cia. Uroczysto�æ ta jest donios³ym wydarze-
niem tak¿e natury religijnej. W jej progra-
mie zaznaczono te¿ taki punkt: S³owo bi-
skupa rzeszowskiego. Wyznajê, ¿e tym
jednym s³owem, dzisiaj najprawdziwszym
i najbardziej adekwatnym do tego, co tutaj
prze¿ywamy, jest s³owo wdziêczno�æ,
a raczej s³owa wdziêczno�ci, które pragnê
razem z ksiêdzem biskupem Edwardem i z
obecnymi kap³anami naszej diecezji wyra-
ziæ przede wszystkim Ojcu �wiêtemu Jano-
wi Paw³owi II � s³udze Bo¿emu � za to, ¿e
w lutym ubieg³ego roku zechcia³ przyj¹æ ty-
tu³ doktora honoris causa Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Ufamy, ¿e modli siê za
nami i bêdzie nas otacza³ swoj¹ opiek¹
z nieba. Wdziêczno�æ wyra¿am szanownym
uczestnikom uroczysto�ci: Eminencji, dro-
giemu ksiêdzu kardyna³owi Marianowi Ja-
worskiemu, metropolicie lwowskiemu,
przewodnicz¹cemu Konferencji Episkopa-
tu Ukrainy; arcybiskupowi Józefowi Micha-
likowi, metropolicie przemyskiemu, prze-
wodnicz¹cemu Konferencji Episkopatu
Polski, z biskupem Adamem Szalem i bi-
skupem Marianem Rojkiem � rodakiem
Rzeszowa; arcybiskupowi Janowi Marty-
niakowi, metropolicie przemysko-warszaw-
skiemu obrz¹dku greckokatol ickiego.
Wdziêczno�æ wyra¿am ksiê¿om biskupom.
S¹ z nami: ks. biskup tarnowski Wiktor
Skworc, ks. biskup Andrzej Dziêga � bi-
skup sandomierski, z biskupem Marianem
Ziemia³kiem i biskupem Edwardem Fran-
kowskim. Jest z nami ks. biskup genera³
Tadeusz P³oski � biskup polowy Wojska
Polskiego, z panami genera³ami, z ksiê-
dzem kanclerzem i z ksiêdzem probosz-
czem katedry polowej. Duchow¹ ³¹czno�æ
z nami przekaza³ te¿ abp Nowak. S¹ tak¿e
ksiê¿a pra³aci z Zamo�cia, delegaci bisku-
pa Jana �rutwy. Dziêkujê za obecno�æ
i prze¿ywanie z nami tej uroczysto�ci.
Szczególne s³owa wdziêczno�ci sk³adam na
rêce arcybiskupa Stanis³awa Dziwisza,

metropolity krakowskiego, wiernego i odda-
nego bez reszty sekretarza Jana Paw³a II.
Drogi ksiê¿e arcybiskupie Stanis³awie � Bóg
zap³aæ. Bardzo serdecznie dziêkujê wszyst-
kim Wam, Szanowne Panie i Panowie, Sio-
stry i Bracia, za udzia³ w tym zgromadze-
niu, przedstawicielom uniwersytetów, uczel-
ni wy¿szych � Rzeszowa, Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie. Dziêkujê
przedstawicielom wielu instytucji � parla-
mentu, tak¿e europejskiego, w³adzom sa-
morz¹dowym � z Panem Prezydentem, w³a-
dzom wojewódzkim � za to, ¿e bior¹ udzia³
w tym zgromadzeniu, które jest swoistym
ho³dem sk³adanym Janowi Paw³owi II przez
Uniwersytet Rzeszowski i przez nas. Spe-
cjalne serdeczne podziêkowanie i gratula-
cje sk³adam Magnificencji Panu Rektorowi
i dostojnemu Senatowi Uniwersytetu Rze-
szowskiego oraz wspólnocie akademickiej
za podjêt¹ w ubieg³ym roku decyzjê,
a teraz za zorganizowanie dzisiejszej uro-
czysto�ci. Dziêkujê tak¿e za pami¹tkow¹ ta-
blicê umieszczon¹ w holu g³ównego budyn-
ku, któr¹ za moment ods³onimy i po�wiêci-
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my, oraz za towarzysz¹ce temu wydarzeniu
piêkne wystawy dotycz¹ce pobytu Ojca
�wiêtego na Podkarpaciu i publikacje ksi¹¿-
kowe. Dziêkujê wspania³emu Chórowi Aka-
demickiemu za piêkny program, który u�wiet-
ni³ nasz¹ uroczysto�æ. Dzi� o godzinie 830

w ko�ciele akademickim pw. �w. Jadwigi Kró-
lowej w uroczystej mszy �w. dziêkowali�my
Panu Bogu za osobê i pos³ugê Jana Paw-
³a II. By³ On bowiem darem i tajemnic¹, da-
rem dla Ko�cio³a, ojczyzny i ca³ego �wiata �
Bo¿ym darem. Zanosili�my tak¿e modlitwy
o rych³¹ Jego beatyfikacjê.

Szanowni Pañstwo, niech dzisiejsze
spotkanie ze s³ug¹ Bo¿ym Janem Paw-
³em II pomaga nam wszystkim bardziej
mi³owaæ Pana Boga i darzyæ dobroci¹
ka¿dego cz³owieka. Uniwersytetowi Rze-
szowskiemu ¿yczymy za� radosnego
i wiernego wype³niania s³ów, które wid-
niej¹ na stronie tytu³owej zaproszenia,
s³ów papie¿a Jana Paw³a II: Uniwersyte-
cie, s³u¿ prawdzie. S³u¿¹c prawdzie, s³u-
¿ysz cz³owiekowi. A ja dodam: W ten
sposób s³u¿ysz Bogu i Polsce.
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Jadwiga by³a córk¹ Ludwika Wêgierskiego An-
dewageñskiego (Anjou) i El¿biety Bo�niaczki
oraz prawnuczk¹ W³adys³awa £okietka. Do-
k³adna data urodzenia � 18 lutego 1374 r. do-
tychczas nie by³a pewna. W Europäische
Stammtafeln przyjêto, ¿e przysz³a na �wiat 15
lutego 1374 r. Tablice te s¹ najbardziej kom-
petentnym opracowaniem genealogicznym
sporz¹dzonym przez wybitnych historyków
europejskich. Podstaw¹ do jej ustalenia jest
informacja podana przez Zygmunta Wdowi-
szewskiego (Genealogia Jagiellonów, War-
szawa 1968, s. 34�35). Autor tej pracy opar³
siê na notatce w �Kalendarzu Krakowskim�
o odwo³aniu przez Jadwigê zarêczyn z Wil-
helmem austriackim (15 lutego 1386 r.), co
mog³a uczyniæ prawnie z chwil¹ osi¹gniêcia
wieku sprawnego, czyli 12 lat. Na tej podsta-
wie przyjêto, i¿ Jadwiga urodzi³a siê 15 lute-
go 1374 r. Król Ludwik, jeden z najwybitniej-
szych monarchów tego okresu, stara³ siê po-
zyskaæ Habsburgów w czasie prowadzonej
wojny z Wenecj¹. Leopold III austriacki zwró-
ci³ siê do Ludwika na pi�mie (18 sierpnia
1374 r.), prosz¹c o rêkê Jadwigi dla najstar-
szego syna Wilhelma. Projekt zyska³ aproba-
tê króla Wêgier 4 marca 1375 r., a 15 czerw-
ca 1378 r. odby³y siê zarêczyny Jadwigi z Wil-
helmem. Na mocy uk³adu miêdzy dzieæmi
odby³ siê w Haimburgu uroczysty �lub, po
czym odes³ano Jadwigê na dwór wiedeñski.
Zgodnie z uk³adem mia³o doj�æ do dope³nie-
nia ma³¿eñstwa, gdy oboje osi¹gn¹ wymaga-
ny wiek (Jadwiga � 12 lat, Wilhelm � 14 lat).
Jadwiga powróci³a na dwór wêgierski na wie�æ
o �mierci starszej siostry Katarzyny w 1379 r.
Chocia¿ w dalszym ci¹gu starano siê dotrzy-
maæ porozumienia z Habsburgami, zaistnia³a
potrzeba zmiany planów sukcesyjnych. Zgon
króla Ludwika (10 wrze�nia 1382 r.) spowo-
dowa³ dalsze korekty planów dotycz¹cych
nastêpstwa tronu w Polsce i na Wêgrzech.
Wobec braku potomstwa mêskiego wdowa
El¿bieta Bo�niaczka zmuszona by³a zaj¹æ siê
spraw¹ objêcia tronu w Polsce i na Wêgrzech
przez jej córki: Mariê i Jadwigê. Starsza Ma-
ria zosta³a ¿on¹ Zygmunta Luksemburczyka.

Polacy za¿¹dali od wdowy El¿biety Bo-
�niaczki, by do Polski przys³a³a m³odsz¹ cór-
kê Jadwigê. Dodatkowo nie chcieli siê zgo-

dziæ na rz¹dy Zygmunta Luksemburczyka.
Niekorzystna sytuacja na Wêgrzech zmusi³a
królow¹-wdowê do wys³ania do Polski Jadwi-
gi. 16 pa�dziernika 1384 r. odby³a siê w Kra-
kowie koronacja Jadwigi na króla Polski.
W uroczysto�ci miêdzy innymi wzi¹³ udzia³
dawny lekarz króla Ludwika, a ówczesny bi-
skup krakowski Jan Radlica. Polacy podob-
nie jak i El¿bieta Bo�niaczka nie mieli ¿ad-
nych zobowi¹zañ w stosunku do Wilhelma
Habsburga. 18 stycznia 1385 r. do Krakowa
przyby³o poselstwo do Jagie³³y, wielkiego ksiê-
cia litewskiego, prosz¹c o rêkê Jadwigi. Pro-
pozycja ta zyska³a aprobatê mo¿nych krakow-
skich. Podobno biskup Radlica, znajomy Ja-
dwigi jeszcze z czasów jego pobytu w Budzie,
mia³ przekonywaæ j¹ do ma³¿eñstwa z Jagie³-
³¹ oraz chrystianizacji Litwy. W 1385 r. zosta-
³a zawarta w Krewie unia polsko-litewska,
a jednym z jej warunków by³o ma³¿eñstwo Ja-
dwigi z Jagie³³¹.

Habsburgowie podjêli dzia³ania w Budzie
i do Polski przyby³ wraz z Wilhelmem przy-
chylny temu projektowi ma³¿eñskiemu W³ady-
s³aw Opolczyk. Chocia¿ powsta³a pó�niej le-
genda wspomina o próbie spotkania Jadwigi
z Wilhelmem, to jednak nie ma w tym prawdy.
W �redniowieczu takie projekty ma³¿eñskie nie
by³y czym� wyj¹tkowym. Dochodzi³o do nich
bardzo czêsto i wiele z nich odwo³ywano.
A. Wyrobisz podkre�li³, i¿ pobyt na dworze
wiedeñskim (1378�1379) z pewno�ci¹ nie wy-
war³ ¿adnego wp³ywu na piêcioletni¹ królew-
nê. Podobnie mog³o byæ w przypadku Wilhel-
ma. Z pewno�ci¹ Jadwiga bardziej prze¿ywa³a
rozstanie z ojcem i matk¹ oraz siostrami.

Najwa¿niejsz¹ spraw¹ w 1386 r. by³o od-
wo³anie w katedrze na Wawelu haimburskie-
go �lubu. Sta³o siê to 15 lutego 1386 r. Wtedy
te¿ Jagie³³o przyj¹³ chrzest. Po tych uroczy-
sto�ciach dosz³o do zawarcia �lubu z W³ady-
s³awem Jagie³³¹ oraz jego koronacji na króla
Polski (4 marca). Jagie³³o wyp³aci³ bardzo
szybko odszkodowanie Wilhelmowi Habsbur-
gowi. Od tego momentu mo¿na odnotowaæ
rz¹dy Jadwigi i Jagie³³y. Jadwiga zaczê³a ty-
tu³owaæ siê równie¿ dziedziczk¹ Rusi.
W zwi¹zku z tym najwa¿niejszym zadaniem
Jadwigi by³o odzyskanie utraconych przez Pol-
skê prowincji. W 1387 r. Jadwiga wyruszy³a

na Ru� Czerwon¹ w celu przy³¹czenia jej do
Polski. Prowadzi³a ona wyprawê rycerstwa
ma³opolskiego, zajmuj¹c grody i miasta jako
pe³noprawny w³adca Polski. To wydarzenie
³¹czy Jadwigê z terenami obecnej wschodniej
Polski. Jadwiga dwukrotnie przebywa³a
w Przemy�lu. Z ca³¹ pewno�ci¹, jad¹c z Kra-
kowa do Lwowa, podró¿owa³a równie¿ przez
teren obecnego województwa podkarpackie-
go. We Lwowie (8 marca 1387 r.) potwierdzi-
³a przywileje miejskie i przyjê³a ho³d Piotra,
hospodara Mo³dawii (26 wrze�nia 1387 r.).
Podobnie mog³a potwierdziæ przywileje innych
miast po³o¿onych na naszym terenie. Z 1393 r.
pochodzi nadanie Jadwigi dla Jana z Tarno-
wa, wojewody sandomierskiego, wielkich po-
siad³o�ci na Rusi, a wiêc przede wszystkim
Jaros³awia i Przeworska. Od tej chwili dobra
jaros³awskie nale¿a³y do potomków Jana Tar-
nowskiego (Leliwitów Jaros³awskich).

W tym czasie Jagie³³o dokona³ chrystiani-
zacji Litwy. Czyni³ to równie¿ w imieniu Ja-
dwigi. Królowa z kolei zadba³a o wysy³kê do
Wilna ksi¹g liturgicznych oraz sprzêtów ko-
�cielnych dla katedry wileñskiej i innych ko-
�cio³ów. Ksi¹¿êta litewscy z³o¿yli ho³d lenny
Jadwidze, co by³o dowodem utrwalenia unii
Polski z Litw¹.

Z biegiem lat rós³ autorytet Jadwigi i zy-
skiwa³a coraz wiêkszy wp³yw na rz¹dy. Jej
uroda oraz temperament i dobroæ serca
znane by³y powszechnie w kraju. Uczestni-
czy³a równie¿ w dzia³aniach dyplomatycz-
nych, przyczyniaj¹c siê do poprawienia sto-
sunków z Krzy¿akami, prowadz¹c z wiel-
kim mistrzem Zakonu korespondencjê.
Odegra³a donios³¹ rolê w porozumieniu Ja-
gie³³y z Witoldem (5 sierpnia 1392 r.). Po-
dejmowa³a te¿ negocjacje miêdzy braæmi
a kuzynami mê¿a s³u¿¹ce zapewnieniu Li-
twie wzglêdnego spokoju. Wyst¹pi³a czyn-
nie przeciwko szwagrowi Zygmuntowi Luk-
semburczykowi, doprowadzaj¹c do spotka-
nia z siostr¹ Mari¹ w S¹czu. Stara³a siê
doprowadziæ do trwa³ego porozumienia
z Konradem von Jungingenem, wielkim mi-
strzem Zakonu. Starania te nie przynios³y
spodziewanych rezultatów. Oburzona dzia-
³aniem Krzy¿aków Jadwiga zapowiedzia³a
im w nied³ugim czasie wojnê.

�wiêta Jadwiga Wawelska,
królowa Polski (1374�1399)

Jerzy Horwat

PATRON UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO � PROPOZYCJE
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W ostatnich latach panowania planowa³a or-
ganizacjê krucjaty przeciwko Turkom i Tata-
rom. Bullê papie¿a Bonifacego IX dotycz¹c¹
takiej wyprawy przywióz³ do Polski Wojciech
Jastrzêbiec, kanclerz Jadwigi.

Du¿e zas³ugi po³o¿y³a Jadwiga w dziedzi-
nie kszta³cenia m³odzie¿y. Jej przypisuje siê
wznowienie uniwersytetu w Krakowie w 1390
r. �wiadczy o tym mowa Bart³omieja z Jas³a,
s³awi¹ca zas³ugi króla, oraz Jana Radlicy, bi-
skupa krakowskiego. Z 11 stycznia 1397 r.
pochodzi bulla papie¿a Bonifacego IX powo-
³uj¹ca wydzia³ teologiczny w Krakowie. Papie¿
wyda³ ten dokument na pro�bê króla W³ady-
s³awa oraz Jadwigi. W tym te¿ roku Jadwiga
ufundowa³a na uniwersytecie praskim bursê
dla m³odzie¿y litewskiej oraz z krain s¹sied-
nich, a wiêc z Rusi. W testamencie Jadwigi
znalaz³y siê zapisy na rzecz nadania uczelni
w³a�ciwej rangi. Z sum zapisanych przez ni¹
zakupiono domy na potrzeby uniwersytetu.

W³adczyni obok szerokiej akcji charytatyw-
nej w³¹cza³a siê te¿ bardzo w ¿ycie dwor-
skie. Zawdziêczaj¹ jej nadania klasztory do-
minikañskie we Lwowie i Sandomierzu.
W 1395 r. Jadwiga przyczyni³a siê do ufun-
dowania przez mieszczan bieckich szpitala
w tym mie�cie.

Jadwiga zmar³a 17 lipca 1399 r. Kult jej
zacz¹³ siê rozwijaæ bardzo szybko, a jego
propagatorem by³ równie¿ W³adys³aw Ja-
gie³³o. Opinie o �wiêto�ci Jadwigi pojawi³y
siê ju¿ w 1434 r. Wówczas to na soborze
w Bazylei wyg³osi³ mowê Miko³aj Lasocki,
w której wychwala³ dokonania zmar³ego
W³adys³awa Jagie³³y oraz jego ¿ony królo-
wej Jadwigi. Proces kanonizacji zakoñczo-
no dopiero w XX w. Og³oszono j¹ b³ogos³a-
wion¹. W 1997 r. og³osi³ j¹ �wiêt¹ papie¿
Jan Pawe³ II. Jej �wiêto obchodzone jest
przez Ko�ció³ 17 lipca.
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PO¯EGNANIA

Rektor i Senat
oraz spo³eczno�æ akademicka Uniwersytetu Rzeszowskiego

z g³êbokim ¿alem zawiadamiaj¹, ¿e 20 marca 2006 roku
zmar³ w wieku 76 lat

Prof. UR dr hab. Zbigniew Sobolewski

wieloletni prorektor by³ej Filii UMCS w Rzeszowie oraz kierownik Zak³adu
Postêpowania Karnego Wydzia³u Prawa Filii UMCS

i Uniwersytetu Rzeszowskiego,
nauczyciel wielu pokoleñ prawników.

Dla studentów oraz wspó³pracowników by³ Autorytetem i Przyjacielem,
dla wielu swoich uczniów � Mistrzem.

Prof. Zbigniew Sobolewski urodzi³ siê 12.06.1930 roku w Che³m¿y. Studia prawni-
cze ukoñczy³ w 1951 roku na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, gdzie
podj¹³ pracê jako asystent w Zak³adzie Postêpowania Karnego. W 1960 roku
uzyska³ stopieñ naukowy doktora, a w 1979 � doktora habilitowanego. W 1991
roku zosta³ profesorem nadzwyczajnym. W 1987 zorganizowa³ w Filii UMCS
w Rzeszowie Zak³ad Prawa Karnego i Postêpowania Karnego, którym kierowa³.
W latach 1990�1996 oraz 1999�2001 sprawowa³ funkcjê prorektora UMCS ds.
Filii w Rzeszowie.
Po utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, w sk³ad którego wesz³a by³a Filia
UMCS w Rzeszowie, kierowa³ Zak³adem Postêpowania Karnego. W 2002 roku
zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb  Profesora Zbigniewa Sobolewskiego odby³ siê na Cmentarzu Komunal-
nym � Wilkowyja w Rzeszowie 25 marca 2006 roku.
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38 lat sportowej walki
Rozmowa z prof. Kazimierzem Obodyñskim,

dziekanem Wydzia³u Wychowania Fizycznego UROd kwietnia 2005 r. rozpocz¹³ pracê Wydzia³ Wycho-
wania Fizycznego UR, zastêpuj¹c dzia³aj¹cy od lat In-
stytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. To pierw-
szy wydzia³ uniwersytecki w Polsce, który prowadzi na-
uczanie ze specjalno�ci¹ nauczycielsk¹ WF na pozio-
mie magisterskim. Ten sukces jest efektem osi¹gniêcia
pe³nej dojrza³o�ci bazowej, dydaktycznej i naukowej
i starañ cz³owieka-instytucji � prof. K. Obodyñskiego,
który w ub. roku obchodzi³ 40-lecie pracy zawodowej.

W 1988 r. Kazimierz Obodyñski zorganizowa³ kszta³-
cenie na kierunku WF w Punkcie Konsultacyjnym w Kro-
�nie, a trzy lata pó�niej ju¿ na poziomie magisterskim �
w rzeszowskiej WSP. Tutaj, na bazie Studium WFiS,
powsta³ Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotne-
go. Jego pierwszym dyrektorem zosta³ prof. dr hab. Le-
s³aw Grzegorczyk.

Prof. K. Obodyñski by³ kolejno: kierownikiem Studium
i zastêpc¹ dyrektora, a nastêpnie dyrektorem Instytutu.
Jego zas³ug¹ by³y liczne konferencje naukowe, zorga-
nizowane przez IWFiZ we wspó³pracy z innymi pod-
miotami (w tym II Europejski Kongres EASS � socjolo-
gów sportu), a tak¿e seria publikacji naukowych wyda-
nych przez UR i Podkarpackie Towarzystwo Naukowe
Kultury Fizycznej. Prof. dr hab. K. Obodyñski jest te¿
redaktorem naczelnym �Przegl¹du Naukowego Kultu-
ry Fizycznej UR�, w którym publikuj¹ nasi pracownicy.

Po k³opotach z akredytacj¹ kierunek WF umocni³ siê
kadrowo i organizacyjnie. To otworzy³o drogê do utwo-
rzenia Wydzia³u Wychowania Fizycznego.

Na dziekana tego wydzia³u Rada Wydzia³u jednog³o-
�nie wybra³a prof. UR Kazimierza Obodyñskiego, twórcê
i lidera kierunku WF w Rzeszowie i Kro�nie. Prodzieka-
nami zostali zaproponowani przez dziekana: dr Marek
Mirkiewicz (ds. dydaktyki), ks. dr Adam Podolski (ds.
studenckich) i prof. UR dr hab. Zygmunt Wnuk (ds. na-
uki). Charakter nauk o kulturze fizycznej powoduje, ¿e
pracuj¹ tu zarówno humani�ci, jak i przyrodnicy, traktuj¹-
cy cz³owieka w sposób biopsychospo³eczny.

Nasz wydzia³ aktywnie wspó³pracuje z podobnymi
wydzia³ami uniwersytetów w Preszowie (S³owacja), O³o-
muñcu (Czechy), Iwano-Frankowsku (Ukraina), Brze-
�ciu (Bia³oru�), z AWF w Warszawie i Poznaniu oraz
innymi uczelniami. Prof. K. Obodyñski jest tak¿e preze-
sem PTNKF w Rzeszowie, wiceprezesem Europejskiej
Akademii na rzecz Euroregionu �Karpaty� (EACE)
i cz³onkiem honorowym Stowarzyszenia Idokan Polska;
dziêki swej renesansowej wszechstronno�ci, w efekcie
synergii osi¹ga zwykle organizacyjny sukces.

W planach zaprezentowanych przez Dziekana na
pocz¹tku kadencji jest jeszcze wiêksza aktywno�æ, roz-
wój naukowy kadr, powo³anie studiów magisterskich
w zakresie turystyki i rekreacji, rozwój bazy i uzyskanie
uprawnieñ doktoryzowania w zakresie nauk o kulturze
fizycznej. Prodziekan ds. nauki pomaga w uzyskaniu
grantów na badania, bez tego dzia³alno�æ naukowa na
wiêksz¹ skalê nie jest mo¿liwa.

O wielu sprawach mo¿emy mówiæ jako o spe³nio-
nych, wiele jeszcze jest przed nami. Tak du¿o ju¿ siê
uda³o, ¿e patrzymy w przysz³o�æ z optymizmem. Wie-
rzê, i¿ teksty zamieszczone w tym numrze GU pozwo-
l¹ poznaæ nas bli¿ej i stan¹ siê pocz¹tkiem mocnej spor-
towej obecno�ci WWF na UR i ³amach �Gazety Uni-
wersyteckiej�. Zapraszamy te¿ na nasz¹ stronê inter-
netow¹ na witrynie UR: http://wf.univ.rzeszow.pl

Wojciech J. Cynarski

Przedstawiamy Wydzia³
Wychowania Fizycznego

� Kiedy rozmawiali�my 5 lat temu, jeszcze przed
powo³aniem Uniwersytetu, mia³ Pan Profesor
wiele planów. Które z nich uda³o siê zrealizo-
waæ?
� Wiele siê zmieni³o i w ¿yciu osobistym, i w ¿y-
ciu naszej uczelni; w 2001 r. prze¿y³em powa¿-
n¹ chorobê, która na ponad rok wy³¹czy³a mnie
z pracy na uczelni. Uda³o mi siê jednak z niej
wyj�æ i od nowa pracujê w pe³nym wymiarze si³.
Po powo³aniu UR w 2002 r. jako pierwszy kieru-
nek wychowania fizycznego w Polsce poddali-
�my siê procedurze akredytacji. Prze¿yli�my
wtedy szok ze wzglêdu na to, ¿e Pañstwowa Ko-
misja Akredytacyjna wytknê³a nam uchybienia
i zawiesi³a nabór na kierunek. Wiele innych
spraw, które usi³owali�my realizowaæ, okaza³o
siê niewypa³em. Nietrafion¹ decyzj¹ by³o prze-
jêcie obiektów sportowych i dydaktycznych w Dê-
bicy; marzyli�my o tym, aby stworzyæ tam do-
skona³¹ bazê, by³ tam basen, lodowisko, piêæ
sal gimnastycznych, ogromna hala sportowa.
Niemniej jednak kontroluj¹cy uznali, ¿e funkcjo-
nujemy tam nieprawnie � by³ to jeden z punktów
negatywnej oceny PKA. W momencie zawiesze-
nia naboru stali�my siê obiektem szczególnego
zainteresowania w³adz Uczelni i w³adz politycz-
nych, pierwsi chcieli nam pomóc, inni nie widzieli
wychowania fizycznego na UR.
Obecnie spokojnie mo¿emy przypomnieæ, ¿e
du¿o zawdziêczamy w³adzom Uczelni, niektó-
rym naszym pos³om i senatorom, ksiêdzu bisku-
powi K. Górnemu, którzy okazali pomoc dla kie-
runku. Podjêli�my ogromny wysi³ek �ci¹gniêcia
kadry naukowej z innych o�rodków akademic-
kich. W ten sposób spe³nili�my wymogi kadro-
we. Nadal by³ jednak problem bazy � Komisja
Akredytacyjna zarzuci³a nam brak czytelni i zbyt
ma³¹ liczbê pozycji w bibliotece wydzia³owej.
Stworzyli�my wiêc nasz¹ czytelniê, co trochê
trwa³o, gdy¿ nie mieli�my na tak¹ jednostkê miej-
sca. Pomog³a dopiero decyzja w³adz UR o kup-
nie hali sportowej od �Zelmeru�. Po negatywnej
ocenie Komisji Akredytacyjnej musieli�my zre-
zygnowaæ z Dêbicy i od nowa rozpocz¹æ walkê
o zdobywanie obiektów na terenie Rzeszowa �
wszystkich studentów z Dêbicy przenie�li�my do
naszego miasta. Po roku walki odzyskali�my
prawo naboru, w 2004 r. powrócili�my do pe³ni
praw. W miêdzyczasie zmieni³ siê jednak sys-
tem kszta³cenia, zaczêli�my kszta³ciæ na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych w uk³adzie
dwustopniowym: studiów licencjackich i uzupe³-
niaj¹cych studiów magisterskich. Poczuli�my siê
na tyle silni, ¿e rozpoczêli�my nastêpn¹ bataliê
� o utworzenie w³asnego wydzia³u. Ten proces

trwa³ prawie rok, w ramach Wydzia³u Pedago-
gicznego by³o nam ju¿ ciasno, zarówno z powo-
dów finansowych, jak i aspiracji naszych pracow-
ników do samodzielno�ci. Ponad dwa miliony
wirtualnego debetu wykazywa³a ksiêgowo�æ
Uczelni. 1 kwietnia 2005 r. nasze marzenia
i moje osobiste plany zi�ci³y siê � powsta³
samodzielny Wydzia³ Wychowania Fizyczne-
go, wed³ug mojej opinii � dobrze zorganizo-
wany i silny wydzia³ UR. Teraz nowe zadanie
� chcemy uruchomiæ turystykê i rekreacjê. Stwo-
rzyli�my konkretn¹ bazê naukow¹ i system
kszta³cenia, zyskali�my w miarê dobr¹ bazê dy-
daktyczn¹ � halê i stadion �Resovii�, który jest
w tej chwili remontowany i stanie siê nied³ugo
jednym z naj³adniejszych obiektów sportowych
na terenie Rzeszowa, a s³u¿y³ bêdzie nie tylko
dydaktyce, ale i ca³emu miastu.
� Jak wygl¹da wspó³praca naukowa Wydzia³u Wy-
chowania Fizycznego z innymi uczelniami?
� Ona trwa ju¿ od wielu lat. Rozpoczê³a siê od
banalnej sprawy � zawodów sportowych, nastêp-
nie wykorzystali�my umowê WSP z Nyiregyha-
z¹ na Wêgrzech i z Humennem, Michalowcami,
Preszowem i Koszycami na S³owacji. Przerodzi³o
siê to w kontakty naukowe. Dobre kontakty mie-
li�my równie¿ z Drohobyczem. Tej wspó³pracy
sprzyjaj¹ teraz programy �Socrates� i �Erasmus�
oraz umowy o wspó³pracy pomiêdzy uczelnia-
mi. Mamy ju¿ podpisane trzy umowy z wydzia-
³ami WF uniwersytetów w Preszowie, Iwano-
Frankowsku i Sofijsk¹ Akademi¹ Sportow¹ � sta-
ramy siê je rzetelnie realizowaæ. Nie ogranicza-
my siê do tych trzech uczelni, mamy dobre kon-
takty z Uniwersytetem w Wiedniu � nie s¹ one
jeszcze sformalizowane, ale nawi¹zali�my kon-
takty naukowe z prof. Otmarem Weissem. Utrzy-
mujemy równie¿ kontakty z uczelniami w mia-
stach partnerskich Rzeszowa, m.in. z Uniwer-
sytetem w Bielefield. Tu pani doktor Barbara
Diehl, prezydent Europejskiej Akademii na rzecz
Rozwoju Euroregionu �Karpaty� (EACE), od kil-
ku lat pomaga nam w wielu sprawach.
� St¹d ju¿ nieodleg³a droga do innych form
wspó³pracy.
� Podjêli�my dzia³ania na rzecz stworzenia kon-
sorcjum naukowego. Nowa ustawa dopuszcza
tak¹ mo¿liwo�æ. Jeste�my w trakcie finalizowa-
nia takiego konsorcjum � zakoñczyli�my ju¿ roz-
mowy z Uniwersytetem w Preszowie. Uniwer-
sytet ten powo³a³ mnie do swojej Rady Nauko-
wej w zesz³ym roku. Chcemy, aby Rada wesz³a
do tworzonego konsorcjum i nasi samodzielni
pracownicy zasilili jej sk³ad. Dziekan UP prof.
J. Junger, który jest z nami zwi¹zany miejscem

www.wf.univ.rzeszow.pl JUBILEUSZ PROFESORA
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pracy, robi wszystko, aby konsorcjum powsta³o
ju¿ w tym semestrze.
� Jak wygl¹da sprawa uzyskania uprawnieñ dok-
toryzowania przez Wydzia³ WF i powo³ania no-
wych kierunków?
� Rada Wydzia³u podjê³a ju¿ wszystkie czynno-
�ci zwi¹zane z przygotowaniem wniosku
o uprawnienia do prowadzenia przewodów dok-
torskich. S¹dzê, ¿e do koñca semestru ten wnio-
sek przygotujemy. Mamy 11 samodzielnych na-
uczycieli w zakresie nauk wychowania fizycz-
nego, a wymagania dla akredytacji wynosz¹ 8.
Mamy wiêc pewn¹ nadwy¿kê. Nasz wydzia³ za-
trudnia 18 samodzielnych nauczycieli akademic-
kich � profesorów i doktorów habilitowanych.
Mamy te¿ sporo do�wiadczonych doktorów, któ-
rzy prowadz¹ zajêcia. Mamy wiêc du¿e szanse,
by szybko uzyskaæ prawo doktoryzowania. Ak-
tualnie trwaj¹ starania o nowy kierunek � tu-
rystykê z rekreacj¹. Mamy kadrê, mamy bazê,
mamy dorobek naukowy i do�wiadczenie w tej
dziedzinie, poniewa¿ prowadzimy ju¿ od 10 lat
specjalno�æ turystyczno-rekreacyjn¹.
� Nasze wej�cie do Europy daje mo¿liwo�æ
uczestnictwa w programach �Socrates� i innych.
Jak to wygl¹da w praktyce na Wydziale WF?
� 15 osób odby³o sta¿e w Belgii, Holandii, Hisz-
panii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i we W³oszech.
Nasi studenci zostali ocenieni pozytywnie, wy-
korzystali czas na zbieranie materia³ów i pisa-
nie prac dyplomowych. U siebie przyjêli�my
mniej studentów � siedem osób, poniewa¿ nie
prowadzimy zajêæ w jêzyku angielskim. St¹d pro-
blemy z pobytem u nas. Mam nadziejê, ¿e od
przysz³ego roku ten stan zupe³nie siê zmieni. Od
lutego zaczynamy nauczanie jednej grupy w jê-
zyku angielskim. Stworzyli�my tak¹ grupê po to,

aby zwiêkszyæ mo¿liwo�ci uzyskania pracy przez
naszych absolwentów oraz by mogli do nas przy-
je¿d¿aæ i kszta³ciæ siê na wychowaniu fizycznym
studenci z ca³ej Europy.
� Mo¿e, niejako przy okazji dzisiejszej rozmowy
dowiemy siê co� wiêcej o European Academy
for the Carpathian Euroregion (EACE) i planach
oraz mo¿liwych korzy�ciach z ni¹ zwi¹zanych?
� Europejska Akademia na rzecz Rozwoju Eu-
roregionu �Karpaty� zosta³a powo³ana 4 lata
temu. Nasz kierunek i ja osobi�cie zostali�my
tylko cz³onkami tej akademii. Pracowa³a ona i re-
alizowa³a pewne zadania, lecz nasze sprawy
by³y dla ogólnych spraw organizacji marginesem.
Kiedy zobaczy³em, ¿e EACE ma mo¿liwo�æ
wsparcia Wydzia³u, wzros³o moje zaanga¿owa-
nie w dzia³alno�æ Akademii. Zosta³em wicepre-
zydentem EACE. Dzia³aczami EACE zosta³o kil-
ku wspólpracowników, którzy w³¹czyli siê bar-
dzo aktywnie w jej dzia³ania. Próbujemy stwo-
rzyæ oddzia³y w ca³ym Euroregionie. Pierwszy
z nich powstaje w Preszowie. Panowie Milan
Ïurièek i Jan Junger, profesorowie UR i UP, bêd¹
naszymi ambasadorami na S³owacji. S¹ te¿ za-
anga¿owani w sprawê powstania konsorcjum na-
ukowego, o którego utworzeniu wspomina³em.
Pani dr Barbara Diehl, prezydent EACE, podjê-
³a starania dotycz¹ce wymiany naszych studen-
tów i pracowników z Uniwersytetem w Bielefeld.
Rozpoczêli�my te¿ inn¹ wspóln¹ dzia³alno�æ; wy-
dali�my ju¿ dwie ksi¹¿ki. Zorganizowali�my te¿
wspóln¹ konferencjê miêdzynarodow¹. S¹dzê,
¿e EACE wspomo¿e nas finansowo w najbli¿-
szym czasie.
� Jakie zmiany w rekrutacji na nasz kierunek
przynosi nowa matura? Jak sprawiæ, aby stu-
denci spe³niali normy sportowe?

� Nowa matura bêdzie dawaæ prawo wstêpu na
studia dla osób, które osi¹gn¹ pewien pu³ap
punktów ustalony przez uczelnie. Bez egzami-
nu na nasz wydzia³ bêd¹ przyjmowani kandyda-
ci, którzy maj¹ medal mistrzostw Polski w dys-
cyplinach olimpijskich, s¹ olimpijczykami lub
osi¹gaj¹ podobne sukcesy sportowe. Dotyczy
to równie¿ talentów sportowych AZS UR i osób,
które zdawa³y rozszerzony jêzyk angielski
i chcia³yby studiowaæ w tym jêzyku. Oczywi�cie
na Wydziale obowi¹zywaæ bêdzie dodatkowo
test sprawno�ciowy z p³ywania i dwu wybranych
dyscyplin, którego wyniki przeliczone na punkty
mog¹ poprawiæ znacz¹co wynik koñcowy kan-
dydata.
� Uniwersytet wspó³pracuje z klubem �Resovia�,
ale za wszystko odpowiada Wydzia³ WF. Pro-
szê powiedzieæ co� wiêcej na ten temat.
� W tej chwili realizujemy umowê zawart¹ z KS
�Resovia� przy kupnie obiektu. Nasze kontakty
z ró¿nych powodów nie by³y najlepsze. Jednak
gdy prezesem klubu zosta³ senator RP Aleksan-
der Bentkowski, wieloletni cz³onek i by³y prze-
wodnicz¹cy Fundacji Rozwoju Rzeszowskiego
O�rodka Akademickiego (FROA), sprawy tocz¹
siê lepiej. Liczê, ¿e bêdzie sprzyja³ wspó³pracy
klubu i Uniwersytetu. Oczywi�cie, ¿e jest to lo-
giczne, i¿ to my mamy pieczê nad stadionem �
prowadzimy tam zajêcia i bierzemy na siebie
pe³n¹ odpowiedzialno�æ.
� Kiedy bêdzie bardziej widoczny AZS na Uczel-
ni, jakich zmian mo¿na tu oczekiwaæ?
� AZS by³ zawsze widoczny na Uczelni, jeste-
�my od dawna jednym z lepszych akademickich
klubów sportowych, mamy bardzo wysokie osi¹-
gniêcia. AZS jeszcze w ramach uczelni pedago-
gicznych zdobywa³ wielokrotnie mistrzostwo kra-
ju, czo³owe pozycje w wielu dyscyplinach. Obec-
nie AZS skupia oprócz wielu studentów tak¿e
bardzo znanych zawodników: mgr Marta Nie-
wczas jest wielokrotn¹ mistrzyni¹ �wiata, pani
Brygida Sakowska prowadzi bardzo dobr¹ sek-
cjê akrobatyki sportowej � dwie pary s¹ wicemi-
strzami Europy, w kolarstwie osi¹ga du¿e suk-
cesy Sylwia Kapusta.
� Ma Pan Profesor za sob¹ ponad czterdzie-
�ci lat pracy nauczycielskiej, a przed sob¹ ju-
bileusz 65-lecia w tym roku. Je�li siê nie mylê,
to � choæ wcale tego nie widaæ � spo�ród
wszystkich profesorów naszego uniwersyte-
tu pracuje Pan na Podkarpaciu od samego
pocz¹tku tutejszego szkolnictwa wy¿szego �
najd³u¿ej. To kolejny sportowy rekord i w imie-
niu naszych studentów i pracowników ¿yczê,
by zdrowie pozwoli³o Panu na kolejne osi¹-
gniêcia w pracy naukowej i w dziedzinie kul-
tury fizycznej.
Bardzo dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³
Krzysztof Kubala

www.wf.univ.rzeszow.plKAZIMIERZA OBODYÑSKIEGO
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Olimpizm jest filozofi¹ ¿ycia, która uwydatnia i ³¹-
czy w jedn¹ zrównowa¿on¹ ca³o�æ warto�ci cia-
³a, woli i umys³u. £¹cz¹c sport z kultur¹ i eduka-
cj¹, olimpizm szuka dróg do stworzenia modelu
¿ycia opartego na zadowoleniu i rado�ci z wy-
si³ku, edukacyjnej warto�ci dobrego przyk³adu
i poszanowaniu dla uniwersalnych, podstawo-
wych zasad etycznych.

�Karta olimpijska�, art. 7, pkt 2

3 grudnia na zaproszenie w³adz Wydzia³u Wy-
chowania Fizycznego  UR i Polskiego Towarzy-
stwa Naukowego Kultury Fizycznej (z siedzib¹
w Rzeszowie), w cyklu spotkañ z lud�mi sportu,
wyk³ad Perspektywy ruchu olimpijskiego wyg³o-
si³ prof. W. Lipoñski z Uniwersytetu w Pozna-
niu i tamtejszej AWF, cz³owiek bliski naszej uczel-
ni, przyjaciel wielu naszych nauczycieli.

Prof. Lipoñskiego przywita³ w imieniu spo-
³eczno�ci akademickiej prorektor UR prof. UR
dr hab. S. Krawczyk, który przedstawi³ zebra-
nym osi¹gniêcia i zainteresowania naukowe
go�cia.

Prof. Lipoñski rozpocz¹³ sw¹ prezentacjê od
czasów staro¿ytnych olimpiad i od platoñskiej
kalokagatii. Dowiedzieli�my siê o wielu fak-
tach, m.in., ¿e idea³ cz³owieka harmonijnego
z III ksiêgi Pañstwa Platona by³ realizowany
w staro¿ytnej Grecji i w epoce hellenistycznej
podczas ponad 170 igrzysk, od najwa¿niej-
szych � olimpijskich po lokalne. Jako �wiêto
religijno-kulturowe by³y one bowiem �ród³em
¿ywej i dynamicznej greckiej, a nastêpnie hel-
lenistycznej i bizantyjskiej sztuki i humanizmu
staro¿ytnego, a Olimpia sta³a siê najwa¿niej-
szym miejscem tej kultury. Na chrze�cijañskim
zachodzie igrzyska zosta³y zakazane przez
Teodozjusza, natomiast orientalne Bizancjum
przechowa³o tê tradycjê. Nawet pod okupa-
cj¹ tureck¹ w XVIII wieku w Olimpii Grecy
w konspiracji przeprowadzali zawody. Zanim
pod koniec XIX w. baron de Coubertin odno-
wi³ ideê olimpizmu, w Europie od¿y³a ona
spontanicznie. W Anglii tradycje sportowe
wspiera³ król Jakub I i tylko sprzeciw puryta-
nów uniemo¿liwi³ reaktywacjê igrzysk na ska-
lê krajow¹. Warto odnotowaæ, ¿e w Anglii za-
wody sportowe odbywa³y siê po mszy i trady-
cja ta trwa³a przez ok. 250 lat. Dopiero powo-
³anie w 1850 r. British Olympic Association za-
inaugurowa³o Igrzyska Imperium Brytyjskiego
(dzi� Igrzyska Commonwealthu). Coubertin,

jako twórca neoolimpizmu, podj¹³ angielsk¹
ideê i umiêdzynarodowi³ j¹ � przed nim a¿ 32
razy próbowano wskrzesiæ igrzyska. Nawet
w Polsce w XIX w. w Grodzisku Wlkp. odby-
wa³y siê corocznie igrzyska.

Tej piêknej idei gro¿¹ dzi� jednak coraz bar-
dziej wspó³czesne zjawiska: komercjalizacja,
profesjonalizacja i towarzysz¹ce im patologie,
które spowodowa³y daleko id¹ce zmiany w ru-
chu olimpijskim. O walce z tymi zagro¿eniami
i osobistym zaanga¿owaniu Profesora mogli-
�my us³yszeæ wiele, podobnie jak o jego
zaanga¿owaniu w ratowanie zapomnianych
polskich gier sportowych i ich promocjê na  po-
znañskiej AWF i na arenie europejskiej. Zain-
teresowanie sportami zaowocowa³o równie¿
powstaniem pierwszej w �wiecie, wydanej pod
patronatem UNESCO Encyklopedii sportu,
której wersjê polsk¹, angielsk¹, francusk¹
i specjalne wydanie amerykañskie prof. Lipoñ-
ski zademonstrowa³, ciekawie opowiadaj¹c
o kulisach jej powstania.

� Wiemy ju¿, dlaczego przyjecha³ Pan Profesor
specjalnie do Rzeszowa. Proszê powiedzieæ to
równie¿ tym naszym Czytelnikom, którzy nie
przyszli na spotkanie.
� Przyjecha³em tu z dwóch powodów. Pierwszy
z nich to taki, ¿e dostrzeg³em tutaj �rodowisko
bardzo zainteresowane humanistyk¹ sportu, kul-
turowym podej�ciem do sportu, widz¹ce sport
trochê szerzej. Jest tu m³ody  Wydzia³ Wycho-
wania Fizycznego, który bardzo dobrze wystar-
towa³. S¹dzê, ¿e w najbli¿szym czasie, nie tylko
w Polsce, bêdzie o tym wydziale g³o�no. Ja siê
do tego te¿ trochê przyczyniam, bo zacz¹³em
publikowaæ prace niektórych autorów z Wydzia-
³u, np. artyku³ dr. S. Zaborniaka drukujê po an-
gielsku w miêdzynarodowym pi�mie �Studies of
Physical Culture and Tourism�, którego jestem
redaktorem. Dodam, ¿e w Rzeszowie jest  cie-
kawe �rodowisko, ciekawa dzia³alno�æ akade-
micka i praktyczna, wiêc chcia³em zobaczyæ, jak
to funkcjonuje.
Drugi powód jest taki, ¿e jestem od kilkudziesiê-
ciu lat zagorza³ym zwolennikiem tego, co robiê,
i korzystam z ka¿dej okazji, by to, co mi w g³o-
wie �wita na temat humanistyki sportowej, mo¿-
liwie szeroko upowszechniaæ. Znalaz³em tu od-
powiednie �rodowisko, a by³a to publiczno�æ na-
prawdê bardzo s³uchaj¹ca tego, co mówiê, i bar-
dzo wdziêczna w s³uchaniu, wiêc jestem tu, by
upowszechniæ moje my�li i dzia³ania.
� Walczy Pan Profesor od wielu lat z degenera-
cj¹ sportu. Jak i dlaczego zdegenerowa³ siê
sport, w tym równie¿ sport olimpijski?
� Najkrócej mówi¹c � przez nadmiern¹ infiltra-
cjê czynników pozasportowych, a wiêc komer-
cji, wp³ywów politycznych, dopingu czy medial-
nych nacisków. Media mocno niszcz¹ sport, bo
chc¹ mieæ sport widowiskowy. Trac¹ na tym
ogromnie sporty mniej widowiskowe, a warto-
�ciowe wychowawczo. Wypycha siê je wiêc
z programu imprez i olimpiad tylko dlatego, ¿e
nie s¹ do�æ medialne. To kilka z wielu elemen-
tów degeneracji sportu.
� Jak mo¿na by temu zaradziæ?
� Ba, tego to ja nie wiem! Mogê tylko powie-
dzieæ, jak ja bym widzia³ sytuacjê. Przede wszyst-
kim � pomniejszenie medialnej roli igrzysk. W de-
finicji olimpizmu nie ma ani s³owa o igrzyskach.
Igrzyska � wed³ug oryginalnej koncepcji Couber-
tina � powinny spe³niaæ rolê pomocnicz¹ wobec
celów wychowawczych sportu, wobec za³o¿eñ
filozoficznych olimpizmu. Natomiast sytuacja jest

www.wf.univ.rzeszow.pl

Profesor Wojciech Lipoñski
o perspektywch ruchu olimpijskiego

Igrzyska
zjad³y olimpizm

Rozmowa z prof. Wojciechem Lipoñskim
z UAM i AWF w Poznaniu

Wszystkie materia³y dotycz¹ce Wydzia³u Wy-
chowania Fizycznego zosta³y przygotowane
i zredagowane przez dr. Krzysztofa Kubalê.
Zdjecia z archiwów autorów.

PROBLEMY KULTURY FIZYCZNEJ

Prof. W. Lipoñski prezentuje Encyklopediê sportu
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taka, ¿e to igrzyska zamiast pe³niæ rolê pomoc-
nicz¹, zaczê³y �zjadaæ� ideê olimpijsk¹, któr¹
w tej chwili ledwo widaæ.
� Je�li nie mo¿na nic tu poradziæ, to jak przynaj-
mniej zmniejszyæ chuligañstwo w sporcie?
� By je zmniejszyæ, trzeba wychowywaæ m³odych
w duchu sportowym, a nie tylko w duchu wy�ci-
gów � kto lepszy. Szko³y s¹ rozliczane za ilo�æ
punktów, medali i zawodników na spartakiadach.
Czêsto ju¿ od dziecka zaczyna siê p³aciæ zawod-
nikom za osi¹gniêcia i wyniki sportowe, a zapo-
mina siê o celach wychowawczych. Podczas dzi-
siejszego wyk³adu nawi¹za³em do tych dwóch
maksym: Coubertina i Lombardiego. Coubertin
mówi, ¿e �nie wygrana na igrzyskach, ale szla-
chetny udzia³ powinien kszta³towaæ cz³owieka�,
a Vince Lombardi mówi co� innego: �zwyciêstwo
w sporcie to nie ca³a rzecz, zwyciêstwo to jedy-
na rzecz�. Je¿eli przyjmiemy w sporcie, ¿e zwy-
ciêstwo to jedyna rzecz, to ca³e cele wychowaw-
cze olimpizmu id¹ w k¹t. S¹dzê, ¿e przypomnie-
nie o celach wychowawczych, o �fair play� i za-
sadzie �wzajemnego szacunku� jako o jednych
z g³ównych zasad filozofii olimpizmu jest nie-
zbêdne. Jak¿e bardzo nam we wspó³czesnym
�wiecie brakuje �doktryny wzajemnego szacun-
ku i respektu�. Widzimy czêsto w telewizji, jak
siê k³óc¹ politycy. Je�li oni tak siê zachowuj¹, to
te dzieciaki potem to na�laduj¹. A sport ma przy-
pominaæ, ¿e wzajemny szacunek okazywany na
boiskach ma byæ przeniesiony równie¿ do ¿ycia
pozasportowego. Sport nie zmieni �wiata, ale
mo¿e trochê pomóc w naprawie.
� Kultura fizyczna i duchowa podczas greckich
olimpiad by³y równie wa¿ne. ¯yczê Panu Profe-
sorowi sukcesów w walce o to, aby ponownie
kultura duchowa zaczê³a odgrywaæ w sporcie
bardziej znacz¹c¹ rolê.
� Bardzo dziêkujê, i oby tak siê sta³o. Chocia¿ cza-
sem mam du¿e w¹tpliwo�ci. Ale walczê do koñca.
� Dziêkujê za rozmowê i liczê, ¿e nied³ugo zno-
wu zobaczymy Pana Profesora w Rzeszowie.

Rozmawia³ Krzysztof Kubala

MARTA ZNOWU NA PODIUM
Polski Zwi¹zek Karate Tradycyjnego jest
jedn¹ z najlepszych narodowych federacji
tego sportu na �wiecie � nawet mistrzowie
z Japonii przyje¿d¿aj¹ do nas po nauki.
Z okazji otwarcia w Warszawie Akademii
Karate Tradycyjnego odby³o siê uroczyste
og³oszenie wyników plebiscytu PZKT na
najlepszego zawodnika 2005 r.

Mistrzyni �wiata Marta Niewczas (3 dan,
AZS Uniwersytet Rzeszowski) zosta³a
uznana za najlepsz¹ polsk¹ zawodniczkê
w 2005 roku w kumite.
Tytu³ ten otrzyma³a za zdobycie Pucharu
�wiata Prokom 2005 i zwyciêstwo w edycji
Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego w 2005
roku.

www.wf.univ.rzeszow.pl

Studia stacjonarne I stopnia: wychowanie fi-
zyczne, specjalno�æ dodatkowa: gimnastyka ko-
rekcyjno-kompensacyjna; sk³adanie dokumen-
tów: 26 VI�22 VII; termin rekrutacji: 24�26 VII
egzaminy sprawno�ciowe.
Studia niestacjonarne  I stopnia: WF, specjal-
no�æ dodatkowa: gimnastyka korekcyjno-kom-
pensacyjna
Po pe³ne informacje zajrzyj na nasz¹ stronê
internetow¹.
Dokumenty: podanie na ustalonym formularzu
(sekretariat Wydz. WF, al. Pi³sudskiego 30); �wia-
dectwo dojrza³o�ci (orygina³, odpis sporz¹dzone-
go przez szko³ê); trzy foto 37 x 52 mm; za�wiad-
czenie (Przychodnia Medycyny Pracy) o braku
przeciwwskazañ zdrowotnych do podjêcia studiów
(skierowanie otrzymasz w sekretariacie Wydz.
WF); przy posiadaniu klasy sportowej za�wiad-
czenie pozwala na przyznanie punktów preferen-
cyjnych; dzia³asz w kulturze fizycznej � dyplomy
instruktorskie, patenty, legitymacje i in. (punkty
preferencyjne); ksero dowodu osob.; kopia dowo-
du op³aty. Dokumenty z³ó¿ w bia³ej teczce tekt.,
opisanej wg wzoru w sekretariacie Wydzia³u WF
� al. Pi³sudskiego 30.
Na studia I stopnia kandydaci przyjmowani bêd¹
wg kolejno�ci od najwy¿szej liczby punków do
wyczerpania limitu miejsc. Bez egzaminu, na
podstawie z³o¿onych dokumentów zostan¹ przy-
jêci kandydaci, którzy:
a) maj¹ osi¹gniêcia sportowe w konkurencjach
olimpijskich: medali�ci mistrzostw Polski seniorów,
mistrzowie Polski juniorów, finali�ci mistrzostw �wia-

ta i Europy, uczestnicy igrzysk olimpijskich, finali-
�ci, rekordzi�ci Polski, Europy i �wiata;
b) zawodnicy z predyspozycjami do osi¹gania
wysokich rezultatów sportowych, wskazani przez
KU AZS UR.
c) zdali jêzyk angielski na poziomie rozsze-
rzonym, w przypadku utworzenia grupy co naj-
mniej 15-osobowej jêzykiem wyk³adowym na
studiach bêdzie jêzyk angielski. Dotyczy to przy-
jêcia wy³¹cznie na studia stacjonarne.
Postêpowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1. Egzamin sprawno�ciowy z p³ywania oraz
dwóch dyscyplin sportowych do wyboru: gimna-
styka lub lekkoatletyka oraz zespo³owe gry spor-
towe (jedna z czterech do wyboru: p. siatkowa,
koszykówka, p. rêczna, p. no¿na). Ocenê prze-
licza siê na punkty. Za ka¿dy egzamin sprawno-
�ciowy mo¿na otrzymaæ do 20 punktów.
Kandydaci z ocen¹ niedostateczn¹ z p³ywa-
nia nie podlegaj¹ dalszemu postêpowaniu
kwalifikacyjnemu. Nieprzyst¹pienie do egza-
minu sprawno�ciowego jest równoznaczne
z negatywnym wynikiem postêpowania kwa-
lifikacyjnego.
Studia niestacjonarne I stopnia. Specjalno�æ
dodatkowa: gimnastyka korekcyjno-kompensa-
cyjna. Postêpowanie kwalifikacyjne odbywaæ siê
bêdzie wed³ug zasad analogicznych jak na stu-
dia stacjonarne I stopnia.
Studia stacjonarne II stopnia. S¹ to studia
przeznaczone dla kandydatów posiadaj¹cych
dyplom I stopnia z zakresu wychowania fizycz-
nego.

Je�li chcesz byæ sprawny i interesuje ciê sport,
je�li chcesz dawaæ ludziom rado�æ aktywnego wypoczynku,
przyjd� studiowaæ na Wydziale Wychowania Fizycznego UR

WIELKIE POSTACI POLSKIEGO SPORTU

Dziekan WWF prof. K. Obodyñski w rozmowie z prof. W. Lipoñskim
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Studencka pielgrzymka konna
z Rzeszowa do Czêstochowy

pod patronatem dziekana Wydzia³u WF prof. UR dr. hab. Kazimierza Obodyñskiego

Jaros³aw Herbert, Maciej Bro¿yna

W okresie od 20 do 27.10.2005 r. odby³a
siê pierwsza studencka pielgrzymka konna
z Rzeszowa do Czêstochowy. Zorganizo-
wana zosta³a przez pracownika Wydzia³u
Wychowania Fizycznego mgr. in¿. Marka
Ku�nierza, który by³ zreszt¹ � dok³adnie 23
lata temu � jej inicjatorem.
Pielgrzymka ta wi¹za³a siê z konkretn¹ in-
tencj¹, któr¹ by³o przede wszystkim podziê-
kowanie za powstanie na UR Wydzia³u
Wychowania Fizycznego. Wyruszy³a na ni¹
grupa jedenastu studentów nowo powsta-
³ego Wydzia³u. Pielgrzymi wyjechali z rze-
szowskiego Rynku 20 pa�dziernika
(w czwartek) o godz. 15. Wcze�niej b³ogo-
s³awieñstwa udzieli³ im ksi¹dz dr Adam
Podolski, prodziekan Wydzia³u WF.
Liczba kilometrów na trasie Rzeszów � Ja-
sna Góra w linii prostej wynosi oko³o 300.
Trzeba by³o do tego jednak dodaæ 50�70
km, bo czasem musiano po prostu omin¹æ
jak¹� ruchliw¹ trasê, niekiedy te¿ na dro-
dze pojawia³y siê nieprzewidziane utrud-
nienia.

Dziennik jednego z uczestników opisuje
ca³y przebieg wyprawy.
Ka¿dy dzieñ przynosi³ minimum osiem go-
dzin w siodle. Dla czê�ci grupy zaawanso-
wanej w je�dzie konnej nie by³o to nic wiel-
kiego, za to dla �m³odej� czê�ci studentów
by³o to bardzo trudne. Ale podekscytowani,
nie dawali po sobie poznaæ zmêczenia i tru-
dów drogi. Podczas ca³ej trasy byli�my sa-
mowystarczalni, mieli�my ze sob¹ wszyst-
ko, co by³o niezbêdne nam i koniom. Co-
dziennie te¿ odbywa³o siê czytanie Pisma
�wiêtego, a dziêki umiejêtno�ciom mu-
zycznym niektórych uczestników (posiada-
li�my akordeon i gitarê) zyskiwali�my za-
pas pozytywnej energii, a nawet fizycznej
�wie¿o�ci.
Postoje i noclegi odbywa³y siê, w miarê mo¿-
liwo�ci, w s¹siedztwie ko�cio³ów i plebanii.
Byli�my tam bardzo ciep³o przyjmowani
(zreszt¹ niemal prawie codziennie go�cili-
�my w innej diecezji). Mi³o wspominamy te
spotkania z duchownymi, którzy wielce nam
pomagali � nie tylko poprzez modlitwê, ale
przez zwyk³¹ ¿yczliwo�æ. B³ogos³awili nas
na dalsz¹ drogê.
Po drodze nie sposób by³o nie zauwa¿yæ
uroków niektórych miejsc i zabytków. Szcze-
gólny podziw wzbudza³a Jura Krakowsko-
Czêstochowska, usiana ruinami starych
zamczysk, wielkimi kamieniami, w¹wozami
itd. Zachwycali�my siê wszystkim, zw³asz-
cza piêknem Ojcowskiego Parku Narodo-
wego, a szczególnie Maczug¹ Herkulesa
(na ka¿dym zrobi³a du¿e wra¿enie).
W ósmym dniu wyprawy ka¿demu z piel-
grzymów czas spêdzony w jednej pozycji,
na koñskim grzbiecie �dawa³ siê ju¿ we zna-
ki�, ale gdy dotarli�my do celu i pod¹¿ali-
�my przez g³ówny deptak Czêstochowy �
ul. Naj�wiêtszej Marii Panny, a na horyzon-
cie ukaza³a siê Jasna Góra, nikt nie my�la³
ju¿ o zmêczeniu. Bo oto przed nami upra-
gniony cel podró¿y, d³ugo oczekiwany przez
wszystkich moment. W tej chwili w niepa-
miêæ odchodzi³ ból, trud i zmêczenie.
Wrócili�my wszyscy cali i zdrowi, odbudo-

www.wf.univ.rzeszow.pl STUDENCKI RUCH NAUKOWY

W drodze do Czêstochowy

Konna pielgrzymka do Czêstochowy
by³a dla mnie nie tylko szko³¹ kontaktu
z Bogiem, ale równie¿ kontaktów z lud�-
mi i natur¹.
Poznawanie ludzkich charakterów cho-
cia¿by podczas pro�by o u¿yczenie
gor¹cej wody na herbatê, czy te¿ wi¹z-
ki siana dla koni to by³a pasjonuj¹ca
sprawa. To równie¿ nasza wzajemna
pomoc przy siod³aniu i obrz¹dku koni,
wspólny �piew i zaufanie, które siê ro-
dzi³o w drodze.
Bliski kontakt z natur¹, w szczególnie
piêknym jesiennym czasie i krajobra-
zie, podkre�la³ estetyczny i duchowy
wymiar pielgrzymki.
Napotkanie stada dzików czy saren
stanowi niezapomniane prze¿ycie.
Niesamowite wra¿enie wywar³o na
mnie przemierzenie na koñskim
grzbiecie Jury Krakowsko-Czêsto-
chowskiej. Podziw wzbudza³y we
mnie ruiny zamków i kszta³ty ska³,
budz¹ce my�li o nieprzemijalno�ci.
Rozmowy z Bogiem w rytm koñskich
kopyt wzbogaci³y moj¹ osobowo�æ.
Ukoronowaniem tej strony pielgrzymki
by³a msza na Jasnej Górze, podczas
której blisko�æ Pani Jasnogórskiej
by³a ogromnym, niezapomnianym
prze¿yciem.

Magdalena Gruszka, I WF SUM
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Podczas naszej pielgrzymki odczuwa-
³em obecno�æ Boga i Matki Bo¿ej. Po-
goda by³a wymarzona, jak na tê porê
roku. Nie by³o ¿adnych wypadków,
szczê�liwie konie dowioz³y nas na Ja-
sn¹ Górê. Zachowam w pamiêci mszê
�wiêt¹ � jeden z ojców paulinów przez
zakrystiê wprowadzi³ nas pod sam o³-
tarz i stali�my dok³adnie 4 metry od
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Po dro-
dze wspólnie czytali�my wieczorami Pi-
smo �w. i �piewali�my piosenki � te oa-
zowe, i te powszechnie znane � stu-
denckie. Przygrywali nam: Pawe³ na
akordeonie i Piotrek z Jarkiem na gita-
rze. By³o nam szczególnie mi³o, gdy po
drodze spotykali�my ludzi kochaj¹cych
konie i nasze polskie tradycje. Tak po-
znali�my p. Rafa³a Kowalskiego, cz³on-
ka Stowarzyszenia U³anów w Krakowie.
Nowo poznany �u³an� mówi³, ¿e kocha
Polskê, nasze obyczaje i konie, ubole-
waj¹c nad tym, ¿e ludzi podobnych do
niego brakuje, co oznacza zanik trady-
cji je�dzieckich i zwi¹zków u³añskich.
Opowiedzia³ nam wiele fascynuj¹cych
historii, mieli�my te¿ okazjê wys³uchaæ
kilku niemal ju¿ zapomnianych utworów
muzycznych. Zaimponowa³ nam Pan
Kowalski, m.in. przypominaj¹c wszyst-
kie 10 zwrotek pie�ni �O mój rozmary-
nie�.

Jaros³aw Sz³oda, I WF SUM

Moje wra¿enia z trasy s¹ trochê ró¿ne
od moich kolegów, dla których by³ to
pierwszy tak d³ugi � sze�ciodniowy �
kontakt z koñmi i przyrod¹. Ja zajmujê
siê turystyk¹ ju¿ od 12 lat, w sezonie
pokonujê z turystami w siodle ok. 6 ty-
siêcy kilometrów w ci¹gu 4 miesiêcy.
Dla nich pokonanie 350 kilometrów w 6
dni to by³o du¿e wyzwanie. Pocz¹tko-
wo, dopóki siê nie przywyknie, jazda po-
woduje straszny ból i zmêczenie, ciê¿-
ko jest nawet chodziæ. Ja i mój kolega
musieli�my jechaæ codziennie, bez ¿ad-
nej zmiany i wypoczynku. Wszyscy, któ-
rzy podjêli wielk¹ próbê sprawdzenia
siê, wyszli z niej zwyciêsko.
Chcê dodaæ, ¿e by³em mile zaskoczo-
ny reakcjami ludzi, którzy widz¹c nas,
wskazywali na nas i mówili: �To oni, oni
s¹ z Rzeszowa i jad¹ konno do Czê-
stochowy�.

Piotr Po�niak, IV WF

Ko³o Naukowe Podró¿ników przy Wydziale WF
UR zaprasza wszystkich zainteresowanych
wspó³prac¹ z nami. Dzia³amy w kilku sekcjach:
turystyki pieszej, turystyki konnej, turystyki ro-
werowej, jêzyków obcych, turystyki wodnej, lot-
niarstwa, od niedawna � tradycji narodowej
i wielu innych. Je�li macie dobre pomys³y
i chcecie siê sprawdziæ, przychod�cie do
nas. Jeste�my otwarci na ka¿d¹ propozycjê
i chêæ wykazania siê.
Tel. kontaktowy: 600 232 099 � Jaros³aw Sz³oda
Mamy teraz pomys³ na X Miêdzynarodowy Stu-
dencki Rajd Bieszczadzki � Reaktywacja, któ-
ry odbêdzie siê 21�23 kwietnia 2006 r. pod pa-
tronatem wojewody podkarpackiego Ewy
Draus, patronat medialny objê³y �Super No-
wo�ci�. Trasy: I Tarnica � Krzemieñ � Halicz; II
Po³onina Caryñska; III Niespodzianka.

www.wf.univ.rzeszow.pl

wani duchowo. Ju¿ czekamy i szykujemy
siê na nastêpny wyjazd.
Chcieliby�my szczególnie podziêkowaæ
dziekanowi Wydzia³u Wychowania Fizycz-
nego prof. UR dr. hab. Kazimierzowi Obo-
dyñskiemu za zgodê na wyjazd i emocjo-
nalne wspieranie nas, prodziekanowi ds.
studentów ksiêdzu dr. A. Podolskiemu za
b³ogos³awieñstwo i duchowe przewodnic-
two. Naszemu �wodzowi� mgr. in¿. Marko-
wi Ku�nierzowi, który jako pomys³odawca
i inicjator ca³ej pielgrzymki �zapali³� nas do
niej, udostêpni³ wszystko, co by³o niezbêd-
ne w czasie podró¿y � pocz¹wszy od koni,
przez m¹dre rady i dobre s³owa � chcemy
nie tylko szczególnie podziêkowaæ, ale pro-
siæ go o �jeszcze�.

STUDENCKI RUCH NAUKOWY

Prezes Ko³a zawiera nowe znajomo�ci

Nasz cel � Jasna Góra
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Celem naszej wyprawy by³a wêdrówka �ladami
£emków, obcowanie z zimow¹ przyrod¹ i spraw-
dzenie siê w surowych warunkach mro�nej pol-
skiej zimy.

Wyjazd rozpocz¹³ siê w pi¹tek (trzynastego)
o 449 z Dworca PKP w Rzeszowie i na szczê�cie
oby³ siê bez wiêkszych przygód, choæ po wej-
�ciu do szynobusu, który od niedawna tu je�dzi,
mieli�my powody do ma³ego stresu � dwu
uczestników wyjazdu wbieg³o w ostatniej chwili
do poci¹gu, t³umacz¹c siê, ¿e prze�ladowa³ ich
pech. Niezra¿eni pi¹tkiem (trzynastego), z Ja-
s³a dotarli�my do Nowego ¯migrodu � dzi� wsi
po³o¿onej 19 km od Jas³a. Nowy ¯migród le¿y
na wys. 320 m n.p.m., w dolinie Wis³oki, okolica
posiada krajobraz podgórski.

Zal¹¿kiem Nowego ¯migrodu by³ gród z pod-
grodziem, powsta³y ok. XIII w. jako warownia
przygraniczna, po³o¿ona na szlaku handlowym
na Wêgry i Ru�. Pierwsza wzmianka o nim po-
chodzi z 1438 r. Do XX w. Nowy ¯migród by³
ruchliwym miasteczkiem, lecz w 1934 r. utraci³
prawa miejskie, zosta³ natomiast siedzib¹ gmi-
ny. Wie� posiada charakterystyczny uk³ad urba-
nistyczny z dwoma rynkami, przedzielonymi blo-
kiem domów. W rynku znajduje siê obelisk z her-
bem miasteczka, postawiony w 1978 r., i kaplicz-
ka �w. Floriana z po³. XVIII w.

Zaraz po wojnie powsta³a tu szko³a rolnicza,
a w 1947 r. liceum ogólnokszta³c¹ce � cel na-
szej podró¿y. W szkole tej od godz. 9 do 11 mie-
li�my spotkanie z najstarszymi klasami w celu
promowania naszego uniwersytetu, a w szcze-
gólno�ci � Wydzia³u Wychowania Fizycznego.

Potem ju¿ w Beskid. Wyruszyli�my do punktu
widokowego, po³o¿onego 506 m n.p.m., który
nosi nazwê Góra Grzywacka � trasa wynosi³a
8 km zielonym szlakiem przez las Magurskiego
Parku Narodowego. Po powrocie czeka³ na nas
gor¹cy obiad i nocleg w internacie LO.

Drugi dzieñ rozpoczêli�my, wêdruj¹c zielonym
szlakiem od Nowego ¯migrodu do Folusza.
Szlak wiód³ przez szczyty Rezerwatu Kornety,
takie jak: Bucznik (608 m n.p.m.), �wierzowa
(713 m n.p.m.). Kolejno mijali�my zabytki archi-
tektury ludowej, które stanowi¹ dziedzictwo na-
szej kultury. W wiêkszo�ci miejscowo�ci po³o-
¿onych u podnó¿a pasma s¹ zachowane zabyt-
kowe drewniane cerkiewki ³emkowskie, najcie-
kawsze w Krempnej, Kotani i �wi¹tkowej Woli.
Ciekawe jest te¿ Bartne, du¿a, po³o¿ona w od-
osobnionej dolinie wie�, zamieszkana w wiêk-

szo�ci przez £emków, która przed wojn¹ by³a
o�rodkiem kamieniarskim. S¹ tu m.in. dwie cer-
kwie, cmentarz z I wojny �wiatowej i sporo sta-
rych drewnianych cha³up. Ciekawym obiektem
jest kaplica pod trzema kopcami, a na Górze
Zamkowej pod Mrukow¹ mo¿na odnale�æ �lady
�redniowiecznego gródka.

Pasmo Magury W¹tkowskiej dysponuje naj-
gêstsz¹ w Beskidzie Niskim sieci¹ szlaków, a ich
liczba wzros³a znacznie po utworzeniu MPN.
Mapê tych szlaków mo¿emy znale�æ w Przewod-
niku przyrodniczo-turystycznym po MPN autor-
stwa prof. UR Z. Wnuka.

Nasza wyprawa zakoñczy³a siê w Foluszu
i trwa³a 9 godz., a jej 25-kilometrowy odcinek,
którego druga czê�æ by³a nieprzetarta, a pokry-
wa �nie¿na siêga³a 60 cm, da³ nam siê we zna-

ki. Choæ nie by³y to wysokie góry, u�wiadomi³a
nam, ¿e zawsze powinni�my zachowaæ respekt
wobec si³ przyrody, na które nie mamy wp³ywu.
Nieprzetarte szlaki mobilizowa³y i uczy³y wytrwa-
³o�ci, a park zim¹ ods³oni³ przed nami wspania-
³e walory turystyczno-krajobrazowe. Wszyscy
pomimo mrozu, zmêczenia i g³odu byli weseli
i gotowi podj¹æ nastêpne wyzwania. Jednak do-
brze, ¿e na miejscu noclegu w Foluszu czeka³
na nas, d³u¿ej ni¿ zaplanowali�my, gor¹cy posi-
³ek, zamówiony wcze�niej przewiduj¹co przez
opiekuna.

W niedzielê, pe³ni wra¿eñ i ochoty na pokona-
nie nowych tras, wrócili�my do Rzeszowa.

Na koniec po ³emkowsku: My wandruwaty po
usrikach, walalach, szczobach. Mieli�my du¿o
syryñcza, by³o bardzo szwamyijni.

www.wf.univ.rzeszow.pl

Wyprawa naukowo-dydaktyczna
do Magurskiego Parku Narodowego

Jaros³aw Herbert, Maciej Bro¿yna

STUDENCKI RUCH NAUKOWY

Podej�cie do Góry Bucznik

Kapliczka u podnó¿a Góry �wierzowa
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Profesor
Roman Maciej Kalina

Roman Maciej Kalina urodzi³ siê w 1949 r. w Piw-
nicznej. Maturê zda³ w 1967 r. w I LO im. Jana
D³ugosza w Nowym S¹czu. We Wroc³awiu ukoñ-
czy³ studia wojskowe (1971), a nastêpnie AWF
(1977) � tu uzyska³ tytu³ trenera judo II klasy
(podczas studiów reprezentowa³ w judo AZS
Uniwersytetu Wroc³awskiego). Zawodow¹ s³u¿-
bê wojskow¹ rozpocz¹³ jako dowódca grupy
specjalnej komandosów, pog³êbiaj¹c tym samym
do�wiadczenie z zakresu dzia³ania w warunkach
ekstremalnych: skoki spadochronowe, szko³a
przetrwania (survival), walka wrêcz, wieloboje
militarne, symulowane dzia³ania bojowe itp. W la-
tach 1973�1994 w Wy¿szej Szkole Oficerskiej
In¿ynierii Wojskowej we Wroc³awiu zajmowa³
kolejno stanowiska od instruktora do kierownika
Zak³adu WF. Stopieñ doktora nauk wychowania
fizycznego uzyska³ w 1982 r. W 1985 r. zdoby³
uprawnienia instruktora I klasy kyok-sul (kore-
añski system walk). W latach 1988�90 pod kie-
runkiem wybitnego prakseologa prof. Jaros³awa
Rodniañskiego odby³ sta¿ naukowy w IFiS PAN
w Warszawie, zg³êbiaj¹c zagadnienia prakseolo-
gicznej teorii walki, etyki i psychologii walki. Na-
stêpnie w latach 1997�2002 (do zakoñczenia
zawodowej s³u¿by wojskowej) pracowa³ w Woj-
skowym Instytucie Medycyny Lotniczej w War-
szawie, pe³ni¹c funkcjê kierownika Zak³adu Pro-
mocji Zdrowia i Aktywno�ci Fizycznej i odpowia-
daj¹c za prowadzenie badañ naukowych z za-
kresu przygotowania pilotów wojskowych do
przetrwania w warunkach odosobnienia i walki
na ziemi po przymusowym l¹dowaniu (survival).

W 1998 r. dr Roman Maciej Kalina uzyska³ ha-
bilitacjê w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej,
w specjalno�ci teoria sportu. Od 1998 r. praco-
wa³ jako profesor nadzwyczajny warszawskiej
AWF i pe³ni³ kolejno funkcje: kierownika Zak³adu
Sportów Walki (1999�2002), dyrektora Instytutu
Sportu (2002�2004), prorektora ds. nauki i wspó³-
pracy z zagranic¹ (kadencja 2002�2005).  W la-
tach 2000�2002 by³  te¿ dziekanem Wydzia³u WF
Szko³y Wy¿szej im. P. W³odkowica w P³ocku.

Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ twórczych prof.
Kaliny w sferze teoretycznej i empirycznej nale-
¿y zaliczyæ: opublikowanie Teorii sportów walki
(2000); stworzenie (w latach 1982-2004) kilku
syntetycznych (wielowymiarowych) testów kom-
petencji psychomotorycznych z zakresu: samo-
obrony, interwencyjnych dzia³añ policyjnych,
walki militarnej; zapocz¹tkowanie badañ empi-
rycznych nad diagnozowaniem i rozwijaniem
dzielno�ci i waleczno�ci, przy ³¹cznym uwzglêd-
nieniu kryteriów sprawno�ciowych (prakseolo-
gicznych) i etycznych, a w sferze oddzia³ywañ
pedagogicznych przez kompetentne zastosowa-

nie elementów sportów i sztuk walki; rozwijanie
metodyki nauczania bezpiecznego upadania
(w tym osób po amputacjach w obrêbie koñczyn
dolnych), zderzeñ z przeszkodami pionowymi
i unikania zderzeñ z obiektami znajduj¹cymi siê
w ruchu, a tak¿e doskonalenie metod diagnozo-
wania kompetencji motorycznych z zakresu bez-
piecznego upadania; opracowanie tzw. testu
obrotowego jako narzêdzia oceny zdolno�ci za-
chowania równowagi cia³a cz³owieka w warun-
kach koniecznej ekspozycji ruchów zak³ócaj¹-
cych naturalne utrzymanie postawy wertykalnej;
opracowanie metod pomiaru obci¹¿eñ wysi³kiem
fizycznym w sportach walki, treningu militarnym,
fizjoterapii.

Prof. R. Kalina opublikowa³ dotychczas 170
prac naukowych, w tym 22 wydawnictwa zwarte
(monografie, skrypty, zeszyty naukowo-meto-
dyczne). Zrealizowa³ 17 projektów badawczych,
w tym 2 granty KBN. W popularyzowaniu wie-
dzy istotne miejsce zajmuje udzia³ profesora
R. Kaliny w wielu miêdzynarodowych konferen-
cjach naukowych na czterech kontynentach.
W³asne i zrealizowane w zespo³ach wyniki ba-
dañ prezentowa³ miêdzy innymi w Azerbejd¿a-
nie, Botswanie, Brazylii, Bu³garii, Chinach, Chor-
wacji, Czechach, Finlandii, Niemczech, Repu-
blice Po³udniowej Afryki, Rosji, na Wêgrzech i Li-
twie. Jako visiting professor wyk³ada³ na Uniwer-
sytetach: Semmelweis w Budapeszcie (2002),
UNIPAC i Lafaiete w Brazylii (2003) i Zagrzebiu
(2004).

Znacz¹ce s¹ osi¹gniêcia prof. R. Kaliny w roz-
woju kadr naukowych. Wypromowa³ bowiem
7 doktorów, by³ te¿ promotorem ponad piêædzie-
siêciu magistrów, w tym obywatela Japonii (Hi-
romi Tomita, by³y trener reprezentacji Polski w ju-
do, obecnie nauczyciel akademickiego w Puer-
to Rico). W jednym zakoñczonym przewodzie
habilitacyjnym pe³ni³ funkcjê opiekuna meryto-
rycznego, a dwóm kandydatom do otwarcia prze-
wodów habilitacyjnych udziela konsultacji. Kie-
rowa³ tak¿e sta¿ami naukowymi adiunktów
z wroc³awskiej i poznañskiej AWF. W 2003 r. za-
inicjowa³ organizowanie przez AWF w Warsza-
wie letnich szkó³ dla m³odych naukowców (w jê-
zyku angielskim), pe³ni¹c tam ponadto funkcjê
wyk³adowcy. W trzech edycjach tej¿e szko³y
uczestniczyli studenci studiów doktoranckich z
trzech kontynentów, w tym z Brazylii, Chin, Mek-
syku, z pañstw Unii Europejskiej i z innych kra-
jów europejskich, wyk³adali natomiast wybitni na-
ukowcy z Anglii, Finlandii, Meksyku, Niemiec, Ro-
sji. Wielokrotnie studenci z kierowanego przez
Profesora ko³a naukowego i uczestnicy semina-
rium doktoranckiego byli wyró¿niani za swe pre-
zentacje podczas konferencji �rodowiskowych
i ogólnopolskich.

Prof. R. Kalina anga¿owany jest jako recen-
zent wielu renomowanych czasopism nauko-
wych z zakresu kultury fizycznej i nauk biome-

dycznych. Funkcjê recenzenta zagranicznego
powierzy³a mu tak¿e redakcja chorwackiego cza-
sopisma naukowego �Journal of Kinesiology�.
Profesor jest równie¿ redaktorem naczelnym no-
wego (2005) naukowego czasopisma anglojê-
zycznego �Archives of Budo�, wydawanego
w wersji elektronicznej. Ponadto figuruje na li-
�cie cz³onków czterech stowarzyszeñ nauko-
wych (w tym dwóch miêdzynarodowych) oraz
dwóch organizacji sportowych o zasiêgu �wia-
towym, które programowo zajmuj¹ siê dzia³al-
no�ci¹ naukowo-metodyczn¹.

Wyrazem uznania przez spo³eczno�æ miêdzyna-
rodow¹ kompetencji merytorycznych prof. R. Kali-
ny z zakresu teorii i praktyki sportów walki jest po-
wierzenie mu � jednog³o�ne � przez Zgromadze-
nie Ogólne Miêdzynarodowej Rady Sportu Wojsko-
wego (CISM) w Pekinie w 1995 roku funkcji prezy-
denta Komisji Technicznej Judo. Funkcjê tê pe³ni
do chwili obecnej (organizacja zrzesza 122 pañ-
stwa). Profesor by³ te¿ pomys³odawc¹ i wspó³or-
ganizatorem (2001) pierwszych nowoczesnych
warsztatów naukowo-metodycznych CISM Inter-
national Workshop on �Ageing and Physical Activi-
ty� w Szkole Sportowej Bundeswehry w Waren-
dorfie. Udzia³ w nich wziêli specjali�ci od wycho-
wania fizycznego z ró¿nych armii �wiata. W 2002
roku prof. R. Kalina zosta³ zaproszony do prac
Komisji Naukowo-Metodycznej Federation Interna-
tionale D�Amateurs D�UNIFIGHT/FIAU, propagu-
j¹cej nowy sport walki o wyra�nych walorach u¿y-
teczno�ci w szkoleniu ¿o³nierzy i policjantów. Pe³ni
funkcjê przewodnicz¹cego Rady Programowej
powsta³ej niedawno Polskiej Unii Budo i Sztuk Walki.

Za dzia³alno�æ naukowo-badawcz¹ otrzyma³
szereg wyró¿nieñ i nagród honorowych. Zosta³
odznaczony miêdzy innymi: Medalem za Zas³ugi
w Rozwoju Kultury Fizycznej w Wojsku Polskim
(1993), Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (2001), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (2004), Orderem CISM
Grand Officer (2005).

www.wf.univ.rzeszow.plNOWI PROFESOROWIE WYDZIA£U WF
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POETYCKIE IMPRESJE

Spotka³y raz Jezusa
doros³e dwa gawrony.
Nie przysz³o im do g³owy
powiedzieæ: Pochwalony.

(Elementarz)

Przyzwyczaili�my siê do wierszy tego ksiêdza-poety
jak do codziennego chleba. Jego utwory podobnie jak
chleb s¹ zwyczajne, proste, nie b³yszcz¹ efektami, ale
s¹ tak potrzebne jak kromka chleba. Daj¹ nam po¿y-
wienie duchowe. Przekazuj¹ tre�ci, wzruszenia, my�li
wa¿ne dla wspó³czesnego, tak czêsto zagubionego
cz³owieka. Ksi¹dz Jan Twardowski ju¿ nie ¿yje, ale jego
dzie³o literackie nabiera po tej �mierci nowego blasku,
bo jest tak, jak sam pisa³: Tylko nieobecni s¹ najbli¿ej.
¯aden inny poeta wspó³czesny nie jest tak czêsto cy-
towany jak ksi¹dz Twardowski. Niektóre fragmenty jego
utworów sta³y siê aforyzmami, chêtnie przytacza siê je
jako motta, czy nawet z³ote my�li. Przypomnijmy tu tyl-
ko niektóre: Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko od-
chodz¹; Kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za pó�no; Nie
przyszed³em pana nawracaæ; Gdy Pan Bóg zamyka
drzwi, to otwiera okno; Mi³o�æ widzi najlepiej; Kochaæ
to nie tylko dawaæ, ale i przyjmowaæ; Tyle uczuæ, a ma³o
mi³o�ci.

Daleki od natrêtnego moralizowania i schematycz-
nego dydaktyzmu ten niezwyk³y poeta da³ swoim czy-
telnikom poetyckie �wiadectwo wiary, nadziei i mi³o-
�ci. W oryginalnych s³owach ukaza³ Ksi¹dz Jan wspó³-
czesnemu cz³owiekowi now¹, zaskakuj¹c¹ nieraz
wyk³adniê ewangelicznych prawd. Mówi³ prosto o Bo-
gu. Zreszt¹ pisanie poezji traktowa³ jako rzecz wtór-
n¹ i s³u¿ebn¹ wobec swego powo³ania kap³añskiego.
Porównajmy tylko jeden � tak bardzo ewangeliczny �
wiersz, zatytu³owany Najbli¿ej:

Bóg kocha ciebie poprzez list serdeczny co doszed³
poprzez ¿yczenia na �wiêta
poprzez rzeczy tak wa¿ne, ¿e siê o nich nie pamiêta
przez kogo� kto by³ przy tobie w grypie
przez tego co po spowiedzi ju¿ nie szczypie
poprzez deszcz co ci w uchu zadzwoni³
poprzez kogo� kto ci siê krzywiæ zabroni³
poprzez psa co nogi ci liza³
przez serce krzycz¹ce z krzy¿a.

Zwróæmy uwagê, jak prosty i zarazem bardzo kunsz-
towny to wiersz. Ca³e wyliczanie jest zwyczajne, po-
toczne, takie bardzo proste jak w codziennej rozmo-
wie, ale po³¹czmy tre�ci z pocz¹tku i koñca: Bóg ko-
cha ciebie przez serce krzycz¹ce z krzy¿a.

Ksi¹dz Jan Twardowski kocha³ przyrodê we wszyst-
kich jej objawach. Ta przyroda jest dla niego ci¹gle wiel-
k¹ pieczêci¹ Stwórcy. Ile¿ w jego wierszach zwierz¹t,
ptaków, rozmaitych ro�lin. Niczym �wiêty Franciszek
dostrzega poeta mi³o�æ Boga w ka¿dym listku i podob-
nie jak Biedaczyna z Asy¿u rozmawia z przyrod¹:

Dziurawiec � pos³uszne ziele
w noc �wiêtojañsk¹ zakwita
dar wprost z Bo¿ej apteki

leczy w¹trobê jelita
o jak¿e dla nas ³askawe
s¹ twoje listki dziurawe.

Poczucie humoru znajdujemy w wierszach z ca³ej jego
twórczo�ci. Jest to humor bardzo pogodny, mo¿na po-
wiedzieæ � ¿yczliwy, koj¹cy u�miech zarówno dla lu-
dzi, jak i wszelkich przejawów ¿ycia. Twardowski lubi
w swoich wierszach siê �miaæ, bo przecie¿ �miech to
zdrowie. Poeta �mieje siê z ró¿nych spraw, zw³asz-
cza z samego siebie, z napuszonych, wa¿nych osób,
z wielkich, bezdusznych czêsto rytua³ów. Zwyk³e ¿y-
cie jest pe³ne humorystycznych sytuacji, jak chocia¿-
by ta z wiersza o staruszku:

Dobrego dziadka staruszka
grypa wsadzi³a do ³ó¿ka.
� Do widzenia � mówi dziadzio.
A tu domownicy radz¹:
� Dobry dziadziu, figiel zrób,
by nie le¿a³ w ³ó¿ku trup.

Poeta z humorem, prosto, ³agodnie, z u�miechem wy-
k³ada ewangeliczne prawdy. Czyni to jêzykiem do-
stosowanym do odbiorcy � jak chocia¿by w wierszu
O Tomku:

Jak wygl¹da³ Tomasz, kiedy nie wierzy³,
¿e Pan Jezus wsta³ z grobu?
Siedzia³ smutny
z brod¹ pokrêcon¹
z wychudzonym brzuchem
z nerwowym paluchem
z nosem spuszczonym
zrozpaczony.

W jednym ze swoich wywiadów tak powiedzia³
o najs³ynniejszym cytacie z ca³ej twórczo�ci:
Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odcho-
dz¹. Popularno�ci¹ tego zdania sam jestem zasko-
czony. To takie proste, a jednak siê przyjê³o. Poja-
wia siê ono czêsto na koncertach charytatywnych
czy podczas akcji zbiórki pieniêdzy na hospicjum.
Co ciekawe, pisz¹c je, nie my�la³em wcale o �mier-
ci, raczej o ludziach, z którymi tracimy kontakt, bo
gdzie� wyje¿d¿aj¹, przenosz¹ siê do innego mia-
sta. Wówczas u�wiadamiamy sobie, ¿e nie zd¹¿y-
li�my nacieszyæ siê ich obecno�ci¹, rozmowami
i spotkaniami.

Ksi¹dz Jan Twardowski zmar³ w Warszawie 18
stycznia 2006 roku. ¯y³ 91 lat. Nale¿a³ do pokolenia
gigantów. To w³a�nie to pokolenie, pierwsze wycho-
wane w niepodleg³ej Polsce, uratowa³o nasz¹ kultu-
rê i to¿samo�æ narodow¹ w latach II wojny �wiatowej
i sowieckiej dominacji. Czy my wcze�niej potrafili�my
siê nacieszyæ jego obecno�ci¹? Jednak poeta ¿yje
dalej w swojej twórczo�ci. Przytaczaj¹c tomiki jego
wierszy, mo¿emy z pogodnym u�miechem powie-
dzieæ, ¿e trzeba i�æ dalej, by zobaczyæ od nowa, bo
przecie¿ najwiêksza jest mi³o�æ i tyle jeszcze nadziei.
Zachêcam do czytania tej poezji.

Pogodny u�miech
ksiêdza Jana Twardowskiego

Kazimierz O¿óg

Szanowni Go�cie, Wysoki Senacie, Drodzy
Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Rzeszo-
wskiego.

W ca³ych naszych ju¿ ponadtysi¹cletnich dzie-
jach Polski nie mieli�my nikogo, kto by, jak Jan
Pawe³ II, ³¹czy³ tyle ró¿nych przymiotów serca,
umys³u i woli, charyzmy i owocnego trudu dla
dobra swoich rodaków i ca³ej ludzko�ci. Ka¿da
próba scharakteryzowania osoby i dzie³a Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II jest chyba ci¹gle u³om-
na i skazana na niepe³no�æ. By³ przecie¿ Pa-
pie¿ oryginalnym i wszechstronnym my�licie-
lem, filozofem i teologiem, cz³owiekiem nauki
ogarniaj¹cym ró¿ne jej dziedziny, ale i zatro-
skanym o jej etyczne podstawy, �wiadomym jej
obecnych i przysz³ych wyzwañ oraz zagro¿eñ.
By³ tak¿e humanist¹, znawc¹, teoretykiem i
wspó³twórc¹ kultury, poet¹ � autorem refleksyj-
nych wierszy, medytacyjnych poematów i przej-
muj¹cych dramatów. By³ jednak przede wszyst-
kim charyzmatycznym pasterzem Ko�cio³a Po-
wszechnego, który z jednej strony g³osi³ warto-
�ci wyp³ywaj¹ce z Dekalogu i Ewangelii, a z dru-
giej strony by³ Cz³owiekiem przez du¿e C, po-
chylaj¹cym siê z mi³o�ci¹ nad m³odzie¿¹ i po-
jedynczym cz³owiekiem. By³ równocze�nie Pa-
pie¿em dialogu, kontynuatorem soborowej od-
nowy Ko�cio³a, propagatorem ekumenizmu, ini-
cjatorem pojednania z judaizmem i zwolenni-
kiem wspó³pracy z wszystkimi wyznawcami Je-
dynego Boga. By³ równocze�nie, nie waham siê
tego powiedzieæ � sumieniem wspó³czesnego
�wiata. By³ równocze�nie gor¹cym polskim pa-
triot¹. Papie¿em, który przyczyni³ siê do obale-
nia uk³adu ja³tañskiego, który da³ naszej Ojczy�-
nie i �wiatu now¹ szansê na dalszy pokojowy
rozwój, który uzmys³owi³ �wiatu, ¿e Europa wy-
rasta³a z dwu �róde³: ³aciñskiego i grecko-s³o-
wiañskiego.

Czy¿ trzeba dalszych uzasadnieñ dla dzi-
siejszej uroczysto�ci?  Nie jeste�my jeszcze
w stanie w ca³ej rozci¹g³o�ci uzmys³owiæ so-
bie zas³ug papie¿a Jana Paw³a II dla nasze-
go narodu, dla Polski, S³owiañszczyzny, dla
�wiata. Jedno jednak jest niew¹tpliwe � nada-
nie Jego �wi¹tobliwo�ci Ojcu �wiêtemu
Janowi Paw³owi II pierwszego doktoratu
honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskie-
go przynosi naszej uczelni wielki zaszczyt.
Udowodnijmy sw¹ prac¹ naukow¹ i dydak-
tyczn¹, swymi postawami i umiejêtno�cia-
mi, ¿e na ten zaszczyt zas³ugujemy.

Wyst¹pienie Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr. hab. W. Bonusiaka

(dokoñczenie ze s. 2)
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Leszek P. S³upecki urodzi³ siê w 1956 r. w War-
szawie. Tam te¿ � w Liceum im. Hugona Ko³³¹ta-
ja � zda³ maturê. Uwieñczeniem tego okresu i za-
powiedzi¹ jego niew¹tpliwie wybitnych zdolno�ci
by³ przyznany mu wówczas z³oty medal za wyniki
w nauce. W latach 1977�82 odby³ studia histo-
ryczne na Uniwersytecie Warszawskim (ukoñczo-
ne z wyró¿nieniem), a nastêpnie � od 1982 roku
� pracowa³ w Archiwum G³ównym Akt Dawnych
w Warszawie jako archiwista. W 1984 r. ukoñczy³
dodatkowo Podyplomowe Studium Dziennikar-
stwa Uniwersytetu Warszawskiego. Tytu³ doktor-
ski otrzyma³ w 1990 r. na podstawie pracy: Orga-
nizacja przestrzeni sakralnej u S³owian Zachod-
nich w okresie wczesnego �redniowiecza, pisa-
nej w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN
w Warszawie pod kierunkiem prof. S. Tabaczyñ-
skiego. W 1988 r. rozpocz¹³ pracê w Zak³adzie
Archeologii �redniowiecza w Instytucie Archeolo-
gii i Etnologii PAN (pocz¹tkowo jako asystent,
adiunkt, docent, w koñcu jako profesor). W stycz-
niu br. Senat UR zatwierdzi³ jego kandydaturê
na stanowisko profesora na Wydziale Socjo-
logiczno-Historycznym. Podejmie zajêcia od
nowego roku akademickiego.

Zainteresowania naukowe i badawcze prof.
Leszka P. S³upeckiego mo¿na okre�liæ wed³ug
s³ów jego samego: �historyk �redniowiecza po-
wszechnego i Polski, historyk wierzeñ pogañ-
skich, archeolog specjalizuj¹cy siê w badaniu
�ladów kultu religijnego i obrz¹dku pogrzebowe-
go oraz znawca literatury i mitologii�.

Praca naukowa prof. L. S³upeckiego wi¹za³a siê
z przygotowywaniem publikacji wyników du¿ych,
dawnych badañ archeologicznych, dotyczy³a pro-
blemu wsi s³u¿ebnych na Sandomierszczy�nie
i bitwy pod Zawichostem, zagadnieñ wyroczni pu-
blicznych i wró¿biarstwa u Germanów i S³owian
(ich ukoronowaniem by³a ksi¹¿ka Wyrocznie
i wró¿by pogañskich Skandynawów, na podsta-
wie której w 1999 r. uzyska³ stopieñ doktora habi-
litowanego; tytu³ profesora w zakresie nauk hu-
manistycznych otrzyma³ za� w sierpniu 2005 r.).

W 1995 r. zaj¹³ siê problemem szeroko rozu-
mianych wierzeñ pogañskich ludów basenu Ba³-
tyku we wczesnym �redniowieczu, zw³aszcza
Skandynawów, a w roku 2000 badaniem zagad-
nienia ofiar i obrzêdów ofiarnych w pogañskich
religiach Skandynawów i S³owian (materia³ów do
tego zagadnienia poszukiwa³ na Uniwersytecie
w Uppsali podczas stypendium w Szwecji oraz
w Kopenhadze). Jego zainteresowania badaw-
cze dotycz¹ tak¿e problemów kultury elit skan-

dynawskich i s³owiañskich we wczesnym �re-
dniowieczu i pogrzebów ich wybitnych cz³onków,
zagadnieñ Jomsvikingów w poezji skaldów i w
sagach, a tak¿e problemów wielkich kopców kra-
kowskich na tle europejskim (uwieñczone istot-
nym odkryciem).

Prof. Leszek P. S³upecki jest autorem piêciu
ksi¹¿ek i licznych artyku³ów. Czêsto uczestni-
czy  w kongresach i sympozjach naukowych
w kraju i za granic¹, wyg³asza tam referaty. By³
cz³onkiem Rady Programowej Pierwszego Pol-
skiego Kongresu Religioznawców w Tyczynie
(2003), zosta³ te¿ powo³any (2004) w sk³ad
Sekcji Archeologii i Etnologii (Ho1H) Komitetu
Badañ Naukowych; cz³onek, m.in., Rady Na-
ukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN,
Komitetu Wykonawczego International Saga-
Society, European Association of Archaeologi-
sts, Sta³ego Komitetu Mediewistów Polskich,
Polskiego Towarzystwa Historycznego. Odzna-
czono go (2004 r.) medalem z okazji 50-lecia
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Profesor
jest te¿ autorem recenzji wielu prac naukowych
� pracy habilitacyjnej, prac magisterskich, li-
cencjackich, grantów KBN. Pod jego kierunkiem
zosta³a napisana praca doktorska.

Jak napisa³ prof. Karol Modzelewski (UW):
�Dorobek badawczy Leszka Paw³a S³upeckiego
pozwala zaliczyæ go do czo³ówki polskich me-
diewistów. (...) O wyborze takiej problematyki
oraz o sukcesach w jej badaniu przes¹dzi³a wy-
obra�nia antropologiczna Autora i dar wnikliwe-
go rozumienia �róde³ zrodzonych z komunikacji
miêdzykulturowej, a tak¿e rzadkie lub zgo³a uni-
kalne po³¹czenie kompetencji historyka-medie-
wisty z gruntown¹ znajomo�ci¹ warsztatu arche-
ologa oraz kwalifikacjami jêzykowymi skandy-
nawisty�.

Prof. dr hab. Leszek Pawe³ S³upecki

Ma³gorzata Dworak

Ksi¹¿ka bêd¹ca rozpraw¹ habilitacyjn¹ dr. hab.
Andrzeja Olejki z Instytutu Historii  zosta³a wy-
dana nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu
Rzeszowskiego w 2005 r. Sk³ada siê ona z sied-
miu rozdzia³ów i zakoñczenia t³umaczonego na
jêzyki pañstw, których dzia³ania lotnicze zosta-
³y w niej uwzglêdnione. Publikacja posiada rów-
nie¿ aneksy oraz bibliografiê. Uzupe³niaj¹ j¹ po-
nadto indeksy: osobowy i geograficzny.

Rozdzia³ pierwszy po�wiêcony jest dzia³aniom
lotniczym na obszarze karpackim w czasie I woj-
ny �wiatowej, gdzie autor omawia ca³¹ z³o¿o-
no�æ dzia³añ lotniczych na tym obszarze, wyni-
kaj¹c¹ ze specyfiki lotów w masywach górskich
na tle operacji wojsk l¹dowych na obszarze kar-
packim.

W rozdziale drugim przedstawiony jest udzia³
jednostek lotniczych w karpackich konfliktach
regionalnych polsko-ukraiñskich i polsko-ra-
dzieckich w latach 1918�1920.

Rozdzia³ trzeci przedstawia zmagania lotni-
cze w Karpatach w 1939 r. z uwzglêdnieniem
si³ powietrznych wszystkich krajów bior¹cych
w nich udzia³. Autor po raz pierwszy  wykona³
wnikliw¹ analizê przebiegu walk.

Rozdzia³ czwarty po�wiêcony jest dzia³aniom
lotniczym w walkach nad Karpatami w ramach
Fall �Barbarossa� w 1941 r. z ukazaniem si³
i �rodków obu stron dzia³aj¹cych w tym obsza-
rze operacyjnym oraz z uwzglêdnieniem ope-
racji si³ lotniczych sojuszników Osi.

Rozdzia³ pi¹ty omawia dzia³ania lotnicze w ope-
racjach wojennych z lat 1944�1945 wraz z uka-
zaniem funkcjonowania si³ lotniczych Wêgier, Ru-
munii i S³owacji w obronie terytoriów tych krajów
przed ofensyw¹ powietrzn¹ aliantów zachodnich.

Rozdzia³ szósty obejmuje operacje zrzutowe
w pasie karpackim w latach 1941�1944 oraz
zrzuty rosyjskie dla S³owackiego Powstania Na-
rodowego 1944 r.

Zamykaj¹cy pracê rozdzia³ siódmy przedsta-
wia dzia³ania lotnictwa polskiego w ramach walk
przeciwko si³om Ukraiñskiej Powstañczej Armii
w latach 1946�1947.

Recenzent ksi¹¿ki p³k dr hab. Tadeusz Kmie-
cik napisa³, ¿e praca ma charakter nowatorskie-
go, ca³o�ciowego ujêcia dzia³añ lotnictwa w pa-
sie karpackim w latach 1914�1947. Powsta³a
jako efekt wieloletnich badañ naukowych, w tym
�ród³owych, prowadzonych przez autora. Sta-
nowi znacz¹cy wk³ad w rozwój najnowszej hi-
storii wojskowej i historii lotnictwa.

Andrzej Olejko
Dzia³ania lotnicze
w pasie karpackim

1914�1947
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Prof. UR dr hab. Kazimierz Szmyd ukoñczy³
Wydzia³ Pedagogiczny krakowskiej WSP
(1974). W tym samym roku ukoñczy³ te¿ Stu-
dium Socjologiczno-Historyczne, za� w 1987 �
studia podyplomowe z zakresu filozofii i religio-
znawstwa. Doktorat uzyska³ w 1994 r. na pod-
stawie rozprawy My�l pedagogiczna Zygmunta
Karola Mys³akowskiego (1890�1971), (promo-
tor prof. dr hab. Czes³aw Majorek, rec. prof. dr
hab. Danuta Dryndowa, prof. dr hab. Tadeusz
Nowacki). Habilitacjê otrzyma³ w roku 2005 na
Uniwersytecie Warszawskim na podstawie mo-
nografii: Twórcy nauk o wychowaniu w �rodo-
wisku akademickim Lwowa (1860�1939). Re-
cenzentami tej rozprawy byli: prof. dr hab.
K. Bartnicka, prof. dr hab. I. Szybiak i prof. dr
hab. J. Mi¹so.

Prof. K. Szmyd jest autorem ponad stu prac
naukowych, w tym monografii � trzech samo-
dzielnych i trzech jako wspó³autor, oraz kilku-
nastu artyku³ów publicystycznych o tematyce
kulturalnej i o�wiatowej. Bra³ udzia³ w 38 konfe-
rencjach naukowych. Pracowa³ w szkolnictwie
podstawowym, �rednim, ZMW, ZNP i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kro�nie, od
1988 r. w szkolnictwie wy¿szym � w WSP
i na UR.

Dotychczasowa dzia³alno�æ naukowo-akade-
micka K. Szmyda mie�ci siê w krêgu zagadnieñ
historycznoo�wiatowych, teorii pedagogicznych
i edukacyjnych schy³ku XIX i XX wieku. Podej-
mowane przezeñ studia dotycz¹ w szczególno-
�ci spo³eczno-kulturowych i osobowo�ciowo-
twórczych kontekstów my�li pedagogicznej tego
okresu. Wa¿ne miejsce zajmuj¹ badania nad
odniesieniami wspó³czesnych teorii edukacyj-
nych do minionej tradycji pedagogiczno-o�wia-
towej, a wiêc dotycz¹ce aspektów jej ci¹g³o�ci
historycznej, zmian i aktualno�ci. W tym kon-
tek�cie interesuj¹ go równie¿ zagadnienia tele-
ologii wychowania jako emanacje my�li filozo-
ficznej i humanistycznej, jej zwi¹zki z naukami
spo³ecznymi, a tak¿e przes³anki �wiatopogl¹-
dowo-religijne w wychowaniu. Ponadto bada za-
gadnienia edukacji miêdzykulturowej i wielokul-
turowej, a zw³aszcza procesy wspó³istnienia
i przejawy konfliktów idei i �wiatopogl¹dów, tra-
dycji i kultur na gruncie pedagogiki i wychowa-
nia.

Innym w¹tkiem jego zainteresowañ poznaw-
czych s¹ dociekania nad wp³ywem nurtów umy-
s³owych i etycznych na kszta³t i charakter war-
to�ci pedagogicznych oraz ich aplikacji praktycz-

nych (edukacyjnych). W tym kontek�cie absor-
buj¹ go formy wzajemnego przenikania siê my�li
pedagogicznej oraz tre�æ sporów aksjologicz-
nych i teleologicznych w obrêbie powstaj¹cych
idei wychowawczych i koncepcji edukacyjnych.

W wiêkszo�ci publikacji prof UR dr. hab.
K. Szmyda obecne s¹ studia nad progresywi-
zmem my�li spo³ecznej i postulatami wychowa-
nia w ich wzajemnym zwi¹zku. Istotne miejsce
zajmuj¹ te¿ w¹tki dotycz¹ce rozwoju my�li
pedagogicznej w wymiarze osobowym, w per-
spektywie indywidualnej refleksji i wysi³ku twór-
czego wybitnych jej animatorów. Dotyczy to
zw³aszcza okresów narastania przesileñ cywili-
zacyjnych, czasu formu³owania nowych idei
spo³ecznych i my�li edukacyjnej, tj. doby �no-
wego wychowania�, nurtów pedagogiki kultury,
personalizmu, socjologizmu edukacyjnego, wy-
chowania dla warto�ci narodowych, tradycji hi-
storycznych, dla etosu pañstwa, kultury zbioro-
wego wspó³istnienia � postrzeganych w kontek-
stach to¿samo�ci i autonomii osobowej
jednostki w �wiecie spo³ecznym; odniesienia do
my�li pedagogicznej i antropologicznej Z. My-
s³akowskiego, B. Suchodolskiego, B. Nawro-
czyñskiego, S. Hessena, K. Ajdukiewicza,
S. £empickiego, W. Witwickiego, S. Szumana,
H. Pohoskiej, H. Rowida, K. So�nickiego i in-
nych.

Du¿¹ wagê Profesor przywi¹zuje do prób wy-
ja�nienia i zrozumienia religijnego wymiaru wy-
chowania, rozpatrywanego z punktu widzenia
spo³ecznej i obiektywnej analizy tego zjawiska,
zw³aszcza katolicyzmu w Polsce w koñcu XIX
i w I po³owie XX wieku (studia nad dzia³alno�ci¹
M. Darowskiej, W. Gadowskiego, B. Markiewi-
cza, B. Bojanowskiego i innych).

W studiach porównawczych, analizach ge-
netycznych i �ród³owych mieszcz¹ siê poszu-
kiwania naukowych i metodologicznych pod-
staw to¿samo�ci pedagogiki na tle innych dys-
cyplin wiedzy o cz³owieku. S¹ to próby
ustalenia g³ównych kierunków i sposobów kon-
struowania naukowych koncepcji pedagogiki
jako uprawnionej i obiektywnej wiedzy o pro-
cesach wychowania (K. Twardowski, J. Dewey,
H. Bergson, Z. Mys³akowski, S. Karpowicz,
B. Nawroczyñski, B. Suchodolski, K. So�nicki
i inni). W tym kontek�cie interesuj¹ go �rodo-
wiska pedagogiki akademickiej i naukowej na
Uniwersytecie Jagielloñskim, Uniwersytecie
Lwowskim i w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Krakowie.

Innym w¹tkiem studiów w zakresie ewolucji
teorii pedagogicznych s¹ badania nad wycho-
waniem dla warto�ci kultury wspó³¿ycia spo³ecz-
nego, edukacyjnego znaczenia zbiorowej �wia-
domo�ci wspólnot narodowych i pañstwowych
(H. Pohoska, A. Skwarczyñski, S. Czerwiñski,
J. Jêdrzejewicz, M. Ziemnowicz).

Polem scalaj¹cym wymienione dzia³ania ba-
dawcze pozostaje problematyka kulturowa i hu-
manistyczna w pedagogice, a tak¿e osobowo-
�ciowy paradygmat wychowania i uwarunkowañ
rozwoju osoby ludzkiej. Innym wspólnym ele-
mentem okre�laj¹cym charakter i problematy-
kê badañ pedagogicznych K. Szmyda jest przy-
jêta metodologia poznawcza polegaj¹ca na sto-
sowaniu ujêæ porównawczo-analitycznych
i hermeneutyczno-warto�ciuj¹cych rekonstrukcji
my�li, idei i praktyki pedagogicznej. Dotycz¹ one
prób identyfikowania i okre�lania znaczenia tra-
dycji pedagogicznej i jej funkcjonalno�ci kultu-
rowej, ewolucji form my�li i systemów oraz ak-
tualno�ci historycznych osi¹gniêæ nauk o wy-
chowaniu. Celem tak pojêtej dzia³alno�ci
poznawczej jest tak¿e ukazanie trwa³ych, uni-
wersalnych i aktualnych warto�ci wychowania
jako szansy i nadziei humanistycznej, mo¿liwo-
�ci i granic wychowania. Pracom tym przy�wie-
ca³o za³o¿enie metodologiczne i teoretyczne
traktuj¹ce wychowanie jako zjawisko holistycz-
ne, psychologiczno-osobowe, antropologiczne,
humanistyczne i kulturowe, indywidualne i spo-
³eczne.

W publikacjach prof. Szmyda obecne s¹ rów-
nie¿ zagadnienia przemian form i tre�ci eduka-

Prof. UR dr hab. Kazimierz Szmyd

SYLWETKI



21 Marzec 2006, nr 3(40)

cyjnych w Polsce na tle procesów zachodz¹-
cych w Europie (Tradycje polskiej pedagogiki
humanistycznej a wspó³czesne dylematy edu-
kacyjne (1997); Tradycje i aktualno�æ krakow-
skiej pedagogiki naukowej i filozoficznej (1998);
W krêgu teorii pedagogicznej i teleologii wycho-
wania. Dylematy wspó³czesne i odniesienia hi-
storyczne (1999); Polska pedagogika humani-
styczna a problem demokratyzacji ustroju szkol-
nego i pañstwowego (1999) i inne).

Istotnym kierunkiem podejmowanych wyja-
�nieñ poznawczych s¹ zjawiska spo³eczno-
o�wiatowe dziej¹ce siê obiektywnie, w realnym
procesie spo³ecznym, ale te¿ widziane z per-
spektywy postaw ludzi, ich zachowañ, wra¿li-
wo�ci, nastawieñ etycznych i �wiatopogl¹do-
wych (My�l i dzia³alno�æ moralno-wychowawcza
w katolickim programie spo³ecznym (1999);
Szkic do tradycji i postaci z krêgu wychowania
resocjalizacyjnego i moralno-religijnego w Ga-
licji (1860�1950), (1998); Niektóre dylematy
wychowania dla kultury religijnej. Tradycje i ak-
tualno�æ zagadnienia (1998); W kierunku okre-
�lenia uniwersalnych, historycznych i wspó³cze-
snych znaczeñ wychowania moralno-religijne-
go i socjalizacji (2000) i inne).

W tym kontek�cie prezentowane s¹ proble-
my edukacji i wychowania jako przejawy potrzeb
i emanacji d¹¿eñ ugrupowañ spo³ecznych,
wspólnot narodowo�ciowych i tradycji kulturo-
wych odzwierciedlaj¹cych warto�ci i motywa-
cje postêpowania ludzi. Szczególnie wa¿ne
wydaj¹ siê tu tradycyjne i wspó³czesne aspekty
wychowania w kulturze lokalnej i ogólnej, zo-
rientowanej na eliminowanie stereotypów i prze-
jawów ksenofobii we wzajemnych odniesieniach
miêdzy lud�mi (W krêgu pedagogiki pogranicza
kultur i ludzi w �rodowisku lwowskim okresu
miêdzywojennego (2001); Charakter narodowy
i edukacja dla kultury wspó³istnienia (2000);
Edukacja i wychowanie a �wiadomo�æ wspól-
noty (2002); Edukacja w perspektywie wielokul-
turowej (1999); Wokó³ teleologii wychowania dla
kultury wspó³¿ycia w dobie polskich przemian
(1999) i inne).

Prof. K. Szmyd prezentuje pogl¹d, zgodnie z
którym rekonstrukcja przesz³o�ci powinna byæ
oparta na wiedzy �ród³owej, wielostronnie zwe-
ryfikowanej, ale nie daje siê jej oddzieliæ od su-
biektywizmu ludzkiego. W zwi¹zku z tym nie-
zbêdne jest, jego zdaniem, przekraczanie po-
ziomu �rzeczowego� w kierunku poszukiwania
istotnych znaczeñ ludzkich, wyja�nieñ gry inte-
resów ideowych, racji religijnych, narodowych,
kulturowych, politycznych, uwarunkowañ ustro-
jowych, egoizmów grupowych, tak¿e wyobra-
¿eñ jednostkowych, wra¿liwo�ci etycznej, �wia-
topogl¹dów itp. (Pogl¹dy na wychowanie dla
warto�ci pañstwowych i narodowych w �wietle
pedagogiki Z. Mys³akowskiego (1995); Zarys
pogl¹dów edukacyjnych M. Ziemnowicza

(2000); Twórcy nauk o wychowaniu... (2003) i in-
ne). Chodzi wiêc o pojmowanie dziejów o�wia-
ty i wychowania w kontek�cie rozwoju form
i warto�ci ¿ycia zbiorowego i indywidualnego,
w grupach kultury subiektywnej, prze¿yciowej,
a tak¿e w realnych stosunkach spo³ecznych
i pañstwowych.

W pracach K. Szmyda ¿ywe s¹ tak¿e rozwa-
¿ania dotycz¹ce tradycji i do�wiadczeñ eduka-
cyjnych w kontek�cie dzisiejszego czasu. Od-
nosz¹ siê one do znamiennych zjawisk cywili-
zacji i ¿ycia � od o�wieceniowych fascynacji
nauk¹ do jej postmodernistycznych kontestacji
i generowanych przez tê formacjê koncepcji
edukacyjnych. Zjawisko to obejmuje wspó³cze-
sne my�lenie o przemianach o�wiaty i jej roz-
wi¹zaniach ustrojowych i pedagogicznych (Nie-
które dylematy edukacji na wsi (1997); W spo-
rze o wspó³czesn¹ teoriê i teleologie
wychowania (1999); O niektórych uwarunkowa-
niach reformy edukacyjnej (1999); Pomiêdzy
tradycj¹ a zmian¹ teleologii wychowania
(2003)). Jest to wiêc próba edukacyjnego wyja-
�niania zjawisk edukacji i wychowania jako dzie-
dzin z jednej strony bêd¹cych wytworem histo-
rycznie narastaj¹cej wiedzy o cz³owieku i �wie-
cie, z drugiej za� strony funkcjonuj¹cych jako
swoiste rodzaje zmieniaj¹cej siê samowiedzy
ludzkiej i stanów kondycji cz³owieka. Jest to te¿
postrzeganie edukacji historycznoo�wiatowej
jako narzêdzia kszta³towania �wiadomo�ci ludz-
kiej, tworzenia kultury, formowania �wiatopogl¹-
dów, tak¿e dla zachowania okre�lonego porz¹d-
ku politycznego, spo³ecznego i moralnego.

W tym krêgu tematycznym pozostaj¹ równie¿
teksty dotycz¹ce jednostkowych i zbiorowych
�fenomenów� warto�ci w edukacji (Antyczne i re-
nesansowe rodowody humanistyki (2003);
U �róde³ polskiej pedagogiki kultury i humani-
stycznej aksjologii wychowania (2003); Kultura
elementem nowej strategii wychowania (1999)
i in.).

Prof. UR dr hab. K. Szmyd uczestniczy obec-
nie w kilku projektach badawczych dotycz¹cych
m.in.: S³ownika pedagogów i filozofów XX wie-
ku, S³ownika biograficznego historyków wycho-
wania XIX i XX wieku, a tak¿e w pracach nad
Leksykonem twórców kultury i organizatorów
o�wiaty w Polsce po³udniowo-wschodniej. Bie-
rze równie¿ udzia³ w programie badawczym pt.
�Atlas historyczny szkolnictwa polskiego�. Z tej
dziedziny opublikowa³ rozprawê pt. Z dziejów
Narodowego (Tajnego) Uniwersytetu Ukraiñ-
skiego we Lwowie (1919�1926) [w:] A. Andru-
siewicz (red.), Polska i jej wschodni s¹siedzi,
t. 5, 2004. Jest to próba rekonstrukcji przebie-
gu sporu etniczno-kulturowego pomiêdzy Pola-
kami i Ukraiñcami w sprawie ustanowienia Uni-
wersytetu Ukraiñskiego we Lwowie oraz aspi-
racji edukacyjnych Ukraiñców w okresie
II Rzeczypospolitej. Ponadto opublikowa³ te¿

teksty: �ród³a do dziejów edukacji w Galicji doby
autonomicznej i okresu II Rzeczypospolitej [w:]
W. Szulakiewicz (red.), �ród³a w badaniach na-
ukowych historii edukacji, Toruñ 2003; W wie-
lokulturowej spo³eczno�ci o�wiatowo-pedago-
gicznej Lwowa. Problematyka badañ i pogl¹dy
Czes³awa Majorka [w:] Z. Ruta, J. Krukowski
(red.), Ksiêga pami¹tkowa ku pamiêci Profeso-
ra Czes³awa Majorka, Kraków 2003/2004;
Edward Horwath (1881�1962). Z biografii na-
uczyciela, moralisty i �wiadka dziejów Galicji [w:]
J. Potoczny (red.), Galicja i jej dziedzictwo, Rze-
szów 2004.

W ostatnim okresie Profesor koncentruje siê
na zagadnieniach edukacji wielokulturowej, miê-
dzykulturowej i wychowaniu dla aksjologii ¿ycia
spo³ecznego oraz na edukacyjnych problemach
to¿samo�ci grup spo³ecznych. Z tej dziedziny
opublikowa³ artyku³y: Edukacja wobec kryzysu
warto�ci spo³ecznych, �O�wiata i Wychowanie�
2006; Wychowanie dla kultury wspó³istnienia
i kondycja wspólnoty, �Kultura i Edukacja� 2006;
W krêgu wspó³czesnej recepcji my�li spo³ecz-
no-pedagogicznej Stanis³awa Staszica (1755�
1826), �Kwartalnik Pedagogiczny� 2006.

W dzia³alno�ci akademickiej w WSP, a obec-
nie na Uniwersytecie Rzeszowskim prof.
K. Szmyd skupia siê na ³¹czeniu pracy nauko-
wo-poznawczej z osi¹ganiem po¿¹danych efek-
tów edukacyjnych, podnosz¹cych walory inte-
lektualne, moralne i kulturowe studentów. Kie-
ruj¹c siê powy¿szymi kryteriami akademickimi
i zasadami dydaktycznymi, wspó³tworzy³ i re-
alizowa³ programy nauczania w zakresie hi-
storii wychowania, wspó³czesnych kierunków
my�li edukacyjnej, teorii kszta³cenia doro-
s³ych � seminariów dyplomowych i magister-
skich. Jego zdaniem realizacja tre�ci kszta³-
cenia pedagogicznego powinna byæ oparta na
ujêciach porównawczych, wyja�niaj¹cych
i warto�ciuj¹cych, na analizach tre�ci podda-
j¹cych ocenie zwi¹zki, tendencje oraz sta³e
i zmienne elementy wiedzy o wychowaniu,
skupiaj¹c siê na sk³adnikach humanistycz-
nych, aksjologicznych i kulturowych zjawisk
edukacyjnych.

Z tych powodów za najbardziej efektywne
edukacyjnie uznaje metody dyskursywne, opar-
te na rozpoznawaniu tre�ci i znaczeñ tekstów
�ród³owych i opracowañ, na wyja�nianiu i inter-
pretowaniu kluczowych faktów, procesów i nur-
tów my�li o wychowaniu, okre�laj¹c ich sens
i znaczenie teoretyczne oraz przydatno�æ edu-
kacyjn¹.

Prof. UR dr hab. Kazimierz Szmyd ma trzech
synów (Krzysztof, Pawe³, S³awomir � absolwent
WSP, UR i student), lubi ludzi, interesuj¹ go po-
granicza kultur, literatura egzystencjalna,
sport (biegi prze³ajowe), malarstwo impresjoni-
stów i muzyka country.
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KONFERENCJE

9 lutego bie¿¹cego roku w Uniwersytecie Rze-
szowskim mia³a miejsce wideokonferencja,
której wspó³organizatorem by³ Zak³ad Dydak-
tyki Techniki i Informatyki Instytutu Techniki.
Jej inicjatorem by³ za� Uniwersytet w Preszo-
wie (S³owacja). W konferencji � oprócz przed-
stawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uni-
wersytetu w Preszowie � wziêli udzia³ repre-
zentanci o�rodków akademickich z Bañskiej
Bystrzycy i Nitry. Tematyka wideokonferencji
InEduTech 2006 skupia³a siê wokó³ zagadnieñ
zwi¹zanych z problematyk¹ innowacyjno�ci
w nauczaniu techniki i informatyki.

Sk³ad komitetu naukowego tworzyli: Prof. Ing.
Tomá� KOZÍK, DrSc (Univerzita Kon�tantína
Filozofa v Nitre, SR), Prof. PhDr. Ing. Ivan TU-
REK, CSc (Slovenská technická univerzita
v Bratislave, SR), Prof. PhDr. Milan DARÁK,
PhD (Pre�ovská univerzita v Pre�ove, SR),
Doc. Ing. Roman HRMO, PhD (Slovenská
technická univerzita v Bratislave, SR), Prof. Ing.
Jozef NOVÁK-MARCINÈIN, PhD (Technická
univerzita v Ko�iciach, SR), Doc. PaedDr. Mi-
lan ÏURI�, CSc (Univerzita Mateja Bela
v B. Bystrici, SR), Prof. PhDr. Gabriel �VEJ-
DA, CSc (Juhoèeská univerzita v È. Budejovi-
ciach, ÈR), Prof. Ing. Ján STOFFA, DrSc (Uni-
verzita J. Selyeho v Komárne, SR), prof. UR
dr hab. Waldemar FURMANEK (Uniwersytet
Rzeszowski), Prof. Ing. Pavel CYRUS, CSc
(Univerzita Hradec Králové, ÈR), Doc. PaedDr.
Jozef PAVELKA, CSc (Pre�ovská univerzita
v Pre�ove, SR).

Ze strony polskiej komitet organizacyjny two-
rzyli: prof. UR dr hab. Waldemar Furmanek,
dr Wojciech Walat oraz dr Aleksander Pie-
cuch, który jednocze�nie pe³ni³ funkcjê sekre-
tarza naukowego i moderatora konferencji
oraz dba³ o prawid³owy jej przebieg od strony
informatycznej. Techniczn¹ stron¹ przedsiê-
wziêcia oraz obs³ug¹ konferencji zajmowa³ siê
mgr Waldemar Lib.

Tok obrad koordynowa³ Doc. PaedDr. Jozef
PAVELKA z Uniwersytetu w Preszowie, który
dokona³ te¿ otwarcia konferencji. Przebiega³a
ona w dwóch etapach. W pierwszej czê�ci ob-
rad plenarnych g³os zabra³ Prof. PhDr. Ing. Ivan
Turek, CSc, omawiaj¹c zagadnienie: Globa-
lizácia a technické vzdelávanie. Po wyst¹pie-
niu Prof. I. Turka w ustalonej kolejno�ci uczest-

nicy konferencji z poszczególnych o�rodków
akademickich kierowali do prelegenta pytania
zwi¹zane bezpo�rednio z jego wypowiedzi¹.
Jako kolejny wyst¹pi³ Prof. Ing. Tomá� Kozík,
DrSc, który przedstawi³ referat nt. Aktuálne
problémy virtuálnej komunikácie v systéme
vzdelávania. Po wyg³oszonym referacie ana-
logicznie jak poprzednio zebrano do prelegen-
ta pytania ze wszystkich o�rodków akademic-
kich, na które ów odpowiada³.

Problematyka referatów kluczowych skupia-
³a siê wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych ze zmie-
niaj¹cymi siê warunkami ¿ycia cz³owieka
w globalizuj¹cym siê �wiecie. Aktualnie na ryn-
ku pracy dominuje oko³o 80% osób, które zdo-
by³y swoje wykszta³cenie jeszcze w latach sie-
demdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Oferta edu-
kacyjna, z jak¹ dzisiaj mamy do czynienia,
niestety nie przygotowuje uczniów (studen-
tów) do nowych warunków pracy, do podjêcia
zatrudnienia poza granicami w³asnego pañ-
stwa. Wspomniane niedomagania wynikaj¹
z braku okre�lenia jednoznacznych kompe-
tencji, które powinny charakteryzowaæ cz³o-
wieka XXI wieku, wchodz¹cego na rynek pra-
cy. W dalszym ci¹gu w zbyt ma³ym stopniu
przyk³ada siê wagê do problemów zwi¹zanych
z nowymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, a co

za tym idzie � nie ma w konsekwencji sku-
tecznych metod doskonal¹cych twórcze my-
�lenie, umiejêtno�ci efektywnego wykorzysty-
wania w nauce i pracy dostêpnych i coraz do-
skonalszych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Jak zauwa¿ono, zdecydowanie
wiêkszy nacisk w edukacji nale¿y po³o¿yæ na
wykorzystanie sieci komputerowych, w tym In-
ternetu. Postêp technologiczny w dziedzinie
przesy³ania informacji umo¿liwia ju¿ obecnie
wsparcie edukacji now¹ technologi¹ informa-
cyjno-komunikacyjn¹, tak¹ jak np. e-learning.
Wa¿ne jest, aby nauczyciele mieli tego �wia-
domo�æ, ale tak¿e by dysponowali takimi
umiejêtno�ciami (kompetencjami), które po-
zwol¹ im wykorzystywaæ nowe zdobycze tech-
niki i informatyki.

Po krótkiej przerwie nast¹pi³a dalsza czê�æ
konferencji. Otworzy³ j¹ referat prof. UR dr.
hab. Waldemara Furmanka pt. Pilne proble-
my badañ nad edukacj¹ techniczn¹. W wy-
st¹pieniu bardzo wyra�nie podkre�lany by³ fakt
odmienno�ci techniki minionych lat w stosun-
ku do jej wspó³czesnych osi¹gniêæ. St¹d ko-
nieczno�æ zupe³nie nowego spojrzenia na
edukacjê techniczn¹. Szko³a jest zobowi¹za-
na do przekazywania wiedzy aktualnej, zgod-
nej z rzeczywisto�ci¹, a ta, niestety, pozosta-

Wideokonferencja w Zak³adzie Dydaktyki Techniki
i Informatyki Instytutu Techniki

Aleksander Piecuch
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je w sprzeczno�ci z dotychczasowym mode-
lem edukacji technicznej. Tocz¹ce siê od wie-
lu lat dyskusje wokó³ miejsca edukacji tech-
nicznej w polskim systemie o�wiaty do tej pory
nie doprowadzi³y do wypracowania ogólnie ak-
ceptowanego modelu. Wyra�nie nale¿y za-
znaczyæ, ¿e istnieje pilna potrzeba rozwi¹za-
nia tego problemu, wynikaj¹ca g³ównie z fak-
tu transformacji spo³ecznej, a tak¿e koniecz-
no�ci budowania �wiadomo�ci technicznej.

Dalsze wyst¹pienia pracowników ZDTiI
(W. Walat, A. Piecuch, A. Krauz, W. Lib) sku-
pia³y siê wokó³ zagadnieñ tworzenia przekazu
uwzglêdniaj¹cego �rodki multimedialne. Jak
istotne s¹ to zagadnienia, wie ka¿dy nauczy-
ciel na co dzieñ stykaj¹cy siê z zagadnieniami
efektywnego przekazu informacji. Przekaz mul-
timedialny zasadniczo ró¿ni siê od przekazu tra-
dycyjnego, a efektywno�æ wykorzystywania
multimediów w edukacji jest funkcj¹ wielu czyn-
ników. Tylko prawid³owo skonstruowany multi-
medialny program komputerowy, podrêcznik,
zeszyt æwiczeñ mo¿e przyczyniæ siê do znacz-
nego wzrostu efektywno�ci uczenia siê.

W niniejszym artykule nie sposób odnie�æ
siê do wszystkich zaprezentowanych wyst¹-
pieñ. Zainteresowanych Czytelników odsy³am
do materia³ów pokonferencyjnych, z którymi
mo¿na siê zapoznaæ na stronie internetowej
http://vk.science.upjs.sk/~frankof/iet/

Na zakoñczenie kilka s³ów o stronie technicz-
nej przedsiêwziêcia. Wideokonferencja zosta-
³a przeprowadzona w oparciu o VRVS (Virtual
Room Videoconferencing System). Do zreali-
zowania po³¹czenia zastosowano komputer
IBM z procesorem 2,8GHz, do którego przy³¹-
czono kamerê cyfrow¹ (z opcj¹ webcamera)
oraz mikrofon sprzê¿ony z kompresorem dy-
namiki. Obraz transmisji wy�wietlano na ekra-
nie za pomoc¹ rzutnika multimedialnego.

Mamy nadziejê, ¿e pierwsze do�wiadcze-
nia, które uda³o nam siê zdobyæ przy tej oka-
zji, stan¹ siê przyczynkiem do rozwijania tej
formy wymiany do�wiadczeñ przez Zak³ad Dy-
daktyki Techniki i Informatyki z innymi o�rod-
kami akademickimi zajmuj¹cymi siê podobn¹
problematyk¹.

Dziêki stypendium �Kultury� paryskiej zarz¹dza-
nemu przez Instytut Europy Wschodniej i Kate-
drê Jêzyków i Literatur S³owiañskich Uniwersy-
tetu Fryburskiego mog³em dokonaæ kwerend ar-
chiwalnych zwi¹zanych z aktywno�ci¹ literack¹
polskich ¿o³nierzy internowanych w Szwajcarii
podczas II wojny �wiatowej.

Najwiêkszych znalezisk uda³o mi siê dokonaæ
we fryburskim Archiwum Helveto-Polonicum,
nieco w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ra-
perswilu, sporo w Bibliotekach Uniwersytec-
kich Fryburga i Zurychu. Mo¿na tam znale�æ
m.in. domowe archiwa by³ych internowanych,
stanowi¹ce cenne �ród³o interesuj¹cych mnie
materia³ów. Nie jest to zapewne twórczo�æ
najwy¿szej rangi ani dzie³o autorów po-
wszechnie znanych, raczej bli¿sza kulturze
popularnej, ulotnej i okazjonalnej, niemniej
jednak wolno s¹dziæ, i¿ stanowi ona istotne
uzupe³nienie wiedzy na temat losów Polaków
w czasie ostatniej wojny. Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e specyfika internowania, okoliczno�ci
przebywania w kraju, którego nie dotknê³y
dzia³ania zbrojne, mog³y mieæ istotny wp³yw
na kszta³towanie siê odrêbnej dykcji artystycz-
nej. Wa¿ne jest tak¿e i to, ¿e temat zwi¹zany
z internowanymi Polakami pojawia³ siê (i po-
jawia) w ksi¹¿kach autorów szwajcarskich, na
przyk³ad Mainrada Inulina, Kathariny Zimmer-
man czy Andrei Pozzy de Besta. Wzajemne
te relacje i oddzia³ywania równie¿ wzi¹³em pod
uwagê.

Niejako przy okazji i mimochodem przegl¹-
da³em ogólnodostêpne czasopisma akademic-
kie, ciekaw, czym ¿yje spo³eczno�æ Uniwer-
sytetu Fryburskiego. Zaskoczy³a mnie obfito�æ
tematów zwi¹zanych z Polsk¹, postanowi³em
wiêc je opisaæ.

I tak: numer 4 datowany 26 stycznia 2006
ukazuj¹cej siê ju¿ dwadzie�cia trzy lata ga-
zety uniwersyteckiej (oczywi�cie jak wszyst-
ko w Uni Fribourg jest ona dwujêzyczna, nie-
miecko-francuska, bo taka jest specyfika tego
o�rodka naukowego) �Unireflets� z podtytu³em
�Informacje dla wspólnoty uniwersyteckiej�
przynosi artyku³ �Mission Warschau�. Christi-
na Kunz relacjonuje w nim udzia³ delegacji
Uniwersytetu Fryburskiego w organizowanych
w Warszawie �Erasmus Days�. Chodzi oczy-
wi�cie o europejski program wymiany studen-

tów Socrates-Erasmus. Studenci z Fryburga
byli tegorocznymi go�æmi specjalnymi i repre-
zentowali ca³¹ Szwajcariê. Wyposa¿ono ich
oczywi�cie w zapas stosownych prospektów,
plakatów, ser Gruyere i specjalne naczynia do
przygotowywania najbardziej szwajcarskiej
specjalno�ci kulinarnej: fondue. 8 grudnia
delegacja dotar³a do Warszawy, gdzie ser-
decznie j¹ powitano, i natychmiast  pokazano
�Warsaw by Night�. Nastêpnego dnia na tere-
nie nowej Biblioteki Uniwersyteckiej mia³y
miejsce w³a�ciwe �Dni Erasmusa�. Stoisko
szwajcarskie by³o ponoæ wrêcz oblegane. De-
legacji fryburskiej zadawano mnóstwo pytañ,
m.in. o to, jak znale�æ w Szwajcarii pokój; czy
to rzeczywi�cie tak drogi, jak siê mówi, kraj;
z którego uniwersytetu najbli¿ej do terenów
narciarskich? Przyjazne dot¹d nastawienie
spolaryzowa³o fondue. Jednym posmakowa-
³o, inni uznali roznosz¹cy siê w ca³ym budyn-
ku ostry zapach sera za odra¿aj¹cy. Mimo to
delegacja, jak pisze sprawozdawczyni, �wró-
ci³a z Warszawy zachwycona�. Podkre�la cie-
kawe do�wiadczenia, przyjazne nastawienie
Polaków, za� najwiêksze wra¿enie zrobi³y: no-
woczesna biblioteka, kampus i� nocne ¿ycie
Warszawy. Jednak podró¿ ta mia³a te¿ swój
powa¿ny mankament. Okaza³o siê, ¿e Uniwer-
sytet Fryburski nie mo¿e zapewniæ zbyt wielu
miejsc dla studentów z Europy Wschodniej.
Wynika to z prowadzonej polityki równowagi.
W ubieg³ym roku na studiowanie w naszej czê-
�ci kontynentu (bo rzecz nie dotyczy tylko Pol-
ski) zdecydowa³o siê dwoje lub troje studen-
tów z Fryburga, wiêc mo¿liwo�ci zaproszenia
dodatkowych osób s¹ ograniczone.

Ten sam numer �Uni Reflets� przynosi tak-
¿e relacjê z obchodów 25. rocznicy powsta-
nia �Solidarno�ci�, któr¹ �wiêtowano w Uni-
wersytecie Fryburskim 13 grudnia 2005 r. Go-
�æmi honorowymi byli europose³ Jan Ku³akow-
ski i Józef Niemiec, sekretarz centrali zwi¹z-
ków zawodowych w Brukseli. Ambasador Pol-
ski w Szwajcarii Janusz Niesyto w swojej
mowie podziêkowa³ �szwajcarskim przyjacio-
³om� za pomoc w trudnych chwilach i jako
�symbol dla ca³ej Szwajcarii� wrêczy³ jej piê-
ciu obywatelom medale honorowe. Jakie to
by³y medale i kto je otrzyma³, nie podano.

Z kolei pismo studentów �Spectrum� (sty-

Sprawy polskie
w szwajcarskich pismach akademickich

(prawie relacja z wykorzystania stypendium paryskiej �Kultury�)

Jan Wolski
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czeñ�luty 2006) przynosi bardzo ciekawy ar-
tyku³ pt. �Europa Wschodnia � (uniwersytec-
ka) terra incognita.� W podtytule wyt³uszczo-
no zdanie: �Kto w trakcie studiów chcia³by
zbieraæ nowe do�wiadczenia, powinien na
swój zagraniczny pobyt wybraæ raczej War-
szawê ni¿ Barcelonê, Berlin ni¿ Pary¿�. Tas-
silo Breitenbach pisze o tym, ¿e kiedy mówi
siê o �starej Europie�, to mo¿na sobie, nieja-
ko mimochodem, u�wiadomiæ zarazem istnie-
nie, gdzie� na wschodzie, jakiej� innej Euro-
py. Jednak samo to pojêcie ma cyniczny wy-
miar i na pewno nie jest politycznie popraw-
ne. Pokazuje jednak, jak niewiele w pañ-
stwach zachodnioeuropejskich wiedziano
o tym, co dzieje siê za �¿elazn¹ kurtyn¹�. Au-
tor wspomina, ¿e nawet w salach uniwersy-
teckich, gdzie rozwieszone s¹ jakie� mapy,
rzadko mo¿na znale�æ tak¹, która Europê na
wschodzie pokazywa³aby do Uralu i Kauka-
zu. Znamienne s¹ dane, jakie mo¿na wyczy-
taæ ze statystyk programu �Sokrates-Era-
smus�. Wymiana miêdzy krajami Europy Za-
chodniej jest proporcjonalna, ale w odniesie-
niu do jej wschodniej czê�ci wydaje siê naj-
trafniej zamykaæ w ha�le �Go West!� Trendo-
wi temu nie jest w stanie przeciwstawiæ siê
nawet Uniwersytet we Fryburgu, który ma tra-
dycyjnie dobre i wieloletnie kontakty ze
Wschodem. Zazwyczaj z wymiany korzysta
rocznie ok. 160�180 studentów przyje¿d¿aj¹-
cych i wyje¿d¿aj¹cych. Przy czym w dwóch
ostatnich latach �rednio z krajów Europy
Wschodniej przyje¿d¿a do Fryburga 30 stu-
dentów, choæ w roku akademickim 2003/2004
nikt tam nie pojecha³, za� w roku 2004/2005
na ten krok zdecydowa³y siê tylko 4 osoby.
Swoisty ów fenomen obja�niony zosta³ w ten
sposób, ¿e wybór studiów na Wschodzie ob-
ci¹¿ony jest niepewno�ci¹ i w¹tpliwo�ciami.
Dlatego wiêc zazwyczaj wybiera siê to miej-
sce, miasto czy kraj, które znane s¹ jako cele
wyjazdów turystycznych. Mo¿na wiêc powie-
dzieæ, ¿e nikt ze Szwajcarii nie studiuje w Eu-
ropie Wschodniej, bo nikt je nie zna. A w³a-
�nie nieznajomo�æ powinna zachêcaæ do wy-
boru naszych uniwersytetów (oczywi�cie nie
chodzi tylko o Polskê, lecz o ca³y region z te-
renem by³ej NRD w³¹cznie). Potwierdza to
sze�cioro studentów z Fryburga, którzy prze-
bywali we wrze�niu ubieg³ego roku w Warsza-
wie. Zdziwi³o ich istnienie w tej czê�ci Euro-
py� wie¿owców, centrów handlowych, nowo-
czesnej biblioteki uniwersyteckiej, lecz tak¿e
� co autor podkre�la jako cechy nieznane sze-
rzej w Szwajcarii � niezwyk³a go�cinno�æ,
przyjazne traktowanie cudzoziemców, pêd do
wiedzy polskich studentów, którzy przy tym nie

zapominaj¹ o rozrywkach i zabawie. Mo¿na
te¿ w Polsce spotkaæ stare, choæ czêsto zre-
konstruowane, zabytki (zdaje siê, ¿e delega-
cja odwiedzi³a tylko nasz¹ stolicê) oraz praw-
dziw¹ puszczê z ³osiami i bizonami. Do minu-
sów natomiast nale¿¹, zw³aszcza zimowe,
ch³ód i wilgoæ oraz brak z prawdziwego zda-
rzenia miejsc do uprawiania sportów zimo-
wych. Jako atuty podkre�lane s¹ te¿, co ma
przemawiaæ za wyborem w³a�nie tego miej-
sca do studiowania, tanie piwo, niskie koszty
utrzymania i podró¿y. Nawet jêzyk nie stano-
wi problemu, bo wiele zajêæ (ponoæ) prowa-
dzonych jest w jêzyku angielskim. Artyku³ koñ-
czy zachêta, aby do 28 lutego zapisywaæ siê
na semestr zimowy w Warszawie w nastêp-
nym roku akademickim.

Uniwersytet Fryburski i Uniwersytet Berneñ-
ski blisko ze sob¹ wspó³pracuj¹, co widaæ
choæby na przyk³adzie wielu specjalno�ci i kie-
runków, dla których zajêcia odbywaj¹ siê
w jednym lub drugim z tych miast. W koñcu
dzieli je raptem 20 minut drogi szybkim i wy-
godnym poci¹giem kursuj¹cym w pó³godzin-
nym takcie. I w³a�nie w Bernie wydawane jest
jako dwumiesiêcznik pismo �StudiVersum�,
drukowane w 30 000 egzemplarzy i rozdawa-
ne na wszystkich uniwersytetach i w szko³ach
wy¿szych Szwajcarii niemieckojêzycznej. Nu-
mer styczniowy zawiera a¿ dwie, opatrzone
kolorowymi ilustracjami, strony na temat Pol-
ski. Linus Schöpfer w artykule �Polska � nowe
wyzwania i stare nawyki� próbuje okre�liæ pol-
sk¹ specyfikê i charakteryzuje j¹ jako kraj eks-
tremów: z jednej strony wzrost gospodarczy
i niska inflacja, a po przyst¹pieniu do Unii Eu-
ropejskiej tak¿e transfer pieniêdzy do Warsza-
wy, z drugiej: 15 procent Polaków nie ma pra-
cy, za� co ósmy obywatel okre�la swój stan
maj¹tkowy jako �bardzo biedny�.

Uwagê jednak autor koncentruje na specy-
fice studiów w Polsce. Znajomo�æ polskiego

uwa¿a wrêcz  za konieczno�æ, bo choæ czê�æ
zajêæ prowadzona jest po angielsku, to jed-
nak zdecydowanie �dominuje polski�. Ponad-
to trzeba mieæ spory zapas dolarów, bo stu-
dia s¹ wyj¹tkowo drogie, a cudzoziemcy
musz¹ wnie�æ 200-dolarow¹ op³atê immatry-
kulacyjn¹. Koszt jednego roku na polskim uni-
wersytecie, wedle tego doniesienia, waha siê
od 3000 do 12 000 dolarów. Poza tym studio-
wanie w Polsce nie oznacza koncentracji uwa-
gi tylko na przysz³ym zawodzie, który ma siê
zamiar wykonywaæ. Na przyk³ad, kto studiuje
prawo lub ekonomiê, musi zaliczyæ te¿ filozo-
fiê czy historiê. Wszystko oczywi�cie po pol-
sku. Obowi¹zkowe jest tak¿e wychowanie
fizyczne, które zosta³o w tym tek�cie okre�lo-
ne jako �pozosta³o�æ z czasów realnego so-
cjalizmu�. W dodatku s¹ to raczej bardziej æwi-
czenia gimnastyczne, które mo¿na porównaæ
z tymi, które prowadzi siê w szwajcarskich
szko³ach podstawowych. Pozytywne jest nato-
miast to, ¿e student od pierwszej chwili staje
siê czê�ci¹ okre�lonej grupy, co oznacza, ¿e
w pocz¹tkowym okresie aklimatyzacji na uczel-
ni nie jest tak zagubiony jak student szwajcar-
ski, który musi sobie sam u³o¿yæ plan studiów.

Diametralnie ró¿ni siê tak¿e poziom ¿ycia
studenta polskiego i szwajcarskiego. Przede
wszystkim w Polsce pokój dziel¹ 3�4 osoby.
Ale Polacy � jak utrzymuje autor � przyzwy-
czajeni s¹ ¿yæ w grupie i dawaæ sobie radê na
niewielkiej powierzchni. Tylko nieliczni z dwu-
milionowej rzeszy studenckiej próbuj¹ gdzie�
dorabiaæ. Nie mog¹ tego te¿ robiæ z powodu
wysokiego bezrobocia, a przede wszystkim
z nazbyt sztywnego i prze³adowanego planu
studiów. Nie najlepiej te¿, co jednak ocenio-
ne zosta³o jako sytuacja przej�ciowa, wypa-
damy w rankingu systemu PISA.

Na szczê�cie ¿ycie i studia w Polsce to
przede wszystkim przyja�ni ludzie, smaczne
jedzenie, �wietne ciasta i niezrównana go�cin-
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no�æ. Nie brakuje ciekawych i oryginalnych
lokali. Ponadto znale�æ mo¿na malownicze
krajobrazy i dziewicz¹ przyrodê od morza, po-
przez krainê jezior, a¿ po wysokie góry.

Oczywi�cie, bo jak¿eby inaczej, tekst zosta³
zilustrowany zdjêciami, na których widaæ m.in.
malowniczy (a jak¿e) krajobraz z wiatrakiem
i krow¹, górala obok konnej bryczki, widok ryn-
ku w Krakowie (z lotu ptaka, bez ludzi), Mor-
skiego Oka i koszy na nadmorskiej pla¿y. Ca-
³o�æ koñczy zdanie, ¿e do Polski warto pojechaæ.

Czy rzeczywi�cie taka jest Polska, jaka ry-
suje siê po lekturze tej zadziwiaj¹co du¿ej gru-
py tekstów, pozostawiam do rozstrzygniêcia
P.T. Czytelników. Ja witam je z rado�ci¹, bo
mimo wielu stereotypów zawieraj¹ sporo traf-
nych uwag, które te¿ pozwalaj¹ nam spojrzeæ
na siebie samych cudzymi oczyma.

Przejrza³em tylko te pisma, które znajdowa³y
siê w obiegu przez luty 2006 i by³y ogólnodo-
stêpne w budynkach Uniwersytetu Fryburskie-
go. Skupi³em uwagê na tych, w których poja-
wi³y siê artyku³y na tematy zwi¹zane z Pol-
sk¹. By³o ich zadziwiaj¹co du¿o, chocia¿ pe-
riodyków o podobnym profilu jest znacznie
wiêcej. S¹ ³atwo dostêpne w wielu miejscach,
powiedzia³bym nawet: s¹ wszêdzie. Czêsto
kolportowane nie tylko w macierzystym uni-
wersytecie, ale te¿ w innych o�rodkach aka-
demickich. Maj¹ znakomit¹ jako�æ edytorsk¹
i przyprawiaj¹ce o zawrót g³owy nak³ady. No
có¿, to tak¿e w pewnej mierze rodzaj rekla-
my. Takiej obfito�ci i jako�ci mogliby�my so-
bie tylko ¿yczyæ. Jednak muszê dodaæ, ¿e pi-
sma te redaguj¹ nierzadko kilkunastoosobo-
we zespo³y, nie brak w nich studentów dzien-
nikarstwa (w koñcu gdzie� musz¹ zdobywaæ
do�wiadczenia w swoim przysz³ym zawodzie),
ale bywaj¹ te¿ redaktorzy etatowi. Finanso-
wane s¹ zazwyczaj z puli uniwersyteckiej,
w czê�ci z nich znale�æ mo¿na p³atne rekla-
my, zazwyczaj banków, ale tak¿e ksiêgarñ, an-
tykwariatów czy klubów.

Niektóre, co wydaje mi siê wartym uwagi roz-
wi¹zaniem, jak dwujêzyczny �Universitas Fri-
burgensis�, wydaj¹ numery tematyczne. Jeden
z tych, które jeszcze kr¹¿¹, po�wiêcono wielo-

Dzia³aj¹ce przy Uniwersytecie Rzeszowskim
Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian
w Polskim Rolnictwie �Klub Integracji z Wiej-
sk¹ Europ¹� realizuje projekt pt. �Mo¿liwo�ci
wykorzystania odnawialnych �róde³ energii
w zrównowa¿onym rozwoju obszarów wiej-
skich Podkarpacia�, wspó³finansowanym ze
�rodków UE i bud¿etu pañstwa w ramach pro-
gramu Phare.

Celem g³ównym projektu jest budowanie
i wzmacnianie lokalnych koalicji pomiêdzy
partnerami spo³ecznymi na rzecz rozwi¹zy-
wania problemów gospodarczych, spo³ecz-
nych i ekologicznych terenów wiejskich Pod-
karpacia.

Cele szczegó³owe projektu to:
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu odnawial-

nych �róde³ energii i ich roli w zrównowa¿o-
nym rozwoju obszarów wiejskich.

2. Ocena mo¿liwo�ci produkcji ro�lin energe-
tycznych wynikaj¹cych z przyrodniczych
i ekonomicznych uwarunkowañ rozwojo-
wych.

3. Zapoznanie odbiorców projektu z technolo-
giczn¹ stron¹ produkcji biomasy.

4. Identyfikacja szans i barier w produkcji ro�lin
energetycznych na Podkarpaciu.

5. Zaprezentowanie wykorzystania biomasy
w uk³adach ciep³owniczych du¿ych i ma³ych
kot³owni.

6. Zainicjowanie dzia³añ maj¹cych na celu
zwiêkszenie zaanga¿owania partnerów spo-
³ecznych w propagowaniu odnawialnych �ró-
de³ energii.

7. Dostarczenie wiedzy odbiorcom na temat
mo¿liwo�ci finansowania projektów dotycz¹-
cych odnawialnych �róde³ energii.

Projekt  ma charakter edukacyjno-szkolenio-
wy; bêd¹ wyk³ady, zajêcia warsztatowe oraz zo-
stanie wydana publikacja. Przewidziano te¿
wyjazd studyjny do gospodarstwa rolnego pro-
wadz¹cego uprawê wierzby energetycznej,
przedsiêbiorstwa przerabiaj¹cego biomasê
i elektrociep³owni wykorzystuj¹cej biomasê jako
materia³ opa³owy.

Na 20 kwietnia 2006 r. zaplanowano forum
sk³adaj¹ce siê z czê�ci wyk³adowej i warszta-
towej. Spotkanie odbêdzie siê  w Podkarpac-
kim O�rodku Doradztwa Rolniczego w Bogu-
chwale, natomiast 21 kwietnia zaplanowano
wyjazd studyjny.

Bogumi³a Grzebyk,
koordynator projektu

jêzyczno�ci, inny � ró¿nym formom przemocy.
Jak z tego pobie¿nego przegl¹du wynika,

fryburskie pisma akademickie zgromadzi³y
sporo materia³ów dotycz¹cych Polski. Obfito�æ
ta powinna w rêkach cudzoziemca spe³niæ
przynajmniej czê�æ swego zadania, czyli za-
interesowaæ go naszymi sprawami. Byæ mo¿e,
decyduj¹c siê na jedno- lub dwusemestralny
(a mo¿e i d³u¿szy) pobyt w Polsce, student
taki bêdzie w przysz³o�ci móg³ przedstawiæ
nasz¹ rzeczywisto�æ w oparciu o pe³niejsze
i g³êbsze obserwacje na miejscu, w codzien-
nym ¿yciu, nie bazuj¹c tylko na wiedzy do-
stêpnej turystom.

Tematyka tych pism jest ró¿norodna. Pisze
siê o tym, co przynosi ¿ycie. Chcia³bym jesz-
cze dodaæ, ¿e szczególnie zaciekawi³y mnie,
poza oczywi�cie w¹tkami polskimi, podawa-
ne przez wiele z nich informacje statystycz-
ne. Otó¿, na piêciu wydzia³ach Uniwersytetu
Fryburskiego (Teologicznym, Filozoficznym,
Matematyczno-Przyrodniczym, Nauk Ekono-
micznych i Socjalnych oraz Prawa) w trakcie
sesji jesiennej sfinalizowano 576 licencjatów
i magisteriów oraz 31 doktoratów, a w sesji
letniej dyplomy licencjata lub magistra uzyska-
³y 582 osoby, za� doktoratów obroniono 48.
Rektor na swojej dorocznej konferencji pra-
sowej w listopadzie ubieg³ego roku (bo zazwy-
czaj pod koniec pa�dziernika koñczy siê ter-
min zapisywania na semestr zimowy) poinfor-
mowa³, ¿e po dwóch dziesiêcioleciach gwa³-
townego przyrostu ilo�ci studentów, podczas
których ich liczba uleg³a podwojeniu, ostatnie
lata wykazuj¹ pewn¹ stabilizacjê na poziomie
ok. 10 000 osób.

Takie w³a�nie i wiele innych ró¿nego typu
informacji wyczytaæ mo¿na z kolportowanych
na terenie Uniwersytetu pism. Z tego, co zdo-
³a³em us³yszeæ, mogê wnosiæ, ¿e s¹ to perio-
dyki wnikliwie przez studentów i pracowników
czytane. Ze wzglêdu na podejmowane tema-
ty, ale przede wszystkim dlatego, ¿e stano-
wi¹ one podstawowe �ród³o wiedzy na temat
tego, czym ¿yje spo³eczno�æ akademicka,
g³ównie Fryburga, lecz nie tylko.

Czy mo¿na
inaczej produkowaæ
energiê?
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dr Maria Zadarko-Domaradzka

Maria Zadarko-Domaradzka, ur. w Sanoku,
w czerwcu 1997 r. ukoñczy³a studia w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na Wydziale
Pedagogicznym, uzyskuj¹c tytu³ magistra. W la-
tach 1997�99 pracowa³a jako nauczyciel w szko-
le podstawowej w Rzeszowie. Od 1999 r. pro-
wadzi zajêcia dydaktyczne na kierunku peda-
gogika w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Rze-
szowie. W roku 2001 ukoñczy³a studia podyplo-
mowe na Wydziale Geograficzno-Biologicznym
Akademii Pedagogicznej w Krakowie w zakre-
sie wychowania zdrowotnego i prorodzinnego.
W lutym 2001 r. zosta³a zatrudniona jako asystent
w Zak³adzie Antropologii Instytutu Wychowania
Fizycznego i Zdrowotnego WSP, a nastêpnie
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracuje
w Zak³adzie Biologii Cz³owieka i Edukacji Zdro-
wotnej na Wydziale Wychowania Fizycznego UR.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokó³
problematyki edukacji zdrowotnej, co znalaz³o
swój wyraz w publikacjach z tego zakresu. Cz³o-
nek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
oraz Podkarpackiego Towarzystwa Naukowego
Kultury Fizycznej. W lutym 2004 r. odby³a sta¿
naukowy w Zak³adzie Biologii Rozwoju Cz³owie-
ka Instytutu Antropologii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawi³a referaty
na ogólnopolskich i miêdzynarodowych konfe-
rencjach naukowych.

25 stycznia 2006 r. obroni³a pracê doktorsk¹:
Tempo rozwoju somatycznego dzieci od 7 do 11
roku ¿ycia z terenu Podkarpacia i Podbeskidzia
na tle uwarunkowañ spo³eczno-ekonomicznych
(promotor prof. AP dr hab. Marian Zakrzewski)
i uzyska³a stopieñ doktora nauk biologicznych
w zakresie biologii, w specjalno�ci biologia cz³o-
wieka na Wydziale Geograficzno-Biologicznym
Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

dr Marta Dudek

Marta Dudek urodzi³a siê w Krakowie, gdzie
ukoñczy³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Nastêp-
nie podjê³a naukê w Policealnym Studium Ho-
dowli Zwierz¹t w Giebu³towie pod patronatem
Wydzia³u Zootechnicznego Akademii Rolni-
czej w Krakowie. W 1984 r. rozpoczê³a studia
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kielcach na
kierunku biologia, gdzie w 1989 roku otrzy-
ma³a tytu³ magistra biologii.
Po ukoñczeniu studiów by³a nauczycielem bio-
logii i chemii w Szkole w Stra¿owie oraz uczy³a
biologii w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Rzeszowie. W 1992 roku podjê³a pracê na Wy-
dziale Pedagogicznym Wy¿szej Szko³y Peda-
gogicznej w Rzeszowie, pocz¹tkowo jako pra-
cownik in¿ynieryjno-techniczny, a od 1998 r.
na stanowisku asystenta w Zak³adzie Biologii
Cz³owieka i Edukacji Zdrowotnej, prowadz¹c
zajêcia z biochemii. Jest autorem 7 prac na-
ukowych, 1 popularnej i wspó³autorem ksi¹¿-
ki Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony
�rodowiska.
W maju 2003 roku otworzy³a przewód doktor-
ski na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierz¹t
Akademii Rolniczej w Lublinie. We wrze�niu
2005 r. Komisja Wydzia³owa powo³ana przez
Radê Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t jed-
nog³o�nie postawi³a wniosek o nadanie jej
stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie
zootechniki, który zosta³ zatwierdzony przez
Radê Wydzia³u w dniu 26 wrze�nia.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Zak³adzie Fi-
zjologii i Diagnostyki Funkcjonalnej Wydzia³u
Wychowania Fizycznego UR.

dr Piotr Sobol-Ko³odziejczyk

Piotr Sobol-Ko³odziejczyk urodzi³ siê w Lublinie.
Po ukoñczeniu II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Krasnymstawie rozpocz¹³ studia filozoficzne
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.
Po przeniesieniu siê na UMCS w Lublinie
w 2001 r. uzyska³ magisterium w zakresie filo-
zofii (specjalno�æ: nauki o jêzyku i komunikacji).
Promotorem pracy pt. Miêdzy logik¹ a psycho-
logi¹ umys³u. Johna Searle�a lingwistyczna teo-
ria intencjonalno�ci by³ prof. Jacek Pa�niczek.
10 marca 2004 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii
UMCS w Lublinie obroni³ rozprawê doktorsk¹ pt.
Semantyka w badaniach nad sztuczn¹ inteligen-
cj¹. Krytyka podej�cia obliczeniowego. Promoto-
rem pracy by³ dr hab. Zbys³aw Muszyñski (UMCS
w Lublinie), recenzentami � prof. Urszula ¯egleñ
(UMK w Toruniu) oraz prof. Jacek Pa�niczek
(UMCS w Lublinie). Od 1 pa�dziernika ub.r. pracu-
je na UR, obecnie na stanowisku adiunkta  w Za-
k³adzie Logiki i Metodologii Nauk w Miêdzywydzia-
³owym Instytucie Filozofii UR.

Od momentu podjêcia u nas pracy dr Sobol-Ko³o-
dziejczyk opublikowa³ kilkana�cie artyku³ów z za-
kresu kognitywistyki oraz teorii sztucznej inteligen-
cji. W latach 2001�2004 by³ wspó³redaktorem na-
ukowego portalu kognitywistyka.net. Ponadto wzi¹³
udzia³ w 12 konferencjach naukowych, w tym w 4
o zasiêgu miêdzynarodowym. Obecnie prowadzi
badania nad procesem przetwarzania i rozumie-
nia jêzyka naturalnego przez sztuczne systemy po-
znawcze. Celem tych badañ jest skonstruowanie
niemonotonicznej wersji logiki illokucyjnej umo¿li-
wiaj¹cej zupe³ny, algebraiczny opis procesu prze-
twarzania jêzyka naturalnego. Wnioski z badañ
zamierza opublikowaæ w postaci rozprawy habili-
tacyjnej pt. Illocutionary logic and the study of AI,
której ukoñczenie przewiduje w 2007 r.
W chwilach wolnych podró¿uje, s³ucha jazzu, gra
w gry strategiczne czasu rzeczywistego. ¯ona-
ty, mieszka w Lublinie.

SYLWETKI
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W listopadzie 1996 r. zacz¹³ pracê w ówczesnej
Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Miêdzywydzia³o-
wym Instytucie Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Prowadzi zajêcia dydaktyczne m.in. z przed-
miotów teoria poznania, filozofia wspó³czesna, tech-
nologia pracy umys³owej.
Jest autorem kilku publikacji, m.in.: Liberalna uto-
pia. Nadzieja czy obawa kultury europejskiej? �Nowa
Okolica Poetów�, nr 5 (1/200); Globalizacja a filozo-
ficzne przes³anki sposobu jej realizacji w my�li
R. Rorty�ego [w:] A. L. Zachariasz (red.), Narody s³o-
wiañskie wobec globalizacji, Rzeszów 2003; Prawo
ponadustawowe. Nadzieja czy obawa spo³eczeñ-
stwa XXI w.? �SOFIA�, nr 2/2002; Pojêciowe ujmo-
wanie rzeczywisto�ci w my�li R. Rorty�ego, [w:] A. L.
Zachariasz (red.), Byt i jego pojêcie, Rzeszów 2003.
Uczestniczy³ w 6 konferencjach naukowych, w tym
w 5 o zasiêgu miêdzynarodowym. Wielokrotnie bra³
udzia³ w pracach Komitetu Okrêgowego Olimpia-
dy Filozoficznej w Rzeszowie.
20 wrze�nia 2005 r. obroni³ pracê doktorsk¹ na
Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
(Wydzia³ Filozofii i Socjologii) pt. Poznanie teore-
tyczne w my�li Richarda Rorty�ego, napisan¹ pod kie-
runkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zachariasza.

dr Beata Guzowska

Dr Beata Guzowska w latach 1992�1996 studio-
wa³a na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersyte-
tu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Studia
o specjalno�ci filozofia kultury i nauki o kulturze
ukoñczy³a w 1996 r., uzyskuj¹c tytu³ magistra filo-
zofii. Od lutego 1997 r. by³a asystentem w Zak³a-
dzie Filozofii Kultury, w Instytucie Filozofii ówcze-
snej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Zak³adzie Filozofii
Kultury Miêdzywydzia³owego Instytutu Filozofii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Jest cz³onkiem Polskie-
go Towarzystwa Religioznawczego. Uczestniczy³a
w 11 konferencjach. Na ka¿dej wyg³osi³a referat.

dr W³odzimierz Ziêba

W³odzimierz Ziêba w latach 1994�1998 studiowa³
na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie (specjalizacja:
filozofia teoretyczna).
W 1997 r. uzyska³ stypendium Ministra Edukacji Na-
rodowej. Studia ukoñczy³  w 1998 r., uzyskuj¹c tytu³
magistra filozofii. Nastêpnie  rozpocz¹³ pracê jako asy-
stent w Zak³adzie Historii Filozofii na Wydziale Socjo-
logiczno-Historycznym ówczesnej Wy¿szej Szko³y Pe-
dagogicznej w Rzeszowie. Obecnie pracuje jako ad-
iunkt w Miêdzywydzia³owym Instytucie Filozofii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi zajêcia z teorii
bytu, zagadnieñ filozofii XX wieku, metodologii nauk.
Jest cz³onkiem redakcji Pisma Filozofów Krajów S³o-
wiañskich �SOFIA�, sta³ym korespondentem biule-
tynu �Principia � Ekspres Filozoficzny� oraz opieku-
nem Ko³a Studentów Filozofii na Uniwersytecie Rze-
szowskim. W ci¹gu 7 lat pracy naukowej uczestni-
czy³ w 11 konferencjach, w tym w 7 o charakterze
miêdzynarodowym. Na ka¿dej wyg³osi³ referat.
Dr W³odzimierz Ziêba ma na swoim koncie 25 pu-
blikacji, w tym 1 ksi¹¿kê Byt i recens. Prolegomena
do ontologii Józefa Bañki. Liczne s¹ jego artyku³y
i rozprawy naukowe, m.in.: Zagadnienie tolerancji
w perspektywie sporu relatywizmu z absolutyzmem
[w:] A. L. Zachariasz, S. Symotiuk (red.), Europej-
skie modele tolerancji, Rzeszów 2001; Dekonstruk-
cja metafizyki � szkic problematyki [w:] A. L. Za-
chariasz (red.), Byt i jego pojêcie, Rzeszów 2003;
To¿samo�æ cz³owieka � miêdzy esencj¹ a autokre-
acj¹, [w:] Hl�adanie l�udskiej identity, red. M. Pa-
lenèár, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných
vied, Banska Bystrica 2004; recenzje: Rorty, czyli
�beztroskie traktowanie tradycyjnych problemów fi-
lozoficznych�, �SOFIA�, nr 1/2001; Dekonstrukcj¹
zwalczaj¹c postmodernizm � casus Christophera
Norris, �Edukacja Filozoficzna�, vol. 37, 2003; Wo-
kó³ pytania o kondycjê filozofii, �Edukacja Filozoficz-
na�, vol. 30, 2000; liczne sprawozdania oraz prace
popularnonaukowe: Stan wspó³czesnego cz³owieka,
�Edukacja Filozoficzna�, vol. 25, 1998; Filozofia u pro-
gu trzeciego tysi¹clecia, �SOFIA�, nr 1/2001; Deba-
ta: Filozofia s³owiañska wobec procesów integracji
europejskiej; globalizacja a kwestie to¿samo�ci na-
rodowej, �SOFIA�, nr 2/2002; Cz³owiek wobec
wspó³czesno�ci, �SOFIA�, nr 3/2003; Parmenidejskie
wyzwanie, �Gazeta Uniwersytecka�, nr 4, Rzeszów
2001. Drukowa³ m.in. w �Filozofii Nauki�, �Edukacji
Filozoficznej�, �Colloquia Communia�, �SOFII�.
20 wrze�nia 2005 r. na Wydziale Filozofii i Socjolo-
gii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej obroni³
pracê doktorsk¹ Metafizyka i jej dekonstrukcja
w my�li R. Rorty�ego, napisan¹ pod kierunkiem prof.
dr. hab. Andrzeja Zachariasza.

dr Marek Bosak

Marek Bosak jest absolwentem Wydzia³u Filozofii
i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie, na którym w 1996 r. uzyska³ tytu³ magi-
stra filozofii (specjalizacja: filozofia teoretyczna).
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Od lewej: dr Marek Bosak, dr W³odzimierz Ziêba i prof. Andrzej
L. Zachariasz

Promotorem pracy doktorskiej Beaty Guzowskiej by³ prof. UR
dr hab. Zbigniew Stachowski

Dr Beata Guzowska ma te¿ w swoim dotychcza-
sowym dorobku 22 publikacje, na które sk³adaj¹
siê artyku³y, recenzje, has³a encyklopedyczne,
m.in.: New Age � przejawem integracji czy dezin-
tegracji kulturowej? [w:] Z. Stachowski (red.), Kon-
cepcje integracyjne w my�li narodów s³owiañskich,
Warszawa�Tyczyn 1999; Nowe ruchy religijne a wy-
chowanie [w:] J. Kojko³ (red.), Dylematy wspó³cze-
snego wychowania (filozofia � pedagogika � reli-
gia), Gdynia 1999; Nowe ruchy religijne a procesy
globalizacji kulturowej, Los i wybór. Dziedzictwo
i perspektywy spo³eczeñstwa polskiego. Materia³y
z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, wy-
dane na p³ycie CD, Rzeszów�Tyczyn 2000; Glo-
balizacja kultury � szanse i zagro¿enia, [w:] J. Koj-
ko³ (red.), Wschód � Zachód. P³aszczyzny integra-
cji, Gdynia 2001; Status wspó³czesnej filozofii kul-
tury w warunkach modernizacji spo³ecznej [w:]
Z. Stachowski (red.), Dyktat, protest i integracja
w kulturze, Warszawa � Tyczyn 2002; Spo³ecz-
no�kulturowe �ród³a Nowej Duchowo�ci, �Tyczyñ-
skie Zeszyty Naukowe� 2002, nr 2�4; Ponowo-
czesna to¿samo�æ europejska i to¿samo�æ naro-
dowa [w:] Z. Drozdowicz, Europa wspólnych war-
to�ci, Poznañ 2005; Ponowoczesne oblicza reli-
gii [w:] Z. Stachowski (red.), Religioznawstwo pol-
skie u progu XXI wieku, Tyczyn 2005; New Age �
jako przejaw kultury ponowoczesnej [w:] Z. Sta-
chowski (red.), Sekty czy nowe ruchy religijne. Wy-
brane zagadnienia, Tyczyn 2005; Has³a (Bigote-
ria, Gotyk, Grzech, Kanibalizm, Katecheta, Ka-
techizacja, Katechizm, Katechumen, Tolerancja)
[w:] Z. Drozdowicz, Z. Stachowski (red.), Ilustro-
wana encyklopedia religii �wiata, Wydawnictwo
Kurpisz S.A., Poznañ 2002. 2 marca ub.r. na Wy-
dziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej obroni³a pracê doktorsk¹ pt.
Nowa Duchowo�æ � próba filozoficznej analizy
(Wybrane aspekty europejskiej filozofii kultury),
napisan¹ pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbignie-
wa Stachowskiego. Uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk humanistycznych w zakresie filo-
zofii.
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W okresie od 28.01 do 4.02.2006 r. przebywa-
³em w ramach programu Socrates/Erasmus
w Nottingham (Wlk. Brytania). Pojecha³em tam
w oparciu o umowê bilateraln¹, która zosta³a
podpisana po moich rozmowach z kierownikiem
Katedry Filologii Rosyjskiej i Filologii S³owiañ-
skich Uniwersytetu w Nottingham.

Licz¹ce 270 tys. mieszkañców Nottingham jest
jednym z najwiêkszych miast Anglii, które koja-
rzy siê wszystkim z legendarnym XIII-wiecznym
banit¹ Robin Hoodem.

Saskie Nottingham powsta³o na wzgórzach
z piaskowca, nad rzek¹ Trent. Na jednym z tych
wzgórz Wilhelm Zdobywca w 1068 r. wybudo-
wa³ zamek, który pe³ni³ funkcjê twierdzy i kró-
lewskiego pa³acu oraz go�ci³ wszystkich �rednio-
wiecznych w³adców Anglii. Po zburzeniu zamku
w XVII w. na jego miejscu ksi¹¿ê Newcastle roz-
kaza³ zbudowaæ pa³ac. W drugiej po³owie
XVIII w. w mie�cie rozwija³ siê intensywnie prze-
mys³ poñczoszniczy i koronkarski, z którego s³y-
nie Nottingham.

Przed g³ówn¹ bram¹ zamku znajduje siê po-
s¹g Robin Hooda, sam za� zamek przekszta³-
cono w 1878 r. w pierwsze w kraju muzeum re-
gionalne. Atrakcj¹ s¹ weñ podziemne jaskinie,
wyrze�bione w piaskowcu. W zamku sw¹ sie-
dzibê ma galeria malarstwa i sztuki.

Do innych zabytków miasta nale¿¹: XV-wiecz-
ny ko�ció³ NMP (St Mary�s church), dawna sie-
dziba w³adz hrabstwa (Shire Hall) z 1770 r.,
pierwszy sklep dyktatora mody Paula Smitha

(pochodz¹cego z Nottingham), neobarokowy
ratusz (Council House) z 1928 r. Na uwagê za-
s³uguje tak¿e znajduj¹ca siê obok kampusu uni-
wersyteckiego posiad³o�æ sir Francisa Willough-
by�ego � XVI-wieczna rezydencja w stylu el¿-
bietañskim � Wollaton Hall.

Najbardziej znany jest jednak oddalony o 30
km od miasta las Sherwood (Sherwood Forest),
gdzie po�ród paproci, dêbów i brzóz skrywa³
siê Robin Hood, a istniej¹cy do dzi� d¹b Major
Oak to podobno miejsce �lubu Robin Hooda
i Marion.

Pierwszy cywilny College w Nottingham po-
wsta³ w 1881 r. dziêki ofiarno�ci darczyñcy, któ-
ry przeznaczy³ na ten cel £10 000. Po I wojnie
�wiatowej uczelnia rozrasta³a siê gwa³townie
dziêki kolejnemu darczyñcy � sir Jesse Boot
przekaza³ 35 arów ziemi na terenie Highfields.
Teren ten sta³ siê tak¿e ulubionym miejscem
wypoczynku mieszkañców Nottingham ze
wzglêdu na malownicze, pagórkowate po³o¿e-
nie i park.

W 1928 r. College przeprowadzi³ siê do nowe-
go kampusu � University Park, a jego siedzib¹
sta³ siê elegancki budynek z wie¿¹ Trent Buil-
ding, otwarty przez króla Jerzego V. W budynku
tym mie�ci siê rektorat i m.in. filologia rosyjska.
Tu te¿ go�ci³em.

Z wizyt¹
u Robin Hooda

Grzegorz Ziêtala

KONTAKTY NAUKOWE
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W 1948 r. College przemianowano na Uniwer-
sytet w Nottingham.

Uniwersytet zwi¹zany jest z takimi postacia-
mi, jak: sir Peter Mansfield (laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie medycyny) i prof. Cliv Gran-
ger (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekono-
mii), Albert Einstein i Mahatma Gandhi (którzy
go�cili tam z wyk³adami).

Katedra Filologii Rosyjskiej i Filologii S³owiañ-
skich powsta³a w Nottingham w roku 1916 jako
jedna z pierwszych filologii rosyjskich w Wielkiej
Brytanii. Cieszy siê ona renom¹ g³ównego o�rod-
ka rusycystycznego Królestwa. Studenci oprócz
jêzyka rosyjskiego studiuj¹ jêzyk polski, serbski
i chorwacki.

Filologia rosyjska, podobnie jak w Rzeszowie,
jest prowadzona w grupach �od zera� i w zaawan-
sowanych. W chwili obecnej na rusycystyce stu-
diuje 120 studentów, pracuje 10 nauczycieli aka-
demickich, w tym 5 native speakerów.

Studenci maj¹ do wyboru szeroki wachlarz
specjalno�ci � jêzyk rosyjski, jêzyk rosyjski z jê-
zykiem serbskim/chorwackim, jêzyk francuski
z jêzykiem rosyjskim, jêzyk rosyjski i cywilizacje
wschodnioeuropejskie, jêzyk hiszpañski z jêzy-
kiem rosyjskim, jêzyk angielski z jêzykiem ro-
syjskim, historia z jêzykiem rosyjskim i in.

Podczas pobytu w Nottingham przeprowadzi-
³em 8 godzin zajêæ dydaktycznych z zakresu ro-
syjskiego jêzyka biznesu � rosyjskiej korespon-
dencji handlowej. Wspaniale wyposa¿one sale,
nieograniczony dostêp do pomocy dydaktycz-
nych, co wp³ywa na komfort pracy, malownicze
po³o¿enie kampusu na licznych wzgórzach, par-
ki, przestronne budynki wydzia³ów, sale koncer-
towe � to atuty tej uczelni.

Podczas gdy w Polsce na prze³omie stycznia
i lutego panowa³y mrozy, w Anglii kwit³y kwiaty,
koszono trawê, drzewa czerwieni³y siê od jarzê-
bin. Inny �wiat. Poza tym ten ruch lewostronny.
Id¹c na przystanek autobusowy, trzeba zasta-
nowiæ siê, na któr¹ stronê ulicy pój�æ, ¿eby po-
jechaæ �do przodu�, a przechodz¹c przez ulicê �
z której strony mo¿e nadjechaæ samochód.
W pewnym sensie to szok interkulturowy, nie mó-
wi¹c ju¿ o klimatycznym. Godzien na�ladowa-
nia jest zwyczaj dziêkowania kierowcy autobu-
su, a marzeniem zamieszkanie w starym angiel-
skim domku, w których mieszkaj¹ prawie wszy-
scy obywatele miasta.

Rezultatem wizyty, oprócz do�wiadczenia
w pracy dydaktycznej na kolejnej uczelni zachod-
niej, jest nadzieja na poszerzenie oferty wymia-
ny w przysz³ym roku akademickim (z Polski do
Wielkiej Brytanii) grup studenckich z kierunku fi-
lologia rosyjska i filologia angielska.

Dogodna ³¹czno�æ lotnicza (Rzeszów � Lon-
dyn � Stansted) i kolejowa (Stansted � Nottin-
gham) mo¿e sprzyjaæ dalszym wyjazdom i roz-
wojowi wspó³pracy zagranicznej.

WYDAWNICTWO UR

Publikacje wydane przez Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2005 r.

Stanis³aw Dudziñski

NAUKI BIOLOGICZNE
Bartosz G., Chemia fizyczna dla biologów.

Termodynamika i kinetyka, 232 s., 15,0 z³

W 2005 r. wydali�my 71 tytu³ów, w tym: 46 pu-
blikacji naukowych, 9 skryptów, 8 Zeszytów Na-
ukowych UR, 4 Przegl¹dy Medyczne UR, 3 Prze-
gl¹dy Naukowe Kultury Fizycznej UR oraz pismo
politologów �Polityka i Spo³eczeñstwo�. £¹czna
objêto�æ wydanych publikacji to 1107,95 ark.
wyd. (w 2004 r. � 1057,37), a ³¹czny nak³ad
20 419 egz. Jedn¹ ksi¹¿kê pt. Polscy robotnicy
przymusowi w Trzeciej Rzeszy wydano w bar-
dzo du¿ym nak³adzie � 15 000 egz.

Ponadto wydali�my 7 numerów �Gazety Uni-
wersyteckiej� i kilka publikacji informacyjnych
w oprawie broszurowej, takich jak informatory,
abstrakty, katalogi, zarz¹dzenia, regulaminy,
foldery. Na podkre�lenie zas³uguje fakt termi-
nowego wydania 8 prac habilitacyjnych i 7 ksi¹-
¿ek w oprawie twardej.

Wszystkie ksi¹¿ki, czasopisma, gazety i bro-
szury oraz akcydensy by³y drukowane w Dru-
karni UR. Ogó³em w 2005 r. w Drukarni wydru-
kowano i oprawiono 87 pozycji ksi¹¿kowych,
broszur, czasopism i gazet. Ponadto Drukarnia
UR wykona³a w 2005 r. bardzo du¿o opraw twar-
dych szytych rêcznie (dzienniki studenckie,
Dzienniki Ustaw, Monitory) oraz akcydensów dla
potrzeb Uniwersytetu.

Starali�my siê, aby nasze ksi¹¿ki wyró¿nia-
³y siê wzorowym opracowaniem jêzykowo-
stylistycznym, w³a�ciw¹ redakcj¹ techniczn¹,
by by³y wzbogacone indeksami i streszcze-
niami obcojêzycznymi oraz satysfakcjonowa-
³y autorów i przyci¹ga³y czytelników piêkny-
mi ok³adkami. By³o to mo¿liwe dziêki do-
�wiadczonym pracownikom Wydawnictwa
i Drukarni UR oraz nawi¹zaniu wspó³pracy
z uzdolnionymi artystami plastykami. Zosta-
³o to dostrze¿one podczas XII Krajowych Tar-
gów Ksi¹¿ki Akademickiej ATENA 2005, któ-
re odby³y siê w dniach od 3 do 5 listopada
2005 r. na Politechnice Warszawskiej. Na tych
targach nasza oficyna otrzyma³a nagrodê za
najlepsz¹ ksi¹¿kê akademick¹ wydan¹ przez
wydawnictwo uczelniane. Dyplom i nagrodê
rzeczow¹ w postaci 5 s³owników Z³otej Serii
PWN otrzymali�my za monografiê Marka
Jana Olbrychta Aleksander Wielki i �wiat irañ-
ski. W czerwcu br. uczestniczyli�my w Konfe-
rencji Wydawców Szkó³ Wy¿szych w Grzybo-
wie, a w pa�dzierniku 2005 r. w IX Targach
Ksi¹¿ki w Krakowie. I tu nasze ksi¹¿ki wzbu-
dza³y du¿e zainteresowanie zwiedzaj¹cych. In-
formacje o naszym udziale w tych targach znaj-
duj¹ siê w nr. 38 �Gazety Uniwersyteckiej�.

NAUKI EKONOMICZNE
Grzybek M. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego, nr 28, Ekonomika Rol-
nictwa 3, 164 s., 10,0 z³

Hermaniuk T., Podstawy badañ marketingo-
wych, 188 s., 15,0 z³

Kitowski J. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, nr 29, Marketing i Za-
rz¹dzanie 3, 264 s., 10,0 z³

Makarski S. (red.), Rynkowe mechanizmy kszta³-
towania jako�ci, 536 s., 29,0 z³

NAUKI HUMANISTYCZNE
Archeologia

Bochnak T., Uzbrojenie ludno�ci kultury prze-
worskiej w m³odszym okresie przedrzym-
skim, 292 s., 36,0 z³

Olbrycht M. J., Aleksander Wielki i �wiat irañski,
412 s., 38,0 z³ (oprawa twarda)

Olbrycht M. J., Aleksander Wielki i �wiat irañski,
412 s., 32,0 z³ (oprawa miekka)

Pelisiak A. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, nr 23, Archeologia 1,
168 s.,10,0 z³

Po³towicz M., Materia³y ze stanowiska Piekary II
a na tle �rodkowopaleolitycznych zespo-
³ów z technologi¹ wiórow¹, 272 s., 15,0 z³

Filologie obce
Bobran M., Doros A., Wstêp do jêzykoznawstwa,

wyd. 4 zmienione, 292 s., 15,0 z³
Ciechanowicz J., Dudziñski £., Lies und Denk�.

Ein Lesebuch für Freunde der Deutschen
Sprache, 168 s., 10,0 z³

Kleparski G. A. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, nr 25, Studia Angli-
ca Resoviensia 3, 176 s., 10,0 z³

Kleparski G., Pietrzykowska A., A Thematic Gu-
ide to English Interactional Gambits,
320 s., 20,0 z³

Kossakowska-Maras M., Optymalizacja kszta³ce-
nia nauczyciela jêzyka obcego (na przy-
k³adzie studiów rusycystycznych), 204 s.,
10,0 z³

Paliñski A., Ziêtala G. (red.), Rosyjski jêzyk biz-
nesu w szkole wy¿szej, 160 s., 10,0 z³

Wawrzyniak Z., �wiat³owski Z. (red.), Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr
26, Studia Germanica Resoviensia 3, 192 s.,
10,0 z³

Ziêtala G., Interkulturowa komunikacja pi-
semna w polsko-rosyjskiej firmie, 180 s.,
12,0 z³
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Potoczny J. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, nr 24, Seria Pedago-
giczna, Pedagogika i Psychologia 2, 268 s.,
10,0 z³

Socjologia
Tuziak A., Wielka Zmiana z perspektywy lokal-

nej, wyd. 2, 236 s., 15,0 z³

NAUKI MATEMATYCZNE
Zima M., Positive Operators in Banach Spaces and

Their Applications, 104 s., 7,0 z³

NAUKI MEDYCZNE
Cie�lik R. (red.), Przegl¹d Medyczny Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego, t. 2, z. 2�3, 116 s.,
5,0 z³

Cie�lik R. (red.), Przegl¹d Medyczny Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, t. 2, z. 4, 88 s., 5,0 z³

Cie�lik R. (red.), Przegl¹d Medyczny Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, t. 3, z. 1, 88 s., 5,0 z³

Cie�lik R. (red.), Przegl¹d Medyczny Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, t. 3, z. 2, 120 s., 5,0 z³

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ
Nowakowski A., Zarz¹dzanie kultur¹ fizyczn¹

w Polsce w latach 1944�2001, 244 s., 20,0 z³
Obodyñski K. (red.), Przegl¹d Naukowy Kultury

Fizycznej, t. 7, z. 1�2, 184 s., 10,0 z³
Obodyñski K. (red.), Przegl¹d Naukowy Kultury

Fizycznej, t. 7, z. 3�4, 120 s., 8,0 z³
Obodyñski K. (red.), Przegl¹d Naukowy Kultury

Fizycznej, t. 8, z. 1�2, 108 s., 5,0 z³
Obodyñski K., Cynarski W. J. (red.), Regional To-

urism versus European Integration and
Globalization, 168 s., 10,0 z³

Zaborniak S. (red.), Z dziejów kultury fizycznej
w Polsce, 480 s., 29 z³

NAUKI PRAWNE
Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicja-

tywy ludowej w wybranych pañstwach
europejskich, 224 s., 15,0 z³

Sagan S., Ustrój polityczny Republiki Islandii,
120 s., 10,0 z³

Sagan S., Serzhanova V., Konstytucja Wielkie-
go Ksiêstwa Luksemburga, 104 s., 5,0 z³

NAUKI ROLNICZE
Bobrecka-Jamro D., Zin M. (red.), Zeszyty Nauko-

we Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 27,
Produkcja Ro�linna 2, 216 s., 10,0 z³

Znamirowska A., Warto�æ rze�na, jako�æ miêsa
i t³uszczu ch³odzonego i mro¿onego oraz
poziom akumulacji zwi¹zków toksycznych
w zale¿no�ci od wieku koni, 92 s., 5,0 z³

NAUKI TECHNICZNE
Bylica A. (red.), Materia³oznawstwo. Laborato-

rium, wyd. 6, 232 s., 18,0 z³

Filozofia
Bobko A., Warto�æ i nico�æ. Teoria warto�ci Hen-

richa Rickerta na tle neokantyzmu, 140 s.,
10,0 z³

Gawor L., Polska my�l historiozoficzna I po³o-
wy XX wieku. Analiza wybranych pogl¹-
dów, 244 s., 15,0 z³

Paczkowski P., Filozoficzne modele ¿ycia w kla-
sycznym antyku, 184 s., 14,0 z³

Zachariasz A. L. (red.), Byt i powinno�æ, czyli
status i funkcje warto�ci, 428 s., 25,0 z³

Historia
Andrusiewicz A. (red.), Polska i jej wschodni s¹-

siedzi, t. 6, 352 s., 22,0 z³
Bonusiak W. (red.), Drohobycz � miasto wielu

kultur, 208 s., 15,0 z³
Bonusiak W. (red.), Polscy robotnicy przymuso-

wi w Trzeciej Rzeszy, 288 s., 20,0 z³
Budzyñski Z., Kresy po³udniowo-wschodnie

w drugiej po³owie XVIII wieku. Statystyka
wyznaniowa i etniczna, t. 1, 382 s., 30,0 z³

Dara¿ Z., Ogniska za Sanem, 80 s., 10,0 z³
Hoff J., Mieszkañcy ma³ych miast Galicji

Wschodniej w okresie autonomicznym,
192 s., 12,0 z³

Hoszowska M., Si³a tradycji, presja ¿ycia. Ko-
biety w dawnych podrêcznikach dziejów
Polski (1795�1918), 332 s., 30,0 z³

Kamiñska-Kwak J., Inteligencja województwa
lwowskiego w okresie miêdzywojennym,
456 s., 28,0 z³

Kuzicki J., Galicja i jej dziedzictwo, t. 19: Orê-
¿em i prac¹. ¯ycie i dzia³alno�æ Walerego
Wielog³owskiego (1805�1865), 356 s.,
22,0 z³

Lorens B., Bractwa cerkiewne w eparchii prze-
myskiej w XVII i XVIII wieku, 336 s., 17,0 z³

Maternicki J., Historia i historycy. Studia i szki-
ce historiograficzne, 296 s., 20,0 z³

Maternicki J., Zaszkilniak L. (red.), Wielokulturo-
we �rodowisko historyczne Lwowa w XIX
i XX w., t. 3, 464 s., 25,0 z³

Olejko A., Dzia³ania lotnicze w pasie karpackim
w latach 1914�1947, 544 s., 49,0 z³

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

Rejman S., Ludno�æ podmiejska Rzeszowa
w latach 1784�1880. Studium demogra-
ficzno-historyczne, 316 s., 17,0 z³

Wierzbieniec W. (red.), Polska � Europa � �wiat
XX wieku. Ksiêga pami¹tkowa w 40-lecie
dzia³alno�ci naukowej Profesora W³odzi-
mierza Bonusiaka, 868 s., 49,0 z³

Jêzykoznawstwo
Krauz M., Gajda S. (red.), Wspó³czesne analizy

dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu
i inne metody badawcze, 412 s., 24,0 z³

O¿óg K., Jêzyk w s³u¿bie polityki (dodruk), 276 s.,
23,0 z³

Literaturoznawstwo
Andres Z., Pasterska J. (red.), Znale�æ �ród³o.

Twórczo�æ literacka Karola Wojty³y � Jana
Paw³a II, 304 s. + wklejka, 23,0 z³

Anders Z., Wolski J. (red.), Poezja polska na ob-
czy�nie, t. 1 i 2, 344 + 404 s., 40,0 z³

K³ak Cz., Mistrz i uczeñ. Korespondencja
wzajemna (1914�1936). Ignacy Chrza-
nowski � Stanis³aw Pigoñ, 168 s.
+ wklejka, 10,0 z³

Ostasz G., Uliasz S. (red.), Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Histo-
ria Literatury 2, 280 s., 10,0 z³

O¿óg Z., Wolski J., Epoka przemian. Wiek XX w
literaturze polskiej. Ksiêga pami¹tkowa
dedykowana Profesorowi Zbigniewowi
Andresowi, 484 s., 35,0 z³

Pasterska J., Mnich R., Pszenyczny E. (red.), Stu-
dia Philologica, 360 s., 18,0 z³

Rusin J., Maci¹g K. (red.), Literatura i jej kontek-
sty. Prace ofiarowane Profesorowi Czes³a-
wowi K³akowi, 400 s., 30,0 z³

Sibiga Z. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego, nr 32, Dydaktyka 4, 188 s.,
10,0 z³

Nauki o polityce
Cimek H. (red.), Polityka i Spo³eczeñstwo 2, 260

s., 15,0 z³
£uszczyñski A., Podstawy metodologiczne ba-

dañ politologicznych, 104 s., 10,0 z³

Nauki o sztuce
Mazepa L. (red.), Musica Galiciana, t. 9: Kul-

tura muzyczna Galicji w kontek�cie sto-
sunków polsko-ukraiñskich (od doby
piastowsko-ksi¹¿êcej do roku 2000),
232 s., 12,0 z³

Mazepa L. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, nr 22, Muzyka 2,
204 s., 10,0 z³

Nidecka E., Twórczo�æ polskich kompozytorów
Lwowa a ukraiñska szko³a kompozytorska
(1792�1939), 160 s., 10,0 z³

Pedagogika
Kozaczuk F., �wiat warto�ci m³odzie¿y z symp-

tomami niedostosowania spo³ecznego,
wyd. 2, 152 s., 12,0 z³

Kozaczuk F. (red.), Zagadnienia marginalizacji
i patologizacji ¿ycia spo³ecznego, 224 s.,
17,0 z³

Laska E. I., Pi¹tek T., Wokó³ zintegrowanego
kszta³cenia uczniów w m³odszym wieku
szkolnym, 188 s., 15,0 z³

Lewicki Cz., Czynniki determinuj¹ce przebieg,
jako�æ i efekty wychowania zdrowotnego
dzieci 6�11-letnich w rodzinie, wyd. 2,
372 s., 24,0 z³

Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badañ
pedagogicznych (dodruk), 252 s., 25,0 z³

WYDAWNICTWO UR
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STRONY STUDENCKIE

Studenckie Ko³o Naukowe Animatorów Kultu-
ry Instytutu Pedagogiki w marcu br. � z inicja-
tywy przewodnicz¹cej Ko³a Julity Sobañ-
skiej, przy nieocenionej wspó³pracy z mgr
Krystyn¹ Serwatko, dyrektor Biblioteki UR
i mgr Jadwig¹ K³ak z Czytelni Prasy Bie¿¹-
cej � zorganizowa³o wystawê fotograficzn¹ po-
�wiêcon¹ ¿yciu i kulturze Japonii, a zatytu³o-
wan¹ �Perspektywa Gaijin�.

 Autorem zdjêæ jest Artur Góra � z wykszta³-
cenia chemik (kataliza i chemia teoretyczna)
i biolog (biologia molekularna), a na co dzieñ pra-
cownik Instytutu Katalizy i Fizykochemii Po-
wierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Obecnie stypendysta rz¹du japoñskiego w Na-
tional Institute of Advanced Sciences and Tech-
nology Tohoku w Sendai. Pracuje nad wykorzy-
staniem reaktorów membranowych do procesów
uwodorniania i odwodornienia zwi¹zków orga-
nicznych.

Artur Góra tak mówi o sobie: �Fotografia sta³a
siê moim remedium na samotno�æ. Stwierdzam
to z perspektywy, poniewa¿ kiedy zaczyna³em
fotografowaæ, stanowi³a zwyczajne wyzwanie dla
umys³u �cis³ego, czy sprawdzi siê w dziedzinie
bardziej ulotnej. Po czterech latach wêdrowania
z aparatem mogê stwierdziæ, ¿e fotografia by³a

³¹cznikiem miêdzy moj¹ twierdz¹ i lud�mi. Przy-
wróci³a mnie do ¿ywych i wyprowadzi³a z czy-
stej obserwacji do dzia³ania. Tak jakbym zoba-
czy³ �wiat w lepszej ostro�ci�.

Najwiêksze sukcesy fotograficzne A. Góry
to dwukrotnie miejsce w�ród laureatów kon-
kursu organizowanego przez ABB oraz srebr-
ny medal na konkursie Suderlanda � Krajo-
braz Górski.

 Prezentacja twórczo�ci A. Góry rzeszowskie-
mu �rodowisku akademickiemu mo¿liwa by³a
dziêki nawi¹zaniu znajomo�ci z jego koleg¹ �
równie¿ fotografikiem � panem Krzysztofem
£apk¹ z Rybnika, który w dniu wernisa¿u repre-
zentowa³ autora zdjêæ. W swoim odczycie przy-
bli¿y³ nam postaæ A. Góry oraz jego projekt foto-
graficzny �Perspektywa Gaijin�, o którym sam
autor pisze: �Japonia to kraj, który albo siê po-
kocha, albo znienawidzi. Kraj, obok którego nie
przechodzi siê obojêtnie. Kraj, który na zgroma-
dzonych tu 40 fotografiach pokazujê oczami
Gaijin � cudzoziemca, przybysza o innej men-
talno�ci, innej wra¿liwo�ci, który zazwyczaj nie
potrafi dostrzec tego, co tak naprawdê w tym
�wiecie siê liczy�.

Zaproszenie do wspó³pracy z Ko³em Anima-
torów przyj¹³ tak¿e Marcin Posel z Warszawy �

Z perspektywy Gaijin

Julita Sobañska

student III roku psychologii, który u�wietni³ wer-
nisa¿ prelekcj¹ wzbogacon¹ pokazem multime-
dialnym na temat historii kontaktów polityczno-
gospodarczych Japonii i krajów Europy Zachod-
niej.

 Zorganizowana wystawa to nie tylko fotogra-
fie z Japonii, ale równie¿ ekspozycja prac origa-
mi. Papierowe figurki mo¿emy podziwiaæ dziêki
uprzejmo�ci twórczych, zafascynowanych kul-
tur¹ Japonii cz³onków Polskiego Towarzystwa
Origami.

Na wystawie s¹ prace wykonane przez mgr
Mariê Bis � nauczycielkê PSP nr 7 w Stalo-
wej Woli, mgr Martê Radwañsk¹, nauczyciel-
kê PSP nr 1 w Stalowej Woli, mgr Renatê
Strojek, nauczycielkê SP nr 10 w Tarnobrze-
gu, i Agnieszkê Skorupê, uczennicê Liceum
Samorz¹dowego w Stalowej Woli. Mogli�my
ogl¹daæ równie¿ prace wykonane przez
uczniów Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1
w Stalowej Woli i Zespo³u Szkó³ nr 2 w Nisku,
które powsta³y podczas realizacji innowacji pe-
dagogicznej �Wêdrówki po krainie orgiami�,
opracowanej i realizowanej przez zespó³ na-
uczycieli: mgr Annê Skorupê, mgr Ewê Ba-
jek i mgr. Janusza Bisa.

Wystawa �Pespektywa Gaijin� go�ciæ bêdzie
w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego do
koñca marca.

Oprócz zdjêæ autorstwa A.Góry mo¿na by³o zobaczyæ origami wytworzone podczas realizowania innowacji pedagogicznej �Wêdrówki
po krainie origami�, opracowanej przez zespó³ nauczycieli: Annê Skorupê z PSP nr 1 w Stalowej Woli oraz Ewê Bajek i Janusza Bisa
z ZS nr 2 w Nisku.
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Uniwersytet jest jakby wielk¹ rodzin¹. Wszyscy
zjednoczeni wzajemnie umi³owaniem prawdy �
tej prawdy, która jest fundamentem rozwoju cz³o-
wieka w jego w³asnym cz³owieczeñstwie. Jest
ona tak¿e fundamentem rozwoju spo³eczeñstwa
w jego najg³êbszej to¿samo�ci.

Jan Pawe³ II, Pokój tobie Polsko, ojczyzno moja,
Czêstochowa 1984, s. 214.

Z okazji nadania doktoratu honorowego Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego dla Jana Paw³a II w Bi-
bliotece UR przygotowano dwie wystawy.

Pierwsza � na parterze w Czytelni Prasy Bie-
¿¹cej, zatytu³owana ��ladami Jana Paw³a II�,
by³a pok³osiem ogólnopolskiego konkursu foto-
graficznego. Jej organizatorem by³o Katolickie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Katolickie Gimna-
zjum im. ks. Bronis³awa Markiewicza w Kro�nie
oraz Pañstwowe Pomaturalne Studium Kszta³-
cenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Kro-
�nie. Celem, który przy�wieca³ twórcom, by³a
wdziêczno�æ za ¿ycie i dzie³o Jana Paw³a II oraz
fotograficzne utrwalenie, upamiêtnienie Papie-
¿a-Polaka.

Patronat honorowy nad wystaw¹ obj¹³ prze-
wodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski, me-
tropolita przemyski ks. arcybiskup Józef Micha-
lik. W�ród prezentowanych w czytelni fotografii
obejrzeli�my prace laureatów trzech pierwszych
nagród (I nagroda � Tadeusz Po�niak ze Sto-
biernej za pracê �Pogrzeb Jana Paw³a II � Rzym�,
II nagroda � Romuald Cichos z Lubliñca za ze-
staw �Przestrzeñ prywatna�, III nagroda � Bo-
gna Kwiatkowska z Krakowa za pracê �Krakow-
ska ¿a³oba�).

Korzystaj¹c z mo¿liwo�ci, organizatorzy wy-
stawy przekazuj¹ serdeczne podziêkowania dla
ks. dyrektora A. Wilka oraz cz³onka jury p. J. Wy-
gody.

Druga wystawa zosta³a urz¹dzona na pierw-
szym piêtrze Biblioteki i nawi¹zuje do filmu:
�Jan Pawe³ II � papie¿, który pozosta³ cz³o-
wiekiem�. Zamiarem jej organizatorów by³o
przedstawienie Naszego Wielkiego Rodaka
jako cz³owieka twórczego, otwartego na �wiat
i ludzi. Niezwyk³a aktywno�æ Jana Paw³a II
przejawia³a siê, przede wszystkim, w licznych
pielgrzymkach. O Jego twórczej pasji �wiadczy
natomiast bogaty dorobek literacki. Na wysta-
wie, obok papieskich encyklik, znajdziemy pi-

Wystawy w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego

sma o mi³o�ci, wierze i moralno�ci oraz utwory
poetyckie.

Zainteresowania Papie¿a-Polaka znamy do-
brze wszyscy. Jednym z nich by³ sport, towarzy-
sz¹cy Mu przez ca³e ¿ycie. Na wystawie umiesz-
czone zosta³y fotografie przedstawiaj¹ce m³ode-
go ksiêdza Karola Wojty³ê w kajaku, z rowerem,
z czasów gdy studenci nazywali Go �wujkiem�.
Inne, pó�niejsze zdjêcia ukazuj¹ Papie¿a w to-
warzystwie sportowców i w Jego ukochanych
górach.

Wystawa prezentuje te¿ utwory dramatyczne
autorstwa Karola Wojty³y. Jego fascynacjê te-
atrem dokumentuj¹ fotografie ze szkolnych
przedstawieñ, gdy jako uczeñ gimnazjum gra³
m.in. w sztuce Wyspiañskiego.

Wyeksponowane przyk³adowe artyku³y nauko-
we s¹ �wiadectwem tego, i¿ pisma, poezje, ka-
zania i homilie papieskie sta³y siê inspiracj¹ do
powstania wielu rozpraw i traktatów. Wystawê
uzupe³niaj¹ monety kolekcjonerskie z wizerun-
kami Jana Paw³a II.

JMK, KP

WYSTAWY
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W dniach 17�18 lutego 2006 r. Ko³o Naukowe
Politologów UR wziê³o udzia³ w konferencji na-
ukowej we Lwowie, zorganizowanej przez Fun-
dacjê Konrada Adenauera, czasopismo �Ji�, Na-
rodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki
(Wydzia³ Stosunków Miêdzynarodowych) oraz
Instytut Integracji Europejskiej. Konferencja mia-
³a postaæ dwudniowego seminarium zatytu³owa-
nego �Polska, Niemcy, Ukraina w Europie � przy-
sz³o�æ�.

Do dyskusji o perspektywach wspó³pracy miê-
dzy tymi krajami zostali zaproszeni politycy, po-
s³owie, dziennikarze, ludzie nauki, dyplomaci
oraz studenci � przedstawiciele �starej�, repre-
zentowanej przez Niemcy, Europy, �nowej� Eu-
ropy � Polski oraz kraju, który zamierza wst¹piæ
do Unii Europejskiej � Ukrainy. Ta ró¿norodno�æ
pochodzenia da³a mo¿liwo�æ zapoznania siê
z wieloma stanowiskami oraz podzielenia siê do-
�wiadczeniami, które w przysz³o�ci mog³yby
pomóc unikn¹æ niepotrzebnych b³êdów i niepo-
rozumieñ w polityce zagranicznej oraz wspó³-
pracy miêdzy s¹siaduj¹cymi narodami.

W pierwszym dniu spotkania zaprezentowa-
no referaty dotycz¹ce miejsca Ukrainy w Euro-
pie, polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy,
szans i perspektyw na rozszerzenie Unii Euro-
pejskiej w nastêpnych latach. Zaprezentowane
zosta³y projekty z Ukrainy, Polski i Niemiec wi¹-
¿¹ce siê z integracj¹ europejsk¹. Z zaintereso-
waniem wys³uchano tak¿e prezentacji Ko³a Na-
ukowego Politologów UR, które zaprezentowa-
³o zrealizowane trójstronnie w latach 2004�2006
projekty studenckie dotycz¹ce kwestii integru-
j¹cej siê Europy. Trójstronnie, bo pracowali te¿
nad nimi studenci z Niemiec i Ukrainy. Spotka-
nia te by³y doskona³¹ okazj¹ nie tylko do dysku-
sji i zawi¹zania przyja�ni z osobami z s¹sied-
nich krajów, ale równie¿ da³y szansê cz³onkom
naszego Ko³a  sprawdzenia siê w roli organiza-
torów miêdzynarodowych imprez. KNP w pre-
zentacji przygotowanej i przedstawionej przez
Paw³a Matelowskiego � absolwenta politologii
i by³ego prezesa KNP UR � udowadnia³o, ¿e or-
ganizacja seminariów studenckich jest pozytyw-
n¹ praktyk¹, nios¹c¹ za sob¹ liczne korzy�ci dla
uczestników. Mówca podkre�la³ konieczno�æ ich
kontynuowania w przysz³o�ci.

Drugi dzieñ seminarium �sk³ada³ siê� z dwóch
czê�ci. Pierwsza zosta³a po�wiêcona znaczeniu
regionów dla wspó³pracy transgranicznej w Eu-
ropie. Przedstawiano wówczas do�wiadczenia

dotycz¹ce wspó³pracy na szczeblu samorz¹dów
� na przyk³adzie Turyngii, województwa ma³o-
polskiego i obwodu lwowskiego. Panel ten zo-
sta³ poprowadzony przez polskiego dziennika-
rza Piotra Legutko. Druga czê�æ zosta³a zdo-
minowana przez studentów, którym w ramach
bloku tematycznego �My to nowa Europa� dano
szansê dyskusji z ministrem spraw zagranicz-
nych Ukrainy Borysem Tarasiukiem oraz za-
proszonymi politykami. Przewodnie tematy tej
dyskusji to: bezpieczeñstwo energetyczne Ukra-
iny, stosunki z Rosj¹, prognozy wyborcze
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami parla-
mentarnymi na Ukrainie oraz koncepcje w kwe-
stii stosunków miêdzynarodowych na najbli¿sze
lata. Zastanawiano siê tak¿e nad ukraiñskimi
inicjatywami maj¹cymi promowaæ rodzim¹ kul-
turê i historiê na arenie europejskiej.

Podsumowuj¹c, konferencja by³a niezwykle in-
teresuj¹cym i kszta³c¹cym przedsiêwziêciem,
a przy tym zorganizowanym z wielkim rozma-
chem. Dobór wysokiej klasy i rangi prelegentów
i moderatorów zapewni³ jej wysoki poziom me-
rytoryczny. Zosta³ przez to osi¹gniêty cel � taki,
jaki zawsze przy�wieca tego rodzaju semina-
riom. Mianowicie umo¿liwione zosta³o spotka-
nie, przedstawienie i porównanie punktów wi-
dzenia, poznanie siebie. A przy tym zaistnia³ me-
rytoryczny dialog.

Choæ mog³oby siê wydawaæ, ¿e tego rodzaju
przedsiêwziêcia nie przynosz¹ d³ugofalowych
i konkretnych osi¹gniêæ, w rzeczywisto�ci owo-
cuj¹ w postaci trwa³ych przyja�ni, które staj¹ siê

Polska, Niemcy, Ukraina w Europie przysz³o�ci

Justyna Adamiec
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podwalinami do dialogu i wspó³pracy bez wzglê-
du na ró¿nice i podzia³y, a tak¿e tolerancyjnym
podej�ciem do odmienno�ci i innych narodów.
A zrozumienie i pojednanie s¹ gwarancj¹ poko-
ju, a tym samym rozwoju Europy na gruncie go-
spodarczym i kulturalnym, co jest priorytetem
Unii Europejskiej.

Koñcz¹c, Ko³o Naukowe Politologów chcia³o-
by serdecznie podziêkowaæ organizatorom za
zaproszenie i mo¿liwo�æ dyskusji w tak znamie-
nitym gronie.
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Kula zawsze mówi prawdê
Recenzja filmu Cz³owiek w ogniu

Dominik Nykiel

Wiêkszo�æ krytyków przypomina parê staruszków
siedz¹cych na balkonie w Muppet Show, którym nic
nigdy siê nie podoba. Do takiego wniosku mo¿na
doj�æ po obejrzeniu filmu Cz³owiek w ogniu. Traktu-
je on o zem�cie, ale i niezwyk³ej przyja�ni, odnaj-
dywaniu sensu i spokoju w ¿yciu. Ch³odno przyjêty
przez krytyków, cieszy siê jednak sporym uznaniem
w�ród widzów, w tym samego Quentina Tarantino.
Oto jego s³owa, które pojawi³y siê na plakatach re-
klamowych: Jeden z najlepszym filmów Tony�ego
Scotta. Ostry, porywaj¹cy i mocny jak diabli.

Cz³owiek w ogniu powsta³ na podstawie powie�ci
A.J. Quinnel pod tym samym tytu³em. Re¿yseriê fil-
mu powierzono m³odszemu bratu Ridleya Scotta
(jego za� przedstawiaæ nie trzeba) Tony�emu, spod
rêki którego wysz³y miêdzy innymi takie filmy, jak:
Top Gun, Gliniarz z Beverly Hills 2, Karmazynowy
przyp³yw czy Prawdziwy romans � wed³ug scena-
riusza Quentina Tarantino (co po czê�ci t³umaczy,
dlaczego jego opinia pojawi³a siê na plakacie).

Film rozpoczyna siê scen¹ porwania m³odego
mê¿czyzny, której towarzyszy informacja, ¿e
w Ameryce £aciñskiej co godzinê dochodzi do po-
rwania dla okupu i ¿e siedemdziesi¹t procent ofiar
tych¿e porwañ umiera. W tle s³ychaæ G£OS, który
prowadz¹c negocjacje z rodzin¹ i w³adzami, z ca³-
kowitym opanowaniem mówi, ¿e rodzina jest naj-
wa¿niejsza. Szybki, agresywny i �rwany� monta¿
nadaje tej scenie jeszcze wiêkszy dramatyzm, ale
pocz¹tek filmu jest tylko zapowiedz¹ kolejnych wy-
darzeñ i tego, z czym bêdziemy mieli do czynienia.

Po sugestywnym wstêpie nastêpuje chwilowe wy-
ciszenie. Poznajemy g³ównego bohatera,
Johna Creasy�ego (Denzel Washington). Odwiedza
on swego starego przyjaciela Rayburna (Christo-
pher Walken). Kiedy� pracowali razem dla CIA jako
najemnicy. Dzisiaj Ray jest szczê�liwym mê¿em.
¯yje dostatnio, a mroczn¹ przesz³o�æ pozostawi³
daleko za sob¹, w przeciwieñstwie do Creasy�ego,
który ci¹gle walczy z demonami minionego czasu
� najczê�ciej przy pomocy alkoholu. Creasy, szu-
kaj¹c jakiego� zajêcia, dostaje od Raya propozy-
cjê ochrony dziewiêcioletniej Pity Ramos (Dakota
Fanning), córki bogatego przedsiêbiorcy. Z pocz¹t-
ku jest sceptycznie nastawiony: nazywa siebie prze-
granym pijakiem. W koñcu jednak ulega namowom
przyjaciela.

Creasy jest samotnikiem. Nie ma rodziny. Towa-
rzyszem ¿ycia jest mu kieliszek, do którego czêsto
zagl¹da, oraz Biblia � jako chwilowe ukojenie. Jego
kontakty z drugim cz³owiekiem s¹ tylko konieczno-
�ci¹. St¹d znajomo�æ z nad wiek rozwiniêt¹ i w�cib-
sk¹ Pit¹ pocz¹tkowo stanowi dla niego problem.
Ale stawia sprawê jasno: w koñcu p³ac¹ mu za
ochronê, a nie za przyja�ñ.

Pe³en goryczy, zamroczony alkoholem, niczym
w ob³êdnym odruchu przystawia broñ do skroni i po-
ci¹ga za spust. Broñ jednak nie wystrzela. W �rodku
nocy dzwoni do Raya. Nie zdradzaj¹c celu, którego
nie �dosiêgn¹³� pocisk ze z³¹ sp³onk¹, s³yszy od przy-
jaciela stare powiedzenie: Kula zawsze mówi praw-
dê. Zdarzenie z wadliwym pociskiem to dla bohate-
ra pewnego rodzaju rozgrzeszenie, ale te¿ swoista
próba. Kula przybiera postaæ ziemskiej wyroczni,
decyduj¹cej o tym, czy kto� jest dobry, czy z³y. Ten
motyw powraca równie¿ pod koniec filmu, tyle ¿e
ju¿ nie g³ówny bohater jest s¹dzony za swoje czyny.

W Creasym stopniowo budzi siê wiara w ¿ycie.
Dzieje siê tak za spraw¹ Pity. Zjadliwo�æ ustêpuje
miejsca u�miechowi. Pêka gruby mur, którym do
tej pory siê otacza³. Zawi¹zuje siê niezwyk³a przy-
ja�ñ. Creasy daje rady, jak byæ szybszym w p³ywa-
niu (jest to pasja dziewczynki) i jak podstêpnie zre-
zygnowaæ z nudnych lekcji gry na pianinie, odrabia
z ni¹ zadania domowe, a ona ze swoj¹ dzieciêc¹
ciekawo�ci¹ przenika do jego �wiata, zasypuj¹c go
mnóstwem pytañ. Sprawia, ¿e Creasy nabiera nor-
malnych, ludzkich cech i staje siê kim� lepszym.

Niestety, dochodzi do porwania Pity, któremu Cre-
asy nie jest w stanie zapobiec. Dowiedziawszy siê
za� o panuj¹cej korupcji w policji, postanawia sam
wymierzyæ sprawiedliwo�æ. W rozmowie z matk¹
Pity padaj¹ znamienne s³owa: Zrobiê to, co umiem
najlepiej. Zabijê ich. Wszystkich podejrzanych. Ka¿-
dego, kto na tym zarobi³. Z pomoc¹ idzie mu Ray,
zaopatruj¹c go w broñ, oraz dziennikarka, która
w zamian za udzielone informacje pomo¿e mu doj�æ
do Bractwa �La Hermandad� i samego G£OSU.

Tutaj rozpoczyna siê �inny� film, który dla jednych
jest tym, co najlepsze i najbardziej efektowne, za�
dla innych mo¿e byæ ju¿ czym� mniej warto�cio-
wym. Krwawi¹cy Creasy prowadzi swoj¹ prywat-
n¹ wendetê. Z imieniem Pity na ustach i jej prze-
brzmiewaj¹cym krzykiem, który co jaki� czas s³y-
chaæ w tle, ujmuje kolejnych winnych. Zgodnie ze
s³owami skierowanymi do swojego przyjaciela
Raya, ¿e zemsta najlepiej smakuje na zimno, ucie-
ka siê do wyszukanych sposobów wydobywania
informacji. Sztuk¹ Creasy�ego jest zabijanie. W³a-
�nie tworzy dzie³o swojego ¿ycia � s³ychaæ z ust
Raya. Nie brakuje przy tym wielkich wybuchów.
Pojawia siê równie¿ muzyka rodem z Gladiatora,
którego fabularny duch unosi siê w powietrzu.

Im dalej, tym bohater dowiaduje siê wiêcej. Do-
strzega, jak daleko siêgaj¹ macki korupcji. Wycho-
dzi równie¿ na jaw, kto tak naprawdê przyczyni³ siê
do porwania.

Tym, którzy nie widzieli jeszcze filmu, nie bêdê
psu³ przyjemno�ci ogl¹dania i nie zdradzê zakoñ-
czenia... pe³nego emocji i po�wiêcenia.

Cz³owiek w ogniu przykuwa uwagê od pocz¹tku
do koñca � do ostatniej minuty. Nie jest to mo¿e
film wybitny, ale bezapelacyjnie bardzo dobry. Sk³a-
da siê na to wiele czynników. Nale¿¹ do nich przede
wszystkim odtwórcy g³ównych ról: Denzel Washing-
ton i Dakota Fanning, ich znakomita gra. Poza tym
miêdzy bohaterami, co jest niezwykle intryguj¹ce,
wyczuwa siê niemal �chemiczny� zwi¹zek, który
dostrzega siê ju¿ podczas pierwszego ich spotka-
nia. Nie ma tutaj mowy o najmniejszym przek³a-
maniu. Ich przyja�ñ (szczególnie jej narodziny)
przywodzi na my�l tê, jaka ³¹czy³a Matyldê i Leona
w filmie Leon zawodowiec Luca Besona. Zreszt¹
Washington zawsze gra z werw¹ i zaciêciem. Wi-
daæ to w ka¿dym jego ruchu. Najczê�ciej za� wcie-
la siê w role twardych mê¿czyzn, którzy gotowi s¹
oddaæ ¿ycie za sprawê, o któr¹ walcz¹. Tak cho-
cia¿by by³o w filmie Johny Q.  Fanning z kolei ju¿
raz by³a porywana � w filmie 24 godziny, w którym
zagra³a u boku Kevina Bacona i Charlize Theron.
Ta jedenastoletnia dziewczynka, której kariera fil-
mowa nabra³a tempa po roli w dramacie Sam z Se-
anem Penem, jest przyk³adem wrodzonego talen-
tu. Obecnie nale¿y ona do najm³odszych gwiazd
Hollywoodu.

Obok Washingtona i Fanning w filmie wystêpuj¹
jeszcze dwaj znakomici aktorzy. Pierwszy
z nich to charyzmatyczny Christopher Walken, ak-
tor, który w ci¹gu swojej 35-letniej kariery wyst¹pi³
w ponad 90 filmach. Rayburn w jego wydaniu w sa-
mym tylko u�miechu skrywa tajemnicê. Jako sta-
rzej¹cy siê i ustatkowany mê¿czyzna jest mento-
rem Creasy�ego w wymierzaniu sprawiedliwo�ci
w Mexico City.

Drug¹ gwiazd¹ kina, pojawiaj¹c¹ siê w epizo-
dycznej roli adwokata pañstwa Ramos, rodziców
ma³ej Pity, jest Mickey Rourke, aktor Hollywoodu
starszego pokolenia.

Meksyk pokazany przez Tony�ego Scotta jako epi-
centrum kidnapingu i korupcji stanowi t³o ca³ej opo-
wie�ci o przyja�ni i zem�cie. Umieszczenie akcji
w tym mie�cie doda³o filmowi specyficznego klima-
tu. Ten z kolei podkre�lono ca³¹ palet¹ barwnych
zdjêæ (od czarno-bia³ych wstawek do wrêcz ogni-
stych ujêæ panoramy miasta) i kamer¹, która ani
na chwilê nie zatrzymuje siê. Monta¿ Christiana
Wagnera przypomina szaleñcz¹ jazdê ulicami mia-
sta, aczkolwiek techniczna strona nie przys³ania
akcji i nie spycha jej na drugi plan. W po³¹czeniu z
ni¹ otrzymujemy ponad dwie godziny mocnego
kina. W konsekwencji Cz³owiek w ogniu klasyfiku-
je siê do tych filmów, do których wraca siê jak do
listów od pierwszej mi³o�ci. A takich prze¿yæ nigdy
za wiele.
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