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AKTUALNOŒCI

punkcie pierwszym po-
rz¹dku obrad Senatu,
18 grudnia 2008 r. przewi-

dziano przyjêcie uchwa³y w sprawie
prowizorium bud¿etowego na 2009 r.
Wczeœniej spraw¹ t¹ zajmowa³a siê
Komisja ds. Decentralizacji i Finan-
sów – jej stanowisko przedstawi³
przewodnicz¹cy dr hab. prof. UR
Marek Koziorowski. Prowizorium
zyska³o pozytywn¹ opiniê, senatoro-
wie przeg³osowali jego przyjêcie.
Podjête zosta³y uchwa³y: w sprawie
prowizorium planu rzeczowo-finan-
sowego na 2009 rok, a tak¿e korek-
ty planu rzeczowo-finansowego na
2008 rok.

W dalszej kolejnoœci wys³uchano
informacji na temat szans uzyskania

praw w zakresie doktoryzowania na
Wydziale Prawa i Administracji. Re-
feruj¹cy to zagadnienie dziekan –
prof. dr hab. UR Stanis³aw Sagan po-
wiedzia³, ¿e Wydzia³ spe³nia kryteria
w sensie minimum liczbowego kadry,
ale posiada pracowników z doœæ w¹-
skiego zakresu prawa (braki w kadrze
profesorskiej z zakresu prawa s¹dowe-
go), co w konsekwencji uniemo¿liwia
dope³nienie i wys³anie wniosku o przy-
znanie tych¿e praw.

Nastêpnie prorektor ds. studenc-
kich i kszta³cenia dr hab. prof. UR
El¿bieta Dynia przedstawi³a infor-
macje zwi¹zane z funkcjonowaniem
w uczelni studiów doktoranckich.
Aktualnie na piêciu kierunkach stu-
diów doktoranckich stacjonarnych

studiuje 186 osób, niestacjonarnych
– 57. Uniwersytet posiada uprawnie-
nia do nadawania stopnia doktora
w 8 dyscyplinach – ostatnio Wydzia³
Biologiczno-Rolniczy uzyska³ w za-
kresie nauk rolniczych (dyscyplina
agronomia). Pani prorektor poin-
formowa³a Senat o powo³aniu ze-
spo³u maj¹cego na celu przygotowa-
nie jednolitego regulaminu studiów
doktoranckich.

W koñcowej czêœci grudniowego,
a wiêc przedœwi¹tecznego posiedze-
nia Senatu, prowadz¹cy obrady rek-
tor UR prof. dr hab. Stanis³aw
Uliasz przekaza³ zebranym ¿yczenia
z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t i no-
wego 2009 roku.

M.D.

W

wieloletni Rektor, Prorektor i Dziekan Wydziału Filologicznego
byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz

Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej WSP
i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nauczyciel akademicki, od 1971 r. pracujący w Rzeszowie.
Dla studentów oraz współpracowników był Autorytetem i Przyjacielem,

dla wielu swoich uczniów - Mistrzem.

Rektor i Senat
oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Rzeszowskiego

z głębokim żalem zawiadamiają,
że 17 lutego 2009 roku

zmarł nagle w wieku 76 lat
Prof. dr hab. Marian Bobran
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Posiedzenie Senatu Uczelni
          29 stycznia 2009 r. rozpoczêto
       od wrêczenia dyplomów po-
twierdzaj¹cych przyznanie studen-
tom Uniwersytetu stypendiów Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Wyró¿nienie za osi¹gniêcia w na-
uce otrzyma³o 10 osób: Magdalena
Cyburt (Wydzia³ Medyczny), Moni-
ka £okaj (Wydzia³ Matematyczno-
Przyrodniczy), Przemys³aw Podul-
ka (Wydzia³ Matematyczno-Przy-
rodniczy), £ukasz Piecuch (Wy-
dzia³ Matematyczno-Przyrodniczy),
Beata Dencikowska (Wydzia³ Peda-
gogiczno-Artystyczny), Piotr Durak
(Wydzia³ Filologiczny), Dorota
Szewc (Wydzia³ Filologiczny), Mar-
cin Bogdan (Wydzia³ Prawa i Ad-
ministracji), Anna Œwierad (Wy-
dzia³ Prawa i Administracji), Mate-
usz Olejnik (Wydzia³ Socjologicz-
no-Historyczny). Za wybitne osi¹-
gniêcia sportowe dyplomy Ministra
otrzymali: Paulina Buziak i Przemy-
s³aw Polanowski (Wydzia³ Wycho-
wania Fizycznego).

W dalszej czêœci prowadz¹cy ob-
rady rektor, prof. dr hab. Stanis³aw
Uliasz przedstawi³ informacje zwi¹-
zane z opracowaniem dokumentu
Strategia Rozwoju Uniwersytetu
Rzeszowskiego do 2012 roku. Zapo-
wiedzia³, ¿e bêdzie ona przedstawio-
na na lutowym posiedzeniu Senatu,
wczeœniej trafi do Komisji ds. Roz-
woju Uczelni. JM Rektor przybli¿y³
znaczenie tego dokumentu, tak¿e
z perspektywy obrad Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Podkreœlono równie¿ – mówi³ o tym
prorektor ds. rozwoju i polityki fi-
nansowej dr hab. in¿. prof. UR Cz.
Puchalski – wagê strategii wydzia³o-
wych, które s¹ baz¹ i wytyczn¹ dla
póŸniejszych prac nad koncepcj¹
ogóln¹. Zaakcentowano w tym kon-
tekœcie wagê kilku pojêæ: baza ma-
terialna, dydaktyka, rozwój kadry
naukowej.

Prowadz¹cy obrady Senatu prof.
dr hab. Stanis³aw Uliasz wrêczy³
ustêpuj¹cemu kanclerzowi Uczelni,
mgr. Mieczys³awowi Doskoczowi list
po¿egnalny oraz przedstawi³ wnio-
sek o jego odwo³anie. Po po¿egnal-

nym przemówieniu ustêpuj¹cego
kanclerza Senat przeg³osowa³ wnio-
sek.

W punkcie dotycz¹cym spraw
osobowych przedstawione zosta³y
nastêpuj¹ce kandydatury do zatrud-
nienia na stanowiskach profesorów
nadzwyczajnych: Rady Wydzia³u Fi-
lologicznego o zatrudnienie dra
hab. Zenona O¿oga; Rady Wydzia-
³u Prawa i Administracji o zatrud-
nienie dra hab. Ryszarda Tomczy-
ka; Rady Wydzia³u Socjologiczno-
Historycznego o zatrudnienie dr
hab. Magdaleny ¯ardeckiej-Nowak
oraz wniosek Rady Wydzia³u Mate-
matyczno-Przyrodniczego o zatrud-
nienie dra hab. Piotra Gronkowskie-
go. Wszyscy wymienieni kandydaci
uzyskali aprobatê g³osuj¹cych.

Senatorowie g³osowali równie¿
w sprawie uzupe³nienia uchwa³y Se-
natu z 29 maja 2008 r. w sprawie wa-
runków i trybu rekrutacji oraz form
studiów na poszczególnych kierun-
kach w roku akademickim 2009/
2010 – dodano zapis o mo¿liwoœci
elektronicznej rejestracji kandyda-
tów na studia.

Podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie
powo³ania Miêdzynarodowego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej (Iwo-
nicz). W terminie póŸniejszym pod-
jêta zostanie decyzja o tym, która
jednostka UR bêdzie zarz¹dzaæ
obiektem w Iwoniczu.

Po wys³uchaniu rekomendacji se-
nackiej Komisji Statutowej i Komi-
sji ds. Rozwoju Uczelni przyjêto tak-
¿e Statut Fundacji Amicus Universi-
tatis Ressoviensis, a w dalszej kolejno-
œci uchwa³y w sprawie powo³ania
Szko³y Letniej Kultury i Jêzyka Pol-
skiego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
w sprawie wyra¿enia zgody na reali-
zacjê inwestycji Budowa parkingu
utwardzonego na terenie miasteczka aka-
demickiego (ul. Cicha) wspó³finanso-
wanego przez MNiSW. Przyjêto te¿
uchwa³ê akceptuj¹c¹ Regulamin
Uniwersyteckiego Centrum Trans-
feru Technologii.

Ma³gorzata Dworak
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KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA  REKT  REKT  REKT  REKT  REKTORSKAORSKAORSKAORSKAORSKA
grudzieñ 2008 – styczeñ 2009
29 LISTOPADA

W andrzejkowy wieczór prawie 200
osób bawi³o siê na balu pod patronatem
Rektora UR, zorganizowanym w „Pod-
kowie”, w Trzebownisku. W ten sposób
w³adze UR w³¹czy³y siê w akcjê pomocy
Fundacji Caritas na rzecz Regionalnego
Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
dla Dzieci i M³odzie¿y im. Jana Paw³a II
w Rzeszowie. Dla znamienitych goœci,
ludzi nauki, kultury i biznesu zorganizo-
wano m.in. loteriê fantow¹, aukcje dzie³
sztuki i ró¿nych darów na rzecz fundacji
oraz ciekawy program artystyczny.

4-5 GRUDNIA
W Rzeszowie odbywa³y siê imprezy w

ramach Dni Republiki S³owackiej.
W debatach na temat budowy drogi Via
Carpatia oraz mo¿liwoœci inwestowania
przez polskie przedsiêbiorstwa na S³owa-
cji uczestniczy³a dr hab. prof. UR El¿bie-
ta Dynia, prorektor w Uniwersytecie Rze-
szowskim.

5-6 GRUDNIA
Konferencja rektorów akademickich

szkó³ polskich w SGGW w Warszawie.
Rektorzy dyskutowali o za³o¿eniach do
strategii rozwoju szkolnictwa wy¿szego w
Polsce, przedstawionych przez MNiSW.
W dyskusji zwracano uwagê na proble-
my bie¿¹ce kszta³cenia akademickiego.
Ministerstwo przedstawi³o te¿ wstêpne
projekty zmian w prawie o szkolnictwie
wy¿szym, dotycz¹ce m.in. studiów trzecie-
go stopnia.

9 GRUDNIA
W Podkarpackim Urzêdzie Woje-

wódzkim nagrodzono zwyciêzców VIII
edycji konkursu Smaczne, bo Podkarpackie.
W fina³owej gali uczestniczy³ prof. Stani-
s³aw Uliasz – rektor UR.

12-13 GRUDNIA
Ostatnie w 2008 r. posiedzenie ple-

narne Konferencji Rektorów Uniwersy-
tetów Polskich odby³o siê w Warszawie w
Uniwersytecie Kardyna³a S. Wyszyñskie-
go. Podjêto sprawy jakoœci badañ nauko-
wych i kszta³cenia, dyskutowano o spra-
wach funkcjonowania Uniwersyteckiej
Komisji Akredytacyjnej i Pañstwowej
Komisji Akredytacyjnej. Spraw¹ niezwy-
kle wa¿n¹ dla w³adz szkó³ wy¿szych bê-
dzie jakoœæ kszta³cenia na wszystkich po-
ziomach. W skali kraju trwaj¹ prace nad
wypracowaniem porównywalnych zasad
sprawdzania wiedzy absolwentów wy-
¿szych uczelni. Zbli¿aj¹cy siê 2009 rok by³
te¿ sygna³em do debaty o planowanych
bud¿etach polskich uniwersytetów.

16 GRUDNIA
W sali senatu odby³o siê szkolenie na

temat kryteriów oceny i sposobów pozy-
skiwania œrodków finansowych przez wy-
¿sze uczelnie z programów Narodowej
Strategii Spójnoœci – fundusze unijne na
lata 2007–2013. W spotkaniu w³adze UR
reprezentowa³ dr hab. in¿. prof. UR Cze-
s³aw Puchalski – prorektor UR.

17 GRUDNIA
Wernisa¿ wystawy „Odkrywanie an-

tycznej stolicy Cypru” z udzia³em prof.
dra hab. Wiktora A. Daszewskiego. Pod-
czas spotkania z JM Rektorem UR oma-
wiano mo¿liwoœci w³¹czenia studentów
archeologii do prowadzonych przez
prof. W. Daszewskiego badañ.

18 GRUDNIA
Prof. S. Uliasz przewodniczy³ posiedze-

niu Senatu UR. Po realizacji czêœci mery-
torycznej by³y œwi¹teczno-noworoczne
¿yczenia dla ca³ej spo³ecznoœci uczelni.

W godzinach popo³udniowych prof.
S. Uliasz uczestniczy³ w œwi¹tecznym spo-
tkaniu zorganizowanym przez wojewodê
podkarpackiego Miros³awa Karapytê.

12 STYCZNIA
W sali konferencyjnej Biblioteki UR

odby³o siê œwi¹teczne spotkanie nauczy-
cieli akademickich, studentów i pracow-
ników administracji uczelni. ¯yczenia
rektora prof.  Stanis³awa Uliasza wsparte
by³y gratulacjami goœci spotkania: ks. bi-
skupa Edwarda Bia³og³owskiego, prof.
Andrzeja Sobkowiaka, rektora Politech-
niki Rzeszowskiej, oraz ks. dra Jerzego
Buczka, rektora Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Rzeszowie.

17 STYCZNIA
Prof. S. Uliasz, wzi¹³ udzia³ w uroczy-

stej gali z okazji 655. rocznicy lokacji Rze-
szowa, wydanej przez w³adze miasta.

18 STYCZNIA
Rektor UR prof. S. Uliasz uczestniczy³

w liturgii Œwiêta Jordanu, po³¹czonej z po-
œwiêceniem wody na rzece Wis³ok. W rze-
szowskim koœciele pw. Œwiêtej Trójcy mszy
œw. koncelebrowanej przewodniczy³ ks.
arcybiskup Jan Martyniak, metropolita
przemysko-warszawski. Uczestniczyli te¿
hierarchowie koœcio³ów wschodnich
z miast partnerskich Rzeszowa.

19 STYCZNIA
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

by³ gospodarzem naukowej konferencji,
zorganizowanej przez historyków z Uni-
wersytetu w 655. rocznicê uzyskania przez
Rzeszów praw miejskich. W naukowych
wyst¹pieniach prezentowano ró¿ne

aspekty rozwoju miasta i jego mieszkañ-
ców od XIV wieku po wspó³czesne czasy.

Prof. S. Uliasz uczestniczy³ w zebra-
niu Zarz¹du Fundacji Rozwoju Oœrodka
Akademickiego. Podsumowano pracê
Fundacji w 2008 r. i wytyczono najwa¿-
niejsze zadania na najbli¿szy okres.

22 STYCZNIA
W Szpitalu Wojewódzkim nr 2

w Rzeszowie, w 20 rocznicê powstania
klinicznego oddzia³u rehabilitacji, zor-
ganizowano konferencjê podsumowu-
j¹c¹ dotychczasowe dokonania. Prof. S.
Uliasz przypomnia³, ¿e oddzia³ ma na-
ukowe zaplecze na Uniwersytecie, a fi-
zjoterapia da³a podstawy do powstania
Wydzia³u Medycznego. Pobyt wielu zna-
komitych goœci w Rzeszowie umo¿liwi³
te¿ odbycie w naszym mieœcie posiedze-
nia Zarz¹du G³ównego Polskiego Towa-
rzystwa Rehabilitacji.

23 STYCZNIA
Rektor Uniwersytetu prof. Stanis³aw

Uliasz przebywa³ w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, gdzie podczas
spotkania z prof. Witoldem Jurkiem,
podsekretarzem stanu w Ministerstwie,
przedstawi³ plany inwestycyjne i Ÿród³a
pozyskania pieniêdzy dla UR.

24 STYCZNIA
Prof. Stanis³aw Uliasz otworzy³ ko-

lejn¹ na UR debatê europejsk¹, tym ra-
zem poœwiêcon¹ Rodzinie w Europie. Cy-
klicznym spotkaniom patronuj¹: rektor
UR, ks. biskup Kazimierz Górny i Mie-
czys³aw Janowski pose³ Parlamentu Eu-
ropejskiego. W styczniowej dekadzie
uczestniczyli te¿ niemieccy eurodeputo-
wani.

Organizowane co roku w styczniu
spotkanie w³adz UR z rencistami i eme-
rytami odby³o siê pod has³em To cz³o-
wiek jest cz³owiekowi najbardziej do szczêœcia
potrzebny. Organizatorem tych spotkañ
jest Uczelniana Komisja Socjalna. W czê-
œci nieformalnej prof. S. Uliasz przed-
stawi³ najbli¿sze plany i perspektywy roz-
woju Uniwersytetu Rzeszowskiego.

27 STYCZNIA
Miêdzynarodowy dzieñ pamiêci

o ofiarach holocaustu by³ okazj¹ do zor-
ganizowania naukowej konferencji
i prezentacji wystawy Portret ¿ydowskiej ro-
dziny Tannenbaumów. Przygotowana
przez Instytut Historii UR uroczystoœæ
by³a te¿ okazj¹ do pobytu na UR osób
¿ydowskiego pochodzenia, które dziê-
ki pomocy Polaków prze¿y³y wojnê.

29 STYCZNIA
Podczas posiedzenia Senatu JM

Rektor wrêczy³ 12 studentom dyplo-
my potwierdzaj¹ce uzyskanie stypen-
diów Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿-szego za nieprzeciêtne wyniki
w nauce i sporcie.
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Jako poeta
Piotr Durak, stu-
dent polonista,
startowa³ spójn¹
myœlowo1  ksi¹-
¿eczk¹ OdnaleŸæ sie-
bie (2006). Jego
nowy zbiorek,
z semantyk¹ nie-
odleg³¹ – opatrzo-
ny w ¿yczliw¹ notê
przestro¿n¹ Stani-
s³awa D³uskiego2  –
wskutek tytu³u
W i a t r o ³ o m n y
(2008) zda siê in-
trygowaæ jak za-

gadka. Tê zagadkowoœæ uruchamia
neologizm. Nasz jêzyk zna s³owo wia-
tro³om, które wskazuje albo drzewo
zwalone przez wiatr, albo zniszczenia
leœne spowodowane wichur¹. Tote¿
czytelnik bêdzie siê stara³ dociec, dla-
czego podmiot-bohater okreœla siebie
mianem „wiatro³omny”.

Ta rzecz, odpowiednio do tytu³u,
przynosi sensy naddane. Uruchamia
przeciwieñstwa, komplikuje, mno¿y.
Osoba mówi¹ca – powiedzmy – zdaje
sobie sprawê z terroru kulturowych wia-
trów, które inicjuj¹ w ludziach uleg³oœæ,
zewn¹trzsterownoœæ. Ka¿dy z nas od-
czuwa presjê mód, zwanych czêsto tren-
dami. Zarówno minione dni jak
i prze¿ywane teraz ¿³obi¹ œlady w na-
szej œwiadomoœci (marzyæ albo nie byæ, Po-
kolenie). Nie mo¿na siê wiêc dziwiæ, ¿e
bohater Piotra Duraka, dba³y o wol-
noœæ wewnêtrzn¹ – rejestruj¹c rzeczy-
wistoœæ z napiêt¹ uwag¹ – wzmianko-

wanym wiatrom kulturowo-œwiadomo-
œciowym nie dowierza, musi je raz po
raz kwestionowaæ (Pokolenie, „Nie jesteœ
dobrym sêdzi¹”; inc.). Choæ odnotowa-
ne konstatacje uk³adaj¹ siê w ci¹g
sprzecznoœci, s¹ jednak zasadne ze
wszech miar. Po pierwsze, od czasów
romantyzmu relacja: poeta – œwiat, bez
przerwy ¿ywa, nasi¹ka semantyk¹ œwie-
¿oœci. Dramatyczna z regu³y, wyzwala
tragizm. Przyk³adami wiersze: Klatka,
Imperatyw, Wiatro³omny, widok z okna I,
widok z okna II, widok z okna III, Wspó³-
czesnym poetom II, Potrzeba przestrzeni, Wie-
¿a Babel, Kilka s³ów o piêknie, Remedium.
Po drugie, ta relacja, bêd¹c Ÿród³em
mowy wi¹zanej, poniek¹d kumuluje
energiê zdoln¹ inicjowaæ dynamikê
owych znaków retorycznych i teatral-
nych, które siê przyjê³o uto¿samiaæ ze
scenicznymi gestami poety; po prostu
je uczynnia (Imperatyw, „Nie jesteœ dobrym
sêdzi¹”, inc., marzyæ albo nie byæ, Wiatro-
³omny). W œwiecie wewnêtrznym odby-
wa siê ¿mudny dialog, w³aœciwie spór
bohatera peroruj¹cego ze sob¹ samym
i z rzeczywistoœci¹ pozaliterack¹ (Klat-
ka, Rowerem do nieba, W niczym, Obiad
z ludo¿erc¹). Padaj¹ pytania o impon-
derabilia, nade wszystko o to, „jak ¿yæ?”
(Powrót znad Ba³tyku). St¹d kontestacja
rzeczywistoœci historycznej. „Teraz ju¿
nie ma o co walczyæ ||[...]|| teraz ju¿ nie
ma za czym goniæ ||[...]|| teraz nie ma
przed czym uciekaæ” (Pokolenie). Tak-
¿e st¹d – w utworach o proweniencji
awangardowej – s³ychaæ jaskrawy, pe-
³en antynomii monolog, granicz¹cy
z szumem informacyjnym. Niejako
brzmieniowy ekstrakt dŸwiêków z ulic

Gustaw Ostasz

Niby serio, niby drwiącoNiby serio, niby drwiącoNiby serio, niby drwiącoNiby serio, niby drwiącoNiby serio, niby drwiąco

1 Tak¹ ocenê wyrazi³ Janusz Pasterski w not-
ce w³¹czonej do ksi¹¿eczki P. Duraka OdnaleŸæ
siebie. Mielec 2006, s. 57.

2 Którego imiê i nazwisko nie trafi³o do Spi-
su treœci; równie¿ nie znalaz³y siê tam tytu³y wier-
szy: ¯mija (s. 30) i Rozmowa pod Tesco (s. 51).

Profesor Wawrzyniak jest germa-
nist¹, jêzykoznawc¹ i mi³oœnikiem li-
teratury. Pamiêtam Profesora, gdy
wtajemniczaj¹c swych studentów
w meandry gramatyki jêzyka niemiec-
kiego ¿onglowa³ s³owami, tworz¹c fa-
scynuj¹ce twory, bawi³ siê nimi, do-
szukiwa³ znaczeñ, odkrywa³ ko³derkê
spokojnej egzystencji porywaj¹cych
myœli i skojarzeñ. Profesor Wawrzy-

niak jest poet¹… W³aœnie ukaza³ siê
jego kolejny tomik poetycki pt. All
Nature. Ca³a Ziemia. Wiersze dwu- i trój-
jêzyczne.

W przypadku ostatniego tomiku
dydaktyk i znawca jêzyka prof. Waw-
rzyniak odciska siê wielce na – przede
wszystkim – formie swoich wierszy.
(Ale o tym za chwilê.) Do tej pory da³
siê poznaæ m.in. jako poeta ludzkiej

egzystencji. Pisze o tym m.in. Jan Wol-
ski w pos³owiu do tomu Podró¿ do œrod-
ka pamiêci, autorstwa Zdzis³awa Waw-
rzyniaka z roku 2001, podkreœlaj¹c
te¿ inne cechy tej poezji: melancho-
liê, ironiê, parodiê, fragmentarycz-
noœæ… Tak¿e i w innych tomikach,
np. Piêtnaœcie wierszy niemieckich
w polskim t³umaczeniu i z pos³owiem au-
tora z roku 1997 czy S³odycz goryczy

wielkich miast i zarazem g³osów ró¿-
nych zbiorowisk ludzkich. Dodajmy: to
chyba ekstrakt dŸwiêków niszcz¹cy
nasz¹ zdolnoœæ odbioru; bodaj tak
zmys³ s³uchu i nasza psyche mog¹ ko-
notowaæ rzeczywistoœæ cywilizacji tech-
nicznej.

Tradycje, po które autor Wiatro³om-
nego siêgn¹³, by siê z nimi zmagaæ, s¹
zrozumia³e. Student polonista ceni hi-
storiê literatury, dba o uczonoœæ. Prze-
wa¿aj¹ wiêc liczbowo wiersze z rodowo-
dem modernistycznym. Wœród nich na-
potykamy tyle¿ swarliw¹, co przekorn¹
i przewrotn¹ – tr¹ci relatywizmem –
aluzjê do Hamleta (marzyæ albo nie byæ)
oraz, inn¹, do bohaterów polskiego ro-
mantyzmu (Imperatyw). Tu i ówdzie by-
waj¹ ska¿one sceptycyzmem religijnym
(W niczym, opuszczaj¹c dom rodzinny
w nocy po cichu, Remanent, po bankiecie),
epatuj¹ naturalizmem wprost z Baude-
laire’a (Portret wspó³czesnej nastolatki,
Czerwiec). Mo¿na ulec z³udzeniu, i¿ oto
mamy przed sob¹ zbiór, który aspiruje
do roli ci¹gów dalszych – sprzed wieku
– twórczoœci symbolistów. Œladów takiej
tradycji dostarcza sonet jako gatunek
(np.: po powrocie z Rugii, ¯mija, Niebie-
ski wiatr) i fraza trzynastozg³oskowca.
Niew¹tpliwie rzadziej stwierdzimy
obecnoœæ wiersza wolnego o cechach
awangardowych, sk³adniowo-intonacyj-
nego. Taki wiersz sugeruje intensywny
dialog ze œwiatem; uwyraŸniony przez
rytm. Obie tradycje s³u¿¹ werbalizacji
problematyki postmodernizmu.

Grzegorz Jaœkiewicz

Zdzisław WZdzisław WZdzisław WZdzisław WZdzisław Wawrzyniak: awrzyniak: awrzyniak: awrzyniak: awrzyniak: All Nature. Cała Ziemia.All Nature. Cała Ziemia.All Nature. Cała Ziemia.All Nature. Cała Ziemia.All Nature. Cała Ziemia.
Wiersze dwu- i trójjęzyczneWiersze dwu- i trójjęzyczneWiersze dwu- i trójjęzyczneWiersze dwu- i trójjęzyczneWiersze dwu- i trójjęzyczne
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z 2000 roku, fragmentarycznoœæ
i sk³onnoœæ do skrótowoœci stanowi¹
cechê rozpoznawcz¹ poety. (A to tyl-
ko niektóre z opublikowanych przez
Zdzis³awa Wawrzyniaka tomów).
All Nature to tak¿e krótkie utwory po-
etyckie, ale jak¿e ró¿ne od dotychcza-
sowych! S¹ to wiersze napisane
w dwóch, czy nawet w trzech jêzykach:
polskim, angielskim i niemieckim. Jê-
zykoznawca, profesor Wawrzyniak, po-
dejmuje wyzwanie na miarê naszych
czasów, wyzwanie mu nienowe, bo-
wiem jêzyków obcych uczy ju¿ z da-
wien dawna, ale teraz edukacjê splata
z materi¹ jak¿e trudn¹ – poezj¹. A tê
poeta Wawrzyniak wykuwa przedni¹…

All Nature to 18 form poetyckich
opatrzonych zawsze tytu³em w jêzy-
ku angielskim (ten na pierwszym
miejscu) oraz polskim, czasami te¿
niemieckim. I tak te wiersze s¹ pisa-
ne: po angielsku, polsku, czasem nie-
miecku. Równolegle. Równobie¿nie.
„[…] s¹ to teksty dwubie¿ne i parê
razy trójbie¿ne”, jak sam poeta pisze
w przeds³owiu, które tytu³uje Capta-
tio benevolentiae, puszczaj¹c jednocze-
œnie oko do czytelnika. Wiadomo,
trzeba sobie zjednaæ ¿yczliwoœæ od-
biorcy, t³umacz¹c siê z zamys³u. A
zamys³em jest dydaktyka i dotarcie do
jak najszerszego krêgu odbiorców. Z
tego punktu widzenia to poezja na
miarê XXI wieku! Uniwersalna, prze-
kraczaj¹ca granice, a równoczeœnie
siêgaj¹ca do Ÿróde³ europejskiej kul-
tury. Wiersze Wawrzyniaka mog¹ czy-
taæ ci, co znaj¹ angielski, oraz ci, co
ucz¹ siê angielskiego. Angielski „sta³
siê jakby ³acin¹ ca³ego œwiata” (Waw-
rzyniak). I piêkny to zamys³, bo her-
metyczna poezja Wawrzyniaka, trud-
na przecie¿ w odbiorze, nie jest za-
mkniêta li tylko w jednym jêzyku. Za-
pytaæ by mo¿na: a t³umaczenie? Po-
eta sam odpowie: „T³umaczenia wier-
szy s¹ stare jak œwiat i trudne jak
œwiat”. A dlaczego? Có¿, zanurzyæ by
siê trzeba w morze rozwa¿añ natury
filozoficznej i dotkn¹æ warsztatu t³u-
macza. Doœæ tu wspomnieæ, ¿e ju¿
w 1998 roku podj¹³ Zdzis³aw Wawrzy-
niak poniek¹d podobn¹ próbê, pu-
blikuj¹c wspomniany ju¿ tomik pt.
Fünfzehn deutsche Gedichte in polnischer
Übersetzung und mit einem Nachwort des
Autors. Piêtnaœcie wierszy niemieckich w
polskim t³umaczeniu i z pos³owiem auto-
ra. A tu, w All Nature, z pierwszej rêki,

z pierwszych ust, dosiêga nas poezja
w ró¿nych jêzykach. Duch Œwiêty ze-
s³a³ na aposto³ów szczególn¹ moc mó-
wienia jêzykami narodów, którym
mieli g³osiæ Ewangeliê, czyli Dobr¹
Nowinê o tym, ¿e Jezus zap³aci³ karê
za nasze grzechy i daje ka¿demu, kto
w Niego uwierzy, narodzi siê na
nowo, dar zbawienia. Poeta Wawrzy-
niak moc mówienia jêzykami posiad³
i g³osi liryczn¹ nowinê.

By³a ju¿ mowa o tym, ¿e Wawrzy-
niak to poeta ludzkiej egzystencji.
I tak jest. Udowadnia to te¿ w tym to-
mie. Pokazuje cz³owieka (mo¿e sie-
bie?) w ró¿nych sytuacjach: spotka-
niach z najbli¿sz¹ osob¹, podpatrywa-
niu œwiata i ¿ycia, szukaniu mi³oœci,
a nade wszystko w pobo¿nym celebro-
waniu wielkoœci Pana. Katalog ten nie
jest zamkniêty… Tytu³owy wiersz All
Nature. Ca³a Ziemia to credo poety, wy-
ra¿aj¹ce zachwyt dzie³em stworzenia,
w którym jest miejsce na spokój i nie-
pokój, nadziejê i spe³nienie, ¿ycie
i œmieræ. Podmiot liryczny niemal¿e
zach³ystuje siê wielkoœci¹ Stwórcy.
„Ca³a ziemia objawia/ piêkno Pana”
konstatuje. Ca³a ziemia to przyroda,
natura, któr¹ w angielskim wyra¿a w³a-
œnie s³owo „nature”. „All nature di-
splays/ the glory of the Lord”. A piêk-
no to chwa³a. Bóg jest wielki!

Cz³owiek natomiast jest czasem
niegodzien byæ dzieckiem boskim.
Dlaczego? Bo ma zbójeck¹ duszê. Po-
eta wie, ¿e cz³owiek upada, ale pod-
nosi siê tak¿e. Jezus „odnawia nasze
dusze/ nasze zbójeckie dusze” (z
wiersza Some Shepherds. Niektórzy paste-
rze). I w tym odnajdujemy optymizm.

Optymizmem tchn¹ te¿ inne wier-
sze, w których dominuje motyw mi-
³oœci. All Poems Refer to It. Wszystkie wier-
sze jej dotycz¹ to tytu³ dwujêzycznej, po-
etyckiej rozprawki o mi³oœci. Poeta
nie wie, czym jest mi³oœæ, bo mi³oœæ
przecie¿ to temat wierszy, a w ¿yciu
wielka niewiadoma. Ale wie, ¿e mi-
³oœæ daje szansê, tylko trzeba byæ (za-
pewne) „wybrañcem”: „Czy zapuka
do mych drzwi?/ Czy przemieni moje
¿ycie na wskroœ?”. Na wskroœ jest Waw-
rzyniak poet¹, bo zna metafizyczn¹
wartoœæ cnót, w tym cnoty mi³oœci. A
mi³oœæ jest cnot¹ teologaln¹, zbli¿a-
j¹c¹ nas do Boga. Odnosz¹c j¹ do lu-
dzi jest mi³oœæ niczym liœæ „prêdko

dr¿¹cy” (z wiersza Such Is Love. Taka
jest mi³oœæ. So ist die Liebe), któr¹ trze-
ba przyj¹æ.

Mi³oœæ wtajemnicza nas w ¿ycie,
które czujemy „ka¿dym nerwem”
(I feel in each Nerve. Czujê ka¿dym ner-
wem). A wtajemniczanie w ¿ycie wa-
runkuj¹ dwa elementy, o których
mówi wielki poeta niemiecki Rilke,
akcentuj¹c, na co trzeba zwróciæ uwa-
gê: „Po pierwsze, na wielk¹ melodiê,
na któr¹ splataj¹ siê przedmioty i za-
pachy, uczucia i prze¿ycia, zmierzchy
i têsknoty – po drugie, na pojedyn-
cze g³osy, które wpisuj¹ siê w ten pe³-
nobrzmi¹cy chór i dope³niaj¹ go”.

Zwróæmy uwagê, ¿e na takt ¿ycia
sk³adaj¹ siê sprawy wielkie i mizerne,
tak jak mizerna jest szklanka wody,
bo czym jest przecie¿ zwyk³a szklan-
ka wody? U Wawrzyniaka szklanka
wody urasta do rangi napêdzaj¹cej
¿ycie energii. Podmiot liryczny wyra-
¿a ¿yczenie: „Niech bêdê szklank¹
wody/ w twoim rêku”. Dlaczego?
A dlatego, ¿e woda to skarb, daj¹cy
¿ycie, daj¹cy nadziejê. St¹d te¿ kolej-
ne ¿yczenie ja lirycznego: „niech
bêdê w twych snach/ kolumn¹
wschodz¹cego s³oñca” (z wiersza Let
me Be The Cup of Water. Niech bêdê
szklank¹ wody).

Poeta szuka Absolutu. W ka¿dej
rzeczy widzi obecnoœæ Pana i modli siê
lirycznie: „Niech uniesienie moich r¹k
/ bêdzie jak pacierz” (z wiersza
O, Lord. O, Panie). Równoczeœnie wi-
daæ w jego poezji d¹¿enie do prosto-
ty, zwyczajnoœci, naturalnoœci. Do pier-
wotnych znaczeñ, nieska¿onych sko-
jarzeñ. Nie wolno zapominaæ „naj-
prostszych myœli i s³ów/ ojciec matka
dzieci/ mi³oœæ ufnoœæ nadzieja […]”
(z wiersza News First. Nowoœci wpierw).

Czytaj¹c wiersze Zdzis³awa Waw-
rzyniaka, przekonaæ siê mo¿na czym
jest skromnoœæ, czym pokora. Czym
tak¿e wielki entuzjazm, z jakim pro-
fesor Wawrzyniak naucza swoich stu-
dentów i czytelników, entuzjazm ob-
jawiaj¹cy siê w zamyœle, w formule
poezji z tomu All Nature, której po-
eta nadaje te¿ charakter dydaktycz-
ny. Niczym z poetyki hellenistycznej,
zgodnie z któr¹ zasada rz¹dz¹ca po-
ezj¹ sprowadza³a siê do trzech atry-
butów: docere, movere, delectare. No w³a-
œnie…
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Denn es ist lästig, wenn man schweigt.
Beim stummen Wetter gedeihen
die Menschen nicht.

(An Leipzig)
Bo milczenie zawsze ci¹¿y.
W niem¹ pogodê ludzie nie rosn¹.

(Do Lipska)

Zdzis³aw Wawrzyniak jest jêzyko-
znawc¹ i germanist¹, a w wolnych chwi-
lach – poet¹. Swoje (uk³adane jakby „na
poczekaniu”) liryki, którymi raz po raz,
i z coraz wiêksz¹ œmia³oœci¹, obdarza
przyjació³, znajomych, wspó³pracowni-
ków, studentów tworzy nie tylko po pol-
sku, ale równie¿ po niemiecku, a ostat-
nio tak¿e po angielsku. Przy tym nie za-
daje sobie pytania: „w jakim jêzyku przy-
rzek³ wyrzec s³owo”?, bowiem – jego
zdaniem – w przypadku poezji, nie for-
ma pe³ni rolê decyduj¹c¹, lecz sama
zdolnoœæ jej wyra¿enia, „gdy¿ poecie
mowa jest odjêta” (Dialektyka poetyckich
dialektów).

Wiersze to dla Wawrzyniaka rozmo-
wy ze sob¹ samym. „Z wieloma g³osami
w nas. Z g³osami umar³ych i ¿yj¹cych”.
Tego typu rozumowanie pokazuje, ¿e
do tworzenia poezji jest on merytorycz-
nie i (co wa¿niejsze) duchowo, w pe³ni
dojrza³y. Jeœli zaœ chodzi o warsztatow¹
stronê tych wierszy, to mo¿emy wskazaæ
na swoist¹ (a przy tym zupe³nie natu-
raln¹) metamorfozê drogi poetyckiej.
Dostrzec j¹ mo¿na, œledz¹c kolejne
tomy, ukazuj¹ce siê na przestrzeni ostat-
nich lat. To droga „cz³owieka pisz¹ce-
go w kierunku tekstów, które mog¹ byæ
wierszami”.

Piêæ dotychczas opublikowanych
tomików, niczym piêæ palców u d³oni,
œwiadcz¹ o tym, ¿e poeta sprawnie po-
s³uguje siê piórem, ¿e jego wiersze s¹
samodzielne, ¿e zmieniaj¹ siê na prze-
strzeni czasu i ¿e ostatnie dalekie s¹ od
pocz¹tkowych, choæ nie zawsze i nie do
koñca bywaj¹ udane.

Wawrzyniak w dochodzeniu do w³a-
snego, pe³nego autentyzmu, stylu, rezy-
gnuje z nadmiernych uogólnieñ, redu-
kuje podnios³y ton (choæ nie zawsze sku-
tecznie), na rzecz g³êbszego zaintereso-
wania codziennym ¿yciem z jego drob-
nymi radoœciami i prozaicznymi troska-
mi. Nie oznacza to bynajmniej „obni¿e-
nia lotów”, czy wyrzeczenia siê pierwot-
nych aspiracji poetyckich. Wrêcz prze-

ciwnie – staje siê symptomem dorasta-
nia autora do œwiadomoœci tworzenia
utworów coraz bardziej autonomicz-
nych, skupionych na pojedynczym cz³o-
wieku, które równoczeœnie podkreœlaj¹
duchowy aspekt ludzkiej egzystencji,
a tak¿e przypominaj¹, ¿e w ka¿dym z nas
„jest taka dal bez kresu/ Co umyka de-
finitorom. / Spêdza sen ze s³ów filozo-
fom. / Dal bliska jak dar cierpliwoœci” –
jak w wierszu S³odycz goryczy). Wawrzy-
niak odkrywa przed czytelnikiem sw¹
prawdziw¹ naturê „czu³ego chlorofilo-
zofa”, „pierwszego bionauty” (Zielone ma-
rzenia), którego myœli i idee s¹ zarazem
„ci¹g³ym wstêpem do czegoœ innego
[…] tego wstêpu bez koñca” (Nie ma nic
do powiedzenia).

Ów mi³oœnik krótkiej formy, zwolen-
nik wiersza wolnego, entuzjasta neolo-
gizmu i zabawy s³owem, sympatyk oksy-
moronu, ho³downik aforyzmu oraz
skrótu myœlowego, wyznawca Bia³oszew-
skiego, Herberta, ks. Twardowskiego,
Jana Paw³a II, Szymborskiej, Leca, Go-
ethego, Schillera, Tuwima, i wielu in-
nych, „¿yj¹c wœród cieni i ciosów” - nie
ma nic, prócz wiary. Taka postawa wy-
nika z postrzegania ludzkiej egzystencji
w kategoriach nieustannego, naprze-
miennego „zdobywania i tracenia” (Gra
¿ycia), wzlotów i upadków nieokie³zna-
nej Fortuny, theatrum mundi, którego
„spektakl ma to do siebie / ¿e ze sceny
schodzimy nieustannie” (Czemu k³am-
stwo). Jednak¿e nie jest to – zdaniem
autora – sytuacja zupe³nie beznadziej-
na, albowiem poucza nas, ¿e: „Nic nie
ginie, co serce porusza”.

Warto zauwa¿yæ, ¿e jednym z kluczo-
wych dylematów poetyki Wawrzyniaka
jest odnawiane – w ró¿nych formach
i kontekstach – pytanie: „I czemu wci¹¿
Wszystko rozpada siê na Po³owy?”. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e dwoistoœæ pojawia
siê u niego niezwykle czêsto „albowiem
jest widzialne i jest niewidzialne” (Pra-
wie znikniesz jak œwiat³o). Nie jest to jed-
nak rola przypadku, czy zbiegu okolicz-
noœci, poniewa¿ cz³owiek i œwiat, zda-
niem poety, to twory o dualnej naturze,
w których materialnej, ulotnej konstruk-
cji pulsuje nieœmiertelne tchnienie Bo-
skiego Geniuszu. St¹d nakaz radowania
siê ka¿d¹, najmniejsz¹ nawet, rzecz¹
i chwil¹, a recepta by tak postêpowaæ
jest banalnie prosta: „wystarczy uszu

i duszê nadstawiæ” (z wiersza pt. W ka¿-
dym ¿yciu s³ychaæ radoœæ). Jednak warto
zadaæ pytanie: czy proste zawsze ozna-
cza ³atwe?

Kolejnym, istotnym dla poety tema-
tem, któremu poœwiêca wiele uwagi jest
mi³oœæ z ca³¹ gam¹ jej barw i odcieni (od
wzajemnej fascynacji dwojga kochanków,
przez ciche uwielbienie obserwatora po-
zostaj¹cego w ukryciu, do niezwyk³ych
uczuæ rodzicielskich, czy przepe³nione-
go wiar¹ uwielbienia Stwórcy). Pocz¹tko-
wo o mi³oœci pisa³ Wawrzyniak oszczêd-
nie, powœci¹gliwie, jakby wstydz¹c siê,
„czy przystoi”. Wydaje siê, ¿e swego ro-
dzaju prze³omu w tej dziedzinie, doko-
na³ w wierszu Co to jest gramatyka?, w któ-
rym przekonywa³ samego siebie: „nie bój
siê ani gramatyki, ani mi³oœci”. Tak rodz¹
siê pierwsze subtelne erotyki, np. Przy-
laszczka. Jednak¿e Wawrzyniak pojmuje
mi³oœæ bardzo szeroko, uto¿samiaj¹c j¹
g³ównie z wolnoœci¹. Z czasem dochodzi
te¿ do wniosku, ¿e jeœli jest przy nas oso-
ba, która nas kocha, i jeœli potrafimy od-
p³aciæ jej wzajemnoœci¹, wówczas ziemia
mo¿e staæ siê dla nas namiastk¹ nieba.
Dlatego te¿ „czyny mi³oœci” potrzebniej-
sze s¹ o wiele bardziej ni¿ jakiekolwiek
s³owa. W konsekwencji tej postawy jego
utwory staj¹ siê coraz bardziej szczere, in-
tymne, dedykowane najbli¿szym. Poja-
wiaj¹ siê wiersze o synu – w tym przepiêk-
ny wyraz ojcowskiej mi³oœci do dziecka –
liryk z tomu Refreny ¿ycia zatytu³owany
Adasiowi.

Poeta w swoich wierszach coraz wiê-
cej miejsca poœwiêca Bogu (co przeja-
wia siê wyraŸnie ju¿ w tomie S³odycz gory-
czy). Jednoczeœnie czêœciej i odwa¿niej
stawia pytania, celowo pozostawiaj¹c je
bez odpowiedzi: „Czy si³a œmiechu jest
bez grzechu? / Jak siê uporaæ z ka¿d¹
por¹? / Jak niczego zanadto nie upro-
œciæ? / Ani niczego nie ukrzywiæ? / Cze-
mu siê dziwiæ i nie dziwiæ?” (Si³a œmie-
chu). Autor potrafi, wiêc publicznie
przyznaæ siê do swych w¹tpliwoœci po-
siadaj¹cych zreszt¹ wystarczaj¹c¹ dozê
uniwersalizmu, by móg³ siê z nimi iden-
tyfikowaæ ka¿dy z nas.

Wawrzyniak nieustannie i wci¹¿ na
nowo ulega zadziwieniu Bosk¹ kon-
strukcj¹ œwiata. Jego egzystencja zdaje
siê byæ ci¹g³ym spotkaniem z dzie³em
r¹k Pana, bowiem „Nieodwo³alne jest
spotkanie / Aby mówiæ o czymœ innym”

Katarzyna Surmacz

      „Szukam słów„Szukam słów„Szukam słów„Szukam słów„Szukam słów, co nie gasną”, co nie gasną”, co nie gasną”, co nie gasną”, co nie gasną”
Kilka myśli o poezji Zdzisława WKilka myśli o poezji Zdzisława WKilka myśli o poezji Zdzisława WKilka myśli o poezji Zdzisława WKilka myśli o poezji Zdzisława Wawrzyniakaawrzyniakaawrzyniakaawrzyniakaawrzyniaka
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Katedra Marketingu (Wy-
dzia³ Ekonomii) kierowana
przez prof. dra hab. Sylwestra
Makarskiego nale¿y bez w¹tpie-
nia do najdynamiczniej rozwija-
j¹cych siê jednostek w Uniwersy-
tecie Rzeszowskim, a 2008 rok
obfitowa³ w wydarzenia, które
warto przypomnieæ.

Niektóre zwi¹zane s¹ z awan-
sami naukowymi m³odych pra-
cowników; w ci¹gu roku odby³y
siê cztery obrony prac doktor-
skich. W trzech przypadkach
promotorem rozpraw by³ prof.
zw. dr hab. Sylwester Makarski,
który tym samym przypieczêto-
wa³ pierwsz¹ dziesi¹tkê doktoratów na-
pisanych pod swoim kierownictwem.
Co istotne, pracownicy Katedry nie za-
mierzaj¹ zwolniæ tempa. W koñcowej
fazie przygotowania s¹ kolejne dwa
doktoraty, których obrony przewidzia-
no na rok 2009.

Do grona pracowników Uniwersy-
tetu z tytu³em naukowym doktora nauk
ekonomicznych do³¹czyli w 2008 roku:
Kazimierz Cyran, S³awomir Dybka,
Grzegorz Hajduk oraz Tomasz Herma-
niuk.

Kazimierz Cyran urodzi³ siê 18 kwiet-
nia 1975 r. w Dêbicy. W 2000 r. ukoñ-
czy³ studia i uzyska³ tytu³ magistra eko-
nomii na Wydziale Ekonomii Akade-
mii Rolniczej w Krakowie – filii w Rze-
szowie. W 2001 r. podj¹³ pracê na sta-
nowisku asystenta w Katedrze Agromar-
ketingu. Przygotowa³ rozprawê pt.
„Ekonomiczne uwarunkowania i zna-
czenie sprzeda¿y bezpoœredniej w dys-
trybucji ¿ywnoœci (na przyk³adzie wo-
jewództwa podkarpackiego)”. Obrona
odby³a siê 2 grudnia 2008 r. na Wydzia-
le Nauk Ekonomicznych Szko³y G³ów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie.

G³ówne tematy poruszone w rozpra-
wie dotycz¹ ekonomicznych uwarunko-
wañ stosowania sprzeda¿y bezpoœred-
niej oraz znaczenia tej formy sprzeda-
¿y w dystrybucji ¿ywnoœci, prowadzonej
przez ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
sektora rolno-spo¿ywczego. Przeprowa-
dzona analiza pozwala na ocenê przy-
datnoœci systemu sprzeda¿y bezpoœred-
niej zarówno dla przedsiêbiorstw dzia-

³aj¹cych w ramach rynku ¿ywnoœciowe-
go, jak i konsumentów bêd¹cych adre-
satami tej produkcji. Uzyskane wnio-
ski potwierdzaj¹, ¿e rezultatem sprze-
da¿y bezpoœredniej, jako jednej z alter-
natywnych form zbytu, s¹ obopólne ko-
rzyœci ekonomiczne, zarówno dla firm
produkuj¹cych ¿ywnoœæ, jak te¿ jej osta-
tecznych nabywców – konsumentów.

S³awomir Dybka (urodzony 08 lutego
1978 w Rzeszowie) ukoñczy³ w 2002 r.
studia na Wydziale Ekonomii Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego (specjalnoœæ –
handel i spó³dzielczoœæ). Odby³ sta¿
w Biurze Analiz Ekonomiczno-Praw-
nych w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego. Nastêpnie zosta³ zatrud-
niony jako asystent w Katedrze Mar-
ketingu Wydzia³u Ekonomii Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Dr S. Dybka pro-
wadzi zajêcia dydaktyczne m.in. z przed-
miotów: analiza rynku i konkurencji, or-
ganizacja i technika handlu, ekonomi-
ka przedsiêbiorstw handlowych, konsul-
ting handlowy, marketing of services.

S. Dybka przygotowa³ pod kierun-
kiem prof. zw. dr hab. S. Makarskiego
rozprawê pt. „Ocena efektywnoœci stra-
tegii konkurencji przedsiêbiorstw han-
dlu detalicznego”. Pracê obroni³ 3 lip-
ca 2008 r. na Wydziale Ekonomicznym
UMCS w Lublinie.

Celem g³ównym dysertacji by³o
okreœlenie skutecznoœci i efektywnoœci
strategii konkurencji, stosowanych
przez przedsiêbiorstwa handlowe
o ró¿nej skali dzia³ania dla ich rozwo-
ju. W czêœci teoretycznej pracy doko-
nano przegl¹du literatury w zakresie:

Tomasz Hermaniuk

Dobry rok dla Katedry MarketinguDobry rok dla Katedry MarketinguDobry rok dla Katedry MarketinguDobry rok dla Katedry MarketinguDobry rok dla Katedry Marketingu
(Dlatego te¿ niebo). Poecie na ka¿dym eta-
pie jego ziemskiej pielgrzymki towarzy-
szy zachwyt nad piêknem stworzenia
oraz piêknem drugiego cz³owieka. Daje
temu wyraz w swojej poezji, jak gdyby
za jej pomoc¹ próbowa³ otrzeæ siê
o Bo¿¹ Tajemnicê Istnienia.

Wiersze to dla Wawrzyniaka rodzaj
pocieszenia niesionego samemu sobie,
co widoczne jest chocia¿by w utworze
zatytu³owanym Œmiech Boga (z tomu S³o-
dycz goryczy). I choæ poeta uparcie cytu-
je Schillera przekonanego, ¿e „ka¿dy
dozna ³aski radoœci prêdzej czy póŸniej”,
to jednak w ziemskiej podró¿y towarzy-
szy mu zazwyczaj „chwiej¹ca siê nadzie-
ja”. Albowiem „wszystko, co mówi takie
niepewne”, dlatego wci¹¿ wa¿y s³owa „by
prawdy nie zraniæ” (Wszystko co mówiê).
A mimo to g³êboko wierzy, ¿e istnienie
ciemnoœci jest najzupe³niej konieczne,
abyœmy mogli w pe³ni zakosztowaæ zbaw-
czej potêgi œwiat³a. Wobec tego wcale
nie przera¿a noc, która jest bez koñca,
kiedy „¿ycie czeka na pocz¹tek dnia”
(Ziemia).

Wawrzyniak nie stosuje zbyt przesad-
nej maniery lirycznej, czy ornamentyki.
Preferuje jednostkowe prze¿ycie. Stosu-
je na ogó³ zdania proste, czasem poprze-
staje na jednym wyrazie i odrzucaj¹c
balast zbêdnych s³ów, kondensuje treœæ.
Nie obce s¹ mu tak¿e, stosowane na ró¿-
nych p³aszczyznach, wszelkiego rodza-
ju zabawy i gry s³owno-jêzykowe (np. Jê-
zyk, œwiat³oœæ, radoœæ, Upupa = dudek).

Jego twórczoœæ poetycka oscyluje
wokó³ tematów Boga, czasu, przemija-
nia, ¿ycia oraz œmierci. W wielu utwo-
rach  drzemie dowcip, m³odzieñcza
wrêcz filuternoœæ (Bajka, Podanie o zwrot,
Gor¹ce wspomnienie), a nawet ironia id¹-
ca w parze z przeœmiewcz¹ tonacj¹ (jak
np. w wierszu Lista chorób).

Znacznie czêœciej jednak odnajdzie-
my w wierszach poety ciche, pokorne
cierpienie na miarê m¹k prze¿ywanych
przez samego Hioba. Z t¹ mo¿e ró¿nic¹,
¿e Bóg Wawrzyniaka to „Bóg rozbitków”.
Ufnoœæ poety w Jego zbawcz¹ moc jest
równie wielka, jak wiara bohatera biblij-
nej przypowieœci. Dlatego te¿ – z ojcowsk¹
¿yczliwoœci¹ zdaje siê podpowiadaæ –po-
wo³aniem ka¿dego z nas (bez wzglêdu
na los, jaki nas spotka³) jest „bycie œwiad-
kiem” oraz „dawanie œwiadectwa wszyst-
kim tym, którzy tego od nas oczekuj¹”
(co wi¹¿e siê w jego przypadku z potrzeb¹
dojrza³ej modlitwy). Bowiem goszcz¹cy
na ziemi jedynie przez mgnienie cz³o-
wiek, to Bo¿y dar i Bo¿e zadanie. I gdy
„Niepowracalnie / Dzieñ po nocy up³y-
wa to / Po co / Mamroczesz (…) jeœli
darem nie jesteœ” – zwraca siê poeta do
ka¿dego z nas – „wcale ciebie nie ma”.

Prof. zw. dr hab. Sylwester Makarski (poœrodku)
z nowo wypromowanymi doktorami.
Od lewej: dr T. Hermaniuk, dr G. Hajduk,  K. Cyran,
dr S. Dybka
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kowanych w Polsce i za granic¹ artyku-
³ów w ramach podjêtej tematyki. Pracê
na uczelni dr Hajduk ³¹czy z aktywno-
œci¹ na polu praktyki biznesu, poprzez
wspó³pracê z firmami oraz innymi in-
stytucjami, jako trener, ekspert, konsul-
tant z zakresu marketingu i kszta³towa-
nia wizerunku.

Tomasz Hermaniuk urodzi³ siê
8 marca 1976 r. w Krakowie. W 2000
roku ukoñczy³ studia na Wydziale Eko-
nomicznym UMCS w Lublinie – filia w
Rzeszowie, uzyskuj¹c tytu³ magistra
ekonomii. W tym samym roku podj¹³
pracê w Zak³adzie Marketingu filii
UMCS w Rzeszowie, a nastêpnie, w wy-
niku utworzenia Uniwersytetu Rze-
szowskiego, zosta³ asystentem w Kate-
drze Marketingu.

T. Hermaniuk przygotowa³ pod kie-
runkiem prof. zw. dra hab. Tadeusza
Sikory (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie) rozprawê doktorsk¹ pt.
„System zarz¹dzania jakoœci¹ jako czyn-
nik rozwoju przedsiêbiorstwa na przy-
k³adzie wybranych organizacji sektora
górnictwa naftowego”. Obrona pracy
odby³a siê 17 lipca 2008 r. na Wydziale
Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie. Praca doktor-
ska porusza niezwykle istotne z punk-
tu widzenia dzia³alnoœci przedsiê-
biorstw, zagadnienia zwi¹zane z proble-
matyk¹ zarz¹dzania jakoœci¹. Celem
rozprawy by³o okreœlenie roli systemów
zarz¹dzania jakoœci¹ bazuj¹cych na
normach ISO serii 9000 w zapewnie-
niu trwa³ego sukcesu dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa.

Dr T. Hermaniuk reprezentuje bar-
dzo dobry warsztat badawczy,
a tak¿e umiejêtnoœæ stawiania
i samodzielnego rozwi¹zywania proble-
mów naukowych. Zosta³o to zauwa¿o-
ne i podkreœlone podczas obrony dok-
toratu. Rozprawa zosta³a wysoko oce-
niona przez Radê Wydzia³u Towaro-
znawstwa, co zaowocowa³o wnioskiem
o wyró¿nienie pracy Nagrod¹ Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W swojej pracy naukowej dr T. Her-
maniuk koncentruje siê na zagadnie-
niach zwi¹zanych z problematyk¹ sze-
roko rozumianej jakoœci. W obszarze
jego zainteresowañ mieszcz¹ siê rów-
nie¿ kwestie zwi¹zane z prowadzeniem
badañ rynkowych i marketingowych
oraz psychologi¹ zachowañ konsumen-
tów. Jest autorem kilkunastu artyku³ów
naukowych oraz podrêcznika pt. „Pod-
stawy badañ marketingowych”, wyda-

nego w 2005 r. nak³adem Wydawnic-
twa UR.

Wa¿nym sukcesem dydaktycznym
by³o przyznanie w dniu 20 listopada
2008 nagrody w I Edycji Konkursu Sto-
warzyszenia Naukowego im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie za Najlepsz¹ Pra-
cê Magistersk¹ w 2008 roku dla pracy
zrealizowanej w Katedrze Marketingu.
Promotorem pracy magisterskiej autor-
stwa mgr Patrycji Ryka³y na temat „Mar-
keting partnerski determinant¹ umac-
niania pozycji rynkowej Firmy Cefarm
Rzeszów Sp. z o.o. na hurtowym rynku
farmaceutycznym” by³a prof. UR dr
hab. in¿. Maria Grzybek.

Ide¹ konkursu by³o uchwycenie
zmian zachodz¹cych w Polsce w latach
2003–2007 (wraz z prognoz¹ na lata
2008–2012) w zwi¹zku z wejœciem Pol-
ski do Unii Europejskiej, przy pomocy
wskaŸników, parametrów ju¿ istniej¹-
cych lub zaproponowanych przez au-
torów prac.

Zwieñczeniem pasma sukcesów
Katedry Marketingu jest organizowana
po raz trzeci w roku 2009 ogólnopol-
ska cykliczna konferencja naukowa pt.
„Konsument a rynek”. Problematyka
konferencji poœwiêcona jest zagadnie-
niom zmian pozycji konsumentów
i mechanizmom dostosowuj¹cym ofer-
tê dóbr na rynku do ich potrzeb.
W roku 2005 przedmiotem zaintereso-
wania konferencji by³y rynkowe mecha-
nizmy kszta³towania jakoœci. Dwa lata
póŸniej podejmowana by³a tematyka
marketingowych mechanizmów kszta³-
towania lojalnoœci. Wœród goœci konfe-
rencji znaleŸli siê przedstawiciele kil-
kudziesiêciu szkó³ wy¿szych, firm i in-
nych instytucji z Polski oraz reprezen-
tanci zaprzyjaŸnionych uczelni ze Szwe-
cji, Czech, S³owacji i Wielkiej Brytanii.
W 2009 roku tematem przewodnim
konferencji, odbywaj¹cej siê w dniach
28–30 czerwca w Iwoniczu bêd¹ efekty
dzia³añ marketingowych. Dyskusja na-
ukowa dotyczyæ bêdzie zagadnieñ zwi¹-
zanych z identyfikacj¹ i ocen¹ szeroko
rozumianych efektów stosowania mar-
ketingu.

Wiêcej informacji
na temat konferencji

mo¿na znaleŸæ
pod adresem internetowym:

www.univ.rzeszow.pl/
konferencja-konsument

uwarunkowañ funkcjonowania przed-
siêbiorstw handlu detalicznego, konku-
rencyjnoœci, strategii konkurencji oraz
mo¿liwoœci oceny efektywnoœci dzia³añ
podejmowanych w przedsiêbiorstwach.
W czêœci empirycznej, w oparciu o ba-
dania w³asne, przedstawiono ocenê
efektywnoœci dzia³añ podejmowanych
w ramach realizacji strategii konkuren-
cji przez przedsiêbiorstwa handlu de-
talicznego o zró¿nicowanej skali dzia-
³alnoœci. W pracy zaprezentowano tak-
¿e preferencje konsumentów dotycz¹-
ce wyboru miejsca dokonywania zaku-
pów (typ jednostki handlowej) oraz
oceny podstawowych elementów tech-
nologii sprzeda¿y. Wskazane zosta³y
tak¿e kierunki rozwoju przedsiêbiorstw
handlowych o zró¿nicowanej skali dzia-
³alnoœci uwzglêdniaj¹ce ich potencja³
i mo¿liwoœci budowy przewagi konku-
rencyjnej.

Grzegorz Hajduk urodzi³ siê 20 sierp-
nia 1977 r. Ukoñczy³ studia na Zamiej-
scowym Wydziale Ekonomii Akademii
Rolniczej w Krakowie z siedzib¹ w Rze-
szowie. Od 2001 roku jest pracowni-
kiem naukowo-dydaktycznym w Kate-
drze Marketingu Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Przygotowa³ rozprawê dok-
torsk¹ pt. „Skutecznoœæ i efektywnoœæ
komunikacji marketingowej” pod kie-
runkiem prof. zw. dra hab. S. Makar-
skiego. Obrona pracy odby³a siê 15
maja 2008 r. na Wydziale Ekonomicz-
nym UMCS w Lublinie.

G³ównym celem pracy doktorskiej
by³o opracowanie modelu procedury
kszta³towania zintegrowanej komuni-
kacji marketingowej (IMC) w firmach.
Za jedno z podstawowych za³o¿eñ uzna-
no koniecznoœæ szerokiego oparcia siê
na pomiarze efektów dzia³añ komuni-
kacyjnych o ró¿nym charakterze i cza-
sie wystêpowania. Cel pracy zrealizowa-
ny zosta³ dziêki przeprowadzonej ana-
lizie obecnej sytuacji dotycz¹cej kryte-
riów doboru przez firmy sposobów ko-
munikacji z rynkiem, po³¹czonej
z kompleksowym przegl¹dem dostêp-
nych na rynku mo¿liwoœci oraz ocen¹
skutecznoœci wybranych dzia³añ pro-
mocyjnych.

Tematyka pracy doktorskiej wkom-
ponowuje siê w zakres wieloletnich za-
interesowañ naukowych  dra Hajduka
dotycz¹cych doboru i stosowania sku-
tecznych form komunikowania siê firm
z otoczeniem dla osi¹gniêcia po¿¹da-
nych celów rynkowych. Efektem jego
pracy naukowej jest ponad 20 opubli-

AWANSE NAUKOWE
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„(...) muzyka  jest najpiêkniejsza  ze  wszystkich  sztuk  (...)
Jej  szlachetnoœæ  ogarnia  wszystko, co  ¿yj¹ce  i  nie¿yj¹ce.
Nie  ma  takiego  wieku  w  ¿yciu  ludzkim, w którym
nie  doznawa³oby  siê  rozkoszy  p³yn¹cej  ze  s³odkiej  melodii”.

                                                                                     (Marchettus z Padwy)
 Ju¿ od paru lat jesteœmy œwiadka-

mi cyklu koncertów uniwersyteckich,
odbywaj¹cych siê

– zawsze „piêtnastego”
– zawsze o „pi¹tej” (siedemnastej)
– zawsze w Instytucie Muzyki UR,
   ul. D¹browskiego 83,

których mottem s¹ s³owa poety K.I. Ga³-
czyñskiego: „Có¿ to za rozkosz b³¹dziæ
przez pokoje z Pani¹ Muzyk¹ we dwo-
je!”

 Ciesz¹ siê one nies³abn¹cym zain-
teresowaniem, o czym œwiadczyæ mo¿e
frekwencja na widowni, chocia¿ nie
zawsze jednakowa. Przychodz¹ na nie
ludzie w ró¿nym wieku – uczniowie,
studenci studiów dziennych i zaocz-
nych, studenci Uniwersytetu III Wieku
i inni melomani rozmi³owani w sztuce
muzycznej. Wiele z tych osób to wierni
s³uchacze, zjawiaj¹cy siê regularnie co
miesi¹c. Bo, jak mówi wybitny kompo-
zytor Krzysztof Penderecki, „ Muzyka
jest wielk¹ sztuk¹ – nie mówi nic
wprost”, zatem ka¿dy znajdzie w niej coœ
dla siebie, zale¿nie od w³asnej wra¿liwo-
œci i bogactwa œwiata wewnêtrznego.

Podkreœliæ w tym miejscu nale¿y, ¿e
ka¿dego roku obserwuje siê szczególn¹
popularnoœæ koncertów karnawa³o-
wych w Instytucie Muzyki. W wyznaczo-
nym dniu, na d³ugo przed rozpoczê-
ciem imprezy, wiêkszoœæ miejsc na wi-
downi jest ju¿ zajêta, a potem brakuje
ich nawet na dostawkach ciasno usta-
wionych w przejœciach sali koncertowej.

W nowym roku akademickim
2008/2009 paŸdziernikowym koncer-
tem kameralnym zosta³ zainicjowany
ju¿ VII sezon comiesiêcznych wystêpów
i potrwa on do czerwca 2009 r.

Na scenie widzowie maj¹ okazjê s³u-
chaæ i ogl¹daæ wyst¹pienia studentów,
pracowników naszego IM, a od czasu
do czasu zaproszonych artystów scen
polskich i zagranicznych.

Dla m³odych ludzi jest to znakomi-
ta okazja, by zaprezentowaæ publicz-
noœci swe osi¹gniêcia artystyczne  –

grê na instrumentach albo œpiew, b¹dŸ
interpretacjê muzyczno-ruchow¹,  czy
te¿ taniec, itp., bêd¹ce wynikiem
¿mudnej pracy w czasie studiów; zwe-
ryfikowaæ ich poziom, poznaæ w prak-
tyce skalê swych niedoci¹gniêæ, by je
potem „wyszlifowaæ” i zdobyæ dosko-
na³oœæ;  oswoiæ siê ze scen¹ – specy-
ficznym miejscem, rz¹dz¹cym siê swo-
imi prawami;  jak te¿  i  uruchomiæ
w sobie odpowiednie mechanizmy
przeciw obezw³adniaj¹cej tremie, to-
warzysz¹cej wyjœciu  zaa  kulis w œwia-
t³a jupiterów, przed widowniê pogr¹-
¿on¹  w mroku sali.

Pracownicy IM i zaproszeni artyœci
dziel¹ siê z publicznoœci¹ swym kunsz-
tem artystycznym, zawartym w mi-
strzowskim œpiewie lub grze na ró¿nych
instrumentach wysokiej klasy.

Wystêpuj¹cy na scenie artyœci pre-
zentuj¹ w zasadzie muzykê klasyczn¹.

W koncertach kameralnych roz-
brzmiewaj¹ utwory takich kompozyto-
rów, jak np.: L.W. Bethoveen, A.Vival-
di, J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Liszt, E.
Grieg, J.Brams, itd.

Bywaj¹ te¿ pojedyncze koncerty z
repertuarem kompozytorskim wspó³-
czesnych twórców polskich i zagranicz-
nych, np.: Z. Mycielskiego, K. Seroc-
kiego, M. Sawy, Z. Herembeszty, A.
Chaczaturiana, itd.

Choæ mamy ju¿ XXI wiek, to jak
twierdzi s³awna polska œpiewaczka Gra-
¿yna Brodziñska: „Klasyka jest wiecz-
na i zawsze modna. Z niej nigdy siê nie
zrezygnuje. Bo jeœli chodzi o muzykê,
jest œwietnie napisana na wieki ca³e.

Sezonowa muzyka, czy moda, jest
na chwilê i mija”.*

Myœlê, ¿e dla przyby³ych mi³oœników
muzyki, zajmuj¹cych miejsca na widow-
ni, jak te¿ i dla wykonawców prezentu-
j¹cych siê na scenie, jest to dobra oka-
zja, by pobyæ choæ przez parê godzin
w innym, piêkniejszym œwiecie, gdzie
brzmi muzyka, œpiewa siê o mi³oœci,
mówi siê i œpiewa piêknym jêzykiem,
artyœci s¹ ³adnie i elegancko ubrani,

Absolwentka UR

SSSSSpostrzeżenia z „piętnastkowych”postrzeżenia z „piętnastkowych”postrzeżenia z „piętnastkowych”postrzeżenia z „piętnastkowych”postrzeżenia z „piętnastkowych”
koncertów w Instkoncertów w Instkoncertów w Instkoncertów w Instkoncertów w Instytucie Muzyki URytucie Muzyki URytucie Muzyki URytucie Muzyki URytucie Muzyki UR

oraz oderwaæ siê od trosk, zmartwieñ
i szarej codziennoœci,  za oknami Insty-
tutu Muzyki.

Ponadto, dziêki profesjonalnej
konferansjerce na ka¿dym koncercie,
s³uchacze mog¹ równoczeœnie zdobyæ,
czasem te¿ pog³êbiæ, b¹dŸ ugruntowaæ
sw¹ wiedzê na temat prezentowanej
muzyki, jej autora, a nawet wykonawcy.

Jako absolwentka podyplomowych
studiów choreograficznych w UR, czer-
piê szczególn¹ przyjemnoœæ z bywania
na „piêtnastkowych” koncertach w IM
UR, mimo ¿e ledwo zd¹¿am po pracy
na tê duchow¹ ucztê o godz. 17. W ³ad-
nej scenerii odnowionego budynku,
który dobrze pamiêtam jeszcze z mego
dzieciñstwa jako Dom Kultury WSK,
gdzie stawia³am pierwsze kroki tanecz-
ne, mogê s³uchaæ i ogl¹daæ swoich nie-
dawnych wyk³adowców, jak te¿ i swo-
ich kolegów-muzyków, dobrze zapowia-
daj¹cych siê przysz³ych nauczycieli mu-
zyki, a mo¿e artystów sztuki estradowej
i delektowaæ siê maestri¹ (czasem
mniejsz¹, czasem wiêksz¹) wykonania
przez nich wybranych kompozycji. Nie-
rzadko pod wp³ywem tych doznañ bu-
dzi siê we mnie pytanie: czy to sprawie-
dliwe, ¿e w jednej osobie Stwórca umie-
œci³ tyle talentów – gra, œpiewa, dyrygu-
je, a potem jeszcze tañczy? Obdzieliæ
by siê da³o czterech osobników, no, ale
to ju¿ inna kwestia.

 Interesuj¹ce jest dla mnie równie¿
poznawanie nowych artystów, wystêpu-
j¹cych na koncertach w IM. Bez tej
okazji, ogl¹danie ich kiedy indziej w
telewizji lub Internecie, czy na DVD,
pozbawia tego specyficznego „klima-
tu”, jaki powstaje w kontakcie na ¿ywo
miêdzy widzem a wykonawc¹, w odpo-
wiedniej do tego scenografii i przy na-
le¿ytej akustyce.

Te „piêtnastkowe” b³¹dzenia „przez
pokoje z Pani¹ Muzyk¹ we dwoje”
w murach IM UR to, moim zdaniem,
atrakcyjny i potrzebny sposób popula-
ryzowania muzyki (w ogólnym tego s³o-
wa znaczeniu), z profesjonaln¹ i przy-
stêpn¹ opraw¹ teoretyczn¹, w mi³ej at-
mosferze za spraw¹ gospodarzy tych
muzycznych wieczorów. Ponadto, to
równie¿ aktywny udzia³ IM w wychowa-
niu m³odego pokolenia, poprzez ofe-
rowanie im dobrych wzorów, ubogaca-
j¹c œwiat wewnêtrzny tych m³odych lu-
dzi o piêkne wartoœci estetyczne.

* Wywiad z G. Brodziñsk¹ w programie
TV Rzeszów - Stacja Rzeszów G³ówny z dn.
15.01.09

MUZYKA
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Od grudnia 2008 na Wydziale Ma-
tematyczno-Przyrodniczym Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego dla uczniów III klas
gimnazjów prowadzone s¹ zajêcia roz-
wijaj¹ce uzdolnienia z matematyki,
fizyki i informatyki. Zajêcia odbywaj¹
siê w œrody od godz. 15. 30 do 18. 30 w
budynku Wydzia³u przy al. Rejtana 16a,
a pierwsze mia³y miejsce w siedzibie III
Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy uli-
cy Szopena w Rzeszowie. Z rodzicami
i uczniami spotkali siê: dr Ma³gorzata
Sznajder z Instytutu Fizyki UR, dr Jo-
anna Kowalczyk i mgr Jadwiga Or³ow-

Od roku szkolnego 2008/09 w III
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. C.K.
Norwida w Rzeszowie zosta³a utworzo-
na klasa z rozszerzonymi programami
matematyki, fizyki i informatyki, w któ-
rej tych wybranych przedmiotów ucz¹
nauczyciele akademiccy Wydzia³u Ma-
tematyczno-Przyrodniczego Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Ze wzglêdu na
zwi¹zki z Uniwersytetem klasa ta nazy-
wana te¿ bywa „klas¹ uniwersyteck¹”.

Umowê, na mocy której mo¿na ta-
kie klasy tworzyæ, z inicjatywy dziekana
Wydzia³u Matematyczno-Przyrodnicze-
go prof. dra hab. Józefa Tabora pod-
pisali w ub.r. akademickim JM Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr
hab. W³odzimierz Bonusiak i dyrektor
III Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Rzeszowie mgr Stanis³aw Piekarz.

Matematyki w I klasie „uniwersytec-
kiej’ uczy dr Renata Jurasiñska (z In-
stytutu Matematyki UR), fizyki dr To-
masz Zamorski (z Instytutu Fizyki UR),
informatyki dr Pawe³ Urban (z Insty-
tutu Matematyki UR).

 Wspó³praca pomiêdzy III Liceum
i Wydzia³em Matematyczno-Przyrodni-
czym UR uk³ada siê harmonijnie.
III Liceum reprezentuje mgr Marek
Plizga, dyrektor od wrzeœnia 2008 r.,
dziekana wydzia³u pe³nomocnik dr Sta-
nis³aw Domoradzki.

Z myœl¹ o przysz³ych kandydatach
do klasy ‘uniwersyteckiej’ w roku szkol-
nym 2009/10 zosta³y uruchomione
zajêcia na Wydziale Mat.-Przyr. dla
uczniów klas III gimnazjów, podczas
których rozwijane s¹ ich zdolnoœci
z przedmiotów œcis³ych.

ska-Puzio z Instytutu Matematyki UR,
mgr Wojciech Rz¹sa z Katedry Infor-
matyki UR, dyrektor III LO mgr Ma-
rek Plizga i pe³nomocnik dziekana Wy-
dzia³u ds. klasy uniwersyteckiej dr Sta-
nis³aw Domoradzki.

Wyjaœniony zosta³ cel spotkañ - roz-
wijanie uzdolnieñ w zakresie nauk œci-
s³ych, przygotowanie do uczenia siê
w klasie z rozszerzonym programem
matematyki, fizyki, i informatyki, w któ-
rej przedmiotów rozszerzonych ucz¹
nauczyciele akademiccy Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Kolejna taka klasa zo-

Stanis³aw Domoradzki

Klasa „uniwersytecka”Klasa „uniwersytecka”Klasa „uniwersytecka”Klasa „uniwersytecka”Klasa „uniwersytecka”
Uczniowie tej klasy maj¹ miêdzy

innymi mo¿liwoœæ udzia³u w wyk³a-
dach, konferencjach, sympozjach
i odczytach organizowanych przez
Uniwersytet, wybitnie uzdolnieni mog¹
zaliczaæ wybrane zajêcia na kierun-
kach: matematyka, fizyka i informaty-
ka UR, zaliczenia te bêd¹ honorowa-
ne w przypadku podjêcia przez ucznia
studiów na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym UR. Uczniowie maj¹
równie¿ mo¿liwoœæ korzystania z kon-
sultacji naukowych u specjalistów
z matematyki, fizyki i informatyki.

(Dodatkowe informacje o klasie „uniwer-
syteckiej” mo¿na uzyskaæ w sekretariacie III
LO: sekretariat@lo3.resman.pl, na stronie
http://www.3lo.rzeszow.pl, telefonicznie:
(17) 7482870, b¹dŸ zwracaj¹c siê do mnie
na adres: domoradz@univ.rzeszow.pl)

stanie uruchomiona od nowego roku
szkolnego - na mocy umowy podpisa-
nej przez JM Rektora UR i Dyrektora
III LO w Rzeszowie.

Uczniowie III klas gimnazjów korzy-
staj¹ z laboratoriów UR (na zdjêciach
zajêcia z fizyki, które poprowadzi³a dr
M. Sznajder), maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ
konsultacji naukowych i dydaktycz-
nych.

Dodatkowe informacje o zajêciach mo¿-
na uzyskaæ zwracaj¹c siê do mnie na ad-
res: domoradz@univ.rzeszow.pl)

Stanis³aw Domoradzki

Nauczyciele akademiccy pracująNauczyciele akademiccy pracująNauczyciele akademiccy pracująNauczyciele akademiccy pracująNauczyciele akademiccy pracują
z uczniami szkoły średniejz uczniami szkoły średniejz uczniami szkoły średniejz uczniami szkoły średniejz uczniami szkoły średniej

WSPÓ£PRACA UR ZE  SZKO£AMI
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W grudniu 2008 roku w Oœrodku
Szkoleniowo-Konferencyjnym „Zo-
diak” SMLW w Rzeszowie odby³ siê
wernisa¿ wystawy fotograficznej Mieczy-
s³awa A. £ypa, zatytu³owanej: „Porta

fortuna. Impresje w³oskie”. Jest to zbiór
zdjêæ, wykonanych podczas podró¿y po
W³oszech w sierpniu ub. roku. Fotogra-
my zosta³y uporz¹dkowane tematycznie
w grupy przedstawiaj¹ce szereg impre-
sji z Pompejów, Wezuwiusza, Neapolu,
Capri, Monte Cassino, Watykanu, Rzy-
mu, Caserty. Uwagê artysty przyci¹gnê-
³y niezwyk³e szczegó³y z ¿ycia

i architektury miejskiej, osobliwoœci eg-
zotycznej przyrody, piêkno dzie³ sztu-
ki i pejza¿u. Szczególnie uderzaj¹ce s¹:
nieprawdopodobny b³êkit w³oskiego
nieba i Morza Tyrreñskiego, wstrz¹sa-

j¹ce obrazy zag³ady Pompejów, surowy
pejza¿ i fumarole Wezuwiusza. Wszyst-
kie zdjêcia, odtwarzaj¹c niepowtarzal-
ny klimat miejsc i wnêtrz, emanuj¹ sil-
nymi nastrojami, odzwierciedlaj¹c fa-
scynacje autora. Miêdzy fotogramami
znalaz³y miejsce tak¿e liryki z tryptyku
w³oskiego Mieczys³awa £ypa: Piazzetta,
Elizjum i Bellezza.

Anna Janukowicz

Bella ItaliaBella ItaliaBella ItaliaBella ItaliaBella Italia

Ju¿ po raz trzeci przeprowadzona
w grudniu 2008 r. zbiórka pieniêdzy
wœród studentów i pracowników Uni-
wersytetu Rzeszowskiego pozwoli³a na
obdarowanie miko³ajkowymi prezenta-
mi dzieci z parafii greckokatolickiej
p.w. Przemienienia Pañskiego w Jaro-
s³awiu. W tym roku do kwesty przy³¹-
czy³a siê pani pose³ Gra¿yna Gêsicka.

Œw. Miko³aj wrêcza prezenty

Parafianie przyjêli goœci z Rzeszowa
domowymi wypiekami

Mikołajki w jarosławskiej cerkwiMikołajki w jarosławskiej cerkwiMikołajki w jarosławskiej cerkwiMikołajki w jarosławskiej cerkwiMikołajki w jarosławskiej cerkwiMikołajki w jarosławskiej cerkwiMikołajki w jarosławskiej cerkwiMikołajki w jarosławskiej cerkwiMikołajki w jarosławskiej cerkwiMikołajki w jarosławskiej cerkwi

 Wœród upominków znalaz³ siê rów-
nie¿ prezent dla proboszcza

Spotkanie z Miko³ajem odby³o siê
19 grudnia 2008 r. w tamtejszej cerkwi
z udzia³em prof. UR dr hab. Wac³awa

Wierzbieñca, który wraz z seminarzy-
stami studiów magisterskich by³ inicja-
torem akcji zebrania œrodków na za-
kup prezentów.

Wszystkim, którzy przyczynili siê do
ufundowania prezentów sk³adamy serdecz-
ne podziêkowania.

studenci IV roku seminarium
dra hab. prof. UR

Wac³awa Wierzbieñca

Mieczys³aw A. £yp jest zaintereso-
wany w równym stopniu fotografik¹,
poezj¹, malarstwem, muzyk¹, sztuk¹ lu-
dow¹, jak i promocj¹ kultury. Jako cz³o-
nek Oddzia³u ZLP w Rzeszowie ma
w swoim dorobku liczne wydawnictwa
krytycznoliterackie, jak i poetyckie. Jest
cz³onkiem Warszawskiego Stowarzysze-
nia „Fotoklub”.

W ramach wernisa¿u przedstawio-
ny zosta³ program literacko-muzyczny.
Wype³ni³y go recytacje liryków z naj-
nowszego tomiku M. £ypa Ars longa,
vita brevis. Wiersze recytowali: dr Hen-
ryk Pietrzak z UR, Zdzis³awa Górska
z rzeszowskiego ZLP, dyrektor Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w B³a-
¿owej Danuta Heller, Józef Kawa³ek –

SPOTKANIA
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11 grudnia 2008 r. w Instytucie Pe-
dagogiki odby³o siê spotkanie op³atko-
we. Ci¹gle spiesz¹cy siê na co dzieñ pro-
fesorowie, doktorzy i inni pracownicy
Instytutu znaleŸli chwilê czasu, by siê
zatrzymaæ, pomyœleæ nie tylko o kolej-
nych zajêciach, ksi¹¿-
kach, konferencjach,
ale o drugim cz³owie-
ku. I o sobie samym
tak¿e.

Czas bo¿onarodze-
niowy i noworoczny
wi¹¿e siê z najpiêk-
niejsz¹ obyczajowoœci¹
polskiej tradycji. Z nimi
ka¿demu z nas kojarzy
siê dzieciñstwo, zapach
n iepowta r za lnego
barszczyku, który umia-
³a przyrz¹dziæ tylko
mama, blask choinki i
bia³y op³atek w rêku
ojca. Niezale¿nie od
wieku, zajmowanego stanowiska, œwia-
topogl¹du i innych cech dziel¹cych
ludzi, bo¿onarodzeniowe spotkania
maj¹ charakter integruj¹cy. ¯ycie spo-
³eczne to nie tylko harmonia wspó³dzia-
³ania, ale równie¿ sprawy sporne, kon-
fliktowe. Spotkanie op³atkowe pozwa-
la je wyciszyæ. Na kilka godzin stajemy
siê znowu dzieæmi otwartymi na ka¿-
dego cz³owieka, ufnymi i bezinteresow-
nymi. Dlatego uznaliœmy, ¿e takie spo-
tkanie warto zorganizowaæ. A by³o ono
wyj¹tkowe, miêdzy innymi ze wzglêdu
na ludzi, którzy w tym dniu spotkali siê
w auli Wydzia³u Pedagogiczno-Arty-
stycznego.

Zaczê³o siê od ¿yczeñ. Towarzyszy-
³a im powaga i g³êbokie wzruszenie. Po-
niewa¿ ka¿dy ka¿demu chcia³ d³oñ uœci-
sn¹æ, ta pierwsza i najwa¿niejsza czêœæ
trwa³a ponad godzinê. Podziw budzi³a
piêkna sceneria.

W auli Instytutu Pedagogiki sta³a
piêknie przystrojona choinka. Anio³y
po niej fruwaj¹ce by³y dzie³em studen-
tów doskonal¹cych swoje umiejêtnoœci
w ramach zajêæ z zakresu prac rêcz-
nych. Z kolei pracownicy wykonali
piêkne stroiki bêd¹ce upominkami
œwi¹tecznymi oraz dekoracje sto³ów.
Przy tych sto³ach zasiedliœmy wszyscy –
dziekani, nauczyciele, pracownicy tech-
niczni i administracyjni. Nasz¹ co-
dzienn¹ wspólnotê w tym dniu uroczy-
œcie „cementowa³” barszczyk z uszkami,

karp, go³¹bki z grzybami, piero¿ki i cia-
sta. Druga czêœæ spotkania by³a tak¿e
bardzo mi³a, a przy tym smaczna.

I wreszcie nast¹pi³a czeœæ trzecia,
czyli wspólne kolêdowanie. Muzycy,
a zw³aszcza dr Janusz Boczar, zadbali o

to, by w auli znalaz³ siê instrument w
tle choinkowych anio³ów. Spotkanie siê
przeci¹ga³o, a jakoœ nikt siê nie spie-
szy³. I o to w³aœnie chodzi³o.

Œwiêta minê³y, wróciliœmy do co-
dziennych zajêæ. Warto zadaæ sobie py-
tanie, co zosta³o z tamtej atmosfery
i jakie to ma dzisiaj znaczenie? Myœlê,
¿e bardzo du¿e. Drobne nieporozumie-
nia posz³y w niepamiêæ, z radoœci¹ wró-
ciliœmy po przerwie œwi¹tecznej do
wspó³pracy. A planów mamy napraw-
dê du¿o. Instytut Pedagogiki jest w tej
chwili kadrowo bardzo s³aby. To musi-
my zmieniæ. Konieczny jest rozwój w³a-
snej kadry, mo¿e zaproszenie do nasze-
go grona osób z innych œrodowisk, któ-
re zechcia³yby nas wspieraæ. Wa¿ne jest
równie¿, by zatrudniaæ ludzi m³odych,
na tyle kompetentnych i wra¿liwych,
(bo to przecie¿ jest pedagogika), by bez
obaw mo¿na im by³o w przysz³oœci po-
wierzyæ kontynuowanie naszego dzie-
³a. Musimy podejmowaæ wyzwania na-
ukowe, promowaæ swoje œrodowisko
itp. Wiele trudnych wyzwañ stoi dzisiaj
przed nami.

Z pewnoœci¹ nie byliby im w stanie
sprostaæ poszczególni pracownicy, na-
wet ci najwybitniejsi. Ale razem mo¿e-
my bardzo du¿o. A spotkanie op³atko-
we mia³o w³aœnie umo¿liwiæ nam wy-
gospodarowanie czasu na to, byœmy
mogli pomyœleæ chwilê i zrozumieæ tê
prost¹ prawdê.

Maria Chodkowska

OpOpOpOpOpłatek u pełatek u pełatek u pełatek u pełatek u pedagogówdagogówdagogówdagogówdagogów

prezes RSTK w Rzeszowie. S³uchacze
Centrum POLONUS Uniwersytetu
Rzeszowskiego zaprezentowali t³uma-
czenia tekstów w jêzykach: ukraiñskim,
bia³oruskim, rumuñskim, angielskim.
Wyst¹pili: Jaros³aw Dmytrenko (Ukra-
ina), Weronika Flaczyñska (Ukraina),
Zofia Symkanycz (Ukraina), Jana Klu-
neika (Bia³oruœ), Hanna Karczewska
(Ukraina), Stanis³aw Jadkowski (Bia³o-
ruœ), Euzefina Drozdec (Rumunia).
Edward Ha³as (Ukraina, fortepian)
i Piotr Bader (Uzbekistan, obój) wyko-
nali w duecie szereg utworów Chopi-
na i Vivaldiego. Oksana Kroczak (Ukra-
ina, fortepian) zagra³a tak¿e dzie³a
Chopina i kilka melodii znanych stan-
dardów, a Witalij  Kariew (Ukraina)
wyst¹pi³ z melodi¹ hiszpañsk¹, wyko-
nan¹ na gitarze.

Piosenki francuskie, mo³dawskie,
kazachskie, ukraiñskie z opraw¹ ta-
neczn¹ wykona³y: Weronika Jarowa
(Ukraina), Julia Fukarewicz (Mo³da-
wia), Wiktoria Tarnopolska (Kazach-
stan), Anna Jakubowska (Ukraina).

Bogaty program artystyczny spotka³
siê z gor¹cym przyjêciem publicznoœci.
Ca³oœæ spotkania z niezwyk³¹ kultur¹,
finezj¹ i erudycj¹ prowadzi³ dr Henryk
Pietrzak.

SPOTKANIA
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17 grudnia
2008 r. Muzeum
Uniwersytetu Rze-
szowskiego oraz
Fundacja Rze-
szowskiego Oœrod-
ka Archeologicz-
nego, a tak¿e In-
stytut Archeologii
Uniwersytetu Rze-
szowskiego przy-
gotowa³y wernisa¿
wystawy Odkrywa-
nie antycznej stolicy
Cypru. Wernisa¿
po³¹czony by³ z wy-

k³adem prof. dra hab. Wiktora Andrze-
ja Daszewskiego z Uniwersytetu War-
szawskiego. Wystawa wypo¿yczona zosta-
³a z Centrum Archeologii Œródziemno-
morskiej UW i by³a eksponowana w Rze-
szowie od 17 grudnia 2008 do 23 stycz-
nia 2009 r. w budynku Uniwersytetu
przy al. Rejtana 16c.

 Profesor Wiktor Andrzej Daszew-
ski urodzi³ siê w 1936 r. we Lwowie.
Studiowa³ archeologiê œródziemno-
morsk¹ na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Studiowa³ tak¿e we W³oszech (Pe-
rugia), Anglii (Oxford) oraz w Niem-
czech (Trewir i Erlangen). W 1965
roku jako stypendysta wyjecha³ do
Egiptu, potem do Tunezji, gdzie jako
ekspert UNESCO kierowa³ pracami
nad ratowaniem zabytków Kartaginy.
Jako ekspert UNESCO pracowa³ rów-
nie¿ w Peru – w Cusco, Machu Picchu
oraz Limie. Do 1981 r. by³ wicedyrek-
torem Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, pracowa³ jednoczeœnie na Uniwer-
sytecie Warszawskim oraz Centrum Ar-
cheologii Œródziemnomorskiej. W la-
tach 1986–2001 r. pracowa³ na Uniwer-
sytecie w Trewirze. W 1986 r. w Egip-

cie W. A. Daszewski dokona³ niebywa-
³ego odkrycia, znalaz³ pozosta³oœci sta-
ro¿ytnego miasta i nekropolii w Mari-
na El Alamein. Do dzisiaj jest kierow-
nikiem dzia³aj¹cej tam misji Centrum
Archeologii Œródziemnomorskiej UW.

Na wystawie mo¿na by³o ogl¹daæ
osi¹gniêcia Polskiej Misji Archeologicz-
nej, która pod kierownictwem W.A. Da-
szewskiego pracowa³a na Cyprze
ponad 40 lat, od 1966 do 2008 r.
W uznaniu zas³ug nadano profe-
sorowi tytu³ obywatela honorowe-
go Pafos.

 Miasto Nea Pafos, stolica an-
tycznego Cypru, le¿y na po³udnio-
wo-zachodnim wybrze¿u wyspy. Do
1965 r. uwa¿ano, ¿e dopiero pod
koniec 4 w. p. n. e. ostatni rodzi-
my w³adca królestwa Pafos za³o¿y³
tam oœrodek administracyjno-han-
dlowy. Polscy archeolodzy pod kie-
runkiem prof. Daszewskiego wyka-
zali, ¿e o wiele wczeœniej istnia³a
tam ma³a osada portowa. Nowe
miasto by³o czymœ niezwyk³ym na
wyspie, poniewa¿ zaplanowane zo-
sta³o wed³ug modnych wówczas
w œwiecie greckim, ale niestosowa-
nych na Cyprze zasad. Miasto zo-
sta³o zaplanowane wed³ug regular-
nej siatki ulic, które przecina³y siê
pod k¹tem prostym i wyznacza³y
jednolite parcele budowlane. Wy-
odrêbnione by³y te¿ poszczególne
dzielnice o okreœlonym znaczeniu,
np. handlowym, mieszkalnym, re-
ligijnym.

Miasto Nea Pafos swój ogromny roz-
wój zawdziêcza³o grecko-macedoñskim
w³adcom Egiptu – Ptolemeuszom (312
r. p. n. e. do 30 r. p. n. e.). Kres ich
panowaniu po³o¿y³ Oktawian August,
w³adca Imperium Rzymskiego, który

opanowa³ Egipt,
zniszczy³ posiad³o-
œci oraz tak¿e flo-
tê królowej Kle-
opatry, która by³a
ostatni¹ w³adczy-
ni¹ ptolemejskiej
wyspy.

Polscy arche-
olodzy odkryli na
wyspie m.in. wiel-
k¹ willê(120/80
m. kwadr.) o cha-
rakterze pa³aco-

Bernadeta Szarzyñska

Antyczna stolica Cypru – Nea Pafos
wym z koñca 2 w. p. n. e. i nazwali j¹
will¹ Tezeusza od imienia ateñskiego
herosa, który widoczny jest na jednej z
mozaik. Spektakularnym odkryciem
Polaków by³ tak¿e zespó³ mozaik figu-
ralnych, które nale¿¹ do najwybitniej-
szych osi¹gniêæ sztuki póŸnorzymskiej.
Mozaiki przedstawiaj¹ tematykê mito-
logiczno-filozoficzn¹.

Te w³aœnie mozaiki, powiêkszone
niemal do naturalnej wielkoœci oraz
wiele innych cennych eksponatów, np.
fotogram rzeŸby przedstawiaj¹cej Afro-
dytê z mieczem, a tak¿e kopiê rzeŸby
Asklepiosa z wê¿em Glykonem, ³¹cz¹cej
kult tego boga i boga-wê¿a mo¿na by³o
ogl¹daæ na prezentowanej wystawie.

Kolejna wystawa pt. „Bogowie An-
dów” – fotografie autorstwa Moniki
Rogoziñskiej i Krystiana Bielakiewicza
bêdzie ju¿ niebawem. Goœcinny wyk³ad
wyg³osi prof. dr hab. Mariusz Zió³kow-
ski, kierownik Zak³adu Antropologii
Historycznej Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Wspó³or-
ganizatorami wystawy s¹: Fundacja Rze-
szowskiego Oœrodka Archeologicznego
oraz Instytut Archeologii UR. Wystawie
patronuje National Geographic.

Publicznoœæ podczas wyk³adu prof. Daszewskiego

Prof. dr. hab. Wiktor
 Andrzej Daszewski

Mozaika z domu Aiona

Prace wykopaliskowe w willi Tezeusza

WYSTAWY
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W moim odczuciu wystawa inaugu-
ruj¹ca rok wystawienniczy 2009 w rze-
szowskim BWA w na wskroœ œwiecki spo-
sób do takich zadum i przemyœleñ za-
chêci. W górnej sali wystawowej propo-
nujemy bowiem wystawê, któr¹ zdecydo-
wa³y siê wspólnie zaprezentowaæ artyst-
ki Krystyna Gawron i Katarzyna Cwynar.
Autorki z Rzeszowa, obie zwi¹zane z rze-
szowskim œrodowiskiem, a zw³aszcza Uni-
wersytetem Rzeszowskim. Prezentowa³y
swoje prace szereg razy na przegl¹do-
wych i konkursowych wystawach organi-
zowanych przez nasz¹ galeriê. ¯e nie
wspomnê, i¿ jako m³ode artystki, oprócz
stopnia doktora zdobywa³y licznenagro-
dy i wyró¿nienia za swoj¹ twórczoœæ.

Czêsto spotyka³em siê z praktyk¹
³¹czenia dwóch osobowoœci, dwóch ró¿-
nych dyscyplin, dwóch czêsto skrajnych
postaw artystycznych w jednej sali wysta-
wowej. Nie zawsze, a na pewno nieczê-
sto, po³¹czenie to by³o korzystne. Zwy-
kle prowokowa³o i krytykê, i widza do
porównañ, ocen, na rzecz któregoœ
z autorów. Mam wra¿enie, ¿e autorkom
tej wystawy uda³o siê unikn¹æ takiego -
jako wy³¹cznego ze sposobów – jej od-
bioru. ¯adna z dyscyplin, które propo-
nuj¹ – rzeŸba Krystyny Gawron, malar-
stwo i rysunek Katarzyny Cwynar – nie
daje siê skonfrontowaæ ze sob¹. Owszem,
jest poddane ocenie, ale nie na p³asz-
czyŸnie „jedna jest lepsza od drugiej”.
Ka¿dy z wyeksponowanych elementów
(obiektów) tej wystawy uzupe³nia, pod-
bija, albo kontrastuje drugi. M¹drze by

rzec – s¹ komplementarne do siebie, nie
trac¹c ze swej autonomii. Du¿a w tym
zas³uga pomocy Micha³a M. Matusza
w aran¿acji wystawy.

Sta³o siê tak przede wszystkim dlate-
go, ¿e mamy do czynienia z dwiema od-
rêbnymi artystycznie indywidualnoœcia-
mi artystek, ale dla mnie jeszcze
z jednego powodu. ¯e znana nam ju¿
twórczoœæ Katarzyny Cwynar, od jej sa-
mych pocz¹tków oscyluj¹ca w obszary
abstrakcji dotykaj¹cej tematów transcen-
dentalnych – z now¹ ods³on¹ tematyki
rzeŸb Krystyny Gawron na tej wystawie
spotka³y siê w jednym punkcie – momen-
cie, w którym wielu artystów dotyka za-
gadnienia sacrum –  profanum. Bo je-
stem przekonany, ¿e na tej wystawie
mamy w³aœnie okazjê w obliczu tego pro-
blemu stan¹æ, a on zawiedzie nas na
œcie¿ki w³asnych pytañ i odpowiedzi.

Có¿ to zatem za wystawa? Rzadko
mamy mo¿liwoœæ stan¹æ pod dmuchaw-
cami wiêkszymi od nas. Ma³o kiedy pa-
trz¹c na rysunek, us³yszymy szum wiatru.
Jedyna okazja zobaczyæ ziarno trawy lub
pszenicy, które trudno zmieœciæ w obu
d³oniach i przys³uchaæ siê rozmowom
ich ŸdŸbe³ na obrazie. Jak znaleŸæ to ziar-
no i œwiat³o sacrum w sobie, nie chc¹c
ogl¹daæ takich obrazów, jakie maluje
Katarzyna Cwynar? Jak poj¹æ si³ê i potê-
gê ¿ycia w kruchoœci i s³aboœci papieru,
nie widz¹c rzeŸb Krystyny Gawron?(…)
I podj¹æ nale¿y drugie pytanie, jak do-

tkn¹æ i pokazaæ owo sacrum bez profa-
num? Oka¿e siê, ¿e s¹ nieroz³¹czne. Bez
tupetu uderzenia pêdzlem o p³ótno ob-
razu nie zobaczy³byœ Tego nigdy. A de-
miurgiczna bezczelnoœæ podpatrywania
i naœladowania w rzeŸbie samej natury
powoduje, ¿e masz To jak na d³oni.

Pod³a materia ma ci To przybli¿aæ.
W tej materii zamykamy wszystko, co nas
otacza. Autorki wystawy  w tej materii
zamknê³y pytania wa¿kie, trudne, mo¿e
nawet niewygodne. Spe³ni³y jedn¹, naj-
wa¿niejsz¹ (moim zdaniem) z ról arty-
sty – materi¹ wyraziæ niematerialne.

Popatrzmy na intuicyjnie kompono-
wane kierunki ruchów pêdzlem czy
z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ wykonane ry-
sunki. Prace te zdaj¹ siê nie byæ wyko-
nane ¿mudnie powtarzanymi ruchami
d³oni. S¹ niczym medytacja tej d³oni
(artystki).

Chciejmy zobaczyæ to lepienie pa-
pieru, b³ota, piachu i kszta³towania ich
w znane, owszem, ale przypominane
nam ontologiczne kszta³ty.

(…) Polecam niezwykle warto-
œciow¹ tak pod wzglêdem estetycznym,
jak i duchowym wystawê ka¿demu. Bo
ka¿dy, bez wzglêdu na p³eæ, wiek i œwia-
topogl¹d, pochyli³ siê choæ raz nad
up³ywaj¹cym w lustrze czasem, zap³a-
ka³ nad traconymi na zawsze minuta-
mi z ¿ycia, pyta³ siebie albo wewnêtrz-
ne „g³osy” – co dalej? I odkry³, ¿e na-
tur¹ natury jest sacrum – profanum.
Ka¿dy! Nawet ten, który do tego siê nie
przyznaje…

(fragment tekstu zamieszczonego
w miesiêczniku „Nasz Dom”,

styczeñ 2009)

Piotr Rêdziniak

NANANANANATURATURATURATURATURA  NA  NA  NA  NA  NATURTURTURTURTURYYYYY
Materią wyrazić niematerialneMaterią wyrazić niematerialneMaterią wyrazić niematerialneMaterią wyrazić niematerialneMaterią wyrazić niematerialne
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Zanim pojawi³ siê ten wynalazek (i nie mam tu na myœli Krysi) u¿ywano tka-
nin we³nianych, koronkowych lub konopnych. Ubo¿si u¿ywali te¿ szmat z innych
materia³ów, a tak¿e trawy, siana, piasku, mchu, wody, œniegu, kamyków, a nawet
r¹k. W obecnie stosowanej formie wystêpuje najczêœciej w jedno-, dwu- i cztero-
warstwowych wstêgach standardowej szerokoœci ok. 9 cm nawiniêtych na rolki
(bobiny), przy czym wstêga jest zazwyczaj co kilka centymetrów poprzecznie per-
forowana tak, ¿e ³atwiejsze jest oderwanie pojedynczych arkusików.

Papier toaletowy – bo o nim mowa
– to jeden z jej ulubionych (kiedyœ po-
wiedzia³a mi z rozbrajaj¹c¹ szczero-
œci¹: Aniu, nawet nie wiesz ile radoœci daje
mi papier toaletowy). Lubi te¿ inne, np.
te, które Basia K. wrzuca do niszczar-
ki, lecz nie gardzi
te¿ zwyk³ym szarym
pakowym.

Dlaczego Krysia,
która kiedyœ bawi³a
siê „ciê¿kimi” mate-
ria³ami, jak: cerami-
ka, drewno, metal,
szk³o, dziœ bawi siê
papierem?

Julia Pañków
(2008) napisa³a nie-
dawno: Papier jest tak
tani i ³atwo dostêpny,
¿e najwyraŸniej ekscy-
tuje artystów o nieco
perwersyjnym podej-
œciu do tworzywa. Kry-
sia perwersyjna? Per-
versio to odwrócenie w
niew³aœciwym kierun-
ku. Jak patrzy siê na
rzeŸby Krystyny to
najpierw dostrzega
siê ich solidn¹ for-
mê, a potem zesta-
wia z tworzywem –
jak¿e lekkim i nie-
trwa³ym.

Wydaje siê, i¿ dla
Krystyny papier
stworzy³ pole do
nieskrêpowanej kreatywnoœci.  Nobi-
litowa³a go. Ten niezwykle tani, eko-
logiczny, biodegradowalny, pocho-
dz¹cy z odzysku ma dla niej wiele za-
stosowañ, które ograniczyæ mo¿e je-
dynie wyobraŸnia i pomys³owoœæ, co

akurat opisywanej artystce nie grozi.
  Ogl¹daj¹c najnowsze prace mo-

jej przyjació³ki przychodz¹ mi na myœl
s³owa piosenki Jacka Kaczmarskiego
(1995): A ty siej. A nu¿ coœ wyroœnie. / A
ty – to, co wyroœnie – zbieraj. / A ty czcij –

co ¿yje radoœnie. / A
ty szanuj to, co
umiera.

Kiedyœ w multi-
plikowanej formie
generowa³a lêki
( „ G e n e r a t o r y
Lêku” 2003) –
dziœ w multipliko-
wanej formie uka-
zuje naturê, nada-
j¹c jej klasyfikacjê
najwy¿szych war-
toœci (Ziarno Wia-
ry, Ziarno Na-
dziei, Ziarno Mi³o-
œci) przepusz-
czon¹ przez filtr
swoich w³asnych
doœwiadczeñ. Od
wielu lat mam tê
mo¿liwoœæ, aby z
bliska przypatry-
waæ siê co czuje,
co myœli, co j¹ roz-
bawia, co dener-
wuje, co niepokoi,
co przestrasza…
Moim zdaniem za-
wsze tworzy³a rzeŸ-
by intymne, za-
wsze obrazowa³y

to, co czu³a, to czego siê obawia³a (np.
„Jak rzeŸb¹ przebiæ niebo?” czy „Uzie-
miony”). ¯ycie i natura by³y i s¹ ma-
tryc¹ do jej poszukiwañ rzeŸbiarskich.
Poszukiwanie siebie i swojej sztuki to
jednoœæ.

Anna Steliga
Prodziekan Wydzia³u Sztuki  Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zabawy z papierem według KrysiZabawy z papierem według KrysiZabawy z papierem według KrysiZabawy z papierem według KrysiZabawy z papierem według Krysi
„W rzeczach kryj¹ siê strzêpki naszych dusz,
 a w nas – fragmenty rzeczy”.

(Roger-Pol Droit 2005)

Dziêki rzeŸbom, œwiat Krystyny
przechowywany w podœwiadomoœci,
tworz¹cy organizmy podobne rzeczy-
wistym przestaje byæ jej prywatn¹ ta-
jemnic¹. WyobraŸnia cz³owieka spo-
tyka siê tu z m¹droœci¹ natury.

RzeŸby Krystyny Gawron to prze-
strzenie medytacji, w które mo¿na
wchodziæ i byæ ich czêœci¹. Dla artyst-
ki, tak jak dla Magdaleny Abakano-

wicz (2007): Gromada (…) owadów czy
liœci to tajemniczy zbiór wariantów pewne-
go wzoru, zagadka natury nieznosz¹cej do-
k³adnych powtórzeñ (…).

I  do tej papierowej zagadki natu-
ry zapraszam…

WYSTAWY
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Dr Katarzyna Cwynar od 12 lat jest nauczycie-
lem akademickim na Uniwersytecie Rzeszow-
skim. W 2005 roku obroni³a pracê doktorsk¹ na
Wydziale Malarstwa i RzeŸby Akademii Sztuk
Piêknych we Wroc³awiu. Pracuje na stanowisku
adiunkta na Wydziale Sztuki (Zak³ad Malarstwa).

RefleksjeRefleksjeRefleksjeRefleksjeRefleksje
o twórczościo twórczościo twórczościo twórczościo twórczości
Tekst z katalogu wystawy:

(…)  „ Katarzyna Cwynar  wzrasta-
³a w otoczeniu piêknego, podkarpac-
kiego pejza¿u, gdzie mog³aobserwo-
waæ i podziwiaæ niezwyk³e zjawiska
natury. Doœwiadczenie bliskoœci potê-
gi przyrody, po³¹czone z g³êbok¹ re-
fleksj¹ stanowi¹ pod³o¿e dla jej twór-
czoœci. (…) Niejednoznacznoœæ mo-
tywu, syntetyczna forma oraz intencjo-
nalna kolorystyka sytuuj¹ rysunki
i  kompozycje malarskie blisko abs-
trakcji. Je¿eli rysuj¹ siê czytelne zna-
ki, to maj¹ równoczeœnie znaczenie
kompozycyjne i ekspresyjne. Odreal-
nione pejza¿e kieruj¹ myœl ku prze-
strzeni transcendentnej.

 Fascynacje œwiat³em s³onecznym
oœwietlaj¹cym, czy przenikaj¹cym ele-
menty przestrzenne w naturze, prze-
nosz¹  wyobraŸniê artystki w kierun-
ku Œwiat³a duchowego. Natomiast
przestrzeñ pejza¿u budzi skojarzenia
przestrzeni, nie tyle fizycznych co du-
chowych.(…) Du¿¹ wartoœci¹ malar-
stwa Katarzyny Cwynar  jest wywa¿e-
nie w relacjach formy i treœci. Przekaz
treœci jest dyskretny, nie narzucaj¹cy
siê jednoznacznej interpretacji, dziê-
ki czemu zaciekawia do ogl¹dania na-
stêpnych prac. Obcowanie z tym ma-
larstwem uwalnia od poœpiechu, wci¹-
ga myœl i rozwija refleksjê.(…)
Oszczêdne œrodki, lecz czasoch³onny
proces stanowi¹ o bogactwie tej twór-
czoœci, bogactwie dalekim od chêci
oczarowania. Wartoœæ, o której mowa,
wynika raczej z natury osobowoœci sku-
pionej, wnikliwej, cierpliwej.(…)
Œwietlistoœæ malarstwa i rysunku oraz
uk³ady kompozycyjne sugeruj¹ce
przestrzeñ nie pozostawiaj¹ w¹tpliwo-
œci, co do trafnoœci rozwi¹zañ za³o¿eñ
artystycznych, natomiast tytu³y prac
i cykli wskazuj¹ wyraŸnie na Ÿród³a
inspiracji.(…)”

Prof. Jadwiga Szmyd-Sikora
22.09.2005 r.

Prowadzi zajêcia dydaktyczne  z przedmiotu
malarstwo. Swoj¹ twórczoœæ artystyczn¹ w dzie-
dzinach: malarstwo, rysunek prezentowa³a na
17 wystawach indywidualnych. Bra³a udzia³ w kil-
kudziesiêciu wystawach zbiorowych –  regional-
nych, ogólnopolskich i miêdzynarodowych.

WYSTAWY
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Dr Krystyna Gawron
Pracownik Wydzia³u Sztuki Uniwersyte-

tu Rzeszowskiego. Adiunkt w Zak³adzie
RzeŸby WS UR.

Absolwentka Wydzia³u RzeŸby  Akade-
mii Sztuk Piêknych w Krakowie.

W 2003 roku obroni³a doktorat na Wy-
dziale RzeŸby ASP w Krakowie.

Zajmuje siê dzia³alnoœci¹  w dziedzinie
rzeŸby a tak¿e architektoniczno-rzeŸbiarsk¹.
Autorka rozwi¹zañ  urbanistyczno-rzeŸbiar-
skich oraz  tablic, statuetek, medali okolicz-
noœciowych.

Prace prezentowane by³y na  kilkudzie-
siêciu wystawach zbiorowych i indywidual-
nych. Laureatka nagród w dziedzinie rzeŸ-
by.

WYSTAWY
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List do „Gazety Uniwersyteckiej”
Marian Malikowski

Okazja dla naszej biblioteki
Ju¿ od dawna myœla³em, nawet mówi³em paru osobom, i¿ dziwiê

siê, ¿e nasze w³adze uczelniane nie zadba³by dot¹d o to, aby sprawiæ
naszej bibliotece nie tylko wyj¹tkow¹ niespodziankê, ale i tytu³ do ory-
ginalnoœci i chwa³y. Chodzi bowiem o zbiór archiwaliów dotycz¹cych
archiwum Ossoliñskich i innych archiwów na obecnej Ukrainie. Pro-
blem nie jest ani tak trudny, ani drogi pod wzglêdem finansowym.
Rzecz polega na tym, ¿e skoro jest tak trudno (i winê za to ponosz¹
kolejne w³adze RP) odzyskaæ pewne archiwalia, to mo¿na by pomyœleæ
bardziej „lokalnie”, czyli zrobiæ fotokopie lub/i kserokopie) archiwa-
liów kresowych (lwowskich, ale nie tylko) i umieœciæ je w naszej biblio-
tece uniwersyteckiej. By³by to nasz oryginalny wk³ad w dzie³o groma-
dzenia zbiorów i jednoczeœnie wa¿na wizytówka naszej uczelni na ze-
wn¹trz. Powstaje, bowiem pytanie – kto powinien najbardziej o to
dbaæ? Chyba oczywiste, ¿e nasza uczelnia, która zgromadziwszy te zbiory
(chocia¿ w takiej postaci) mo¿e zas³yn¹æ jako pomys³odawczyni zebra-

nia i umieszczenia tych zbiorów we w³asnej bibliotece. Nie wymaga to
bowiem ani wielu nak³adów finansowych, ani wielu zabiegów, aby to
zrealizowaæ. Mo¿na by te¿ by³o zwróciæ siê do Ministerstwa o dofinan-
sowanie tego przedsiêwziêcia.

Na ile poprawi³oby to sytuacjê naszych historyków czy badaczy
kultury, dla których te zbiory by³yby ³atwiej dostêpne? Wiemy dobrze
ile zachodów i zabiegów (w tym równie¿ finansowych) wymaga do-
stanie siê do archiwaliów ukraiñskich (wyjazd, pobyt, uzyskanie okre-
œlonych dokumentów). Wiadomo, ¿e badacze dziejów zwi¹zanych
z Galicj¹ czy okresem miêdzywojennym oszczêdziliby czas i pieni¹dze
na penetracjê archiwów lwowskich. Poza tym nasza uczelniana bi-
blioteka zas³ynê³aby z posiadania takich zbiorów. S¹dzê, ¿e obecny
Rektor UR jako znawca Kresów i literatury kresowej by³by w stanie
podj¹æ tak¹ inicjatywê, która mog³aby siê chlubnie zapisaæ w dzie-
jach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

KORESPONDENCJA

W nawi¹zaniu do pisma prof. dr. hab. Jerzego Ch³opec-
kiego z 22 grudnia 2008 roku adresowanego do Redakcji „Ga-
zety Uniwersyteckiej”, uprzejmie wyjaœniam, ¿e sprawozda-
nie  z Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej – Dni Medy-
cyny Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego rzetelnie przedsta-
wia wk³ad pracy (organizacyjny i merytoryczny) pracowników
Wydzia³u Medycznego UR („Gazeta Uniwersytecka nr
6/2008). Zgodnie z przes³aniem „Gazety Uniwersyteckiej” kie-
rowanej do pracowników i studentów UR, wydaje siê stosow-
ne zamieszczenie tam notatki ukazuj¹cej udzia³ wielu pra-
cowników naukowych Wydzia³u Medycznego.

Komitet Naukowy wspomnianej konferencji stanowi³o
25 pracowników naukowych ró¿nych instytucji w Polsce,
w tym 6 pracowników naukowych UR. Szczegó³owe przesta-
wienie wk³adu Wydzia³u Medycznego na ³amach „Gazety Uni-
wersyteckiej” zas³uguje na szczególne uznanie.

Uwa¿am, ¿e zamieszczenie w „Gazecie Uniwersyteckiej”
pisma skierowanego do Redakcji, obra¿aj¹ce organizatorów
jest  wysoce niestosowne, nieetyczne i bezpodstawnie ude-
rzaj¹ce w interesy naszego Uniwersytetu.

prof. dr hab. n. med. Józef Ry¿ko

List do RedakcjiList do RedakcjiList do RedakcjiList do RedakcjiList do Redakcji

Artyku³y niezamówione (listy do redakcji) s¹ wyrazem pogl¹dów ich autorów, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

prof. dr hab. Jerzy Ch³opecki

List do RedakcjiList do RedakcjiList do RedakcjiList do RedakcjiList do Redakcji
W „Gazecie Uniwersyteckiej” (Listopad – Grudzieñ  Nr 6/2008)

ukaza³o siê kuriozalne sprawozdanie z Dni Medycyny Spo³ecznej
i Zdrowia Publicznego. Kuriozalnoœæ tej relacji polega na widocznym
wysi³ku jej Autorki, aby przedstawiæ tê, rzeczywiœcie imponuj¹c¹, miê-
dzynarodow¹ konferencjê naukow¹ jako wy³¹czne osi¹gniêcie i dzie³o
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czytaj¹c to sprawozdanie odnios³em wra-
¿enie, ¿e chodzi o jak¹œ inn¹ konferencjê, a nie tê, w której uczestniczy-
³em, bêd¹c nawet cz³onkiem jej Komitetu Naukowego.

Konferencja trwa³a 3 dni. Pierwszego dnia obrady odbywa³y siê w
auli Instytutu Muzyki UR, co zosta³o wyeksponowane, natomiast po-
zosta³e dwa dni obrad w sekcjach odbywa³y siê w oœrodku Wy¿szej Szko³y
Informatyki i Zarz¹dzania w Kielnarowej, co zosta³o skrzêtnie pomi-
niête, tak samo, jak sam fakt, ¿e WSIiZ by³a konferencji tej wspó³orga-

nizatorem. Przy ka¿dym uczestniku z UR przynale¿noœæ pracownicza
by³a podkreœlana, przy wszystkich przedstawicielach WSIiZ, których
w relacji nie uda³o siê Autorce pomin¹æ, ich zwi¹zek z t¹ uczelni¹
uznano za nieistotny. Nawet w przypadku przewodnicz¹cego Komite-
tu Naukowego, prof. Wdowiaka, mogliœmy przeczytaæ, ¿e jest on preze-
sem PTMSiZ, ale ¿e jest pracownikiem WSIiZ i kierownikiem Katedry
Zdrowia Publicznego tej Uczelni zosta³o pominiête.

Jest raczej nieprawdopodobne, by te luki i przek³amania w relacji
by³y przypadkowe, ich wrêcz manifestacyjna konsekwencja pozwala
podejrzewaæ jakiœ celowy zamys³. Nie potrafiê siê jednak domyœleæ,
o co mo¿e tu chodziæ, ale o cokolwiek by chodzi³o jest to postêpowanie
nieetyczne i niezgodne z dobrymi obyczajami akademickimi.

W swoim piœmie utrzymanym w agresywnym i niegrzecz-
nym tonie prof. J. Ch³opecki zapewne przez roztargnienie
nie wspomina o udziale w konferencji innych wspó³organi-
zatorów, którymi poza WSIiZ byli: Podkarpacki Oddzia³ Polskie-
go Towarzystwa Medycyny Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego w Rze-
szowie, Oddzia³ Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
Polskie Towarzystwo Higieniczne, Pañstwowa Inspekcja Sanitarna,
Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie, Stowa-
rzyszenie Wspierania Promocji Zdrowia, Oddzia³ Podkarpacki Pol-
skiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób ZakaŸnych w
Rzeszowie, Wydzia³ Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut
Pielêgniarstwa i Po³o¿nictwa i Instytut Fizjoterapii.

Zapewne z tego samego powodu w notatce internetowej
na stronach internetowych WSIiZ oraz ogólnopolskim forum
www.e-gospodarka.pl, Wrota Podkarpackie pomiêto nie tyl-
ko Wydzia³ Medyczny naszego Uniwersytetu, ale te¿ wspo-
mnianych wy¿ej wspó³organizatorów (materia³y w za³¹czeniu).
Chcia³bym, aby prof. Jerzy Ch³opecki uwagi krytyczne kiero-
wane pod adresem naszego Wydzia³u zastosowa³ do siebie.

Zatem zanim zaczniemy wyjmowaæ ŸdŸb³o z oka bliŸnie-
go, zacznijmy naprawê œwiata od siebie.

Rektorzy w czasie spotkania w dniu 18 lutego 2009 r. uzgodnili zasady wymiany informacji i wspó³pracy pomiêdzy
Uniwersytetem Rzeszowskim i Wy¿sz¹ Szko³¹ Informatyki i Zarz¹dzania.
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List do „Gazety Uniwersyteckiej”
Marian Malikowski

O efektywniejszy przepływ złych informacji na uniwersytecieO efektywniejszy przepływ złych informacji na uniwersytecieO efektywniejszy przepływ złych informacji na uniwersytecieO efektywniejszy przepływ złych informacji na uniwersytecieO efektywniejszy przepływ złych informacji na uniwersytecie
Du¿e uczelnie, w tym i uniwersytety, stanowi¹ dziœ raczej

doœæ luŸn¹ niezintegrowan¹ federacjê wydzia³ów, a nie jedno-
lity organizm. Nie ma wiêc jakiejœ ogólnouniwersyteckiej opi-
nii publicznej. W pewnej mierze tak¹ rolê móg³by odegraæ
Senat uczelni, ale przy nat³oku bie¿¹cych spraw nie ma zbyt,
wiele czasu, aby zajmowaæ siê przep³ywem informacji. A jeœliby
nawet siê tym zajmowa³, to by³by to przep³yw informacji raczej
pozytywnych dla uczelni oraz takich, które preferuj¹ w³adze
dbaj¹ce o to, aby nie przenika³y i nie rozpowszechnia³y siê rów-
nie¿ opinie negatywne o pewnych pracownikach, czy te¿ pew-
nych uczelnianych jednostkach. Tak¹ rolê mog³aby pe³niæ „Ga-
zeta Uniwersytecka”, ale jak pokaza³a praktyka ostatnich lat
by³a ona pasem transmisyjnym informacji typu „good news”
a nie „bad news”. O tych ostatnich dowiadywali siê pracownicy
g³ównie z kr¹¿¹cych czasem wprost po korytarzach, czêsto nie-
odpowiedzialnych plotek i pó³prawd.

Brak jest od dawna jakiegoœ klubu na uczelni, lub poza ni¹
(nie mog¹ przecie¿ takiej roli pe³niæ bufety uczelniane), w któ-
rych mogliby siê spotykaæ pracownicy UR, wypiæ kawê czy lamp-
kê wina. Nie ma te¿ nadal wielkiej uniwersyteckie ksiêgarni,
które w wielu innych uczelniach s¹ usytuowane w g³ównych
budynkach. S¹ w Rzeszowie kluby: dziennikarzy, plastyków, mu-
zyków, architektów, ale klubu naukowca (czy te¿ - skromniej -
pracownika naukowego) nigdy nie by³o i nadal nie ma. Bola-
³em nad tym od dawnaa, a dziœ zastanawiam siê nad tym czy
nie mog³yby w tym celu w³adze uczelni rokowaæ albo bezpo-
œrednio z p. Podkulskim, lub z w³adzami miasta, aby w budyn-
ku, który stan¹³ niedawno naprzeciwko Uniwersytetu nie zna-
laz³o siê miejsce na taki klub lub kawiarniê.

W innych miastach, zw³aszcza wiêkszych takie kluby i ka-
wiarnie istniej¹, niekiedy nawet kilka (jak na UJ), w pobli¿u
pewnych wydzia³ów czy g³ównych budynków uniwersyteckich.
Warto te¿ w tym miejscu przypomnieæ, jak¹ rolê pe³ni³y w okre-
sie miêdzywojennym we Lwowie takie np. kawiarnie jak „Szkoc-
ka” czy „Roma”, w których czêsto przebywali znani profesoro-
wie tego¿ Uniwersytetu, tacy s³awni, jak np. prof. Kazimierz
Banach, prof. Hugo Steinhaus, prof. Kazimierz Bartel, prof.
Boy-¯eleñski i wielu innych. Nie trzeba chyba dodawaæ, jak¹
by³y one platform¹ integracji spo³ecznoœci uniwersyteckiej.
U nas ¿adnych takich ogólniejszych form czy forów (poza spo-
tkaniami kilku osób raczej w okreœlonym celu, a nie sp¹tanicz-
no-towarzyskich) nie by³o. Nie jestem a¿ takim zwolennikiem
koncepcji spiskowej, aby s¹dziæ, ¿e poprzednie w³adze nie sta-
ra³y siê o to w myœl zasady, ¿e zatomizowan¹ spo³ecznoœci¹
³atwiej jest sterowaæ. Po prostu w nat³oku innych spraw byæ
mo¿e o tym w ogóle nie myœla³y.

Z pewnoœci¹ tak¹ rolê mog³aby te¿ stanowiæ „Gazeta Uni-
wersytecka” pod warunkiem, ¿e by³oby w niej jakieœ forum ogól-
nouczelniane do pisania ró¿nych listów, formu³owania pytañ
(interpelacji), wyra¿ania krytycznych opinii o pewnych zjawi-
skach, zw³aszcza typu „bad news”. Dotychczas (tak raczej bywa-
³o, ¿e by³a ona organem do przekazywania informacji
„z góry w dó³”, by³y to bowiem informacje g³ównie typu „good
news”, a wiêc opinie w³adz lub osób je popieraj¹cych, infor-
muj¹cych o jakichœ osi¹gniêciach, nowych umowach, z któ-
rych czasem niewiele wynika³o, o nadawaniu pewnym profe-
sorom tytu³ów doktora „honoris causa”, równie¿ i takim, któ-
rzy z uniwersytetem wspólnego mieli niewiele. A wiêc domi-
nowa³a w niej twórczoœæ raczej „radosna” i „chwalebna”, ale

ju¿ nie, broñ Bo¿e „bolesna”, w myœl zasady – wszystko jest do-
brze, a bêdzie jeszcze lepiej. Sam tego doœwiadczy³em, pisz¹c
pewne krytyczne artyku³y, spoœród których ukaza³y siê tylko dwa,
jeden z nich zosta³ „zdjêty„ wprost ze szczotki, jeden nie poszed³
do druku w swoim czasie, gdy¿ podobno „zepsu³y siê” maszyny
drukarskie, a inne nie mia³y szans nawet siê dostaæ do tej¿e szczot-
kowej postaci. Przecie¿ chyba lepiej i racjonalniej jest pisaæ otwar-
cie równie¿ o pewnych z³ych sprawach: dziej¹ siê one wszêdzie,
w ka¿dej instytucji, nie wykluczaj¹c i uniwersytetów. Ale sporo
osób wyæwiczonych w biernoœci, strachu i konformizmie wola³o
o tym nie pisaæ i albo cichcem „sma¿yæ” anonimy, czy rozpo-
wszechniaæ oszczerstwa, albo wprost donosiæ do pewnych przed-
stawicieli w³adz uczelni na innych pracowników. Sam doœwiad-
czy³em tego. Dowiedzia³em siê np. o tym, kiedy otrzyma³em sto-
sowne pismo z ministerstwa, abym siê do niego ustosunkowa³.
Chodzi³o o to, ¿e kiedyœ napisa³ ktoœ „anonim” – skargê na
b. Rektora do ministerstwa, podpisuj¹c j¹ moim nazwiskiem (dla
bezpieczeñstwa „ca³a skarga” napisana by³a pismem drukowa-
nym, a wiêc dziwiê siê, ¿e w ówczesnym ministerstwie w ogóle
coœ takiego czytano). Na mnie napisano swego czasu anonim
do b. Dziekana, który mi zreszt¹ dopomóg³ zidentyfikowaæ jego
autorów (nie wiem tylko czy niechc¹cy, czy „chc¹cy”).

By³o te¿ wiele plagiatów naszych pracowników, o których
pisa³a m.in. i „Polityka” i „Biuletyn Socjologiczny”, ale nigdy
nie wspomnia³a o tym nasza „Gazeta”. By³o te¿ podkradanie
pomys³ów lub nawet gotowych projektów badawczych. A s¹-
dzê, ¿e swoje brudy trzeba praæ u siebie, na miejscu, a nie uda-
waæ, ¿e siê o nich nie wie i to jeszcze, gdy pojawiaj¹ siê w cen-
tralnych czasopismach czy biuletynach, i wiedz¹ o nich ca³e
œrodowiska zawodowe, bez wzglêdu na to, jakich osób to doty-
czy; mniej czy bardziej wa¿nych i „uk³adowych” na uczelni. Nie
wspomnê tu ju¿ o p³atnych doktoratach czy habilitacjach ro-
bionych w pewnych „oœciennych krajach”. (W ró¿nych plot-
kach podawano nawet „oficjalne cenniki” w obcej walucie).

Nie da siê na d³u¿sz¹ metê tego typu brudów „zamiataæ
pod dywan” i udawaæ, ¿e siê nic z³ego nie dzieje, Bo to wcze-
œniej czy póŸniej wyjdzie, a pewni pracownicy nauczeni bez-
karnoœci bêd¹ to robiæ nadal.

Za oszczercze anonimy na mnie do b. Dziekana Wydzia³u
Socjologiczno - Historycznego i oszczercz¹ skargê do b. Rek-
tora UR odda³em pewn¹ pani¹ do s¹du. Oczywiœcie sprawê
wygra³em, pani ta przeprosi³a mnie na ³amach „Gazety Uczel-
nianej”, ale kto o tym wie? Kto o tym pamiêta? Pamiêta, co
najwy¿ej, ¿e by³a jakaœ sprawa M. Malikowskiego, o której nie-
wiele wiadomo w myœl zasady; „nie wiadomo czy on ukrad³, czy
jemu ukradli, ale jakieœ z³odziejstwo by³o”.

Jak dobrze wiedz¹ lub powinni wiedzieæ socjologowie (choæ
nie tylko oni) jednym z g³ównych wymogów dobrego funkcjo-
nowania ka¿dej instytucji jest równowaga w zakresie kar i na-
gród. U nas nagród by³o zdecydowanie wiêcej, chocia¿ ostat-
nio ich by³o coraz mniej. Na nagrody nie starcza³o pieniêdzy
pomin¹wszy ju¿ komu i za co je przyznawano, a na kary brak
by³o odwagi i zdecydowania.

Od tego roku akademickiego zmieni³y siê w³adze uczelni.
Powstaje pytanie, czy na tyle siê zmieni³y, aby tê niekorzystn¹
dla uczelni sytuacjê zmieniæ? Aby sprawiedliwiej rozdzielaæ za-
równo jedne jak i drugie, i aby siê nie baæ informacji typu „bad
news”. Chcia³bym wierzyæ, ¿e tak siê stanie, i po to g³ównie
napisa³em mój list.

KORESPONDENCJA
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Wies³aw Grzegorczyk

Z WZ WZ WZ WZ Wydziałuydziałuydziałuydziałuydziału
Sztuki URSztuki URSztuki URSztuki URSztuki UR

16 grudnia 2008 r. zosta³ rozstrzy-
gniêty konkurs na maskotkê wojewódz-
twa podkarpackiego. Jedn¹ z dwóch
równorzêdnych pierwszych nagród
otrzyma³ student IV roku Wydzia³u
Sztuki UR Marcin Dudek.

18 grudnia ubieg³ego roku w gale-
rii firmy ICN – Polfa Rzeszów otwarto
wystawê malarstwa prof. zw. Stanis³awa
Bia³og³owicza, pedagoga Wydzia³u
Sztuki naszego Uniwersytetu. Wystawa
pod tytu³em „Pejza¿ bieszczadzki” by³a
kolejn¹ z cyklu „Firmowe spotkania ze
sztuk¹” organizowane przez Podkar-
packie Towarzystwo Zachêty Sztuk
Piêknych.

W salach rzeszowskiego BWA pre-
zentuje swe prace troje artystów, peda-
gogów Wydzia³u Sztuki UR. Od 8 stycz-
nia do 8 lutego 2009 r. w górnej sali
wystawowej mo¿emy ogl¹daæ rzeŸby dr
Krystyny Gawron oraz malarstwo i ry-
sunek dr Katarzyny Cwynar, zaœ w Ga-
lerii Ma³ej – grafiki Marcina Ruta.

Dr Krzysztof OrmianDr Krzysztof OrmianDr Krzysztof OrmianDr Krzysztof OrmianDr Krzysztof Ormian

Krzysztof Ormian urodzi³ siê 19 lip-
ca 1973 r. w Rzeszowie. Szko³ê podsta-
wow¹ ukoñczy³ w 1988 r. Po zdaniu
matury w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Adama Mickiewicza w Strzy¿owie,
w 1993 r. podj¹³ studia na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim na kierunku arche-
ologia, specjalnoœæ archeologia po-
wszechna i pradziejowa, a tak¿e arche-

ologia œródziemnomorska. W trakcie
studiów bra³ udzia³ w licznych bada-
niach wykopaliskowych zarówno w kra-
ju i za granic¹ (w tym badaniach Wiel-
kiego Kurhanu Ksi¹¿êcego w Ry¿anów-
ce na Ukrainie). Studia ukoñczy³
w 1999 r., uzyskuj¹c tytu³ magistra ar-
cheologii. Tematem pracy magister-
skiej by³o „Cmentarzysko z epoki br¹-
zu i wczesnej epoki ¿elaza w Furma-
nach, woj. podkarpackie”.

Od stycznia 2000 r. pracuje jako asy-
stent naukowo-dydaktyczny w Zak³a-
dzie Archeologii Protohistorycznej na-
szego Instytutu Archeologii. Prowadzi
zajêcia dydaktyczne z archeologii epo-
ki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza w Eu-
ropie. Kieruje równie¿ licznymi bada-
niami wykopaliskowymi. Do najwa¿-
niejszych jego osi¹gniêæ nale¿y odkry-
cie i przebadanie du¿ej nekropoli (li-
cz¹cej oko³o 900 pochówków) z prze-
³omu epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿ela-
za w Wierzawicach, pow. le¿ajski (ba-
danej w latach 1999 – 2008).

W 2002 r. ukoñczy³ Podyplomowe
Studium Pedagogiczne na Wydziale
Socjologiczno-Historycznym Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. W obszarze zain-

teresowañ K. Ormiana znajduje siê sze-
roko pojmowana problematyka obej-
muj¹ca epokê br¹zu i wczesn¹ epokê
¿elaza w Europie. Dotychczas opubli-
kowa³ 8 prac naukowych. Bra³ równie¿
czynny udzia³ w licznych konferencjach
naukowych w kraju i za granic¹. Od
2005 roku sprawuje spo³ecznie funk-
cjê prezesa Stowarzyszenia Naukowe-
go Archeologów Polskich, Oddzia³
w Rzeszowie.

Przewód doktorski zosta³ otwarty
4 kwietnia 2006 r. Promotorem rozpra-
wy zosta³ prof. dr hab. Sylwester Czo-
pek. Doktorska dysertacja obejmuje
problematykê zwi¹zan¹ z wytwarza-
niem w dorzeczu Wis³y i Sanu, na prze-
³omie epoki br¹zu i wczesnej epoki
¿elaza, specyficznej w stylu ceramiki
grobowej.

10 grudnia 2008 roku na Wydziale
Socjologiczno-Historycznym UR mia-
³a miejsce obrona pracy doktorskiej za-
tytu³owanej Stylistyka nadsañska tarno-
brzeskiej kultury ³u¿yckiej, a 11 grudnia
ub.r. Rada Wydzia³u nada³a K. Ormia-
nowi tytu³ doktora nauk humanistycz-
nych, w dyscyplinie archeologia.

Agata Kotowska

Od profesoraOd profesoraOd profesoraOd profesoraOd profesora
dla instytutowej bibliotekidla instytutowej bibliotekidla instytutowej bibliotekidla instytutowej bibliotekidla instytutowej biblioteki

Prof. dr hab. Ma-
rian Malikowski, zna-
ny w Instytucie Socjo-
logii UR bibliofil, po-
siadaj¹cy najwiêkszy
chyba zbiór ksi¹¿ek z
socjologii i nauk jej
pokrewnych, dostar-
czy³ do biblioteki in-
stytutowej 200 ksi¹-
¿ek (w 2007 roku po-
darowa³ ich 300). Do
innych bibliotek in-
stytutowych uczelni,
które posiada³y kie-
runek socjologii (Sta-
lowa Wola, Tyczyn,
Ostrowiec, Przemyœl,
Instytut Jana Paw³a II w Rzeszowie, a
nawet do biblioteki uniwersyteckiej)
równie¿ dostarcza³ ksi¹¿ki z zakresu so-
cjologii, g³ównie o charakterze pod-
rêcznikowym. W sumie otrzyma³y one
ponad 100 ksi¹¿ek. Jako doktorantka

w Instytucie Socjolo-
gii wiem, ¿e prof. M.
Malikowski czêsto
nabywa ksi¹¿ki w
dwóch, trzech eg-
zemplarzach w ksiê-
garniach, antykwa-
riatach czy na au-
kcjach, nierzadko
w innych miastach,
czego wynikiem jest
zgromadzenie przez
niego tytu³ów warto-
œciowych, a trudno
dostêpnych, nawet
w bibliotekach uczel-
nianych. Profesor
po¿ycza równie¿

ksi¹¿ki magistrantom oraz doktoran-
tom, tak¿e tym, którzy nie pisz¹ prac
pod jego kierunkiem. Jego zas³ugi w
upowszechnianiu socjologicznej lite-
ratury s¹ nieocenione.

WYDARZENIA
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Dom Zjednoczenia Polskiego
Rzymskokatolickiego w Chicago to
centrum kultury ojczystej dla najlicz-
niejszej w USA Polonii. To tak¿e po-
nad 100-letnia tradycja ró¿nych dzia-
³añ placówki kultury pod nazw¹ Mu-
zeum Polskie w Chicago. Sprawuj¹cy

obecnie w³adzê dyrektor Jan M. Loryœ
i pracownicy MPA dobrze s³u¿¹ tak¿e
polskiemu szkolnictwu. Liczn¹ i ak-
tywn¹ grup¹ uczestników imprez kul-
turalnych w MPA s¹ nauczyciele i pe-
dagodzy, uczniowie polskich szkó³ i ich
rodzice. Dlatego na promocjê najnow-
szej ksi¹¿ki autorstwa pani prof. zw. dr
hab. Krystyny Duraj-Nowakowej, opu-
blikowanej przez Wydawnictwo Uni-
wersytetu Rzeszowskiego przysz³o licz-
ne grono ludzi w ró¿nym wieku.

    Na spotkanie z goœciem z Ojczy-
zny zapraszono m.in. obszernymi
anonsami autorstwa dziennikarza po-
lonijnego S³awka Sobczaka (Polskie
Radio Chicago i Polsat Internationale
2) jeszcze przed œwiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia. Zaproszenia wielokrotnie
by³y ponawiane w ró¿nych mediach.

Na promocjê, mimo ferii zimo-
wych, przysz³o bardzo liczne grono
goœci, których przywita³ dyrektor pla-
cówki, podkreœlaj¹c, i¿ to spotkanie
autorskie otwiera bogaty kalendarz
imprez MPA w 2009 roku. Przywita³
serdecznie Autorkê, przedstawi³ bio-
gram Uczonej i powierzy³ prowadzenie

imprezy historykowi sztuki, absolwent-
ce Uniwersytetu Jagielloñskiego w Kra-
kowie (z wieloletnimi osi¹gniêciami
prac w Miêdzynarodowym Triennale
Grafiki w Krakowie) kustosz MPA Mo-
nice Nowak, która w sprawny i elegancki
sposób moderowa³a przebieg promocji.

Choæ temat nie nale¿a³ do naj³a-
twiejszych, frekwencja na spotkaniu
przesz³a wszelkie oczekiwania organi-
zatorów i dobrze to œwiadczy o naszych
nauczycielach polonijnych szkó³ sobot-
nich, którzy szerok¹ ³aw¹ zasiedli
w g³ównej sali muzealnej. Po ciekawym
wyk³adzie, w którym szukano odpowie-
dzi na pytanie:„Dla kogo s¹ studia pe-
dagogiczne?” i omówiono ró¿nice
w podejœciu do zawodu pedagoga w
Polsce i w USA, dyskusji oraz pytaniom
nie by³o koñca.

Zacytowano kilka fragmentów opi-
nii o monografii z recenzji wydawniczej
autorstwa specjalistki z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej:

Pani prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-
Nowakowa jest znan¹ nie tylko wœród pe-
dagogów autork¹ i redaktork¹ naukow¹
wielu znakomitych ksi¹¿ek z zakresu peda-
gogiki, dydaktyki, pedeutologii oraz meto-
dologii nauk humanistycznych w paradyg-
macie systemologicznym, które znane s¹
w szerokich krêgach pedagogów. Z powodze-
niem korzystaj¹ z nich magistranci i dokto-
ranci.

Praca ma gruntownie przemyœlan¹
strukturê, jest egzemplifikacj¹ tego, do cze-
go aspirowali staro¿ytni, twierdz¹c, i¿ Sa-
pientia est ordinare – uporz¹dkowanie jest
m¹droœci¹ (uporz¹dkowanie nale¿y do cz³o-
wieka m¹drego). Oto bowiem autorka w ka¿-
dej czêœci pracy najpierw przedstawia gene-
zê i istotê, a nastêpnie treœci i strukturê pa-
radygmatów poznania, zaœ ex post facto
przes³anki filozoficzne i za³o¿enia metodo-
logiczne oraz teoretyczne badañ pedagogicz-
nych. Aczkolwiek klasyczny uk³ad prac em-
pirycznych przestrzega innego porz¹dku, to
jednak przyjêta w opiniowanej pracy – na
zasadzie inwersji – struktura z pewnoœci¹
uchroni czytelników przed zagubieniem siê w
pod¹¿aniu do celu, zw³aszcza tych, którzy
rozpoczynaj¹ twórcz¹ „drogê w nieznane”.

Dzie³o Pani Profesor Krystyny Duraj-No-
wakowej odwa¿nie wychodzi naprzeciw peda-
gogicznym zadaniom i wyzwaniom metodolo-
gicznym, wzbudza wielki podziw i uznanie dla
Autorki, która od wielu lat w znakomity spo-
sób przybli¿a, rozjaœnia i pomaga rozwi¹zy-
waæ zawi³e problemy. Ca³okszta³t prac Pani
Profesor autorsko w³¹cza siê w nurt prowa-
dz¹cy do zmiany paradygmatycznego funkcjo-
nowania pedagogiki. Tego typu przedsiêwziê-
cia zaliczane s¹ do najbardziej znacz¹cych,
poniewa¿ w metodologii w³aœnie postrzega siê
istotne kryterium stanu nauki. Kwestie meto-
dologiczne ewidentnie rozstrzygaj¹ o jakoœci
i rezultatach przedsiêwziêæ naukowych.

Apetyt na zaspokojenie „g³odu metodolo-
gicznego” narasta bowiem w trakcie lektury,
czego doœwiadczy³am, zapoznaj¹c siê z treœci¹
ksi¹¿ki opublikowanej i recenzowanej, która
– jak mniemam – bêdzie mia³a swój dalszy
ci¹g i zamiast uk³adaj¹cych siê w jedn¹ ca-
³oœæ dotychczasowych dwóch tomów, wielce
interesuj¹cy powstanie tryptyk, na który trze-
ba bêdzie, ale nade wszystko warto, poczekaæ.

Ponadto zaprezentowano fragmen-
ty z recenzji wydawniczej – cytaty nt.
walorów dydaktycznych ksi¹¿ki:

Pani profesor zw. jest znan¹ autork¹
i redaktork¹ naukow¹ wielu znakomitych
ksi¹¿ek z zakresu m.in. dydaktyki, np. Pro-
cedura modelowania systemowego w dydak-
tyce (1996). Z powodzeniem korzystaj¹
z nich tak¿e moi magistranci i doktoranci –
pisze recenzentka.

Warto tu dodaæ, ¿e z przygotowanym
do druku opracowaniem zapoznali siê
najpierw pracownicy Zak³adu, którym
Pani Profesor kieruje. Zespó³ dokona³
krytycznej oceny zawartoœci i jakoœci tek-
stu oraz przydatnoœci dla czytelników.

S³awek Sobczak

Chicago promuje polskość i Uniwersytet RzeszowskiChicago promuje polskość i Uniwersytet RzeszowskiChicago promuje polskość i Uniwersytet RzeszowskiChicago promuje polskość i Uniwersytet RzeszowskiChicago promuje polskość i Uniwersytet Rzeszowski

Redaktor Sławek Sobczak prezentujeRedaktor Sławek Sobczak prezentujeRedaktor Sławek Sobczak prezentujeRedaktor Sławek Sobczak prezentujeRedaktor Sławek Sobczak prezentuje
ostatnio wydane książki  prof. K. Duraj Nowakowejostatnio wydane książki  prof. K. Duraj Nowakowejostatnio wydane książki  prof. K. Duraj Nowakowejostatnio wydane książki  prof. K. Duraj Nowakowejostatnio wydane książki  prof. K. Duraj Nowakowej
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Rozdzia³ pierwszy pt. Podejœcia jako
modele poznania naukowego, w którym
omawiane s¹ zasady i specyfika twórcze-
go procesu, jakim jest poznanie nauko-
we, skupia uwagê na zawi³ych kwestiach
paradygmatu w poznaniu naukowym
oraz w kontekœcie podejœcia w episte-
mologii.

Lektura pracy utwierdza w przeko-
naniu, ¿e nie istnieje jedna uniwersal-
na metoda naukowa, prowadz¹ca do
prawdy obiektywnej, pewnej. Trzeba sto-
sowaæ ró¿ne metody, paradygmaty i roz-
wa¿nie otwieraæ siê na twórcz¹ krytykê.

Piœmiennictwo, niezbêdne studen-
tom do samodzielnej pracy, okazuje siê
permanentnie „niewystarczaj¹ce”. Na-
uka stwarza nastêpne, rodz¹ce siê na sty-
ku wiedzy z niewiedz¹ i zarazem
w ³onie nowej wiedzy. Dobrze wiêc, je-
œli u pod³o¿a praktyki edukacyjnej –
przewodz¹c jej – sytuuje siê teoria, która
mo¿e sprawdziæ swe za³o¿enia w sferze
praktycznej po to, aby doskonaliæ siê
i podejmowaæ dalsze przedsiêwziêcia.

Dzie³o to bêdzie ze wszech miar
przydatne nauczycielom akademickim
i studentom pedagogiki, przygotowu-
j¹cym siê do zajêæ z pedagogiki ogól-
nej, teorii wychowania oraz wspó³cze-
snych kierunków pedagogicznych,
a tak¿e tym, którzy uczestnicz¹ w pro-
seminariach oraz seminariach trzech
stopni kszta³cenia akademickiego, od
licencjata poczynaj¹c, do doktorskiego
w³¹cznie. Ponadto jeszcze po¿ytki czer-
paæ powinni z lektury tej ksi¹¿ki tak¿e
studenci innych kierunków, ze wzglê-
du na jej interdyscyplinarny charakter.

Ta bardzo inspiruj¹ca praca powsta-
wa³a doœæ d³ugo – od oko³o 1980 roku.
Autorka gromadzi³a i dokonywa³a wy-
boru na bazie obfitych lektur facho-

wych, sukcesywnie wzbogacaj¹c i zara-
zem – z perspektywy wytyczonych ce-
lów – dokonuj¹c odpowiednich selek-
cji oraz transpozycji. Zaiste przywodzi
to na pamiêæ orzekanie staro¿ytnych,
i¿ do tego co wielkie trzeba iœæ drog¹
okóln¹ (okrê¿n¹). Na „skróty” nie spo-
sób dojœæ do dzie³a wielkiego. Do wa-

lorów pracy zaliczam fakt za-
mieszczenia w niej analizy –
jak to Autorka okreœli³a –
„o ró¿nym stopniu wa¿noœci
i nowoœci”. To z pewnoœci¹ za-
inspiruje czytelników dzie³a.
To cyrkulacja teorii i praktyki
akademickiej (…) Studenci
wprowadzani s¹ w naukowy
sposób poznawania rzeczywi-
stoœci pod kierunkiem nauczy-
cieli akademickich. Ze wszech
miar s³uszny by³ pomys³ zawar-
cia w najnowszym dziele
uszczegó³owionego spisu tre-
œci, obejmuj¹cego swym zakre-
sem tak¿e strukturê poprze-
dzaj¹cej go pracy.

Po promocji ukaza³y siê ilu-
strowane fotografiami sprawoz-
dania z jej przebiegu (por.

m.in. „Dziennik Zwi¹zkowy” 17–19 I
2009; s. 1; „Naród Polski” 19 I 2009;
s. 16). Odnotowano frag-
menty wielostronnej dysku-
sji oraz rozmów podczas
podpisywania ksi¹¿ki i czê-
œci towarzyskiej spotkania.

W Ksiêdze Pami¹tkowej
MPA autorka pozostawi³a
utrwalaj¹cy wydarzenie
wpis. Bibliotece MPA poda-
rowa³a egzemplarz ostatniej
ksi¹¿ki z dedykacj¹ dla czy-
telników i pracowników tej
znamienitej placówki. MPA
przeka¿e te¿ jeden egzem-
plarz ksi¹¿ki do Biblioteki
Kongresu Amerykañskiego,
aby dope³niæ zbiory ju¿ ko-
lejn¹ znacz¹c¹ publikacj¹
naszej autorki.

W USA od 1952 roku
prê¿nie dzia³a Zrzeszenie
Nauczycieli Polskich
w Ameryce . Przy parafiach
polonijnych na przestrzeni
dziesi¹tków lat powstawa³y i do dziœ po-
wstaj¹ polskie szko³y, uzupe³niaj¹ce wy-
kszta³cenie m³odzie¿y z zakresu histo-
rii, literatury i geografii Polski. W Bi-
bliotece Muzeum Polskiego w Amery-
ce dostêpny jest album Koœcio³y polskie
w Chicago, w którym podkreœla siê zna-
czenie polskiego szkolnictwa w Stanach

Zjednoczonych. Co ciekawe, autorem
tekstu jest jezuita ks. dr Stefan Filipo-
wicz SI, wieloletni kapelan Zrzeszenia
Nauczycieli Polskich w Ameryce, obec-
nie wyk³adowca na uczelni krakowskiej
Ignatianum, gdzie pracuje tak¿e Profe-
sor Krystyna Duraj-Nowakowa.

Prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-
Nowakowa pedagog i polonistka. Pra-
cowa³a na uniwersytetach w Katowi-
cach, Kielcach, £owiczu, Nowym S¹czu
i Tarnowie. Obecnie wyk³ada na Uni-
wersytecie Rzeszowskim, w Wy¿szej
Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej
Ignatianum w Krakowie oraz na Uniwer-
sytecie Katolickim w Ruzomberoku na
S³owacji. Naukowiec o ponadczterdzie-
stoletnim sta¿u zawodowym. Pe³ni³a
miêdzy innymi funkcje rektora uczel-
ni wy¿szej i prodziekana wydzia³u. Jest
autork¹ ponad 300 publikacji, w tym
19 samodzielnych ksi¹¿ek i redaktork¹
naukow¹ oraz wspó³autork¹ dalszych
12 ksi¹¿ek zespo³owych. O ksi¹¿kach
tych opublikowano a¿ 81 recenzji
w czasopismach fachowych. Wypromo-
wa³a 287 licencjatów i magistrów,
8 doktorów nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki, konsultowa³a
i recenzowa³a przed awansem 12 dok-
torów, doktorów habilitowanych i pro-

fesorów. Uzyska³a wiele wyró¿nieñ,
nagród i odznaczeñ za wysokie efekty
pracy. Odby³a liczne sta¿e naukowe w
Polsce i za granic¹ oraz uczestniczy³a
w ponad 300 konferencjach nauko-
wych. Jest cz³onkiem 15 organizacji,
rad i towarzystw naukowych w kraju
i na œwiecie.

     Anna Dunajewska - dyrektorka polskiej szkoły podstawowej; BogusławaAnna Dunajewska - dyrektorka polskiej szkoły podstawowej; BogusławaAnna Dunajewska - dyrektorka polskiej szkoły podstawowej; BogusławaAnna Dunajewska - dyrektorka polskiej szkoły podstawowej; BogusławaAnna Dunajewska - dyrektorka polskiej szkoły podstawowej; Bogusława
Sawicka-Kądziela-YSawicka-Kądziela-YSawicka-Kądziela-YSawicka-Kądziela-YSawicka-Kądziela-Yon - wolontariuszka MPon - wolontariuszka MPon - wolontariuszka MPon - wolontariuszka MPon - wolontariuszka MPA, Sybiraczka; Sofia Firanczyk-A, Sybiraczka; Sofia Firanczyk-A, Sybiraczka; Sofia Firanczyk-A, Sybiraczka; Sofia Firanczyk-A, Sybiraczka; Sofia Firanczyk-
Scigala - małżonka redaktora zbiorowej księgi pt. Scigala - małżonka redaktora zbiorowej księgi pt. Scigala - małżonka redaktora zbiorowej księgi pt. Scigala - małżonka redaktora zbiorowej księgi pt. Scigala - małżonka redaktora zbiorowej księgi pt. Przeznaczeni na  zagła-Przeznaczeni na  zagła-Przeznaczeni na  zagła-Przeznaczeni na  zagła-Przeznaczeni na  zagła-
dę: wspomnienia polonijnych Sybiraków dę: wspomnienia polonijnych Sybiraków dę: wspomnienia polonijnych Sybiraków dę: wspomnienia polonijnych Sybiraków dę: wspomnienia polonijnych Sybiraków  (2004). (2004). (2004). (2004). (2004).

Dyskusja z Panią Dr Mirą Modelską-CreechDyskusja z Panią Dr Mirą Modelską-CreechDyskusja z Panią Dr Mirą Modelską-CreechDyskusja z Panią Dr Mirą Modelską-CreechDyskusja z Panią Dr Mirą Modelską-Creech
( ( ( ( ( American Educational System)American Educational System)American Educational System)American Educational System)American Educational System)
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Podczas listopadowe-
go i grudniowego posie-
dzenia plenarnego Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego wybrano cz³onków
i w³adze komisji dyscypli-
narnej do spraw nauczy-
cieli akademickich(ko-
misja odwo³awcza dru-
giego stopnia). Wœród
wybranych s¹ nauczycie-
le akademiccy z Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego:
prof. dr hab. El¿bieta
Ura (Wydzia³ Prawa
i Administracji – wybór
na kolejn¹ kadencjê) i dr Agata Æwik (Katedra Agro-
biologii i Ochrony Œrodowiska – Wydzia³ Biologiczno-
Rolniczy). S¹ to jedyni nauczyciele akademiccy z Pod-
karpacia wybrani w sk³ad komisji, która czteroletni¹
kadencjê rozpoczê³a w styczniu 2009 roku.

Komisja dyscyplinar-
na ds. nauczycieli akade-
mickich przy Radzie
G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego liczy 25 cz³on-
ków, rozpatruje sprawy
ze wszystkich polskich
wy¿szych uczelni – pu-
blicznych i niepublicz-
nych. Komisji przewod-
niczy dr hab. Ewa Gru-
za, prof. nadzw. na Wy-
dziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu War-
szawskiego. Wiceprze-
wodnicz¹cymi s¹: dr hab.

Marek Lubelski prof. nadzw. na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Krakowskiej Szko³y Wy¿szej im. A. Frycza -
Modrzewskiego i dr hab. Adam Tarach prof. nadzw.
z Wydzia³u Prawa i Administracji UMCS.

PrzPrzPrzPrzPrzeeeeedstawiciele Uniwersytetu w składzie komisjidstawiciele Uniwersytetu w składzie komisjidstawiciele Uniwersytetu w składzie komisjidstawiciele Uniwersytetu w składzie komisjidstawiciele Uniwersytetu w składzie komisji
dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickichdyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickichdyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickichdyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickichdyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
przy Radzie Głóprzy Radzie Głóprzy Radzie Głóprzy Radzie Głóprzy Radzie Główwwwwnej Szkolnictwa Wnej Szkolnictwa Wnej Szkolnictwa Wnej Szkolnictwa Wnej Szkolnictwa Wyższegoyższegoyższegoyższegoyższego

prof. dr hab. El¿bieta Ura dr Agata Æwik

ElizjumElizjumElizjumElizjumElizjum
Niebo nad Wezuwiuszem
jak kryszta³ tafli Golfo di Napoli
Muszê zapisaæ to niebo
Muszê zapisaæ ten miesi¹c
Muszê zapisaæ to lato
Muszê zapisaæ to miasto
Miasto ocienione zapachem wznios³ych pinii
Miasto zastyg³e
jak Apollo w antycznym bezruchu
Miasto otwarte b³êkitem
gdzie morze œpiewa gaje oliwne
gdzie morze ko³ysze Wezuwiusz
gdzie t³umy wspó³czesnych
Osków Etrusków Rzymian
wchodz¹ na ulice
przez ch³odne  arkady Porta Marina
Nie nios¹ ryb ani soli
Nie zamierzaj¹ robiæ s³ynnego sosu garum
Pewni ¿e wreszcie ujarzmi¹ œmieræ
spiesz¹ do pustych œwi¹tyñ Wenery i Jowisza

Po³udnie w Pompejach
jak dawniej - nigdzie siê nie spieszy

Pompeje - Rzeszów, 8.10.2008 r.

PIAZZETTPIAZZETTPIAZZETTPIAZZETTPIAZZETTAAAAA
Lazury
i œwiat³a i granity
Oceany b³êkitnych baœni
œnie¿ne ¿agle marzeñ

W Ogrodach Augusta
palmy drzewa oliwne pinie
œpiewaj¹ pieœñ Zatoki Neapolitañskiej
W pe³nej s³onecznoœci lata
po bia³ych kru¿gankach Certosa di S. Giacomo
spaceruje królowa Neapolu Giovanna I
i jej sekretarz Giacomo Arcucci
Na dziedziñcu Pallazzo di Tiberio
kwitn¹ czerwieni¹ pompejañsk¹ oleandry

W dole
oprawiona w tyrreñski szmaragd Ska³a Syren
i bielej¹ce kolosy Faraglioni

Nad nami ma³e ob³oki
otwarte bezkresne przestworza
W œrodku œwiata kurtyna
jasnoœæ wisz¹ca u niebios - Capri

Neapol - Capri, 26.08.2008 r.

POEZJAPOEZJAPOEZJAPOEZJAPOEZJA  Mieczysława    Mieczysława    Mieczysława    Mieczysława    Mieczysława  A. ŁypaA. ŁypaA. ŁypaA. ŁypaA. Łypa
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15 stycznia br. w Czytelni Prasy Bie-
¿¹cej dyrektor Biblioteki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego mgr Krystyna Ser-
watko, otworzy³a wystawê fotogra-
ficzn¹ o piêknym tytule: „Porta fortu-
na. Impresje w³oskie” Mieczys³awa
A. £ypa.

Twórca wystawy, pracownik UR,
poeta, krytyk literacki, redaktor „Kra-
jobrazów”, swoje „fotograficzne obra-
zy” przedstawi³ w nastêpuj¹cych kate-
goriach: Neapol, Wezuwiusz, Monte
Casino, Pompeje, Rzym, Capri. W al-
bumie „Najpiêkniejsze zabytki Unesco”
znajdujemy te miejsca, które tak¿e wi-
dzimy na fotografiach M.A. £ypa, ale
w przypadku indywidualnej wystawy te
miejsca dodatkowo o¿ywia emocjonal-
na narracja, osobnicza fascynacja –
gdzie z pe³n¹ œwiadomoœci¹ historia
podró¿y zostaje zobrazowana jako ma-
gia miejsc, historii, czasu. Mo¿na tu
przywo³aæ ksi¹¿kê „Przes³anie symbo-
li” Manfreda Lurkera („Znak” 1994),
gdzie czytamy: „W czasach wizualne-
go przekarmienia przez magazyny ilu-
strowane, film, telewizjê, wspó³czesny
cz³owiek po wiêkszej czêœci straci³ do-
stêp do symbolicznego jêzyka epok
[...]. Drzewo, ska³a i Ÿród³o, wiatr, pia-
sek i gwiazdy, zwierzêta i ludzie mog¹
staæ siê symbolami i sygnalizowaæ
w ten sposób coœ wy¿szego, nieprze-

mijalnego”. Te fotografie...przywo-
³uj¹ symbole.

Dope³nieniem „klimatu w³oskiego”
naszego wernisa¿u by³a prezentacja
„Tryptyku w³oskiego”, wierszy M.A.
£ypa: „Piazzetty” i „Elizjum”, tak¿e
w translacji ukraiñskiej i „Bellezzy”
w translacji angielskiej (prezentacja Ja-
ros³aw Dmytrenko, Weronika Flaczyñ-
ska i Zofia Symkanycz). Wys³uchaliœmy
tak¿e koncertu muzycznego na akor-
deon w wykonaniu Wiktora Bochenka
z Gminnego Oœrodka Kultury z Niebyl-
ca.  Szczególnie ciep³o uczestnicy spo-
tkania przyjêli pieœni neapolitañskie.

Czêœæ druga spotkania – tak¿e po-
etycka. W ramach autorskich prezen-
tacji literackich wyst¹pili: Zdzis³awa
Górska, Teresa Paryna i Adam Decow-
ski. W du¿ym skupieniu zebrani wy-
s³uchali wierszy wybranych przez au-
torów, tym bardziej ¿e towarzyszy³a
temu osobista refleksja poetów, tycz¹-
ca powstania tych¿e tekstów. Trzeba
nadmieniæ, ¿e zaproszeni goœcie-po-
eci, to laureaci wielu lokalnych i ogól-
nopolskich konkursów, obecni w ¿yciu
kulturalnym naszego regionu.

W roku poety (2009 Rokiem Juliu-
sza S³owackiego) poetom, którzy od-
wiedzili progi BUR w darze –„DAR”
Czes³awa Mi³osza.

Dzieñ taki szczêœliwy.
Mg³a opad³a wczeœnie,
pracowa³em w ogrodzie.
Kolibry przystawa³y
nad kwiatem kaprifolium.
Nie by³o na ziemi rzeczy,
któr¹ chcia³em mieæ.
Nie zna³em nikogo,
komu warto by³oby zazdroœciæ.
Co przydarzy³o siê z³ego, zapomnia³em.
Nie wstydzi³em siê myœleæ,
¿e by³em kim jestem.
Nie czu³em w ciele ¿adnego bólu.
Prostuj¹c siê,
widzia³em niebieskie morze i ¿agle.

Jak zwykle wystawie towarzyszy³a
prezentacja wybranych ksi¹¿ek i cza-
sopism ze zbiorów BUR tematycznie
zwi¹zanych z wystaw¹. Studenci chêt-
nie siêgali do ksi¹¿ek, np. Umberto
Eco: „Historia piêkna”, a tak¿e do map
i przewodników, w tym tak¿e do prze-
wodnika po najciekawszych kulinarnie
regionach W³och.

JMK

Z  PODRÓŻY  DO  WŁOCHZ  PODRÓŻY  DO  WŁOCHZ  PODRÓŻY  DO  WŁOCHZ  PODRÓŻY  DO  WŁOCHZ  PODRÓŻY  DO  WŁOCH

WYSTAWY
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5 grudnia w auli Wydzia³u WF UR przy
al. Pi³sudskiego odby³o siê spotkanie
z prof. dr. hab. Tomaszem Schrammem.
Znakomity goœæ podzieli³ siê z licznie zgro-
madzon¹ m³odzie¿¹ na temat historii pol-
skiej eksploracji arktycznego archipelagu
Svalbard. Profesor Tomasz Schramm jest
cz³owiekiem niezwykle zajêtym; wyk³ady
z historii na macierzystym Uniwersytecie
A. Mickiewicza w Poznaniu, udzia³ w licz-
nych sesjach naukowych a tak¿e ich or-
ganizowaniu, wyk³ady na paryskiej Sorbo-
nie i Uniwersytecie w Strasburgu. Pe³ni
te¿ funkcjê honorowego konsula Repu-
bliki Francuskiej w Poznaniu.

Mimo bólu gard³a, prof. Schramm
podj¹³ wyzwanie zainteresowania s³ucha-
czy tematem swego wyst¹pienia i wyczy-
nu tego dokona³. Œwiadczy³y o tym gor¹-
ce brawa i liczne pytania, które s³uchaj¹-
cy skierowali na koniec spotkania pod ad-
resem prelegenta. Wœród wielu innych,
pad³o: Kiedy pan nas znów odwiedzi?

Z charakterystyczn¹ sobie swad¹ i dow-
cipem, profesor Schramm barwnie opo-
wiada³ o wydarzeniach z czasów odkrywa-
nia przez Polaków marginalnych obsza-
rów Europy. W tych zdarzeniach sam bra³
czêsto udzia³: najpierw towarzysz¹c ojcu,
Ryszardowi Wiktorowi Schrammowi1 , na-
stêpnie jako samodzielny eksplorer.

Nasz goœæ na wstêpie przedstawi³ garœæ
informacji na temat pionierów osadnictwa
w rejonie, odkrytym dla zachodniej cywili-
zacji przez Willema Barentsa w 1596 r.
Zebrani mogli obejrzeæ na przeŸroczach
œlady pozosta³e po wielorybnikach (ruiny
pieca do wytapiania t³uszczu, czaszki wie-
lorybów), który to fach – obok traperstwa
– rozwija³ siê pierwotnie na Svalbardzie.
Dalsze informacje tyczy³y aktualnych form
dzia³alnoœci cz³owieka na Spitsbergenie –
najwiêkszej wyspie archipelagu. Tu, od
pocz¹tku XX wieku, kompanie norweskie
i rosyjskie zajmuj¹ siê wydobyciem wêgla.

Obok górnictwa rozwija siê aktywnoœæ na-
ukowa pañstw-sygnatariuszy traktatu z 1920
roku, m.in. Polski. Na mocy uk³adu Sval-
bard jest stref¹ zdemilitaryzowan¹, co jest
o tyle istotne, ¿e archipelag posiada strate-
giczne po³o¿enie w przejœciu pó³nocno-
wschodnim. Obszar jest administrowany
przez Norwegiê, a bezpoœredni¹ w³adzê
sprawuje gubernator Svalbardu.

Na Svalbardzie dzia³a kilka stacji ba-
dawczych, w tym polska w Hornsundzie.
Ta ostatnia istnieje na Spitsbergenie od
51 lat i jest oparciem dla ca³orocznych
badañ geofizycznych w po³udniowej czê-
œci wyspy.

Pomys³odawc¹ i g³ówn¹ si³¹ sprawcz¹
budowy bazy w Hornsundzie, by³ wybitny
badacz Arktyki profesor Stanis³aw Siedlec-
ki, bêd¹cy prawdziwym ojcem polarystyki
polskiej. W 1932 r. by³ on jednym z uczest-
ników pierwszej wyprawy polarnej pod bia-
³o-czerwon¹ flag¹ – zimowania na Wyspie
NiedŸwiedziej w ramach II Miêdzynarodo-
wego Roku Polarnego. W 1934 r. zainicjo-
wa³ pierwsz¹ polsk¹ wyprawê na Spitsber-
gen, kiedy to odkryto i skartowano niezna-
ne dot¹d rejony i prawem pionierów wpro-
wadzono do terminologii geograficznej
archipelagu polskie nazwy (Góry Pi³sudskie-
go, Góra Kopernika, Góra M. Curie-Sk³odow-
skiej i wiele innych). Wreszcie, wraz
z Konstantym Jodko-Narkiewiczem i Ste-
fanem Bernardzikiewiczem dokona³
w 1936 r. pierwszego trawersowania Spits-
bergenu z po³udnia na pó³noc. Pamiêtaj-
my – podkreœli³ wyk³adowca – ¿e w tym cza-
sie podró¿nicy nie dysponowali ¿adnymi mapa-
mi wnêtrza wyspy ani nie mogli, w razie niepo-
wodzenia, liczyæ na pomoc z zewn¹trz.

Dalsze wyprawy mia³y, oprócz charak-
teru badawczego, równie¿ profil sporto-
wo-wyczynowy; zdobywano dziewicze
szczyty i dokonywano odkryæ l¹dowych
szlaków komunikacyjnych. W latach 1980
i 1983 Polacy dokonali pierwszego w hi-

storii nawigacji morskiej op³yniêcia Spits-
bergenu ma³ymi, bezpok³adowymi ³odzia-
mi. Pomys³odawc¹ i g³ównym organiza-
torem tego brawurowego przedsiêwziêcia
by³ prof. Ryszard W. Schramm, a jednym
z cz³onków wyprawy – u boku m.in. ojca
i S. Siedleckiego – prof. Tomasz
Schramm. Z opowieœci i ilustracji doku-
mentuj¹cych wyczyn i piêkno Arktyki,
wia³o ch³odem, groz¹ i po czêœci szaleñ-
stwem, gdy wzi¹æ pod uwagê zdjêcia k¹-
pi¹cych siê golasów w Morzu Arktycznym
na 81º szer. geogr. pn.

Przy koñcu wyst¹pienia prof. Tomasz
Schramm opowiedzia³ o swojej ostatniej
spitsbergeñskiej wyprawie – podwójnym
trawersie Szpiczastych Gór. By³o to pierw-
sze w historii polarnictwa przejœcie Spits-
bergenu non-stop z po³udnia na pó³noc
i z pó³nocy na po³udnie. Podró¿nicy (To-
masz Schramm, Wojciech Moskal, Woj-
ciech Jazdon, Andrzej Œmia³y) wêdrowali
na nartach, pokonuj¹c dystans 1100 km
w ci¹gu 55 dni. W czasie wyprawy stawiali
czo³a huraganom, grawitacji, niskiej tem-
peraturze (do minus 40º C noc¹), g³odo-
wi i niedŸwiedziom. Profesor Tomasz
Schramm poinformowa³ zebranych, ¿e o
wydarzeniach z obu wypraw mo¿na prze-
czytaæ w prezentowanych przy okazji spo-
tkania ksi¹¿kach: Dwa d³ugie dni autor-
stwa Ryszarda Wiktora Schramma i Pê-
tla Spitsbergenu, której autorem jest pi-
sz¹cy te s³owa, podobnie jak pomys³o-
dawc¹ i organizatorem oraz prowadz¹-
cym spotkania Profesora – razem „prze-
szliœmy niejedno” i mamy za sob¹ kilka
wspólnych wypraw.

1 Ryszard Wiktor Schramm – profesor zwy-
czajny UAM w Poznaniu; biochemik. Wybitny
alpinista, polarnik i eksplorer. Jako jeden z nie-
licznych poproszony przez zarz¹d The Explorers
Club o przyjêcie cz³onkostwa w tej presti¿owej
organizacji, zrzeszaj¹cej najwybitniejszych pod-
ró¿ników i badaczy œwiata.

Andrzej Œmia³y

Spitsbergen na Wydziale Wychowania Fizycznego UR

Prof. dr hab. To-
masz Schramm, ur.
1949 w Poznaniu, ale
z korzeniami, siêgaj¹cy-
mi okolic Leska na Pod-
karpaciu. Historyk, spe-
cjalizuj¹cy siê w historii
Europy oraz stosunków
polsko- francuskich
w XIX i XX wieku. Pra-
cownik naukowy Uni-
wersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu,

professeur associé na Université Paris-1 (Sorbona) w Pary¿u i w
Strasbourgu, konsul honorowy Francji w Poznaniu, cz³onek

The Explorers Club, w³adaj¹cy biegle jêzykiem francuskim, an-
gielskim i rosyjskim. Po ojcu Ryszardzie W. Schrammie, odzie-
dziczy³ zami³owanie do nauki i pasjê do badania œwiata, co
uczyni³o go wybitnym historykiem oraz alpinist¹ i polarnikiem.
Jest autorem i redaktorem ok. dziesiêciu ksi¹¿ek i ponad stu
artyku³ów naukowych, natomiast do znaczniejszych jego osi¹-
gniêæ eksploratorskich nale¿¹: pierwsze wejœcia na dziewicze
piêciotysiêczniki w górach Dharwaz w Afganistanie, pierwsze
wejœcia w paœmie Atomfjella na Spitsbergenie, op³yniêcie Spits-
bergenu otwartymi ³odziami, podwójny trawers Spitsbergenu,
pierwsze przejœcie zimowe Islandii, pierwsze polskie przejœcie
Pó³nocnego L¹dolodu Patagoñskiego i zdobycie najwy¿szego
szczytu Patagonii – Cerro San Valentin, odkrycie Doliny De-
sperado w Chile, trawers Ziemi Ognistej. Liczne podró¿e do
Azji, Afryki, Ameryki Pn. i Pd., Australii i Oceanii.

SPOTKANIA
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Wydawnictwo Naukowe PWN odda-
³o do r¹k czytelnika zbiór esejów
M. Oakeshotta – libera³a i konserwaty-
sty, jednego z najwybitniejszych dwu-
dziestowiecznych brytyjskich filozofów
polityki. Fakt ten warty jest odnotowa-
nia tym bardziej ¿e ze wzglêdu na nie-
wielk¹ iloœæ przek³adów autor ten nie
jest wystarczaj¹co dobrze znany polskie-
mu czytelnikowi. Pierwszy esej omawia-
nego zbioru dotyczy teoretycznego ro-
zumienia ludzkiego postêpowania
i specyfiki moralnoœci, drugi – czegoœ,
co Oakeshott nazywa stowarzyszeniem
cywilnym (stanem, wiêzi¹ cywiln¹),
a co okreœliæ mo¿na by te¿ mianem spo-
³eczeñstwa obywatelskiego w jego ide-
alnej postaci, trzeci – genezy nowo¿yt-
nego pañstwa europejskiego opartego
na konstytucji.

Michael Oakeshott, O postêpowaniu cz³owieka
prze³. M. Szczubia³ka, red. naukowa T. ¯yro, PWN, Warszawa 2008, ss. 373

Maurice Halbwachs (1877-1945) by³
jednym z pierwszych socjologów francu-
skich, pozostawa³ pod wp³ywem E. Dur-
kheima. Niniejsza praca nale¿y do naj-
bardziej oryginalnego dzia³u jego twór-
czoœci. Poœwiêcona jest relacji pomiêdzy
pamiêci¹ jednostki a kontekstem spo³ecz-
nym, w jakim pamiêæ ta siê formuje. Po
pierwsze, Halbwachs jest zdania, ¿e nie
istnieje pamiêæ czysto indywidualna. Po
drugie, uwa¿a, ¿e jakoœæ naszego pamiê-
tania jest zale¿na od jakoœci grup spo³ecz-
nych, do których nale¿ymy. Oznacza to,
¿e nie ka¿de czasy i miejsca sprzyjaj¹ kul-
tywacji maj¹cego wysoki standard odnie-
sienia do przesz³oœci. Dla Halbwachsa ne-
gatywnym przyk³adem by³ pod tym wzglê-
dem czas nazizmu. Krytycznie spogl¹da³
tak¿e na powodowany modernizacj¹ roz-
pad tradycyjnych wiêzi spo³ecznych.

Uderzaj¹ce jest bogactwo analiz
francuskiego socjologa. Obejmuj¹ one

Mankamentem publikacji jest brak
wstêpu, w którym t³umacz lub redak-
tor naukowy w kilku s³owach przybli¿y-
liby polskiemu czytelnikowi sylwetkê
Oakeshotta, scharakteryzowaliby specy-
fikê jego filozoficznej refleksji oraz
okolicznoœci zwi¹zane z pierwszym wy-
daniem tej w³aœnie ksi¹¿ki. Brak ko-
mentarza sprawia, ¿e czytelnik bezpo-
œrednio konfrontowany jest z doœæ trud-
nym filozoficznym tekstem.

Ksi¹¿ka powinna staæ siê lektur¹
obowi¹zkow¹ dla filozofów, politolo-
gów i socjologów. Poza tym nale¿y j¹
poleciæ wszystkim, którzy zainteresowa-
ni s¹ pog³êbion¹ refleksj¹ nad genez¹
i charakterem ¿ycia spo³ecznego
i politycznego.

Magdalena ¯ardecka-Nowak

Maurice Halbwachs, Spo³eczne ramy pamiêci
prze³o¿y³ i wstêpem opatrzy³ M. Król, PWN, Warszawa 2008, ss. 437

rolê snów w ewokacji pamiêci, relacjê
miêdzy pamiêci¹ i mow¹, zbiorow¹ pa-
miêæ rodziny oraz pamiêæ grup religij-
nych i klas spo³ecznych. Wywód Halb-
wachsa jest ¿ywy i pe³en interesuj¹cych
przyk³adów. Cennym uzupe³nieniem
tekstu jest wstêp autorstwa filozofa po-
lityki M. Króla.

Ksi¹¿ki nie trzeba pewno rekomen-
dowaæ socjologom – Halbwachs to
wszak klasyk tej dyscypliny. Zainteresu-
je ona tak¿e historyków badaj¹cych pa-
miêæ zbiorow¹ (pamiêæ historyczn¹)
oraz filozofów, którym dostarcza argu-
mentów za dalece „zaanga¿owanym”
charakterem naszych czynnoœci po-
znawczych i naszego bycia w œwiecie.
Ksi¹¿ka poruszy wreszcie ka¿dego, kto
zdaje sobie sprawê z dalece „kruche-
go” charakteru to¿samoœci wspó³cze-
snego cz³owieka.

Witold Nowak

Książki, które warto przeczytaćKsiążki, które warto przeczytaćKsiążki, które warto przeczytaćKsiążki, które warto przeczytaćKsiążki, które warto przeczytać
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Pod takim has³em, w dniu 5 grud-
nia 2008 r. odby³a siê konferencja na-
ukowo-szkoleniowa dla pielêgniarek.
Organizatorami byli: Polskie Towarzy-
stwo Pielêgniarskie – Zarz¹d Oddzia³u
w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski –
Wydzia³ Medyczny (Instytut Pielêgniar-
stwa i Po³o¿nictwa) oraz Okrêgowa Izba
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Rzeszowie.

Wspó³praca naszego Instytutu Pielê-
gniarstwa i Po³o¿nictwa z wymieniony-
mi organizacjami pielêgniarskimi, dzia-
³aj¹cymi na terenie Podkarpacia nie
ogranicza siê wy³¹cznie do organizowa-
nia konferencji, ale obejmuje równie¿
dydaktykê i rozwój naukowy kadry pie-
lêgniarskiej.

 G³ównym celem spotkania by³a wy-
miana pogl¹dów i doœwiadczeñ, prezen-
tacja najnowszych trendów w opiece
pielêgniarskiej nad pacjentem, a tak¿e
integracja œrodowiska naukowego Insty-
tutu Pielêgniarstwa i Po³o¿nictwa z pie-
lêgniarkami czynnie wykonuj¹cymi za-
wód. Konferencja by³a równie¿ poœwiê-
cona uœciœleniu wspó³pracy pomiêdzy
Instytutem Pielêgniarstwa i Po³o¿nictwa
Uniwersytetu Rzeszowskiego a kadr¹
zarz¹dzaj¹c¹ w pielêgniarstwie.

Uroczystego otwarcia konferencji
dokonali: kierownik Katedry Pielêgniar-
stwa Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o¿nic-
twa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof.
dr hab. n. med. Józef Ry¿ko, naczelna
pielêgniarka Szpitala Wojewódzkiego nr
2, przewodnicz¹ca Polskiego Towarzy-
stwa Pielêgniarek i Po³o¿nych w Rzeszo-
wie, wizytator Oœrodka Akredytacji Cen-
trum Monitorowania Jakoœci mgr Tere-
sa Gwizdak, przewodnicz¹ca Okrêgowej

Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Rze-
szowie – mgr Tere-
sa Kuziara oraz za-
stêpca dyrektora In-
stytutu Pielêgniar-
stwa i Po³o¿nictwa –
dr n. med. Monika
Binkowska-Bury.
W imieniu w³adz
Wydzia³u Medycz-
nego Uniwersytetu
Rzeszowskiego ucze-
stników Konferencji
powita³ dziekan
Wydzia³u Medycz-
nego prof. dr hab.
n. med. Andrzej Kwolek oraz w imie-
niu w³adz Urzêdu Marsza³kowskiego
mgr Anna Paku³a-Sacharczuk, ¿ycz¹c
owocnych obrad.

Pierwsz¹ czêœæ konferencji rozpocz¹³
wyk³ad inauguracyjny prof. dr. hab.
n. med. Józefa Ry¿ki z Instytutu Pielê-
gniarstwa i Po³o¿nictwa Wydzia³u Me-
dycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
na temat: Rola i zadania pielêgniarek
w zespole terapeutycznym. Autor pod-
kreœli³, ¿e pielêgnowanie od zawsze to-
warzyszy³o cz³owiekowi, bez niego nie-
mo¿liwe by³oby zachowanie zdrowia
i utrzymanie ¿ycia. Zanim jednak sta³o
siê zawodem, przesz³o d³ug¹ drogê
kszta³towania siê i rozwoju ró¿norod-
nych form opieki nad cz³owiekiem. Na
przestrzeni lat zmienia³a siê rola zawo-
dowa pielêgniarki. Obecnie – na pod-
stawie ustawy z 5 lipca 1996 roku o za-
wodach pielêgniarki i po³o¿nej – zawód
pielêgniarki jest zawodem samodziel-
nym. W zwi¹zku z powy¿szym pielêgniar-
stwo XXI wieku zmierza do wykonywa-
nia dzia³añ autonomicznych, skoncen-
trowanych na podmiocie opieki, rozsze-
rza zakres kompetencji i samodzielno-
œci pielêgniarki, tym samym zwiêkszaj¹c
jej odpowiedzialnoœæ za proces podej-
mowania decyzji i za dzia³ania z niej wy-
nikaj¹ce. Aktualnie pielêgniarka odgry-
wa rolê terapeuty, informatora, koordy-
natora przez wykonywanie funkcji zawo-
dowych. Ta istotna zmiana roli pielê-
gniarki pozwala coraz adekwatniej od-
powiadaæ na potrzeby podopiecznego.
Jednoczeœnie zaznaczy³, ¿e aktualnie
niezbêdnym warunkiem profesjonalnej

opieki nad pacjentem jest wspó³praca
i wzajemne zaufanie cz³onków zespo³u
terapeutycznego. Zwróci³ uwagê na
trzon zespo³u, który stanowi lekarz i pie-
lêgniarka oraz inni specjaliœci w zakre-
sie psychologii, dietetyki, rehabilitacji,
a tak¿e rodzina chorego.

Merytoryczn¹ czêœæ konferencji wy-
pe³ni³o 7 referatów.

Pierwszy referat w I sesji pt.: Bezpie-
czeñstwo pacjenta w placówkach ochro-
ny zdrowia wyg³osi³a naczelna pielê-
gniarka Szpitala Wojewódzkiego nr 2
w Rzeszowie mgr Teresa Gwizdak. Au-
torka podkreœli³a, ¿e w Polsce nie pro-
wadzi siê systematycznej kontroli w za-
kresie przestrzegania okreœlonych wy-
magañ w opiece nad pacjentem. Do-
œwiadczenia ostatnich lat i lawinowo
wzrastaj¹ca liczba procesów s¹dowych
œwiadcz¹ o dotychczasowej ignorancji
problemu oceny ryzyka pobytu pacjen-
ta w szpitalu. Zaznaczy³a, ¿e wielu pro-
blemów mo¿na unikn¹æ poprzez zasto-
sowanie odpowiednich programów za-
pobiegawczych, m. in. wprowadzenia
systemów oceny otwartego i uczciwego
bezpieczeñstwa. Poza tym niezbêdny
jest system przekazywania danych o zda-
rzeniach zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu,
zapewniaj¹cy anonimowoœæ przypadku
i zg³aszaj¹cego.

W uzupe³nieniu, problem bezpie-
czeñstwa pacjentów w oddziale rehabi-
litacji obrazowo przedstawi³a oddzia³o-
wa Oddzia³u Rehabilitacji z Pododdzia-
³em Wczesnej Rehabilitacji Kardiolo-
gicznej Szpitala Wojewódzkiego nr 2
w Rzeszowie mgr Dorota Podolec.

Monika Binkowska-Bury

Pacjent w teorii i praktyce pielęgniarskiejPacjent w teorii i praktyce pielęgniarskiejPacjent w teorii i praktyce pielęgniarskiejPacjent w teorii i praktyce pielęgniarskiejPacjent w teorii i praktyce pielęgniarskiej
–  nowe spojrzenie–  nowe spojrzenie–  nowe spojrzenie–  nowe spojrzenie–  nowe spojrzenie

Komitet Naukowy Konferencji: od lewej mgr Teresa Kuziara,
mgr Teresa Gwizdak, prof. dr hab. n. med. Józef Ry¿ko –
Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego, dr n. med. Monika
Binkowska - Bury, dr n. med. Ma³gorzata Maræ,
dr n. med. Barbara Guga³a

Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego –
prof. dr hab. n. med. Józef Ry¿ko
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Kolejny referat na temat ,,Zarz¹dza-
nie w relacjach: szpital – pacjent – oto-
czenie’’ wyg³osi³a naczelna pielêgniarka
ZOZ MSWiA w Rzeszowie mgr Anna
Mierzwa-Gieorgiew. Autorka dok³adnie
zdefiniowa³a szpital jako organizacjê, oto-
czenie ka¿dego szpitala z podzia³em na
strefê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ oraz naj-
wa¿niejszych odbiorców us³ug medycz-
nych – pacjentów. Przybli¿y³a w sposób
profesjonalny ró¿ne aspekty zarz¹dzania
szpitalem, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na koncepcjê zarz¹dzania przez ja-
koœæ (TQM). Wyjaœni³a, ¿e koncepcja za-
rz¹dzania przez jakoœæ wi¹¿e siê z wpro-
wadzaniem wymagañ jakoœci do wszyst-
kich funkcji zarz¹dzania: planowania, or-
ganizowania, motywowania, kontrolowa-
nia wyra¿onych w okreœlaniu i wprowa-
dzaniu polityki jakoœci. Jest to sposób za-
rz¹dzania zmierzaj¹cy do sta³ej wspó³pra-
cy cz³onków organizacji w doskonaleniu
jakoœci w celu zaspokojenia potrzeb,
oczekiwañ klientów (pacjentów). Najwa¿-
niejszym celem tej koncepcji zarz¹dza-
nia jest uzyskanie najwy¿szej satysfakcji
pacjenta ze œwiadczonych us³ug.

Dr n. med. Beata Penar-Zadarko,
kierownik Zak³adu Promocji Zdrowia
Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o¿nictwa
UR, wyg³osi³a niezwykle interesuj¹cy
wyk³ad na temat jakoœci ¿ycia uwarun-
kowanej stanem zdrowia. Wyjaœni³a, ¿e
badania nad jakoœci¹ ¿ycia odpowiadaj¹
na pytanie, gdzie i w jakim zakresie kon-
sekwencje choroby, a przede wszystkim
zastosowanego leczenia mog¹ pomimo
poprawy stanu fizycznego oznaczaæ po-
gorszenie sposobu funkcjonowania pa-
cjentów w okreœlonych warunkach
¿yciowych. Zauwa¿y³a, ¿e wprowadzenie
badañ nad jakoœci¹ ¿ycia uwarunko-
wan¹ zdrowiem – (heath – related qu-
ality of life HRQOL) do codziennej
praktyki lekarza i pielêgniarki mo¿e
w znacz¹cy sposób warunkowaæ proces
decyzyjny dotycz¹cy planu, przebiegu le-
czenia i opieki nad pacjentem.

W drugiej czêœci konferencji jako
pierwsza wyst¹pi³a dr n. med. Monika
Binkowska-Bury – kierownik Zak³adu
Propedeutyki Nauk Pielêgniarskich,
Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o¿nictwa
UR z referatem na temat ,,Innowacje
w pielêgniarstwie”. Omówi³a nowe, cie-
kawe zagadnienie dotycz¹ce wykorzysta-
nia technologii informatycznych w pie-
lêgniarstwie

Podkreœli³a, ¿e obecnie, wraz ze œwia-
tow¹ eksplozj¹ zainteresowania i wyko-
rzystania telekomunikacji i technologii
informatycznych, takich jak Internet,
poczta elektroniczna, fax, interaktywne
multimedialne urz¹dzenia, oczywisty
jest powód, dla którego pielêgniarki
w coraz wiêkszym stopniu zaczynaj¹ byæ
zainteresowane potencja³em ePielê-
gniarstwa mog¹cego zapewniæ wysok¹
jakoœæ opieki pielêgniarskiej. Monitoro-
wanie stanu pacjenta z odleg³oœci, kon-
sultacje, interwencje otwieraj¹ ca³y nowy
œwiat dla zawodu pielêgniarki. Zwróci³a
uwagê, ¿e zaanga¿owanie w nowe tech-
nologie musi przyjœæ wczeœniej ni¿ póŸ-
niej, bo je¿eli pielêgniarki nie zostan¹
zaproszone do tego, by w³o¿yæ swój
udzia³ w tworzenie definicji i kierunku
telezdrowia, inni cz³onkowie opieki
zdrowotnej zrobi¹ to wczeœniej i za nie.
Zawód pielêgniarki musi byæ agresyw-
ny w podkreœlaniu swoich ról i warto-
œci, w zaznaczaniu swojej obecnoœci
w telezdrowiu. W przeciwnym razie zo-
stanie sprowadzony do odgrywania w
opiece zdrowotnej roli ubocznej, pery-
feryjnej, a nawet mo¿e byæ zupe³nie wy-
kluczony z us³ug ezdrowia.

Podkreœli³a, ¿e ePielêgniarstwo sta-
nowi wspóln¹ wizjê, a jego sukces wy-
maga zintegrowania wszystkich poten-
cjalnych u¿ytkowników, w³¹czaj¹c w to
pielêgniarki, lekarzy, innych pracowni-
ków opieki zdrowotnej, administrato-
rów systemów, ekspertów technologii,
i co najwa¿niejsze – pacjentów i ich ro-
dziny.

Prodziekan
Wydzia³u Me-
dycznego dr n.
med. Ma³gorzata
Maræ – kierownik
Zak³adu Pielê-
gniarstwa Kli-
nicznego Instytu-
tu Pielêgniarstwa
i Po³o¿nictwa UR
wyg³osi³a referat
na temat ,,Bada-
nia naukowe w
pielêgniarstwie”.
Pani Prodziekan
w sposób szcze-

gólny wyjaœni³a istotê i znaczenie pro-
wadzenia badañ naukowych w tak m³o-
dej i prê¿nie rozwijaj¹cej siê dziedzi-
nie nauki, jak¹ jest pielêgniarstwo.
Przybli¿y³a historiê prowadzenia badañ
naukowych w pielêgniarstwie na œwie-
cie oraz w Polsce z dok³adnym kalen-
darium wydarzeñ zwi¹zanych z rozwo-
jem pielêgniarstwa naukowego w Pol-
sce w latach 1976–1990. Podkreœli³a, ¿e
prze³omem w rozwoju badañ nauko-
wych w pielêgniarstwie polskim by³o
uruchomienie w 1967 roku 3-letniego
Studium Pielêgniarstwa w Akademii
Medycznej w Lublinie, przekszta³cone-
go w 1972 roku w Wydzia³ Pielêgniar-
stwa. Wydarzenie to sta³o siê pocz¹tkiem
akademickiego kszta³cenia pielêgnia-
rek, w tym równie¿ merytorycznego
przygotowania ich do badañ nauko-
wych, organizowania konferencji na-
ukowych, uzyskiwania stopni i tytu³ów
naukowych. Zaapelowa³a do uczestni-
ków konferencji – pielêgniarek – o po-
moc w zakresie wspó³pracy badawczej
miêdzy pielêgniarkami praktykami i pie-
lêgniarkami badaczami.

Drug¹ czêœæ konferencji zakoñczy-
³o wyst¹pienie przewodnicz¹cej Okrê-
gowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
w Rzeszowie mgr Teresy Kuziary na te-
mat ,,Pielêgniarka a praktyka zawodo-
wa i nauka w kodeksie etyki zawodo-
wej’’. Autorka przypomnia³a, ¿e etykê
zawodow¹ tworzy siê w odniesieniu do
zawodów, których przedstawiciele maj¹
do czynienia na co dzieñ, w trakcie wy-
konywania pracy, z wartoœciami szcze-
gólnie moralnie cenionymi, np.: zdro-
wie i ¿ycie ludzkie – etyka pielêgniar-
ska, lekarska; wolnoœæ – etyka sêdzie-
go, adwokata; kszta³towania osobowo-
œci dziecka, wychowanka, ucznia – ety-
ka opiekuna, nauczyciela. Podkreœli³a,
¿e specyfik¹ etyki pielêgniarskiej jest
s³u¿ba ¿yciu i zdrowiu ludzkiemu – by-
cie powo³anym. Rangê powo³ania przy-
pisuje siê ludziom dobrze pe³ni¹cym

Uczestnicy konferencji

  dr n. med. Beata Penar-Zadarko
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swoje obowi¹zki, a o powo³aniu pielê-
gniarki œwiadczy szczególna misja zwi¹-
zana z ochron¹ najwy¿szych wartoœci
cz³owieka, jakimi s¹ ¿ycie i zdrowie. Re-
ferentka omówi³a aktualny Kodeks Ety-
ki Zawodowej Pielêgniarki i Po³o¿nej
Rzeczpospolitej Polskiej, z podkreœle-
niem istoty Przyrzeczenia, które w spo-
sób wyraŸny okreœla dzia³alnoœæ pielê-
gniarsk¹ jako moralne zobowi¹zanie,
któremu musi byæ podporz¹dkowane
ca³e ¿ycie pielêgniarki.

Po zakoñczeniu obrad rozpoczê³a
siê bardzo interesuj¹ca, burzliwa dys-
kusja. G³os zabrali m.in.: mgr Ewa Za-
waliska – prezes Stowarzyszenia Dyrek-
torów ds. Pielêgniarstwa, Naczelnych
Pielêgniarek i Pielêgniarek Prze³o¿o-
nych; mgr Marzena Pelc – pielêgniar-
ka naczelna Szpitala SPZOZ Przeworsk;
mgr Irena Bieniek z Oœrodka Kszta³ce-
nia Podyplomowego Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Rzeszowie; mgr Joanna
Walankiewicz – specjalista Wojewódz-
ki ds. Pielêgniarstwa Œrodowiskowego;
mgr El¿bieta Su³yk – oddzia³owa Od-
dzia³u Neurologii Szpitala Wojewódz-
kiego nr 2 w Rzeszowie oraz wiele in-
nych kole¿anek i kolegów.

Konferencjê uœwietni³ koncert w wy-
konaniu: Krzysztofa Zajdla – tenor,
Agaty Mokrzyckiej – sopran, Ewy Or-
³owskiej – fortepian, Tomasza Pyzika
– prowadzenie, przygotowany pod kie-
runkiem dr Anna Sza³ygi-KuŸmy. Wy-
konano pieœni polskich kompozyto-
rów: Stanis³awa Moniuszki, Mieczys³a-
wa Kar³owicza, Ignacego Jana Paderew-
skiego, Stanis³awa Niewiadomskiego.

Konferencja sta³a siê niezwykle wa¿-
nym wydarzeniem dla Instytutu Pielê-
gniarstwa i Po³o¿nictwa UR; zintegrowa-
³a wszystkich zainteresowanych proble-
matyk¹ wspó³czesnego pielêgniarstwa.
Referaty, zgodnie z za³o¿onym celem,
zosta³y opublikowane w najbardziej do-
stêpnym dla pielêgniarek regionalnym
czasopiœmie zawodowym – Biuletynie
Pielêgniarek i Po³o¿nych, wydawanym
przez Okrêgow¹ Izbê Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Rzeszowie.

Dziêki wysi³kowi organizatorów –
dr n. med. Moniki Binkowskiej-Bury,
dr n. med. Barbary Guga³y, mgr Doro-
ty Ozgi, mgr Lucyny Boratyn-Dubiel,
mgr I. Kowalskiej, mgr J. Chmiel, Ire-
ny Chorzêpy i Agaty Lipiec konferen-
cja pokaza³a, ¿e potrzebna jest wspó³-
praca i komunikacja, a nie konkuren-
cja wszystkich œrodowisk pielêgniar-
skich, gdy¿ to stanowi wyznacznik za-
pewnienia pacjentowi efektywnej i sku-
tecznej opieki pielêgniarskiej opartej
na mocnych podstawach naukowych.

W ub. roku w Bad Elster (Saksonia,
Niemcy), odby³o siê IV Miêdzynarodo-
we Sympozjum Krioterapii. Organiza-
torem by³a Niemiecka Akademia
Uzdrowisk i Rehabilitacji Medycznej.
Tematem wiod¹cym by³o zastosowanie
niskich temperatur w medycynie i spor-
cie. Tematy szczegó³owe dotyczy³y: fi-
zjologicznych podstaw krioterapii miej-
scowej i ogólnoustrojowej; mechani-
zmów dzia³ania krioterapii ogólno-
ustrojowej w komorach kriogenicznych
przy temperaturze -110 stopni C; zabie-
gów krioterapii w sporcie; rodzajów
aplikacji zimna jako œrodka regeneru-
j¹cego obci¹¿enie treningowe i po za-
wodach sportowych. Patronat nauko-
wy nad Sympozjum pe³ni³ prof. Rein-
hard Fricke, który jako pierwszy w Eu-
ropie w 1982 roku zastosowa³ kriote-
rapiê u chorych z chorobami reuma-
tycznymi, w klinice prowadzonej przez
niego w Sendenhorst (Westfalia). Prof
Reinhard Fricke w swoim wyst¹pieniu
na temat fizjologicznych podstaw lokal-
nej i ogólnoustrojowej krioterapii pod-
kreœli³  znaczenie metody, nie jako me-
tody alternatywnej, lecz jako metody
efektywnej, zalecanej w wielu choro-
bach, stosowanej zarówno u doros³ych
jak i u dzieci. O fizjologicznych pod-
stawach krioterapii mówi równie¿ prof.
Wolfgang Schnizer z Mûnchen.

Wprowadzaj¹cy referat prof. Jürge-
na Kleinschmidta dotyczy³ zabiegów
krioterapii stosowanych w baleneolo-
gii. Wyk³adowca przedstawi³ dowody
skutecznoœci krioterapii w leczeniu wie-
lu chorób, zw³aszcza uk³adu ruchu,
wykorzystuj¹c bodŸcowe, i stymuluj¹ce
dzia³anie temperatur kriogenicznych,
które wywo³uje w organizmie cz³owie-
ka szereg korzystnych zjawisk fizjolo-
gicznych, takich jak: efekt przeciwbó-
lowy, nerwowo-miêœniowy, przeciwza-
palny i przeciwobrzêkowy oraz naczy-
niowy. Profesor wymieni³ obie formy
krioterapii, zarówno lokaln¹ jak i ogól-
noustrojow¹, wykazuj¹c ich du¿¹ sku-
tecznoœæ terapeutyczn¹, dobr¹ toleran-
cjê przez chorych, a przy œcis³ym prze-
strzeganiu procedury zabiegów brak
istotnych powik³añ.

Referat prof. Sandry Ückert z Uni-
wersytetu w Dortmundzie dotyczy³ ba-

dañ, w tym równie¿ na etapie rozwa-
¿añ empirycznych mechanizmów ter-
moregulacji organizmu. Prof. Sandra

Ückert przypomnia³a przykre doœwiad-
czenia z Igrzysk Olimpijskich w Barce-
lonie w 1992 r. i w Atlancie w 1996 r.
gdzie niekorzystne warunki biometero-
logiczne sta³y siê zagro¿eniem dla zdro-

wi, a nawet ¿ycia sportowców podejmu-
j¹cych ekstremalny wysi³ek fizyczny.
Przypadki zgonów zarejestrowane
w historii zawodów sportowych u spor-
towców spowodowane by³y silnym prze-
grzaniem i odwodnieniem organizmu.

Prof. Winfried Joch w referacie
o zastosowaniu zimna w sporcie uzu-

Teresa Pop

IV Międzynarodowe SympozjumIV Międzynarodowe SympozjumIV Międzynarodowe SympozjumIV Międzynarodowe SympozjumIV Międzynarodowe Sympozjum
KrioterapiiKrioterapiiKrioterapiiKrioterapiiKrioterapii

(7–8 listopada 2008, Bad Elster)
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pe³ni³ referat prof. Sandry Ückert, za-
lecaj¹c miêdzy innymi 3-kilogramowe
kamizelki ch³odz¹ce stosowane w prze-
rwie pomiêdzy wysi³kami.

Polska na sympozjum by³a repre-
zentowana przez badaczy z Wroc³awia,
Gocza³kowic i z Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Prezentowane przez Polaków
referaty budzi³y zainteresowanie i do-
tyczy³y g³ównie badañ klinicznych u
chorych z chorobami reumatycznymi

krêgos³upa, z reumato-
idalnym zapaleniem sta-
wów, po operacjach sta-
wu kolanowego oraz ba-
dañ w zakresie medycy-
ny sportowej. Uniwersy-
tet Rzeszowski reprezen-
towa³a autorka sprawoz-
dania oraz mgr Barbara
Grzebyk. Przedstawiono
dwa referaty:

1. Andrzej Kwolek, Teresa
Pop ,  Barbara Grzebyk: 20 lat
doœwiadczeñ w stosowaniu lokalnej
krioterapii w rehabilitacji pacjentów
leczonych stacjonarnie.

2. Teresa Pop, Andrzej Kwo-
lek , Marta Szuberla: Wp³yw krio-
terapii miejscowej na redukcjê obrzê-
ku i bólu rêki u chorych z reumato-
idalnym zapaleniem stawów

W dniu 29 listopada ub.r. na terenie
AWF Warszawa odby³a siê II Ogólnopol-
ska Olimpiada Wiedzy M³odych Fizjote-
rapeutów, któr¹ po raz drugi zorganizo-
wa³o Europejskie Stowarzyszenie M³o-
dych Fizjoterapeutów, Wydzia³ Rehabili-
tacji AWF Warszawa oraz Samorz¹d Stu-
dencki AWF Warszawa.

Europejskie Stowarzyszenie M³o-
dych Fizjoterapeutów jest m³odzie¿o-
wym stowarzyszeniem za³o¿onym przez
studentów – reprezentantów 13 uczelni
kszta³c¹cych fizjoterapeutów. W ten spo-
sób pragn¹ pomagaæ studentom i m³o-
dym fizjoterapeutom w pog³êbianiu wie-

dzy, odbywaniu praktyk i sta¿y oraz in-
tegracji œrodowiska fizjoterapeutów i stu-
dentów kierunku fizjoterapia.

Olimpiada by³a rozegrana w 3 ró¿-
nych kategoriach zaawansowania, jako
test wiedzy jednokrotnego wyboru. Mo-
gli w niej uczestniczyæ studenci i absol-
wenci kierunku fizjoterapia.

Zawodnicy wystêpowali w trzech ka-
tegoriach:

Kategoria A:
Studenci fizjoterapii/rehabilitacji

ruchowej I – III roku studiów I stopnia
(licencjackich) lub jednolitych studiów
magisterskich.

Kategoria B:
Studenci I – II roku studiów II stop-

nia (magisterskich) lub studenci IV
i V jednolitych studiów magisterskich kie-
runku/wydzia³u fizjoterapii/rehabilitacji
ruchowej. Osoby z tytu³em licencjata uro-
dzone po 01.01.1983, które nie podjê³y
studiów magisterskich, technicy fizjote-
rapii urodzeni po 01.01.1983, którzy nie
s¹ studentami studiów z zakresu fizjote-
rapii/rehabilitacji ruchowej.

Kategoria C:
Osoby z tytu³em magistra, kierunek

fizjoterapia/rehabilitacja ruchowa, licen-
cjaci fizjoterapii urodzeni przed
01.01.1983, którzy nie s¹ studentami stu-

diów z zakresu fizjoterapii/rehabilitacji
ruchowej, technicy fizjoterapii urodzeni
przed 01.01.1983, którzy nie s¹ studen-
tami studiów z zakresu fizjoterapii/reha-
bilitacji ruchowej.

Test sk³ada³ siê ze 120 pytañ, jedna-
kowych dla wszystkich 3 kategorii. Zakres
wiedzy obejmowa³ anatomiê, kinezjolo-
giê, kinezyterapiê i biomechanikê.
Oprócz pytañ z zakresu przedmiotów
podstawowych i kierunkowych w teœcie
by³y pytania dotycz¹ce wiedzy o sporcie
osób niepe³nosprawnych, a tak¿e pytania
z zakresu znanych metod fizjoterapeu-
tycznych: PNF, NDT-Bobath, Terapia
Manualna. Pytania zosta³y przygotowane
i wyselekcjonowane przez radê naukow¹
w sk³adzie:

– Dr hab. n. med. prof. AWF Janusz
Domaniecki – przewodnicz¹cy rady
naukowej

– Dr Maciej Krawczyk – koordynator
rady naukowej

Cz³onkowie:
– Prof. dr hab. Zbigniew Jethon
– Prof. dr hab. Andrzej Kosmol
– Dr hab n. med Zbigniew Œliwiñski

       prof UJK
– Dr hab. prof. AWF Lidia Ilnicka
– Dr n. med. Leonard Januszko
– Prof. dr hab. Andrzej Roman Wall
– Dr Andrzej Czamara
– Dr Wojciech Kiebzak
– Dr Ma³gorzata Mraz
– Dr Miros³aw Kokosz
– Dr Jerzy Rottermund
– Dr Wies³aw Chwa³a
Ustalono, ¿e pierwsze trzy miejsca

w ka¿dej kategorii s¹ nagrodzone. Najlepsi

Teresa Pop

II Ogólnopolska Olimpiada WiedzyII Ogólnopolska Olimpiada WiedzyII Ogólnopolska Olimpiada WiedzyII Ogólnopolska Olimpiada WiedzyII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
Młodych Fizjoterapeutów - Młodych Fizjoterapeutów - Młodych Fizjoterapeutów - Młodych Fizjoterapeutów - Młodych Fizjoterapeutów - YEAPYEAPYEAPYEAPYEAP
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otrzymali nagrody na ³¹czn¹ sumê ponad
50 000 z³otych w postaci sprzêtu specjali-
stycznego do fizjoterapii, kursów specjali-
stycznych z terapii manualnej i metod ki-
nezyterapeutycznych oraz pomocy nauko-
wych. Nagrody zasta³y ufundowane przez
znane firmy sprzêtu rehabilitacyjnego.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ okoliczno-
œciowy T-shirt i potwierdzenie uczestnic-
twa.

W Uniwersytecie Rzeszowskim na
olimpiadê rekrutowano osoby z najlepszy-
mi wynikami w nauce i ostatecznie Uni-
wersytet Rzeszowski reprezentowali stu-
denci i absolwenci: Aldona Kubusiak,

W dniach 3–4 grudnia 2008 roku
w Instytucie Jana Paw³a II w Rzeszowie
odbywa³a siê konferencja naukowa zaty-
tu³owana „Kultura chrzeœcijañska
a wspólnoty lokalne i regionalne w Euro-
pie Œrodkowo-Wschodniej”. Konferencjê
rozpoczê³a msza œw. w koœciele garnizo-
nowym, której przewodniczy³ ks. biskup

Kazimierz Górny – ordynariusz diecezji
rzeszowskiej. Uczestników swoj¹ obecno-
œci¹ zaszczycili tak¿e: prof. dr hab.  Alek-
sander Bobko – prorektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego, wraz z prof. dr. hab. Ma-
rianem Malikowskim – dyrektorem Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

W goœcinnych progach Instytutu Jana
Paw³a II prelegentów i uczestników po-
wita³ jego dyrektor ks. dr hab. prof. UR
Andrzej Garbarz. S³owo wstêpne w imie-
niu wspó³organizatora tego naukowego
przedsiêwziêcia wyg³osi³ Jerzy So³tys, prze-
wodnicz¹cy Rady Okrêgu Rzeszów Kato-
lickiego Stowarzyszenia „Civitas Christia-
na”, a formalnego otwarcia konferencji

dokona³ Karol Irmler, wiceprzewodnicz¹-
cy Rady G³ównej Katolickiego Stowarzy-
szenia „Civitas Christiana”.

Uczestnicy tego dwudniowego nauko-
wego spotkania dyskutowali m.in.
o roli katolików œwieckich w kreowaniu
¿ycia spo³ecznego i wp³ywie religii chrze-
œcijañskich na obrzêdy ludowe w Europie
Œrodkowo-Wschodniej. Prelegenci  w swo-
ich wyst¹pieniach zwrócili uwagê na lokal-
ny wymiar chrzeœcijañstwa z uwzglêdnie-
niem specyfiki Podkarpacia, które jest
pograniczem wielu kultur, specyficznym
œrodowiskiem kultury ³aciñskiej, a tak¿e
bizantyjskiej, ³emkowskiej, s³owackiej,
romskiej. Sporo miejsca poœwiêcono
chrzeœcijañstwu w wymiarze regionalnym,
narodowym i globalnym. Jak zgodnie
podkreœlaj¹ organizatorzy konferencji, na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e pierwszy raz
w Rzeszowie uda³o siê po³¹czyæ potencja³
logistyczny i intelektualny kilku instytu-
cji i zmierzyæ siê z bardzo trudnym, ale
jak¿e wa¿nym tematem. To zaowocowa-
³o zaproszeniem wybitnych i cenionych
specjalistów z poszczególnych dziedzin
nauk humanistycznych.

Podczas konferencji plenarnej i na
sesjach tematycznych referaty wyg³osili:
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Papie-
ska Akademia Teologiczna w Krakowie),
o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP
(Uniwersytet Warszawski), dr Piotr Sitek
(Akademia Techniczno- Humanistyczna
w Bielsku-Bia³ej), dr Marek Dziewierski
(Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach),
dr Maria Gagacka (Politechnika Radom-
ska), ks. dr Piotr Steczkowski (Uniwersy-
tet Rzeszowski), dr Andrzej Koœcio³ek

Adam Kulczycki

KKKKKultura chrześcijańskaultura chrześcijańskaultura chrześcijańskaultura chrześcijańskaultura chrześcijańska
a wspólnoty lokalne i regionalnea wspólnoty lokalne i regionalnea wspólnoty lokalne i regionalnea wspólnoty lokalne i regionalnea wspólnoty lokalne i regionalne
w Euw Euw Euw Euw Europie Środkowo-Wschodniejropie Środkowo-Wschodniejropie Środkowo-Wschodniejropie Środkowo-Wschodniejropie Środkowo-Wschodniej

Dominika Pawlak, Krzysztof W³odyga,
Ewelina Drozd, Jolanta Ciupak.

W programie olimpiady, oprócz roz-
wi¹zywania testu, uczestnicy wys³uchali
wyk³adów:
1. Tendencje rozwoju sportu niepe³no-

sprawnych w Polsce i na œwiecie
– dr Bartosz Molik

2. Jak wózek inwalidzki zdobyæ dla swo-
jego pacjenta praktycznie za darmo?
– prezentacja firmy „Rehamobil”

3. Jak prawid³owo dobraæ wózek inwa-
lidzki dla osoby niepe³nosprawnej? –
prezentacja firmy „GTM Mobil“

4. Rehabilitacja chorych po z³amaniu

(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodni-
czy Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 dr Leszek Gajos (Rzeszów), ks. dr Janusz
Mierzwa (Uniwersytet Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie), dr Zbigniew
Zaga³a (Instytut Socjologii, Uniwersytet
Œl¹ski w Katowicach), dr Andrzej Go³ê-
biowski (Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-
Ekonomiczna w £odzi), Zbigniew Boro-
wik, redaktor naczelny „Spo³eczeñstwa”

i Instytutu Wydawniczego PAX w Warsza-
wie, Jerzy Marlewski, redaktor Katolickie-
go Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,
mgr Marcin £uczka (Instytut Socjologii,
Uniwersytet Warszawski), mgr Aleksan-
dra Herman (Uniwersytet Warszawski),
Krzysztof Przestrzelski, dyrektor Instytu-
tu Wydawniczego PAX w Warszawie, Ja-
ros³awa Riznikowa Aleksjejewna, naczel-
nik Wydzia³u do Spraw Narodowoœci
i Religii w Odessie (Ukraina).

Dwudniow¹ konferencjê uwieñczy³a
sesja panelowa. Moderatorem dyskusji by³
dr Pawe³ Grygiel. G³os w dyskusji zabrali:
ks. prof. dr hab. Józef Marecki,
dr Dariusz Wojakowski, redaktor Zbi-
gniew Borowik. Natomiast posumowania
i zakoñczenia dwudniowej debaty doko-
na³ ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz.

Konferencjê zorganizowali: Instytut
Jan Paw³a II w Rzeszowie, Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”, Uniwersytet Rze-
szowski oraz Polskie Towarzystwo Teolo-
giczne.

Foto: ksi¹dz Andrzej Cypryœ

przezstawowym – opis przypadku
– mgr Jacek Grabowski

5. Nowoœci w Stowarzyszeniu YEAP
Wieczorem odby³o siê spotkanie in-

tegracyjne „Fizjoparty andrzejkowe”.

Wyniki zmagañ zostan¹ og³oszone
niebawem, ale nie wynik jest tu najwa¿-
niejszy, lecz uczestnictwo i wspólne spo-
tkanie z fizjoterapeutami z ca³ego kraju.

Dziêkujemy Stowarzyszeniu Przyjació³
Instytutu Fizjoterapii i Stowarzyszeniu Przy-
jació³ Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rze-
szowie za pokrycie kosztów podró¿y.

Słowo wstępne do uczestników konferencji wygłosiłSłowo wstępne do uczestników konferencji wygłosiłSłowo wstępne do uczestników konferencji wygłosiłSłowo wstępne do uczestników konferencji wygłosiłSłowo wstępne do uczestników konferencji wygłosił
ks. biskup Kazimierz Górny – ordynariusz diecezji rze-ks. biskup Kazimierz Górny – ordynariusz diecezji rze-ks. biskup Kazimierz Górny – ordynariusz diecezji rze-ks. biskup Kazimierz Górny – ordynariusz diecezji rze-ks. biskup Kazimierz Górny – ordynariusz diecezji rze-
szowskieszowskieszowskieszowskieszowskiejjjjj

Prof. drProf. drProf. drProf. drProf. dr. hab. . hab. . hab. . hab. . hab. Aleksander Bobko – prorektor Uniwersy-Aleksander Bobko – prorektor Uniwersy-Aleksander Bobko – prorektor Uniwersy-Aleksander Bobko – prorektor Uniwersy-Aleksander Bobko – prorektor Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego podczas konferencjitetu Rzeszowskiego podczas konferencjitetu Rzeszowskiego podczas konferencjitetu Rzeszowskiego podczas konferencjitetu Rzeszowskiego podczas konferencji
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15 grudnia, w samo po³udnie,
odby³ siê ju¿ po raz siódmy Konkurs
Kolêd i Zwyczajów Wigilijnych Krajów
Niemieckojêzycznych. Po raz kolejny
mia³ on miejsce w stylowych wnêtrzach
ponadstuletniego II Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Rzeszowie, kierowane-
go przez mgr Andrzeja Symanka, któ-
ry zawsze jest otwarty na wszelkie for-
my aktywnoœci uczniowskiej, propagu-
j¹ce naukê jêzyków obcych. Tym ra-
zem jednak za zgod¹ dyrektora Insty-
tutu Filologii Germañskiej Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego prof. dr hab.
Zdzis³awa Wawrzyniaka odby³ siê on
we wspó³pracy i pod patronatem In-
stytutu. Dzieñ ten po³¹czy³ we wspól-
nej zabawie i wspó³zawodnictwie
uczniów z ró¿nych szkó³ naszego wo-
jewództwa.

Wstêpem do konkursu by³y warsz-
taty jêzykowe, przeprowadzone od-
dzielnie dla uczestników konkursu
i towarzysz¹cych im pedagogów. Zajê-
cia pt. „Der Duft der Weihnacht” dla
uczniów przygotowa³a mgr Aurelia
Malak przy pomocy studentki filolo-
gii germañskiej Anety Szalachy. Warsz-
taty krajoznawczo-kulturoznawcze dla
nauczycieli pt. „Die fünfte Jahreszeit”,
przybli¿aj¹ce ma³o znane w Polsce
karnawa³owe tradycje niemieckie,
przeprowadzi³a dr Agnieszka Buk.
Szczególnie cenne by³y ¿ywe komen-
tarze dwojga uczestników z Niemiec –
Dirka Steinhofa, reprezentuj¹cego
Zag³êbie Ruhry, czyli centrum nie-
mieckiego karnawa³u, oraz Pii Hatzi-
strati z Bawarii, gdzie tradycja ta ma
zupe³nie odmienne oblicze.

W roli ekspertów jêzykowych kon-
kursu odbywaj¹cego siê w jêzyku nie-
mieckim wyst¹pili: mgr Agnieszka Pie-
tryga-Puch – wicedyrektorka, a zarazem
nauczycielka jêzyka niemieckiego w II

Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rzeszo-
wie; dr Agnieszka Buk, adiunkt w In-
stytucie Filologii Germañskiej Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego i regionalna kie-
rownik Verein Deutsche Sprache (obie
panie s¹ cz³onkami Polskiego Stowarzy-
szenia Nauczycieli Jêzyka Niemieckie-
go), niemiecka kulturoznawczyni mgr
Pia Kalliope Hatzistrati oraz mgr Dirk
Steinhoff – lektor DAAD pracuj¹cy
w Instytucie Filologii Germañskiej Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Rolê eksper-
ta muzycznego pe³ni³ chórmistrz Ze-

spo³u Pieœni i Tañ-
ca Uniwersytetu
Rzeszowskiego Re-
sovia Saltans, a za-
razem nauczyciel
II Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego -
mgr S³awomir Go-
³¹b. Zespo³owi ju-
rorów przewodni-
czy³a prezes rze-
szowskiego od-

dzia³u Polskiego Stowarzyszenia Na-
uczycieli Jêzyka Niemieckiego, dr Ane-
ta Hanus, która jednoczeœnie jest
adiunktem w Instytucie Filologii Ger-
mañskiej UR i nauczycielk¹ jê-
zyka niemieckiego w II LO.

Tegoroczny konkurs roz-
pocz¹³ siê krótkim programem
artystyczno-kabaretowym przy-
gotowanym przez uczniów II
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dzia³aj¹cych w tutejszym Klu-
bie Europejskim. Przybyli go-
œcie oraz uczestnicy zostali
przeniesieni do fabryki zaba-
wek w dalekiej Laponii. Kon-
feransjerzy podjêli siê rozwi¹-
zania niezwykle frapuj¹cej
wszystkich zagadki dotycz¹cej pocho-
dzenia prezentów, które otrzymujemy
6 grudnia. Gdy znaleziono niezbite do-
wody, ¿e za tym wszystkim stoi Œwiêty
Miko³aj, przeszliœmy do czêœci konkur-
sowej.

Wspó³zawodniczy³o ze sob¹ 9 zespo-
³ów z wszystkich typów szkó³ œrednich
naszego regionu oraz jedna reprezen-
tacja gimnazjalna. Rywalizacja by³o
ogromna i niezwykle wyrównana. Wie-
le przyby³ych grup pomyœla³o nawet
o w³asnych kibicach, którzy wraz z m³o-
dzie¿¹ II LO ¿arliwie dopingowali za-

wodników. Poziom prezentowanych
programów oraz przygotowanie uczest-
ników by³y bardzo wysokie, zatem sza-
cowne jury nie mia³o ³atwego zadania.
Uczestnicy wykazali siê ogromn¹ in-
wencj¹ twórcz¹. Nie³atwo by³o podj¹æ
ostateczn¹ decyzjê.

Po d³ugich debatach laureatem
pierwszej nagrody og³oszono reprezen-
tacjê Zespo³u Szkó³ w Oleszycach,
któr¹ do wystêpu przygotowa³a mgr
Anna Lew. Laureatami II i III miejsca
by³y kolejno zespo³y: I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Jaœle oraz Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie. Wy-
ró¿niona zosta³a ponadto reprezenta-
cja Gimnazjum nr 11 z Rzeszowa.

Po zmaganiach konkursowych
uczestnicy konkursu i zaproszeni go-
œcie mieli mo¿liwoœæ skosztowania spe-
cja³ów kuchni wigilijnej przygotowa-
nych specjalnie na ten wyj¹tkowy dzieñ.
Na stole pojawi³y siê, prócz tradycyj-
nych pierogów i barszczyku, niemiec-
kie potrawy œwit¹teczne: Christstollen
(rodzaj strucli z bakaliami), Plätzchen
(ma³e kruche ciasteczka) i Pasteten,
a nawet kurczak ucharakteryzowany na
bo¿onarodzeniow¹ gêœ.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowanie cz³onkom jury za przy-
jêcie zaproszenia do zasiadania w ko-
misji sêdziowskiej i rzeteln¹ pracê pod-
czas oceniania uczestników konkursu,
jak równie¿ wszystkim uczestnikom
konkursu i przygotowuj¹cym ich opie-
kunom. Podziêkowania za hojnoœæ
i zaanga¿owanie sk³adamy tak¿e spon-
sorom – szkole jêzykowej Germanitas,
firmom Cresti, MTU i Transsystem
oraz wydawnictwu Hueber i rodzicom
uczniów, którzy w³o¿yli wiele serca
w przygotowanie imprezy.

VII Konkurs Kolęd i Zwyczajów Wigilijnych KrajówVII Konkurs Kolęd i Zwyczajów Wigilijnych KrajówVII Konkurs Kolęd i Zwyczajów Wigilijnych KrajówVII Konkurs Kolęd i Zwyczajów Wigilijnych KrajówVII Konkurs Kolęd i Zwyczajów Wigilijnych Krajów
NiemieckojęzycznychNiemieckojęzycznychNiemieckojęzycznychNiemieckojęzycznychNiemieckojęzycznych
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W dniach 22–24 paŸdziernika ub.r.
odby³a siê na Uniwersytecie Rzeszow-
skim konferencja na temat: TeraŸniej-
szoœæ wobec wyzwañ edukacyjnych do kre-
owania cywilizacji przysz³oœci – inspiracje
Floriana Znanieckiego we wspó³czesnych
badaniach przemian edukacyjnych i spo³ecz-
nych. Wybór przedmiotu obrad by³ in-
spirowany 50. rocznic¹ œmierci wielkie-
go polskiego humanisty, który jednym
z g³ównych przedmiotów swoich zain-
teresowañ uczyni³ wychowanie i szko-
³ê. Wspó³organizatorem konferencji
by³ Lwowski Narodowy Uniwersytet im.
I. Franki we Lwowie.

Znaniecki by³ socjologiem, ale dla
pedagogiki ma niekwestionowane za-
s³ugi, o których nale¿y pamiêtaæ zw³asz-
cza obecnie, kiedy trudnoœci systemu
edukacyjnego przek³adaj¹ siê na nie-
powodzenia wychowawcze w rozmia-
rach i charakterze wzbudzaj¹cym g³ê-
boki niepokój rz¹dz¹cych, polityków,
mediów, nauczycieli i rodziców oraz
ca³ego szeroko rozumianego spo³e-
czeñstwa. M³odzie¿, a nawet dzieci siê-
gaj¹ po alkohol i narkotyki, od realne-
go œwiata uciekaj¹ w fikcjê sieci inter-
netowej, nie radz¹ sobie z w³asnymi
problemami, nie potrafi¹ braæ odpo-
wiedzialnoœci za w³asne ¿ycie, uciekaj¹
od niego nie tylko w przenoœni, ale i
dos³ownie. Autoagresja coraz m³od-
szych dzieci, przejawiaj¹ca siê w samo-
okaleczeniach, a tak¿e zachowaniach
suicydalnych, agresji kierowanej na

rówieœników, zwierzêta i przedmioty,
ale tak¿e i doros³ych, wychowawców –
nauczycieli i rodziców; to przejawy klê-
ski wychowawczej pokolenia obecnych
doros³ych, które nie poradzi³o sobie
z pe³nieniem ról wychowawców w ro-
dzinie, przedszkolu i szkole, w warun-
kach gwa³townych przemian cywiliza-
cyjnych, których konsekwencj¹ jest
miêdzy innymi zwiêkszanie barier po-
koleniowych.

Rzeszowscy pedagodzy uznali, ¿e
w tych trudnych dla edukacji czasach
warto siêgn¹æ do takich koncepcji wy-
chowania, które wskazuj¹ drogê rozwi¹-
zywania tych trudnych problemów. Wy-
braliœmy Znanieckiego z kilku przynaj-
mniej powodów:
1) Znaniecki jest twórc¹ socjologii wy-
chowania – humanistycznej nauki
wskazuj¹cej idea³y wychowawcze budu-
j¹ce now¹ jakoœæ przyjaznych stosun-
ków spo³ecznych opartych na wspó³-
dzia³aniu, ale i na wspó³odczuwaniu, na
poszanowaniu godnoœci drugiego cz³o-
wieka. W swoim dziele pt. Socjologia
wychowania pisa³ m. in.: „Grupa mo¿e
nie tylko trwaæ, lecz rozwijaæ siê, pod-
porz¹dkowuj¹c korzyœci w³asne i swych
cz³onków dobru innych grup i szer-
szych kó³ spo³ecznych, i w³aœnie w tej
s³u¿bie innym widz¹c swoj¹ odrêb-
noœæ…”
2) Znaniecki przestrzega przed pato-
gennym wp³ywem struktur spo³ecz-
nych na proces wychowania dzieci  i
m³odzie¿y. Pisa³ o tym m. in. nastêpu-
j¹co: „Nasze m³ode pokolenie wycho-
wuje siê tedy w atmosferze egoizmu
zbiorowego i bezustannych, ró¿norod-
nych walk grupowych”, oraz: „Nietrud-
no daæ odpowiedŸ na pytanie, czy wy-
chowanie sprzyjaj¹ce trwaniu i potê-
gowaniu siê egoizmów i antagoni-
zmów zbiorowych, jest w zgodzie z do-
brem spo³ecznym w ogóle” (Socjologia
wychowania). A zatem Znaniecki kie-
ruje uwagê pedagogów na œrodowisko-
we wp³ywy zarówno makrostruktural-
ne (wojny, konflikty rz¹dz¹cych, poli-
tyków itp.) oraz mikrostrukturalne
(rodzina, szko³a).
3) Wspó³czesna pedagogika nie mo¿e
rozwijaæ siê w izolacji od innych nauk,
a socjologia jest tym obszarem wiedzy,
który znacz¹co wzbogaca zarówno teo-

riê, metodologiê jak i praktykê peda-
gogiczn¹. Z kolei spoœród wszystkich
nurtów socjologicznych, socjologia hu-
manistyczna reprezentowana przez
Znanieckiego jest szczególnie bliska
pedagogowi poszukuj¹cemu sposobów
skutecznego wspierania wychowanków
na drodze do uspo³ecznienia.

O tym, ¿e œrodowisko pedagogicz-
ne doœæ powszechnie podziela nasze
pogl¹dy, œwiadczy³ liczny udzia³ w kon-
ferencji wielu oœrodków krajowych i za-
granicznych. Profesorowie i inni pra-
cownicy naukowi przyjechali miêdzy
innymi z Poznania, Krakowa, Warsza-
wy, Katowic, Lwowa i Drohobycza.
Obrady odbywa³y siê w Rzeszowie,
a nastêpnie we Lwowie.

Rzeszowskie obrady otworzy³ JM
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego,
prof. dr hab. Stanis³aw Uliasz. W pierw-
szym dniu uczestnicy konferencji spo-
tkali siê w budynku Instytutu Pedago-
giki przy ul. ks. Ja³owego: przed po³u-
dniem by³y to obrady plenarne, po
po³udniu w sekcjach.

Sesjê plenarn¹ wype³ni³y referaty
profesorów z Polski i Ukrainy, poœwiê-
cone inspiracjom Znanieckiego we
wspó³czesnej pedagogice oraz huma-
nistycznej orientacji w rozwi¹zywaniu
praktycznych problemów edukacyj-
nych i socjalnych. Prof. zw. dr hab.
Maria Dudzikowa mówi³a o ró¿nych
perspektywach interdyscyplinarnoœci
w nauce, a prof. dr hab. Luba Kamiñ-
ska-Kijanowska z Lwowskiej Narodowej
Akademii Medycznej o problemach
humanistycznej pedagogiki na postra-
dzieckiej przestrzeni.

Maria Chodkowska, Marta Uberman, Aleksandra Mach

Międzynarodowa konferencjaMiędzynarodowa konferencjaMiędzynarodowa konferencjaMiędzynarodowa konferencjaMiędzynarodowa konferencja
w Instytucie Pedagogikiw Instytucie Pedagogikiw Instytucie Pedagogikiw Instytucie Pedagogikiw Instytucie Pedagogiki

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof.
dr hab. Stanis³aw Uliasz podczas uroczy-
stego otwarcia konferencji oraz dziekan
Wydzia³u Pedagogiczno-Artystycznego
dr hab. prof. UR Mieczys³aw Radochoñski

Obrady plenarne – aula Instytutu Pedago-
giki Uniwersytetu Rzeszowskiego
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Po po³udniu obrady odbywa³y siê
w szeœciu sekcjach, w ka¿dej wyst¹pi³o
oko³o 10 przedstawicieli ró¿nych
oœrodków krajowych i zagranicznych.
Poruszane by³y m. in. kwestie aksjolo-
giczne w wychowaniu, wspieranie roz-
woju uczniów zagro¿onych marginali-
zacj¹ i wykluczeniem, problemy szko³y
w kontekœcie reform edukacyjnych
oraz wychowanie m³odego pokolenia
do wyzwañ wynikaj¹cych z przemian cy-
wilizacyjnych.

Wyczerpanych intelektualnie goœci
i gospodarzy wzmocni³ przed nastêp-
nym pracowitym dniem Hotel Prezy-
dencki, serwuj¹c uroczyst¹ kolacjê. By³
ci¹g dalszy naukowych dysput, ale
przede wszystkim wiele serdecznoœci
wyra¿aj¹cych wiêzi pomiêdzy ludŸmi,
których ³¹czy wspólna pasja pomagania
cz³owiekowi, zw³aszcza temu ma³emu,
który dopiero wstêpuje na swoj¹ dro-
gê ¿yciow¹. Wa¿ne jest, kto i jak bêdzie
mu na tej drodze towarzyszy³.

W drugim dniu tak¿e obradowano
w Rzeszowie. Przed po³udniem uczest-
nicy konferencji wys³uchali referatów
profesorskich, m. in. prof. dr hab. Ja-
nusz Kirenko mówi³ o postrzeganiu
œwiata pe³nosprawnych przez osoby z
ró¿nymi uszkodzeniami biologicznymi,
prof. dr hab. Barbara Pilecka o kryzy-
sie psychicznym dorastaj¹cych dzieci
rodziców emigruj¹cych w celach zarob-
kowych, a prof. zw. dr hab. Zofia Kaw-
czyñska-Butrym dokona³a bilansu zy-
sków i strat rodzinnych wi¹¿¹cych siê
z migracj¹ zarobkow¹.

Po po³udniu gospodarze zaprosili
goœci do urokliwego £añcuta. Sale pa-
³acowe wzbudzi³y zachwyt, a chwila
przebywania wœród najpiêkniejszych

okazów storczykarni pozostawi³a nieza-
pomniane wra¿enia.

Trzeci dzieñ uczestnicy konferen-
cji spêdzili we Lwowie. Ju¿ o pi¹tej wy-
jechaliœmy z Rzeszowa, a oko³o godz.
10 mogliœmy zadumaæ siê nad przemi-
janiem kolejnych pokoleñ, patrz¹c na
z³ociste liœcie opadaj¹ce na groby
Cmentarza £yczakowskiego. Jeszcze
szybkie zwiedzanie Starego Miasta (nie-
którzy goœcie we Lwowie byli po raz
pierwszy) i szybkie przemieszczenie siê
do gmachu Uniwersytetu Lwowskiego.

Goœci w auli powitali przedstawicie-
le w³adz Uniwersytetu, m. in. prorek-
tor ds. nauki. Nastêpnie uczestnicy
konferencji wys³uchali dwóch refera-
tów. Ze strony polskiej wyst¹pi³ dr hab.
prof. UR Mieczys³aw Radochoñski, któ-
ry mówi³ o roli czynników spo³eczno-
kulturowych w zapobieganiu antyspo-
³ecznym zaburzeniom osobowoœci. Ze
strony ukraiñskiej wyst¹pi³a prof. dr
hab. Elwira Tajnel, przedstawiaj¹c
szkolnictwo Ukrainy w kontekœcie pro-
cesów globalizacyjnych.

Spotkanie w Uniwersytecie Lwow-
skim zakoñczy³ wspania³y koncert stu-
dentów Wydzia³u Sztuki. Pozosta³y jesz-
cze serdeczne po¿egnania i zapewnie-
nia, ¿e konferencja nie zakoñczy siê po
tych trzech dniach. Bêdzie ¿y³a nadal
we wspó³pracy, któr¹ zapocz¹tkowa³a.

Obecnie w Instytucie Pedagogiki
trwaj¹ prace nad programem wspó³pra-
cy pedagogów w ramach Euroregionu
Karpackiego. Poza Ukrain¹ akces zg³o-
si³y strona s³owacka i wêgierska. Pracu-
jemy nad propozycjami zwiêkszania
szans ¿yciowych ró¿nych grup miesz-
kañców tego Euroregionu poprzez
wsparcie edukacyjne. W centrum uwa-

gi znajd¹ siê dzieci i m³odzie¿ z opóŸ-
nieniami rozwojowymi, ale tak¿e i dzie-
ci szczególnie uzdolnione, których ta-
lenty mog¹ siê nigdy nie rozwin¹æ, je-
œli na ich drodze nie pojawi siê pomoc.
Dzieci i m³odzie¿ s¹ tu najwa¿niejsze,
poniewa¿ to one decyduj¹ o dziedzicze-

niu z³ej jakoœci ¿ycia b¹dŸ, przeciwnie,
o zmianie. Zmianie ekonomicznej, kul-
turowej, cywilizacyjnej. W Euroregio-
nie pomocy edukacyjnej potrzebuj¹
tak¿e doroœli, bezrobotni, wykonuj¹cy
prace Ÿle op³acane, niedaj¹ce satysfak-
cji ani perspektyw w³asnego rozwoju.
Potrzebuj¹ oferty edukacyjnej tak¿e
ludzie starsi, chorzy i niepe³nospraw-
ni. Oczywiœcie nie s¹ to problemy, któ-
re mo¿na rozwi¹zaæ w ci¹gu roku,

dwóch czy piêciu lat. Z pewnoœci¹ nie
bêdziemy w stanie skoncentrowaæ siê
na wszystkich tych problemach jedno-
czeœnie. Wa¿ne jest jednak, ¿eby peda-
godzy zatrudnieni w uczelniach wy¿-
szych mocniej zaanga¿owali siê w two-
rzenie lepszej przysz³oœci swoich regio-
nów. Ich wiedza i umiejêtnoœci to po-
tê¿ny kapita³, który mo¿na i trzeba jak
najszybciej wykorzystywaæ.

Znaniecki stawia³ na edukacjê,
wskazywa³ na jej znaczenie cywilizacyj-
ne. I w takim w³aœnie sensie nasza kon-
ferencja zainspirowa³a dalsze dzia³ania
integruj¹ce ró¿ne oœrodki Euroregio-
nu wokó³ priorytetowych dla niego ce-
lów.

Dziekan Wydzia³u Pedagogiczno-Artystycz-
nego dr hab. prof. UR Mieczys³aw Radochoñ-
ski oraz dyrektor Instytutu Pedagogiki prof.
zw. dr hab. Maria Chodkowska. podczas uro-
czystej kolacji w Hotelu Prezydenckim

Kaplica Boimów przy katedrze lwowskiej.
Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania

Obrady plenarne – Lwowski  Narodowy Uni-
wersytet im. I. Franki. Na zdjêciu: pierwszy
rz¹d prof. zw. dr hab. Zofia Kawczyñska-Bu-
trym (UMCS), prof. zw. dr hab. Maria Dudzi-
kowa (UAM), w nastêpnych rzêdach kolejno:
dr Miros³aw Dymon (UR), dr hab. prof.  UR
Czes³aw Lewicki (UR), prof. zw. dr hab. Maria
Chodkowska (UR) i pozostali uczestnicy kon-
ferencji
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Dziêki Stowarzyszeniu Polsko-Nie-
mieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y w Pocz-
damie oraz oœrodka Edith Stein Haus
w Parchim pojechaliœmy do Niemiec
w celu promocji naszego regionu. Wy-
jazd odbywa³ siê w ramach projektu Eu-
ropa Woche pod nazw¹: Dni Polskie
w Meklemburgii. Organizatorzy projek-
tu to: Deutsch-Polnische Gesellschaft
w Ueckermünde w Niemczech, Podkar-
packi Urz¹d Marsza³kowski w Rzeszowie,
który tak¿e sfinansowa³ nasz pobyt, oraz
Podkarpackie Centrum Edukacji Na-

uczycieli w Rzeszowie we wspó³pracy z Za-
k³adem Edukacji Medialnej i Technolo-
gii Informacyjnych Uniwersytetu Rze-
szowskiego.

Merytoryczny program naszego po-
bytu w Niemczech zosta³ opracowany
przez prodziekana Wydzia³u Pedagogicz-
no-Artystycznego – dra Ryszarda Pêcz-
kowskiego oraz kierownika Zak³adu Edu-
kacji Medialnej i Technologii Informa-
cyjnych ks. dra Janusza Mi¹so. Pomys³o-
dawc¹ oraz naszym konsultantem ze
stron¹ niemieck¹ by³ mgr Andrzej
Dro¿d¿.

W dniach 1 – 9 wrzeœnia 2008 r. prze-
bywaliœmy w Parchim, gdzie odbyliœmy
warsztaty dziennikarskie, których efek-
tem finalnym by³a gazetka Camp Paper.
Wszelkie nasze obawy zwi¹zane przede
wszystkim z barier¹ jêzykow¹ ust¹pi³y tu¿
po przekroczeniu progu Edith Stein Haus
– miejsca naszego zakwaterowania. Przy-
witano nas bardzo serdecznie. Kierownik
oœrodka – diakon dr Stephen Handy po-
stara³ siê o przyjazn¹ atmosferê.

W drugim dniu piêkne s³oñce oraz
smaczne œniadanie na³adowa³y nas pozy-
tywn¹ energi¹. Tego dnia mieliœmy przy-

jemnoœæ poznaæ siê bli¿ej z gospodarza-
mi domu, opiekunem Klausem Israelem,
t³umaczkami Christin¹ Wagner i Mart¹
Komisarczyk oraz dziennikark¹ Barbar¹
Arndt. Brak odpowiednich s³ów wype³-
nialiœmy gestami, co powodowa³o wiele
komicznych sytuacji. Mo¿liwoœæ obcowa-
nia wœród rodowitych Niemców spowo-
dowa³a nie tylko oswojenie z trudnym jê-
zykiem, lecz pomog³a nam w prze³amy-
waniu swojej nieœmia³oœci i wzbudzi³a
w nas chêæ do ci¹g³ego doskonalenia
swoich umiejêtnoœci.

Pierwszym punk-
tem w „dniu zapo-
znawczym” by³o zwie-
dzanie piêknych zabyt-
ków Parchim oraz po-
znanie historii miasta.
Jednym z wielu „sma-
cznych” akcentów
tego dnia by³a degusta-
cja piwa z miejscowej
rozlewni.

Pocz¹tki tworzenia
gazetki nie by³y ³atwe.
Zanim na kolegium
redakcyjnym pojawi³y
siê konkretne tematy,

poprzedzi³a je burzliwa wymiana zdañ,
dotycz¹ca nadania priorytetu konkret-
nym sprawom i kolejnoœci ich prezento-
wania w gazetce. Podjêcie decyzji u³atwi³
nam wyk³ad Barbary Arndt, która przy-
bli¿y³a nam podstawy stworzenia dobre-
go i ciekawego tekstu. Nastêpnie w gru-
pach polsko-niemieckich pracowaliœmy
nad artyku³ami, stosuj¹c siê do otrzyma-
nych wskazówek.

Po kolacji, w bêd¹cym do naszej dys-
pozycji klubie, umilaliœmy sobie czas gr¹
w bilard, ping-ponga oraz wspólnym na-
przemiennym œpiewaniem regionalnych
piosenek polskich i niemieckich z towa-
rzyszeniem gitary, skrzypiec i akordeonu.

W œrodê spotkaliœmy siê z niemieck¹
m³odzie¿¹ gimnazjaln¹, która mia³a nam
pomóc w zredagowaniu gazetki. Wszyscy
razem pojechaliœmy do Schwerinu, do
siedziby Landeskriminalamt w Rampe na
konferencjê poœwiecon¹ prewencji, za-
pobieganiu przestêpczoœci narkotykowej
oraz wspó³pracy niemiecko-polsko-ukra-
iñskiej policji. Mi³ym zaskoczeniem dla
nas by³o spotkanie tam przedstawicieli
oœwiaty z naszego regionu, m.in. Aliny
Pieni¹¿ek i Marka Kondzio³ka.

W drodze powrotnej zatrzymaliœmy siê
w redakcji jednej z niemieckich gazet,
gdzie od podstaw zobaczyliœmy jak powsta-
je dziennik. Pod koniec naszego pobytu
w redakcji jeden z dziennikarzy odpowie-
dzia³ na wszystkie nurtuj¹ce nas pytania.
W Schwerinie mogliœmy tak¿e zwiedziæ
przepiêkny, z unikatow¹ architektur¹ na
tym terenie, XVIII-wieczny zamek.

Czwartek okaza³ siê najbardziej pra-
cowity. Razem z m³odzie¿¹ niemieck¹
podzieliliœmy siê na grupy w celu wymia-
ny pogl¹dów, stereotypów oraz wzajem-
nej wiedzy o sobie. To, co by³o dla nas
niespodziank¹ spisaliœmy i zawarliœmy
tak¿e w póŸniejszych wyst¹pieniach. Fi-
na³em by³a prezentacja prac.

Jako studenci edukacji medialnej
przedstawiliœmy prezentacjê multime-
dialn¹ naszego regionu oraz miasta,

Marlena Pieni¹¿ek, Monika Drzyma³a, Beata Pi¹tek, Judyta Stachowicz,
Karolina Grzesik, Mateusz Sarna, Tomasz Czarnota

Niemiecko-polskie seminariumNiemiecko-polskie seminariumNiemiecko-polskie seminariumNiemiecko-polskie seminariumNiemiecko-polskie seminarium
z udzia³em studentów z pedagogiki
o specjalnoœci „edukacja medialna”
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któr¹ sami przygotowaliœmy, korzystaj¹c
z pomocy pracowników Zak³adu Eduka-
cji Medialnej i Technologii Informacyj-
nych. Dziêkujemy panu magistrowi Pio-
trowi Karasiowi za cenne wskazówki edy-
cyjne i informatyczne. Rozpoczêliœmy od
krótkiej charakterystyki Uniwersytetu,
w którym studiujemy. Przybli¿yliœmy tak-
¿e nasz¹ specjalnoœæ: edukacjê medialn¹.
Nastêpnie pokazaliœmy najciekawsze,
naszym zdaniem, osobliwoœci Rzeszowa
i regionu Okaza³o siê, ¿e niemieckim
uczniom bardzo spodoba³y siê informa-
cje o atrakcjach Podkarpacia. Przybli¿y-
liœmy im te¿ historiê Polski, która jest nie-
rozerwalnie zwi¹zana z histori¹ Niemiec.
Poruszaliœmy te¿ zagadnienia, które s¹
dla nas bardzo wa¿ne (naukê oczywiœcie
stawiamy na pierwszym miejscu!) poczy-
naj¹c od powa¿nych spraw, jak mi³oœæ,
partnerstwo, przyjaŸni, stereotypy, moda,
kultura, a koñcz¹c na bardzo lekkich
i przyjemnych – takich jak – rozrywka
(kino, teatr, filharmonia) czy te¿ nasze
ró¿norodne upodobania kulinarne.

Czas wolny wykorzystaliœmy na przy-
gotowanie siê do ogniska, które by³o
zwieñczeniem naszej wspó³pracy z m³o-
dzie¿¹ niemieck¹. Wspólne œpiewy oraz
charakterystyczny taniec „belgijka”, po-
zwoli³y nam siê rozluŸniæ i jeszcze lepiej
zintegrowaæ.

Mieliœmy równie¿ okazjê pojechaæ do
Rostocku, siedziby jednego z najstar-
szych uniwersytetów w Europie i zwiedziæ
tê znakomit¹ uczelniê. Uzyskaliœmy od-
powiedzi na nurtuj¹ce nas pytania. Do-
tyczy³y one m.in. kierunków kszta³cenia,
mo¿liwoœci studiowania obcokrajowców
w tej uczelni, pomocy ze strony uniwer-
sytetu w rozwijaniu zainteresowañ stu-
dentów, mo¿liwoœci uczestniczenia w
projektach miêdzynarodowych, a tak¿e
ewentualnej kariery zawodowej.

W niedzielê ruszyliœmy do Bad Do-
beran na spotkanie podsumowuj¹ce nasz
wyjazd. Tam spotkaliœmy siê z innymi gru-
pami w celu podzielenia siê efektami pra-
cy, a po bankiecie ruszyliœmy w drogê po-
wrotn¹ do Polski.

Nawi¹zaliœmy nowe, ciekawe kontak-
ty. Z pewnoœci¹ bêdziemy je podtrzymy-
waæ i wymieniaæ siê doœwiadczeniami
z innymi studentami. Ju¿ dziœ deklaruje-
my chêæ wziêcia udzia³u w przysz³oœci
w podobnym przedsiêwziêciu. Chcieliby-
œmy podziêkowaæ wszystkim, którzy po-
magali nam podczas wyjazdu, naszym
wspania³ym t³umaczkom (m.in. Kamili
Buraœ) oraz ludziom, którzy dodawali
nam otuchy i nie przestali wierzyæ w na-
sze mo¿liwoœci. Dziêkujemy tak¿e pani
dr Marcie Wroñskiej z Zak³adu Edukacji
Medialnej i Technologii Informacyjnych
za merytoryczn¹ pomoc w zredagowaniu
tekstu.

Procesy globalizacyjne i integracyj-
ne, dynamiczny rozwój technologii
i systemów komunikacyjnych dostar-
czaj¹ nowych, zarówno od strony in-
strumentów rynkowych, jak i Ÿróde³
konkurencyjnoœci, przes³anek procesu,
który przez wybitnego austriackiego
ekonomistê J. A. Schumpetera zosta³
nazwany „twórcz¹ destrukcj¹”. Jest to
proces nieustannych zmian, polegaj¹-
cy na przekszta³ceniach dotychczaso-
wych struktur pod wp³ywem innowacji
stanowi¹cych wyraz „nowej kombina-
cji” czynników wytwórczych. Proces
burzenia równowagi i osi¹gania nowej
stanowi podstawê rozwoju ekonomicz-
nego i zdrowej gospodarki. Organiza-
cje, aby konkurowaæ w zmiennym oto-
czeniu, powinny byæ promotorami
twórczej destrukcji – czyli skutecznie
funkcjonowaæ w warunkach nieci¹g³o-
œci i zmieniaæ siê wraz z tempem zmian
rynku. Imperatyw innowacyjnoœci
wspó³czeœnie staje siê wyró¿nikiem nie
tylko przedsiêbiorstw i instytucji, ale re-
gionów, wyodrêbnianych pod wzglê-
dem spójnoœci spo³eczno-gospodarczej
i ekologicznej. W praktyce oznacza to
koniecznoœæ poszukiwania i implemen-
tacji nowych koncepcji konkurowania
w oparciu o nowoczesne Ÿród³a, me-
chanizmy i narzêdzia uzyskiwania po-
zycji rynkowej zapewniaj¹cej przetrwa-
nie i rozwój w d³ugim okresie czasu.

Tak zarysowana kompleksowoœæ
ujêcia problematyki konkurencyjnoœci
by³a przedmiotem III miêdzynarodo-
wej konferencji naukowej z cyklu
„Przedsiêbiorstwo i region”, zorganizo-
wanej przez Katedrê Ekonomiki i Za-
rz¹dzania na Wydziale Ekonomii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego w dniu 7 listo-
pada 2008 roku. Konferencja odby³a siê
w sali Biblioteki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, przy ul. Cegielnianej 12. G³ów-
nym celem konferencji by³a prezenta-
cja opracowañ naukowych oraz donie-
sieñ z praktyki – a na ich podstawie –
wymiana doœwiadczeñ w nastêpuj¹cych
obszarach tematycznych:
1) ewolucji koncepcji konkurencyjno-

œci i innowacyjnoœci przedsiêbior-
stwa i regionu,

2) uwarunkowañ konkurencyjnoœci
i innowacyjnoœci na poziomie
przedsiêbiorstwa i regionu w zakre-
sie: struktury rynkowych czynników
konkurencyjnoœci, struktury i spo-
sobów kszta³towania konkurencyj-
nych zasobów i umiejêtnoœci, sposo-
bów usytuowania siê przedsiêbior-
stwa wobec konkurentów, sieciowa-
nia jako nowego sposobu konkuro-
wania przedsiêbiorstw i regionu,

3) strategii wzrostu wartoœci przedsiê-
biorstwa,

4) przejawów innowacyjnoœci i konku-
rencyjnoœci przedsiêbiorstwa i re-
gionu.
Patronat honorowy nad konfe-

rencj¹ obj¹³ marsza³ek województwa
podkarpackiego Zygmunt Cholewiñ-
ski. Konferencjê uœwietni³a obecnoœæ
dziekana Wydzia³u Ekonomii dra hab.,
prof. UR Grzegorza Œlusarza, którego
o s³owo wstêpne poprosi³ w zwi¹zku
z otwarciem konferencji kierownik Ka-
tedry i Zarz¹dzania oraz przewodnicz¹-
cy Rady Programowej i Komitetu Or-
ganizacyjnego dr hab. prof. UR Roman
Fedan, a tak¿e goœci zagranicznych,
reprezentuj¹cych uznane oœrodki na-
ukowe Ukrainy (Lwów, Drohobycz)
i S³owacji (Bratys³awa – Koszyce).
Udzia³ w konferencji zg³osili tak¿e
przedstawiciele polskich uczelni, miê-
dzy innymi z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, Uniwersytetu War-
szawskiego, Uniwersytetu Gdañskiego,
Uniwersytetu Szczeciñskiego, Politech-
niki Œl¹skiej, Politechniki Gdañskiej,
Politechniki Czêstochowskiej, Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu
Marii-Curie Sk³odowskiej w Lublinie,
SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie, Wy¿szej Szko³y
Bankowej w Gdañsku, Pañstwowych
Wy¿szych Szkó³ Zawodowych w Jaros³a-
wiu, Oœwiêcimiu i Tarnobrzegu. W dys-
kusji wziêli tak¿e udzia³ przedstawiciele
praktyki gospodarczej oraz samorz¹dów
lokalnych i regionalnych. Obecnoœæ
zaznaczyli tak¿e studenci III roku eko-
nomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na konferencjê zg³oszono 58 refe-
ratów, z czego zaprezentowano 21.

Lidia Kaliszczak

W poszukiwaniu nowych źródełW poszukiwaniu nowych źródełW poszukiwaniu nowych źródełW poszukiwaniu nowych źródełW poszukiwaniu nowych źródeł
konkurencyjności przedsiębiorstw i regionówkonkurencyjności przedsiębiorstw i regionówkonkurencyjności przedsiębiorstw i regionówkonkurencyjności przedsiębiorstw i regionówkonkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

Relacja z miêdzynarodowej konferencji naukowej
 „Przedsiêbiorstwo i region.

Konkurencyjnoœæ a innowacyjnoœæ”



www.univ.rzeszow.pl Styczeñ – Luty 2009     39

UNIWERSYTET  RZESZOWSKI KONFERENCJE NAUKOWE

Referaty wyg³oszono w jêzyku polskim
i ukraiñskim. Dyskusja prowadzona
by³a w dwóch sesjach. W pierwszej –
plenarnej, której przewodniczy³ prof.
zw. dr hab. Andrzej Szromnik z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
poruszono istotne problemy dotycz¹-
ce przes³anek zmian w przestrzeni go-
spodarczej regionu podkarpackiego
(dr hab. prof. UR Roman Fedan), do-
stosowania form w³asnoœci przedsiê-
biorstw do warunków konkurowania
na rynku (prof. zw. dr hab. Kazimierz
Górka), typów w³asnoœci przedsiê-
biorstw a ich proinnowacyjnoœci - ana-
liza sektora MSP (prof. dr hab. Teresa
Kamiñska, dr Grzegorz Dzwonnik),
oceny innowacyjnoœci sektora MSP na
Pomorzu (dr in¿. Krzysztof Ziêba),
bezpieczeñstwa ekologicznego jako
czynnika konkurencyjnoœci regionu
(prof. dr hab. Wasyl Krawciv), zacho-
wañ innowacyjnych oraz mobilnoœci
podmiotów w gospodarce i administra-
cji jako Ÿród³a sukcesów przedsiê-
biorstw i regionów (dr Edward Malisie-
wicz), przemian w funkcjonowaniu
przedsiêbiorstw z kapita³em zagranicz-
nym (dr Waldemar Kalita), okrêgu
przemys³owego – konceptualizacji pod-
staw funkcjonowania i rozwoju przed-
siêbiorstw (dr Franciszek Danielewski).
Praktyczny aspekt budowania konku-
rencyjnej przewagi na rynku regional-
nym i ponadregionalnym poprzez in-
nowacyjnoœæ przedstawi³ mgr Bogdan
Karczewski – prezes „Recykling Cen-
trum sp. z o.o.” w Jaros³awiu.

Drug¹ sesjê panelow¹ poprowadzi³
prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka, rów-
nie¿ z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie. Tezy do dyskusji oraz wnio-
ski z badañ prezentowali: prof. zw. dr
hab. Andrzej Szromnik, który przed-
stawi³ referat pt. – Przedsiêbiorstwo a
region – sk³adowe i mechanizmy po-
wi¹zañ marketingowych. Nastêpnie dr
hab. prof. UR Kazimierz Krupa na-
œwietli³ problemy XXI wieku, okreœla-
ne jako wêz³y gordyjskie. Wiele uwagi
poœwiêcono wspó³pracy transgranicz-
nej z punktu widzenia konkurowania
regionów przygranicznych oraz form
konkurowania, w tym innowacyjnych.
Przedmiotow¹ problematykê podnosili
w swoich wyst¹pieniach: doc. dr Wo³o-
dia Demczenko, mówi¹c o czynnikach
konkurencyjnoœci regionów przygra-
nicznych, prof. dr hab. Martin  Mizla
oraz mgr Patrycja Pud³o, przedstawia-
j¹c wspó³pracê transgraniczn¹ jako dro-
gê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci i
innowacyjnoœci wschodniej S³owacji
oraz województwa podkarpackiego,

dr Lidia Kaliszczak, wskazuj¹c na kla-
ster turystyczny jako  innowacyjn¹ per-
spektywê polsko-ukraiñskiej wspó³pra-
cy transgranicznej oraz doc. dr Alek-
sandra Kopyluk, omawiaj¹c stan obec-
ny i perspektywy rozwoju regional-
nych systemów bankowych. Natomiast
mgr Luiza Mañkowska-Wróbel nakre-
œli³a rolê oœwiêcimskiego strategicznego
programu rz¹dowego w podniesieniu
konkurencyjnoœci regionu w zakresie
szkolnictwa wy¿szego.

Kolejny obszar zagadnieñ w tej se-
sji dotyczy³ przedstawienia metod i na-
rzêdzi konkurowania przedsiêbiorstw
na rynku. Szczególna uwaga zosta³a
zwrócona na outsourcing jako restruk-
turyzacjê organizacyjn¹ w aspekcie po-
prawy konkurencyjnoœci (dr Agata
Pierœcieniak) oraz budowanie pozycji
konkurencyjnej przez firmê LUPUS na
rynku meblarskim w regionie po³u-
dniowo-wschodniej Polski (mgr Bogu-
s³awa Czachor).

Interesuj¹co nt. praktyki samorz¹-
dowej wypowiedzia³ siê mgr Józef Fe-
dan, wskazuj¹c na rolê samorz¹du lo-
kalnego w rozwoju przedsiêbiorczoœci
na przyk³adzie gminy Trzebownisko
oraz mgr Józef Michalik, omawiaj¹c
przes³anki przedsiêbiorczoœci samorz¹-
dowej na przyk³adzie przygranicznego
powiatu lubaczowskiego.

Dyskusja nad wyg³oszonymi refera-
tami, z racji ram czasowych konferen-
cji prowadzona by³a tak¿e w kulu-
arach, podczas przerw oraz uroczystej
kolacji, stanowi¹cej zwieñczenie pra-
cowitego dnia obrad. Atrakcj¹, zw³asz-
cza dla goœci zagranicznych oraz z in-
nych regionów Polski, by³o zwiedzanie
Zamku w £añcucie. Program pokon-
ferencyjnej rekreacji stanowi³ inte-
graln¹ czêœæ konferencji, bowiem
umo¿liwi³ nie tylko dalsz¹, nieco bar-
dziej swobodn¹ wymianê pogl¹dów,
ale przyczyni³ siê tak¿e do promocji
walorów turystycznych województwa
podkarpackiego w aspekcie jego kon-
kurencyjnoœci.

Podsumowuj¹c, organizatorzy kon-
ferencji oceniaj¹, i¿ spe³ni³a ona za³o-
¿ony cel poznawczy. Mianowicie wnio-
s³a wk³ad w obszar poszukiwania od-
powiedzi na pytanie, czy wspó³czesne
Ÿród³a, mechanizmy i instrumenty
konkurowania maj¹ charakter inno-
wacyjny oraz czy wymóg innowacyjnej
zmiany jest bezwzglêdnie konieczny,
aby skutecznie konkurowaæ na rynku
w dobie wspó³czesnych wyzwañ rozwo-
jowych. Uczestnicy konferencji

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szromnik (na
pierwszym planie) oraz  prof. zw. dr hab.
Kazimierz Górka – Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie

Prof. dr hab. Wasyl Krawciv – Narodo-
wa Akademia Nauk Ukrainy we Lwowie

Powitanie uczestników konferencji –
dr hab. prof UR Roman Fedan – kierownik
Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania, obok
dziekan Wydzia³u Ekonomii – dr hab. prof.
UR Grzegorz Œlusarz
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19 stycznia w du¿ej auli Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego odby³a siê konfe-
rencja naukowa „Rzeszów – w 655.
rocznicê lokacji”. Honorowy patrona-
tem nad tym przedsiêwziêciem obj¹³
rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Stanis³aw Uliasz oraz
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.
List gratulacyjny na rêce Prezydenta
Miasta i Rektora UR przekaza³ woje-
woda podkarpacki Miros³aw Karapy-
ta. Obrady zaszczycili przedstawiciele
miejscowego duchowieñstwa obrz¹d-
ku ³aciñskiego na czele z ks. kanoni-
kiem Janem Szczupakiem, kancle-
rzem Kurii Biskupiej. Duchowieñstwo
koœcio³ów wschodnich reprezentowa³
greckokatolicki duchowny o. dr Miron
Michaliszyn. Wœród s³uchaczy znaleŸ-
li siê przedstawiciele Rady Miasta po-
przednich i obecnej kadencji, przed-
stawiciele lokalnych instytucji oœwiato-
wo-kuratorem oœwiaty  Jackiem Woj-
tasem, w³adze dziekañskie Wydzia³ów
Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracow-
nicy naukowo-dydaktyczni uczelni,
doktoranci, studenci oraz s³uchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Konferencja zosta³a zorganizowana
w ramach cyklu imprez zwi¹zanych
z obchodami 655. rocznicy lokacji mia-
sta, zapocz¹tkowanych przez Urz¹d Mia-
sta Rzeszowa w sobotê, 17 stycznia, uro-
czyst¹ gal¹ w Hotelu „Grand”, w której
wziêli udzia³ równie¿ licznie reprezen-
towani przedstawiciele w³adz Uniwersy-
tetu. Obchody tej rocznicy by³y inspiro-
wane podobnymi, choæ nieco skrom-
niejszymi uroczystoœciami, jakie odbywa-
³y siê w latach ubieg³ych, a zw³aszcza
tymi, które mia³y miejsce w 2004 roku
(w okr¹g³¹, 650. rocznicê), ukoronowa-
niem, których by³o wydanie pomniko-

wego dzie³a „Encyklopedia Rzeszowa”
z zamieszczonym we wstêpie aktem do-
nacyjnym Kazimierza Wielkiego dla
Jana Pakos³awica ze Stró¿ysk, pierwsze-
go w³aœciciela miasta i protoplasty Rze-
szowskich herbu Pó³kozic.

Po wys³uchaniu hejna³u Rzeszowa,
uroczystego otwarcia konferencji doko-
na³ dyrektor Instytutu Historii - prof. dr
hab. W³odzimierz Bonusiak. S³owa
wstêpne wyg³osili nastêpnie: w imieniu
prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza
Ferenca (nieobecnego z powodu odby-
waj¹cej siê w tym samym czasie medial-
nej debaty trzech prezydentów) – wice-
prezydent Henryk Wolicki, a w imieniu
najwy¿szych w³adz Uniwersytetu rektor
- prof. dr hab. Stanis³aw Uliasz.

Po czêœci oficjalnej pierwszy referat
wyg³osi³ prof. dr hab. Feliks Kiryk, obec-
nie emerytowany pracownik Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie, dok-
tor honoris causa naszej Almae Matris,
historyk - regionalista (redaktor m.in.
3 tomów „Dziejów Rzeszowa” oraz au-
tor licznych monografii miast i miaste-
czek, tak¿e z terenu obecnego woje-
wództwa podkarpackiego). Jak sam za-
znaczy³ na wstêpie – przeznaczony na
wyst¹pienie czas pozwoli³ mu jedynie na
zarysowanie najwa¿niejszych proble-
mów zwi¹zanych z pocz¹tkami Rzeszo-
wa i dokumentem z 19 stycznia 1354
roku.

Kolejne wyst¹pienie – dr Wioletty
Zawitkowskiej, dotyczy³o w³aœcicieli Rze-
szowa i ich rodowych herbów. Przedsta-
wiony wraz z prezentacj¹ multimedialn¹
katalog tych¿e znaków w³asnoœciowo-
rozpoznawczych nawi¹za³ równoczeœnie
do problemów dawnej i wspó³czesnej
heraldyki miejskiej oraz sta³ siê przyczyn-
kiem do rozwa¿añ nad genez¹ herbu

miasta (srebrnego krzy¿a kawalerskiego
w polu b³êkitnym).

Osoba protoplasty ostatnich Rze-
szowskich – Lubomirskich herbu Szre-
niawa, by³a przedmiotem badañ dr.
Konrada Krzy¿aka. Przedstawiona przez
niego sylwetka Hieronima Lubomirskie-
go, jako w³aœciciela Rzeszowa, ukaza³a
równie¿ rolê tego¿ magnata w wielkiej
polityce trudnych dla Rzeczypospolitej
lat 2. po³owy XVII i prze³omu XVII/
XVIII wieku.

Najd³u¿sza, bo prawie godzinna
przerwa w obradach rozpoczê³a siê od
uroczystego otwarcia wystawy fotografii
pt. „Impresje z najstarszych rzeszowskich
koœcio³ów”. Dwanaœcie barwnych foto-
grafii autorstwa mgr Zofii Tabisz-Mi-
kosz, ubieg³orocznej absolwentki Wy-
dzia³u Sztuki UR i zdobywczyni Lauru

Rektora UR w 2008 r., wzbudzi³o podziw
wszystkich goœci. Zorganizowanie tej
wystawy oraz wydanie kosztem UR kata-
logu z wystawy, ze s³owem wstêpnym JM
Rektora (dostêpnego dla wszystkich
uczestników konferencji), dowodzi rów-
nie¿ dba³oœci najwy¿szych w³adz uczel-

Wioletta Zawitkowska

Rzeszów – w 655. rocznicę lokacjiRzeszów – w 655. rocznicę lokacjiRzeszów – w 655. rocznicę lokacjiRzeszów – w 655. rocznicę lokacjiRzeszów – w 655. rocznicę lokacji
Konferencja naukowa pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Rzeszowa i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

JUBILEUSZE
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ni o losy nie tylko studentów, ale i ab-
solwentów.

Wznowienie obrad rozpoczêto wy-
k³adem prof. dr. hab. Jana Kwaka pt.
„Obrazy z dziejów kultury materialnej
mieszkañców Rzeszowa w XVII i pocz¹t-
kach XVIII wieku”. Dziêki bogatej kwe-
rendzie Ÿród³owej przeprowadzonej
przez referenta mogliœmy dok³adnie za-
poznaæ siê z warunkami ¿ycia rzeszo-
wian w tym okresie. Równie¿ odczyt
prof. dr hab. Jadwigi Hoff, na temat roli
kobiet w Rzeszowie w XIX wieku przy-
niós³ wiele przyk³adów odnosz¹cych siê
do ¿ycia codziennego w ma³ym galicyj-
skim mieœcie, zajêæ kobiet oraz ich roli
spo³ecznej. Ten cykl wypowiedzi zakoñ-
czy³a dr Danuta Pustelak referatem o naj-
bardziej znanej w Rzeszowie w XIX w.,
i bardzo dla miasta zas³u¿onej, rodzinie
Jêdrzejowiczów.

Kolejne referaty równie¿ by³y owo-
cem badañ prowadzonych w Instytucie
Historii UR. Dr Jerzy Kuzicki przedsta-
wi³, jak wygl¹da³ Rzeszów i okolice we
wspomnieniach uczestników powstania
listopadowego internowanych w Galicji,
natomiast dr Sabina Rejman zajê³a siê
problemem kontaktów Rady Miasta
Rzeszowa w latach 1889–1914 z cesa-
rzem Franciszkiem Józefem I i jego ro-
dzin¹, analizuj¹c przy tym szczegó³owo
uchwa³y Rady z tego okresu.

Referat dr. Jana Basty rozpocz¹³
cykl wyk³adów poœwiêconych dziejom
Rzeszowa po II wojnie œwiatowej. Dziê-
ki niemu poznaliœmy pocz¹tki tworze-
nia siê i funkcjonowania w naszym mie-
œcie banków.

Po krótkiej przerwie, Ÿród³a do dzie-
jów Rzeszowa odnoœnie do lat 1939–
1945 znajduj¹ce siê w zasobie rzeszow-
skiego oddzia³u IPN omówi³a szczegó-
³owo dr El¿bieta R¹czy. W kolejnym re-
feracie wyg³oszonym w tej czêœci - prof.

dr hab. W. Bonusiak przedstawi³ rozwój
demograficzny Rzeszowa w latach 1945–
1989, a dr Edyta Czop omówi³a dzia³al-
noœæ popularyzatorsk¹ Towarzystwa
Przyjació³ Rzeszowa.

Dwa ostatnie referaty poœwiêcone
by³y czasom najnowszym. W pierwszym
z nich, ks. dr hab. prof. UR Stanis³aw
Nabywaniec, przy pomocy przygotowa-
nej przez siebie prezentacji multimedial-
nej, przedstawi³ Rzeszów w roli stolicy
nowej diecezji obrz¹dku ³aciñskiego na
Podkarpaciu. Kwestiê najbardziej nur-
tuj¹c¹ ostatnimi laty wszystkich bez w¹t-
pienia mieszkañców – a wiêc problemy
zwi¹zane z poszerzeniem granic miasta
– omówi³ dr hab. prof. UR Andrzej Bo-
nusiak w referacie pt. „Wspó³czesne
koncepcje rozwoju Rzeszowa”.

Wyczerpuj¹cy dzieñ obrad (w ci¹-
gu niespe³na 6 godzin przedstawiono
³¹cznie 14 referatów) zakoñczy³ siê ok.
godz. 18.00 podsumowaniem obrad
dokonanym przez prof. dr. hab.
W. Bonusiaka. Wskaza³ on na koniecz-
noœæ prowadzenia dalszych badañ nad

histori¹ miasta i regionu oraz podziê-
kowa³ wszystkim prelegentom, go-
œciom i s³uchaczom za trud w³o¿ony
w przygotowanie referatów i wytrwa-
³oœæ w ich wys³uchaniu. Materia³y po-
konferencyjne, z wszystkimi referata-
mi (w ³¹cznej liczbie 16, albowiem
dwóch referentów z przyczyn osobi-
stych nie mog³o przybyæ na sesjê), zo-
stan¹ wydane jeszcze w tym roku dziê-
ki finansowemu wsparciu Prezydenta
Miasta Rzeszowa, który w ca³oœci rów-
nie¿ pokry³ koszty organizacji nasze-
go sympozjum. W imieniu dyrekcji
Instytutu Historii, bêd¹cego inicjato-
rem i gospodarzem ca³ego przedsiê-
wziêcia, dziêkujemy wszystkim, któ-
rych trud i zaanga¿owanie przyczyni-
³y siê do podniesienia rangi tej¿e kon-
ferencji. Wspólnie z w³adzami Miasta
oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego
chcemy, aby impreza ta sta³a siê cy-
kliczn¹ i na sta³e wesz³a do miejskie-
go i uniwersyteckiego kalendarza im-
prez. Tak jak ka¿dy z nas obchodzi co
roku swe imieniny b¹dŸ urodziny, tak
my, co roku w okolicach 19 stycznia, ze-
chcemy uczciæ swoiste narodziny Rze-
szowa jako oœrodka lokowanego na pra-
wie magdeburskim w granicach Odro-
dzonego Królestwa Polskiego. Ju¿ teraz
zapraszamy wszystkich Pañstwa na ko-
lejne spotkanie, w 2010 roku, które
mamy nadziejê zorganizowaæ pod ha-
s³em „Rzeszów – od miasteczka prywat-
nego do stolicy nowoczesnej metropo-
lii”. Obecnoœæ jak najszerszego grona
pracowników uczelni w tym przedsiê-
wziêciu najlepiej wpisywaæ siê bêdzie
w strategiê rozwoju nowoczesnego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego i dowodziæ
bêdzie jego ³¹cznoœci z miejscow¹ tra-
dycj¹ i œrodowiskiem w celu stworzenia
lepszych perspektyw dla ca³ej naszej rze-
szowskiej communitatis.

JUBILEUSZE
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9 grudnia 2008 r. na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Rze-
szowskiego odby³o siê zorganizowane
przez Europejskie Stowarzyszenie Stu-
dentów Prawa ELSA Rzeszów semina-
rium naukowe pt. „Prawa wiêŸniów”.
Patronat honorowy i merytoryczny nad
tym przedsiêwziêciem objê³a dr hab.
prof. UR El¿bieta Dynia, prorektor
Uniwersytetu.

Seminarium naukowe odnosz¹ce
siê do praw cz³owieka jest cyklicznym
przedsiêwziêciem, organizowanym co
roku na Wydzia³ach Prawa i Admini-
stracji wszystkich uniwersytetów w Pol-
sce. Okazj¹ do ich organizacji jest ob-
chodzony 10 grudnia Miêdzynarodo-
wy Dzieñ Praw Cz³owieka.

W tym roku w ramach seminarium
wyk³ady wyg³osili: dr hab. prof. UR El¿-
bieta Dynia (prorektor ds. studenckich
UR oraz kierownik Zak³adu Prawa Miê-
dzynarodowego Wydzia³u Prawa i Ad-
ministracji UR), dr Eugeniusz Moczuk
(p.o. kierownika Zak³adu Socjologii
Prawa Wydzia³u Prawa i Administracji
UR) dr Robert Kamiñski (psychiatra,
seksuolog), mjr dr Witold Kêdzierski
(zastêpca dyrektora Zak³adu Karnego
w Rzeszowie), Krzysztof Kulczycki (za-
stêpca kierownika Penitencjarnego Za-
k³adu Karnego w Rzeszowie).

W trakcie seminarium zosta³a poru-
szona wieloaspektowa problematyka
praw wiêŸniów. Prelekcjê poprzedzi³a
przygotowana wczeœniej prezentacja
multimedialna, która przybli¿y³a zarów-
no statystyki zwi¹zane z systemem peni-

tencjarnym, jak i ukaza³a kilka fragmen-
tów filmów wprowadzaj¹cych w tematy-
kê seminarium. Prelekcjê rozpoczê³a dr
hab. prof. UR El¿bieta Dynia, która przy-
bli¿y³a regulacje dotycz¹ce tej tematyki
w prawie miêdzynarodowym. W wyst¹-
pieniu tym szczegó³owo zosta³a poruszo-
na kwestia Europejskiej Regu³y Wiêzien-
nej, któr¹ przyj¹³ 11 stycznia 2008 r.
Komitet Ministrów dla Pañstw Cz³on-
kowskich Rady Europy. Nastêpnie g³os
zabra³ dr Robert Kamiñski, który skupi³
siê na przedstawieniu osobowoœci prze-
stêpcy seksualnego. Pan doktor poru-
szy³ równie¿ problematykê leczenia
osób skazanych za przestêpstwa na tle
seksualnym na terenie zak³adu karne-
go. Kolejn¹ prelekcjê wyg³osi³ mjr dr

Witold Kêdzierski, który odniós³ siê do
„problemu przeludnienia” w zak³adach
karnych. Przybli¿ona zosta³a kwestia in-
stytucji stoj¹cych na stra¿y praw wiêŸ-
niów. Nastêpnie zaproszeni goœcie z Za-

k³adu Karnego zachêcili s³uchaczy do
dyskusji, co wywo³a³o lawinê pytañ ze
strony studentów. Wiele z nich odnosi-
³o siê do praktycznej strony realizacji
praw wiêŸniów, na które chêtnie odpo-
wiada³ dr Krzysztof Kulczycki. Semina-
rium podsumowa³ dr Eugeniusz Mo-
czuk. W swojej prelekcji przybli¿y³ ba-
dania, jakie – jako socjolog – przepro-
wadza³ na osobach skazanych za l¿ejsze
przestêpstwa. Zwróci³ tak¿e uwagê na to,
i¿ mówi¹c o prawach cz³owieka nie mo¿-
na zapomnieæ równie¿ o prawach osób
pokrzywdzonych w wyniku przestêp-
stwa.

Tematyka seminarium adresowana
by³a g³ównie do studentów prawa, jed-
nak¿e warto zaznaczyæ, i¿ prelekcjê mo-
g³a wys³uchaæ ka¿da osoba, która wyrazi-
³a na to chêæ. W wyniku wspó³pracy ELSA
Rzeszów z VI LO w Rzeszowie uczestni-
kami seminarium byli równie¿ licealiœci
z klas o profilu prawniczo-historycznym.
Liczn¹ frekwencjê temu wydarzeniu za-
pewni³a równie¿ promocja seminarium
na Wydziale Prawa i Administracji UR.
Spotkanie pokaza³o, i¿ temat zasugero-
wany przez organizatorów jest niezwykle
interesuj¹cy, a wyg³oszone prelekcje przy-
czyni³y siê do podniesienia poziomu wie-
dzy uczestnicz¹cych w nim osób. Jednym
z celów Europejskiego Stowarzyszania
Studentów Prawa ELSA Poland jest „d¹-
¿enie do stworzenia sprawiedliwego
œwiata, gdzie respektowane bêd¹ god-
noœæ cz³owieka i zró¿nicowanie kultu-
rowe”. Dlatego mo¿na liczyæ na to, ¿e
nasze Stowarzyszenie równie¿ w przy-
sz³ym roku przy³¹czy siê podobnym
przedsiêwziêciem do obchodów Miêdzy-
narodowego Dnia Praw Cz³owieka.

Waldemar Wiêckowski

Seminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Praw CzłowiekaSeminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Praw CzłowiekaSeminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Praw CzłowiekaSeminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Praw CzłowiekaSeminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

„Prawa więźniów”„Prawa więźniów”„Prawa więźniów”„Prawa więźniów”„Prawa więźniów”

Studenci UR oraz licealiœci z VI LO uczestnicz¹cy w seminarium

Od lewej: Marzena Æwik³a, Justyna Be³za (koordynatorki seminarium), prof. UR dr hab.
El¿bieta Dynia, dr Robert Kamiñski, mjr dr Witold Kêdzierski, mgr Krzysztof Kulczycki
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Po dwuletniej przerwie 11 grudnia
2008 roku z okazji miko³ajek w sali Rady
Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego
odby³a siê VII edycja zawodów matema-

tycznych, organizowanych pod has³em
Matematyk potrafi przez Ko³o Naukowe
Matematyków Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Zawody rozpocz¹³ prezes KNM
Krzysztof G¹sior, który przywita³ Komi-
sjê Konkursow¹ w sk³adzie: prof. dr hab.
Józef Tabor - przewodnicz¹cy Komisji,

prof. dr hab. O³eh £opuszañski, dr Anna
Szpila, dr Micha³ Lorens, mgr Ewa Rak.
Konferansjerem konkursu by³a Sylwia
Trzpis - studentka III roku matematyki.

W zawodach wziê³o udzia³ 24 studen-
tów podzielonych na trzyosobowe dru¿y-
ny oraz – zgodnie z tradycj¹ konkursu –
do wspólnej rywalizacji do³¹czy³a grupa
sk³adaj¹ca siê z asystentów Instytutu Ma-
tematyki. Konkurs sk³ada³ siê z 3 etapów,
ka¿dy obejmowa³ innego typu zadania.

Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, jednak-
¿e konkurs przebiega³ w atmosferze pe³-
nej radoœci i zabawy. Uœmiech nie znika³ z
twarzy zarówno uczestników, jak i komisji.

Zwyciê¿y³a dru¿yna asystentów, któ-
ra uzyskan¹ nagrodê za zajêcie I miejsca
honorowo przekaza³a dru¿ynie studenc-
kiej. W kategorii studentów wygra³a dru-
¿yna Erasmus - Team, w której sk³ad we-
szli studenci pochodz¹cy z Turcji.

Miejsca na podium zajêli:
1. Asystenci – mgr Anna Król, mgr Rafa³

Habaj, mgr Marta Pytlak;

2. Erasmus – Team - Selçuk Temiz, Ali
Köklen, Usuf Özen;

3. III rok studiów I stopnia – Pawe³ Kra-
jewski, Krzysztof Kowaliszyn, Piotr
Gelmuda;

4. V rok, studiów jednolitych magister-
skich – £ukasz Bacher, Agnieszka
Grzywacz, Szymon Dudek.
Konkurs zakoñczy³ siê wrêczeniem

przez dziekana Wydzia³u Matematyczno-
Przyrodniczego wszystkim uczestnikom
dyplomów oraz zwyciêskim dru¿ynom
nagród.

Zadania z poszczególnych etapów
oraz zdjêcia mo¿na znaleŸæ na stronie or-
ganizatora pod adresem: http://del-
ta.univ.rzeszow.pl/knm/

P.S. Chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ
panu prorektorowi prof. dr. hab. UR Aleksan-
drowi Bobce za przyznan¹ dotacjê na konkurs,
pracownikom Dzia³u Nauki UR, opiekunce
mgr Ewie Rak oraz cz³onkom Ko³a za pomoc
w zorganizowaniu konkursu, zaœ firmom
Opteam S.A. i Podkarpackiej Akademii Te-
nisowej oraz Dzia³owi Informacji i Promo-
cji za ufundowanie nagród.

Zarz¹d KNM
Zdjêcia za zgod¹ T. Pasternaka

Uczestnicy konkursu

Krzysztof G¹sior

VII edycja konkursu „Matematyk potrafi”VII edycja konkursu „Matematyk potrafi”VII edycja konkursu „Matematyk potrafi”VII edycja konkursu „Matematyk potrafi”VII edycja konkursu „Matematyk potrafi”

Komisja Konkursowa

Przygraniczne sudeckie miasteczko
G³ucho³azy by³o w dniach 14–16 grudnia
ub.r. miejscem 1st International Confe-
rence Science for Sport and Heath, zorgani-
zowanej przez Wydzia³ Wychowania Fi-
zycznego i Fizjoterapii Politechniki Opol-
skiej. Komitetowi Naukowemu przewod-
niczy³ prof. Micha³ Kuczyñski (PO). Z za-
granicy obecni byli profesorowie Hans-
Volkhart Ulmer (Niemcy) i Frantisek
Vaverka (Czechy). Do grona przysz³ych
recenzentów prac zaproszono prof. UR
Wojciecha J. Cynarskiego i prof. dr. hab.
Kazimierza Obodyñskiego (UR).

W pierwszym dniu do przerwy obia-
dowej obrady prowadzili profesorowie:
Janusz Iskra i Grzegorz Juras, natomiast
kolejne wyk³ady plenarne przedstawili
profesorowie Barbara K³apciñska, Marcin
Czerwiñski, Wojciech J. Cynarski i Micha³
Kuczyñski. Wœród specjalistycznych ujêæ
biomedycznych i biotechnicznych auto-
rów z Politechniki Opolskiej du¿e zainte-
resowanie wzbudzi³ referat  W. Cynarskie-
go nt. Zdrowy styl ¿ycia na drodze sztuk walki
przedstawiony z perspektywy socjologicznej.

Poobiednie obrady poprowadzili:
prof. Micha³ Szepelawy i dr Zbigniew Bo-
rysiuk, a autorami kolejnych prezentacji

byli prof. Jerzy Poœpiech, dr
Stanis³aw Szczepañski, dr
Zbigniew Czajkowski, dr Wa-
c³aw Petryñski (referat
wspó³autorski z prof. Josifem
M. Fejgenbergiem z Izraela)
i prof. Grzegorz Juras.

Na wieczór przewidziano sesjê poste-
row¹, której przewodniczy³ prof. F. Va-
verka. W sesji tej wyniki badañ zaprezen-
towali m.in. doktorzy Wojciech Bajorek
i Marian Rzepko z Wydzia³u Wychowa-
nia Fizycznego UR.

16 grudnia by³y cztery wyk³ady ple-
narne – prof. Hansa-Volkharta Ulmera,
prof. Frantiska Vaverki, prof. Jana Szcze-
gielniaka oraz dr. Mariusza Miga³y, a
obrady poprowadzili prof. Marcin Czer-
wiñski i prof. Micha³ Kuczyñski.

Spotkanie w G³ucho³azach by³o zre-
alizowan¹ w gronie ok. 50 osób niewielk¹
konferencj¹ z udzia³em goœci zagranicz-
nych, przeprowadzon¹ sprawnie organi-
zacyjnie i z wyst¹pieniami na wysokim po-
ziomie naukowym. Godna pochwa³y jest
przyjêta tu multidyscyplinarna perspekty-
wa, która przy próbach naukowej inter-
pretacji zagadnieñ sportu i zdrowia, tury-
styki, rekreacji i rehabilitacji jest niezbêd-

Kazimierz Obodyñski, Wojciech J. Cynarski

Nauka dla sportu i zdrowiaNauka dla sportu i zdrowiaNauka dla sportu i zdrowiaNauka dla sportu i zdrowiaNauka dla sportu i zdrowia
miêdzynarodowa konferencja w G³ucho³azach

na. Autorzy zg³oszonych prac uzyskali tym-
czasem publikacjê abstraktów w jêzyku an-
gielskim1 . Ich prace maj¹ nastêpnie tra-
fiæ do recenzji i, w nastêpnej kolejnoœci,
do punktowanych periodyków nauko-
wych.

Dla czwórki reprezentantów Wydzia-
³u Wychowania Fizycznego UR
(W. Bajorek, W. J. Cynarski, K. Obodyñ-
ski, M. Rzepko) udzia³ w tej naukowej
imprezie by³ potrójnym sukcesem. Za-
prezentowane zosta³y wyniki prowadzo-
nych na naszym Wydziale badañ, dziekan
K. Obodyñski uzgodni³ podpisanie z Wy-
dzia³em Wychowania Fizycznego i Fizjo-
terapii Politechniki Opolskiej umowy o
wspó³pracy, a tak¿e dokonano uzgod-
nieñ dotycz¹cych dalszych badañ, kon-
ferencji, publikacji etc.

1 M. Kuczyñski, B. Wojciechowska-Maszkow-
ska [eds.], 1st International Conference Science for Sport
and Health. Proceedings, Opole University of Techno-
logy, Opole (December 15-16) 2008, ss. 132.
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„Fiesta 2008”
Zieleniec, 04-07.12.2008

Kolejny ju¿ raz ekipa
wydelegowana przez AZS
UR goœci³a na parkiecie
hali sportowej w Zieleñcu.
Tym razem dru¿yna Uni-
wersytetu Rzeszowskiego
po³¹czy³a swoje si³y z
grup¹ studentów z PWSZ
Krosno.

Charakterystyczne ¿ó³-
te koszulki, zaprojektowa-
ne specjalnie na tê okazjê,
rzuca³y siê w oczy innym
uczestnikom festiwalu

z Wroc³awia, Szczecina, Warszawy, Katowic i Poznania. Roz-
grywki rozpoczê³y siê bardzo dobrze, wygran¹ z dwiema dru-
¿ynami w koszykówce. Jednak przegraliœmy z Mieszank¹ Stu-
denck¹, któr¹ tworzyli uczniowie z Warszawy, Katowic i Po-
znania. W fu-tsalu panowie byli pewni siebie, ¿¹dni zwyciê-
stwa, w koñcu wiêkszoœæ z nich to pi³karze. Ekipa zajê³a dru-
gie miejsce. W siatkówce byliœmy najlepsi, wygrywaj¹c wszyst-
kie sety ekipa zajê³a pierwsze miejsce. W klasyfikacji ogól-
nej studenci z Rzeszowa i Krosna, czyli KROSZÓW zajêli
drugie miejsce, ustêpuj¹c zwyciêstwa niepokonanej Mieszan-
ce Studenckiej (z Warszawy, Katowic i Poznania).

MIĘDZYNARODOWYMIĘDZYNARODOWYMIĘDZYNARODOWYMIĘDZYNARODOWYMIĘDZYNARODOWY     TURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJ
PIŁKI RĘCZNEJ KOBIETPIŁKI RĘCZNEJ KOBIETPIŁKI RĘCZNEJ KOBIETPIŁKI RĘCZNEJ KOBIETPIŁKI RĘCZNEJ KOBIET

Tyczyn 2008

Wyniki:
I miejsce: Uniwersytet Preszów
II miejsce: PWSZ Jaros³aw
III miejsce: Uniwersytet Rzeszowski
Wyniki meczów:
UPr  - UR  25:15
UR   - PWSZ Jar 14:16
UPr  - PWSZ Jar 29:19
Najlepsza zawodniczka turnieju: Zukowa Kata -
Uniwersytet Preszów
Najlepsza bramkarka turnieju: Dlugosowa Katka -
Uniwersytet Preszów
Najlepsza zawodniczka z Uniwersytetu Preszów:
Sipulowa Julia
Najlepsza zawodniczka z PWSZ Jaros³aw:
Nasi³owska Wioletta
Najlepsza zawodniczka z Uniwersytetu Rzeszowskiego:
 Pasternak Izabela

MIĘDZYNARODOWYMIĘDZYNARODOWYMIĘDZYNARODOWYMIĘDZYNARODOWYMIĘDZYNARODOWY          AKADEMICKI AKADEMICKI AKADEMICKI AKADEMICKI AKADEMICKI TURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJ
PIŁKI SIAPIŁKI SIAPIŁKI SIAPIŁKI SIAPIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZNTKOWEJ MĘŻCZYZNTKOWEJ MĘŻCZYZNTKOWEJ MĘŻCZYZNTKOWEJ MĘŻCZYZN

RZESZÓW 2008

W dniach 10–11.11.2008
odby³ siê Miêdzynarodowy
Akademicki Turniej pi³ki
siatkowej mê¿czyzn organi-
zowany przez Wydzia³ WF
UR, Samorz¹d Studentów
UR, Stowarzyszenie Studen-
tów i Absolwentów UR oraz
Klub Uczelniany AZS UR,
dla uczczenia 90 rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci
i 100-lecia AZS w Polsce.

Z trzech zaproszonych ekip zagranicznych nie przyje-
chali studenci z Preszowskiego Uniwersytetu ze wzglêdu na
udzia³ w dn.11.11.2008 w Pucharze S³owacji, ale goœciliœmy
po raz pierwszy na turnieju Techniczny Uniwersytet z Ko-
szyc i Lviv State University of Vital Activity Safety, a z zespo-
³ów krajowych: UMCS Lublin, Politechnikê Lubelsk¹, UJ
Kraków, Politechnikê Rzeszowsk¹, DIVICOM Czarni Ole-
szyce, TSV Mansard Sanok, Absolwentów WSP, UR i PRz,
Reprezentacja Sponsorów FOTO-HURT oraz dwa zespo³y
gospodarzy: AZS UR- Liga i Reprezentacjê Uniwersytetu Rze-
szowskiego.

Ogromne zmagania, zaciêta rywalizacja, piêkne akcje,
ale zwyciêzca móg³ byæ tylko jeden. W przeci¹gu dwudnio-
wych rozgrywek zespo³y zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci
i znakomit¹ walkê w duchu fair play.

Klasyfikacja koñcowa:

1 Uniwersytet Rzeszowski
2 AZS UR Liga
3 TSV Mansard Sanok
4 Reprezentacja Sponsorów   FOTO-HURT
5 UMCS Lublin
6 DIVICOM Czarni Oleszyce
7 Politechnika Lubelska
8 Absolwenci WSP, UR i PRz
9 Politechnika Rzeszowska

   10 Techniczny Uniwersytet Koszyce
   11 Lwowski Uniwersytet

Bezpieczeñstwa Narodowego
   12 Uniwersytet Jagielloñski

Klasyfikacja generalna X edycji – 2008/2009
wspó³zawodnictwa sportowego szkó³ wy¿szych

woj. podkarpackiego

1 Uniwersytet Rzeszowski 35
2 PWSZ Krosno          27,5
3 KN Przemyœl 23
4 WSIiZ Rzeszów 20
5 Politechnika Rzeszowska 8,5
6 PWSW Przemyœl          17,5
7 ZKN Tarnobrzeg 6
8 PWSW Jaros³aw 7
9 PWSZ Tarnobrzeg 3



www.univ.rzeszow.pl Styczeñ – Luty 2009     45

UNIWERSYTET  RZESZOWSKI SZKOLENIA

Ko³o Naukowe Prawa Karnego
Studentów Uniwersytetu Rzeszow-
skiego „Iustitia” oraz Ko³o Naukowe
Administratywistów „Ad Rem” z Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu to organizatorzy miêdzy-
uniwersyteckiego obozu naukowego
„In Iustam Rem”, który odby³ siê
w Centrum Szkolenia Policji w Legio-
nowie w dniach 6 – 9 stycznia 2009 r.

Podczas trzech dni pobytu w CSP
studenci mieli okazjê odbyæ zajêcia
prowadzone przez kadrê dydaktyczn¹
CSP oraz zaproszonych goœci. Uda³o

siê m.in. zapoznaæ ze specyfik¹ pracy
policyjnych pirotechników, negocja-
torów i techników kryminalistyki.
Przybli¿one zosta³y równie¿ zasady
dotycz¹ce prowadzenia poœcigów.

Studenci spotkali siê tak¿e z przed-
stawicielami oddzia³u antyterrory-
stycznego, którzy zaprezentowali ró¿-
ne rodzaje broni palnej oraz przepro-
wadzili specjalnie na tê okazjê przy-

Rafa³ Skowron
Wiceprezes KNPK „IUSTITIA”

Międzyuniwersytecki obóz naukowy „In Iustam Rem”Międzyuniwersytecki obóz naukowy „In Iustam Rem”Międzyuniwersytecki obóz naukowy „In Iustam Rem”Międzyuniwersytecki obóz naukowy „In Iustam Rem”Międzyuniwersytecki obóz naukowy „In Iustam Rem”

gotowan¹ pozorowan¹ akcjê odbicia
zak³adników. Odby³ siê tak¿e przygo-
towany przez kadrê dydaktyczn¹ po-
kaz zabezpieczania miejsca wypadku
(potr¹cenia pieszego). Ka¿dy z ucze-
stników mia³ równie¿ okazjê strzelaæ
z broni pneumatycznej na strzelnicy.

W ramach obozu zrealizowana zo-
sta³a konferencja naukowa, podczas
której studenci wyg³aszali przygoto-
wane referaty z zakresu kryminalisty-
ki i dziedzin pokrewnych. Na zakoñ-
czenie obozu uczestnicy mieli okazjê
odwiedziæ Polskie Towarzystwo Kry-
minalistyczne w Warszawie, gdzie
jego wiceprezes przedstawi³ podsta-
wowe funkcje i zadania PTK, a tak¿e
zaprezentowa³ metody wykrywania
fa³szywych banknotów oraz nowocze-
sne sposoby daktyloskopowania.

Strzelnica policyjna, omawianie zasad dzia³ania broni palnej

Strzelnica

Wspólne zdjêcie z cz³onkami oddzia³u antyterrorystycznego

Spotkanie z ekspertem policyjnym od cheiloskopii
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Rok akademicki 2008/2009 jest
pierwszym, w trakcie którego na sta¿e
zagraniczne w ramach programu So-
crates Erasmus wyje¿d¿aæ mog¹ pra-
cownicy niebêd¹cy nauczycielami aka-
demickimi. Tak¹ szansê musieliœmy
wykorzystaæ. Postanowiliœmy poznaæ
biblioteki we W³oszech (Bogus³aw Dec
i Robert Radomski) oraz w Portugalii
(Barbara Dr¹¿ek, Bo¿ena Jaskowska
i Dominik Ziobro). Wszyscy na co dzieñ
pracujemy w Bibliotece Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

Wystarczy³a krótka wizyta w siedzi-
bie Erasmusa, pozytywna opinia koor-
dynatora, sporz¹dzenie Work Pro-
gramm, w którym nakreœliliœmy plan
naszych zagranicznych sta¿y oraz za³a-
twienie pozosta³ych formalnoœci. Mo¿-
na by³o zacz¹æ siê pakowaæ i wyje¿d¿aæ
w poszukiwaniu nowych doœwiadczeñ
zawodowych: pod koniec paŸdziernika
do Viterbo we W³oszech, a w listopa-
dzie do Porto w Portugalii.

Erasmus Staff Mobility w wydaniu
w³oskim

Viterbo jest 70-tysiêcznym miastem
po³o¿onym w Lacjum, niedaleko Rzy-
mu. Posiada bogate tradycje historycz-
ne i kulturalne, a równoczeœnie jest
prê¿nie rozwijaj¹cym siê oœrodkiem go-
spodarczym i naukowym.

Universita degli Studi della Tuscia,
w którym mieliœmy spêdziæ 2 tygodnie,
niedawno obchodzi³ 20-lecie swego ist-

nienia. Studiuje na nim ok. 11 tysiêcy
studentów na piêciu wydzia³ach: Agra-
ria e Scienze, Beni Culturali, Econo-
mia, Lingue i Scienze Politiche.

Ju¿ w dniu przyjazdu poczuliœmy siê
w Viterbo jak w domu – w akademiku
(bardzo nowoczesnym i komforto-
wym) na powitanie us³yszeliœmy rozmo-
wy w jêzyku polskim. Jak siê póŸniej
okaza³o, mieszka³o tu ju¿ szeœcioro
„erasmusów” z Polski. To by³o jednak
jedyne miejsce, gdzie mo¿na by³o po-
rozmawiaæ po polsku, w pracy musieli-
œmy przestawiæ siê na jêzyk angielski.

Biblioteka uniwersytecka w Viterbo,
w której odbywaliœmy sta¿, jest organi-

zmem ³¹cz¹cym w sobie piêæ niezale¿-
nych bibliotek – wszystkie wydzia³y po-
siadaj¹ bowiem swoje biblioteki, które
finansuj¹ i nad którymi sprawuj¹ pie-
czê. Ka¿da z bibliotek ma w³asnego
dyrektora, pracowników zatrudnio-
nych przez wydzia³, odrêbne regulami-
ny, zasady korzystania z ksiêgozbioru
oraz baz elektronicznych. £¹czna iloœæ
zgromadzonych voluminów to ok. 145
tysiêcy.

Studenci zapisani do biblioteki
mog¹ wypo¿yczaæ ksi¹¿ki na okres od
dwóch tygodni do jednego miesi¹ca.
Mog¹ równie¿ korzystaæ z bogatych
zbiorów zgromadzonych na p³ytach CD

oraz DVD, darmowych skanerów i kse-
rografów. Bardzo bogata jest oferta
dostêpu do czasopism elektronicznych
oraz elektronicznych baz danych (m.
in. American Chemical Society, Else-
vier Science, Emeroteca Virtuale,
ScienceDirect, Kluwer Law Internatio-
nal, Springer, Wiley-Blackwell).

Niewielkim utrudnieniem w korzy-
staniu z biblioteki jest koniecznoœæ tra-
dycyjnego zamawiania ksi¹¿ek (katalo-
gi elektroniczne s³u¿¹ tylko do przegl¹-
dania zasobów) oraz brak wolnego
dostêpu do pó³ek w czytelniach.

W trakcie pobytu mieliœmy okazjê
zaznajomiæ siê równie¿ z systemem
szkolenia bibliotekarzy we W³oszech.
Opiera siê on na studiach bêd¹cych
odpowiednikiem polskiego kierunku
„bibliotekoznawstwo i informacja na-
ukowa”, jednak kierunek taki jest na

Bo¿ena Jaskowska, Bogus³aw Dec

Z Erasmusem do bibliotek w Italii i PortugaliiZ Erasmusem do bibliotek w Italii i PortugaliiZ Erasmusem do bibliotek w Italii i PortugaliiZ Erasmusem do bibliotek w Italii i PortugaliiZ Erasmusem do bibliotek w Italii i Portugalii

Amfiteatr w Sutrii

Cabo da Roca
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zaledwie kilku w³oskich uczelniach.
Zdecydowana wiêkszoœæ bibliotekarzy
przechodzi jedynie jedno- lub dwumie-
siêczny kurs przygotowawczy. Taki obo-
wi¹zek maj¹ równie¿ studenci, którzy
chêtnie przyjmowani s¹ do pracy w bi-
bliotekach. Przynosi to obopólne korzy-
œci – student „dorabia” sobie oraz zysku-
je dodatkowy zawód, natomiast biblio-
teka nie musi martwiæ siê o niedobór
pracowników w tym, b¹dŸ co b¹dŸ, nie-
zbyt popularnym zawodzie.

Nasz pobyt we W³oszech to oczywi-
œcie nie tylko praca – popo³udniami
i w weekendy mogliœmy odwiedziæ wie-
le ciekawych miejsc, a nawet pozwoliæ
sobie na krótki trekking w Apeninach.
Poza okolicami Viterbo zwiedziliœmy
tak¿e inne rejony Lacjum oraz poblisk¹
Umbriê i Toskaniê. W drodze powrot-

nej dodatkowym „smaczkiem” by³a ma-
lutka, ale jak¿e urocza pere³ka – Repu-
blika San Marino.

Erasmus Staff Mobility w wydaniu
portugalskim

Porto to miasto pó³nocnej czêœci
Portugalii s³yn¹ce z imponuj¹cych mo-
stów oraz specyficznej atmosfery wyni-
kaj¹cej z zestawienia nowoczesnoœci
z fascynuj¹c¹ tradycj¹: starych kamie-
nic, mas¹ w¹skich uliczek i pasa¿y, su-
sz¹cego siê prania na sznurkach i oczy-
wiœcie „azulejos”, tj. przepiêknych ce-
ramicznych p³ytek zdobi¹cych fasady
budynków. Porto to równie¿ niezwyk³y
smak wina.

Przez trzy tygodnie naszym miejscem
pracy w ramach programu Erasmus

Staff Mobility by³a Biblioteka Central-
na Politechniki w Porto. Gromadz¹c
i udostêpniaj¹c ksiêgozbiór wspieraj¹cy
in¿ynierskie studia, sprawuje ona tak¿e
merytoryczny nadzór nad siedmioma bi-
bliotekami szkó³ (tj. wydzia³ów) Poli-
techniki. Jest równie¿ centrum nauki
i informacji o ca³ej Uczelni.

W Bibliotece dostêpnych jest ponad
50 tys. zbiorów, z czego blisko 30 tys.
do wypo¿yczenia. W 3-piêtrowym
i nowoczesnym budynku biblioteki,
(w którym mieœci siê ona od 2000 r.)
obowi¹zuje wolny dostêp do pó³ek
z ksiêgozbiorem, dziêki czemu mo¿li-
wy jest swobodny wybór ksi¹¿ek oraz
czasopism. Ksiêgozbiór u³o¿ony jest wg
uniwersalnej klasyfikacji dziesiêtnej,
porz¹dkuj¹cej zasoby wg dziedzin wie-
dzy. Ca³oœæ oczywiœcie chroniona jest

elektronicznym systemem zabezpiecze-
nia zbiorów.

W Centralnej Bibliotece Politech-
niki w Porto na u¿ytkowników czekaj¹
ponadto dwie pracownie komputero-
wo-internetowe oraz pracownie audio-
wizualne do korzystania z dokumentów
dŸwiêkowych oraz elektronicznych.
Du¿ym udogodnieniem s¹ równie¿ licz-
ne, rozmieszczone na terenie ca³ej
uczelni e-kioski z dostêpem do katalo-
gu komputerowego oraz bogatych
Ÿróde³ elektronicznych, a tak¿e bez-
przewodowy internet w ka¿dym po-
mieszczeniu.

Zbiory biblioteki centralnej oraz
wszystkich bibliotek wydzia³owych ska-
talogowane s¹ w (wykorzystywanym
równie¿ przez niektóre polskie biblio-
teki naukowe) systemie komputero-
wym Horizon. Zapewnia on 100% do-
stêpu do zbiorów przechowywanych
w ksi¹¿nicach.

Cech¹ odró¿niaj¹c¹ bibliotekê cen-
traln¹ w Porto od naszego codzienne-

Dziedziniec Universita degli Studi della Dziedziniec Universita degli Studi della Dziedziniec Universita degli Studi della Dziedziniec Universita degli Studi della Dziedziniec Universita degli Studi della TTTTTusciausciausciausciauscia

WWWWWycieczka w ycieczka w ycieczka w ycieczka w ycieczka w ApeninyApeninyApeninyApeninyApeniny

CoimbraCoimbraCoimbraCoimbraCoimbra
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go miejsca pracy jest du¿a iloœæ Ÿróde³
elektronicznych, udostêpnianych stu-
dentom i pracownikom uczelni. Najwa¿-
niejszym e-Ÿród³em w tym obszarze jest
baza B-on - platforma integruj¹ca najbar-
dziej presti¿owe i wartoœciowe pod wzglê-
dem naukowym publikacje wydawnictw:
Ebsco, Elsevier, IOP, Springer, Taylor
& Francis, Web of Science, Willey, Cu-
rent Contents, Blackwell, Cambridge
University Press, Oxford University Press
i in. W 2007 r. z bazy tej - wg bibliotecz-
nych statystyk - skorzysta³o ponad 47,5
tys. u¿ytkowników. Dla porównania,
w tym samym czasie wypo¿yczono 13 225
ksi¹¿ek, co znacz¹co potwierdza po-
wszechniejsze wykorzystanie Ÿróde³ elek-
tronicznych w procesie dydaktycznym
uczelni. Inne ciekawe Ÿród³a informacji
udostêpniane przez bibliotekê w sieci
uczelnianej to bazy: MyiLibrary – plat-
forma e-booków w jêzyku angielskim
z zakresu bibliotekoznawstwa i informa-
cji naukowej oraz Safari – e-booki z ró¿-
nych dziedzin wiedzy. Biblioteka central-
na w Porto prowadzi równie¿ niezwykle
ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ oko³obiblio-
teczn¹. Przygotowywanie tematycznych
wystaw we wspó³pracy z wydzia³ami (co
2–3 miesi¹ce) i opracowywanie katalo-
gów wystaw, a tak¿e organizacja w paŸ-
dzierniku tzw. tygodnia studenta I roku
(podczas którego Biblioteka staje siê cen-
trum informacji dotycz¹cych uczelni oraz
zbiorów i us³ug biblioteczno-informacyj-
nych), to najwa¿niejsze dzia³ania w tym
zakresie. Ciekaw¹ inicjatyw¹ s¹ równie¿
organizowane w Bibliotece kursy jêzyka
chiñskiego.

Przepiêkna jesieñ w Portugalii pozwo-
li³a nam zwiedziæ wiele interesuj¹cych
miejsc. Weekend w Lizbonie, zachód
s³oñca na Cabo da Roca (najdalej na
Zachód wysuniêtym przyl¹dku Europy),
wycieczki do historycznych miasteczek
portugalskich: Coimbry, Sintry, Vieny,
Ponte de Lima, wizyta w Fatimie, a tak¿e
wyprawa górska w masyw Sierra de Es-
trella to zaledwie kilka miejsc, które uda-
³o nam siê zwiedziæ podczas zawodowe-
go sta¿u w Porto. Trudno nam bêdzie
zapomnieæ równie¿ ogromn¹ goœcin-
noœæ i otwartoœæ Portugalczyków, smak
regionalnych potraw i pieczonych kasz-
tanów oraz oczywiœcie aromat i smak
wina, z którego Porto s³ynie na ca³ym
œwiecie.

***
Dziêki Erasmusowi oraz otwartoœci

naszego Uniwersytetu na wspó³pracê
miêdzynarodow¹ uda³o nam siê zdobyæ
bezcenne doœwiadczenia zawodowe
w bibliotekach w³oskich i portugalskich,
a przy okazji poznaæ piêkne zak¹tki Eu-
ropy. Dziêkujemy. Grazie i Obrigado.

Pawe³ Korzeniowski

Spotkania z KlioSpotkania z KlioSpotkania z KlioSpotkania z KlioSpotkania z Klio
Grudzieñ 2008 r. przyniós³ ze sob¹ wie-

le nowych inicjatyw w Instytucie Historii,
maj¹cych na celu promocjê historii wœród
m³odzie¿y szkó³ œrednich. 4 grudnia 2008 r.
w du¿ej auli Uniwersytety Rzeszowskiego
mia³a miejsce pierwsza prelekcja z cyklu Od
niepamiêci zachowaæ…. Podczas spotkania
przedstawicieli Œwiatowego Zwi¹zku ̄ o³nie-
rzy Armii Krajowej z kierownikiem Zak³a-
du Historii Wojskowoœci Instytutu Historii,
dr hab. prof. UR Andrzejem Olejko naro-
dzi³ siê pomys³ przygotowania szeregu pre-
lekcji historycznych, nawi¹zuj¹cych do okr¹-
g³ych rocznic narodowych, jakie przypaœæ
mia³y na lata 2008 – 2009. Poszczególne
prelekcje adresowane bêd¹ przede wszyst-
kim do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Od pomys³u do realizacji droga by³a nie-
d³uga i ju¿ 4 grudnia odby³ siê pierwszy
wyk³ad, nawi¹zuj¹cy do rocznicy odzyska-
nia niepodleg³oœci.

Zanim g³os zabra³ prof. Andrzej Olej-
ko, dyrektor Instytutu Historii prof. W³o-
dzimierz Bonusiak powita³ zebranych go-
œci, wœród których, oprócz oczywiœcie
uczniów, znalaz³a siê liczna grupa komba-
tantów i weteranów, a tak¿e nauczyciele
i przedstawiciel Podkarpackiego Kurato-
rium Oœwiaty. Nastêpnie goœcie mieli przy-
jemnoœæ obejrzeæ wystêp s³owno-muzyczny,
przygotowany przez uczniów 1. Gimnazjum
w Rzeszowie im. Kazimierza Pu³askiego pod
kierownictwem mgr Agaty Pawlak oraz mgr
Agaty Krechel-Kocój.

Nastêpnie mikrofon trafi³ w rêce pro-
fesora A. Olejko, który zaj¹³ siê kwesti¹
podkarpackich epizodów odzyskania nie-
podleg³oœci w 1918 r. Powszechnie znane
s¹ wydarzenia, jakie rozegra³y siê 11 listo-
pada 1918 r. w Warszawie. Natomiast nie-
wiele osób pamiêta, ¿e znacznie wczeœniej
na obszarze ówczesnej Galicji Zachodniej
poszczególne miasta wyzwala³y siê spod
w³adzy austro-wêgierskiej. I w³aœnie przy-
pomnieniu tych ma³o znanych, ale jak¿e
wa¿nych wydarzeñ, poœwiêci³ profesor swój
wyk³ad. Spektrum poruszanych tematów
by³o bardzo szerokie, poczynaj¹c od przy-
bli¿enia swoistej rywalizacji poszczegól-
nych miast o miano „pierwszego wolne-
go” miasta Polski, poprzez walki polsko-
ukraiñskie w Galicji Wschodniej, a koñcz¹c
na codziennoœci tamtych czasów. Nie za-
brak³o równie¿ w¹tków mi³osnych i humo-
rystycznych, jak przylot polskiego pilota
z damsk¹ bielizn¹ na podwoziu samolotu
czy o rubasznych ¿urawiejkach polskich ka-
walerzystów, w stylu Dalej panny w górê kiec-
ki, jedzie u³an jaz³owiecki!

Na koniec uczczono minut¹ ciszy pa-
miêæ poleg³ych ¿o³nierzy, którzy walczyli o
niepodleg³oœæ Polski. Powagê chwili pod-
niós³ trêbacz 21. Brygady Strzelców Podha-
lañskich z Rzeszowa.

Powy¿sza prelekcja stanowi³a pocz¹tek
cyklu. W 2009 r. odbêd¹ siê kolejne wyk³a-
dy, dotycz¹ce nastêpuj¹cej problematyki:
- Akcja AK „Burza” na Kresach Wschodnich

Rzeczypospolitej (5 marca 2009 r)
- Akcja AK „Burza” na RzeszowszczyŸnie

(maj 2009 r.)
- Powstanie Warszawskie (wrzesieñ 2009 r.)
- Podkarpackie epizody wojny obronnej Polski

1939 r. (paŸdziernik 2009 r.)
- Polskie Pañstwo Podziemne – dzia³alnoœæ

i epilog (listopad 2009 r.)
Serdecznie zapraszamy ju¿ teraz na ko-

lejn¹ prelekcjê, planowan¹ na pocz¹tek
marca 2009 r., nie tylko uczniów, ale wszyst-
kich, którzy s¹ zainteresowani powy¿sz¹ te-
matyk¹. Mo¿emy obiecaæ, ¿e nie zabraknie
ciekawych w¹tków.

9 grudnia 2008 r., w ma³ej auli Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego wystartowa³o Kino
Historyka. Pod t¹ nazw¹ kryje siê cykl co-
miesiêcznych pokazów filmów o tematyce
historycznej, wraz ze wstêpem i komenta-
rzem profesorów zajmuj¹cych siê dan¹
epok¹, w której film jest osadzony. Organi-
zatorami tej ciekawej inicjatywy s¹ dwa ko³a
studenckie dzia³aj¹ce w ramach Instytutu
Historii: Ko³o Naukowe Historyków Studen-
tów UR oraz Studenckie Ko³o Naukowe
Semper Fidelis. Organizatorzy zaprosili
uczniów rzeszowskich liceów, aby krytycz-
nym okiem spojrzeæ na wielkie produkcje
œwiatowego kina. Cykl otwarty zosta³ poka-
zem filmu Alexander  w re¿yserii Oliver’a
Stone’a. Ekspertem merytorycznym zosta³
prof. Marek Olbrycht, specjalizuj¹cy siê w
dziejach staro¿ytnego Iranu (Persji), autor
bestselleru Aleksander Wielki a œwiat irañski.

Pomys³ zorganizowania tego typu spo-
tkañ studentów i uczniów spotka³ siê z bar-
dzo du¿ym zainteresowaniem, znacznie
przekraczaj¹cym oczekiwania organizato-
rów. Ju¿ w przeci¹gu 24 godzin zarezerwo-
wane zosta³y wszystkie miejsca i pomimo
dostawiania krzese³ek i ³awek, jedynie nie-
wielka czeœæ chêtnych mog³a zmieœciæ siê
na sali. Wystarczy odnotowaæ, ¿e pomimo
i¿ impreza adresowana by³a do szkó³ rze-
szowskich, wieœci bardzo szybko dotar³y a¿
do Krosna, sk¹d tak¿e pojawi³a siê grupa
uczniów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e z powodu braku
doœwiadczenia przy organizacji tego typu
pokazów, pojawi³y siê problemy technicz-
ne, zwi¹zane ze sprzêtem multimedial-
nym, co spowodowa³o ok. 15-minutowe
opóŸnienie, ale nie wp³ynê³o to w ¿aden
sposób na przebieg samego wyk³adu prof.
M. Olbrychta czy te¿ pokaz filmu.

23 stycznia 2009 r. odbêdzie siê ko-
lejny pokaz, tym razem na temat praw-
dy i fikcji w kultowej trylogii W³adca Pier-
œcieni, do którego komentarz przedsta-
wi³ prof. dr. hab. Leszek S³upecki, w
du¿ej auli, aby jak najwiêcej chêtnych
mog³o skorzystaæ z okazji zg³êbienia kil-
ku tajemnic historii.
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Rafa³ Skowron

Archiwum XArchiwum XArchiwum XArchiwum XArchiwum X
W dniu 9 grudnia 2008 r. na Wydziale Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na zaproszenie KNPK
„IUSTITIA” goœci-
li przedstawiciele
zespo³u ds. niewy-
krytych zabójstw
KWP w Krakowie
(tzw. Archiwum
X). W dwugodzin-
nym spotkaniu
wziê³o udzia³ 200
osób. Podczas wy-
k³adu poruszona
zosta³a problema-

tyka zabójstw w Polsce i sposobów ich wykrywania. Omó-
wione zosta³y konkretne przypadki, w których po przejê-
ciu sprawy przez Archiwum X uda³o siê rozwi¹zaæ niewyja-
œnione zabójstwa sprzed lat. Studenci mieli równie¿ oka-
zjê zadawaæ pytania, co pozwoli³o lepiej poznaæ specyfikê
pracy policjantów.

6 grudnia 2008 roku w budynku
Wydzia³u Wychowania Fizycznego UR
odby³o siê spotkanie przedstawicieli
Polskiego Zwi¹zku Bokserskiego z w³a-
dzami Wydzia³u Wychowania Fizyczne-
go Uniwersytetu Rzeszowskiego. PZB
reprezentowali: prezes Jerzy Rybicki,

wiceprezes Maciej Dziurgot oraz trener
Marian Basiak. W  imieniu Wydzia³u
WF goœci przyjmowali: dziekan, prof.
dr hab. Kazimierz Obodyñski, prodzie-
kan do spraw nauki prof. dr hab. Ma-

ciej Kalina, dr hab. prof. UR Wojciech
J. Cynarski i dr Marian Rzepko.

Przedmiotem rozmów by³ obecny
stan polskiego boksu,  który kiedyœ przy-
nosi³ polskim kibicom tak wiele emocji
i dumy z osi¹gniêæ naszych reprezentan-
tów. W szerokiej dyskusji dostrze¿ono

braki wspó³czesnej
kadry trenerskiej i in-
struktorskiej. Wskaza-
no na niski poziom
wyszkolenia zawodni-
ków  i, co za tym idzie,
brak medali na mi-
strzostwach œwiata
i olimpiadach (Stani-
s³aw Bartnik – ostatni
polski br¹zowy meda-
lista w boksie, zdoby³
medal w 1992 r. na
Igrzyskach Olimpij-
skich w Barcelonie).

Zauwa¿ono równie¿, ¿e przechodzenie
uzdolnionych m³odych zawodników
z boksu amatorskiego do boksu zawo-
dowego wp³ywa na obni¿anie poziomu
walk. Nale¿y dodaæ, i¿ w prowadzonej

Przedstawicieli  Zespo³u  ds.  niewykrytych
zabójstw KWP w Krakowie (tzw. Archiwum X).

Marian Rzepko

O problemach polskiego boksuO problemach polskiego boksuO problemach polskiego boksuO problemach polskiego boksuO problemach polskiego boksu
na Wna Wna Wna Wna Wydziale Wydziale Wydziale Wydziale Wydziale Wychowania Fizycznegoychowania Fizycznegoychowania Fizycznegoychowania Fizycznegoychowania Fizycznego

dyskusji dziekan prof. dr hab. Kazimierz
Obodyñski wskaza³ na mo¿liwoœci uczel-
ni wy¿szych w kszta³ceniu kadr trener-
skich oraz realizowanie ukierunkowa-
nych na tê dyscyplinê badañ nauko-
wych, zlecanych przez ró¿ne zwi¹zki
sportowe.

Rzeszowskie rozmowy zakoñczono
sugesti¹ dalszej wspó³pracy, rozwijanej

i opartej na zgodnej symbiozie nauki
i sportu. Dobrym przyk³adem zaistnia-
³ej wspó³pracy pomiêdzy Wydzia³em
Wychowania Fizycznego i Okrêgowym
Zwi¹zkiem Bokserskim jest organizo-
wany wspólnie kurs instruktora boksu,
który w³aœnie znajduje swój fina³ –
w styczniu 2009 pierwsi absolwenci
otrzymali dokumenty ukoñczenia tego
podyplomowego studium i dziêki zdo-
bytej na uczelni wiedzy bêd¹ w stanie
zmieniæ na lepsze sytuacjê w tej dyscy-
plinie sportu.
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–   Czym mogliœmy siê pochwaliæ
w ubieg³ym roku w sporcie, o czym powin-
niœmy koniecznie wiedzieæ, jeœli chodzi o osi¹-
gniêcia sportowe naszych studentów?

– Zacznê od tego, ¿e mamy w swo-
im gronie – studentów i pracowników –
wiele indywidualnoœci i szkoda, ¿e nie
s¹ sportami olimpijskimi karate, w któ-
rym osi¹ga sukcesy œwiatowe Marta Nie-
wczas – oraz akrobatyka, w której mamy
Brygidê Sakowsk¹, wtedy nasze osi¹gniê-
cia by³yby znacznie wiêksze. Wspomnia³-
bym tu równie¿ Jakuba Gi¿ê, znakomi-
tego kulomiota, który w 2007 roku na
halowych mistrzostwach Polski zdoby³
z³oty medal, wygrywaj¹c z Tomaszem
Majewskim! W mojej dziedzinie chcia³-
bym wyró¿niæ kilku naszych studentów,
którzy wype³nili normy olimpijskie
i wziêli udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich
lub otarli siê o nie, i tylko kontuzja unie-
mo¿liwi³a im start. Po raz pierwszy w tych
Igrzyskach mieliœmy nie tylko sportow-
ców z Podkarpacia, lecz równie¿ nasze-
go studenta – Artura Brzozowskiego.
Z moich podopiecznych najwiêksze suk-
cesy odnosi³a, pochodz¹ca z Bratkowic,
Katarzyna Kwoka (III r. wf lic., niest.;
„Resovia”), która ca³y ubieg³y rok po-
œwiêci³a przygotowaniom do Olimpiady.
By³a na obozach klimatycznych w Hisz-
panii i RPA, ale kontuzja, która po kom-
plikacjach os³abi³a uk³ad odpornoœcio-
wy, poci¹gnê³a za sob¹ stan zapalny
oskrzeli i p³uc, co uniemo¿liwi³o osi¹-
gniêcie minimum olimpijskiego, z któ-
rym by sobie poradzi³a, bêd¹c w formie.
Od kilku ju¿ lat Kasia reprezentuje nasz¹
uczelniê, m.in. na akademickich mi-
strzostwach Polski, gdzie do tej pory
zdoby³a 5 z³otych medali, 1 srebrny
i 1 br¹zowy. Najbardziej udanym rokiem
w jej karierze by³ 2007 rok, w którym
zdoby³a 4 tytu³y mistrzyni Polski senio-
rów. Zwieñczeniem tych sukcesów by³o
czwarte miejsce na m³odzie¿owych mi-
strzostwach Europy w Debreczynie,
gdzie do medalu brak³o jej 8 sekund (na
20 km!). Za to 2008 by³ pechowy, choæ
zacz¹³ siê od zwyciêstwa na Halowych
Mistrzostwach Polski w Spale. Przez mie-
si¹c, w marcu 2008 roku, przebywaliœmy
na obozie w Hiszpanii, zakoñczonym
zawodami z cyklu Grand Prix IAF i pod
koniec roku startowego ponownie we
wrzeœniowych zawodach IAF, równie¿
w Hiszpanii, gdzie w ogromnym upale

uda³o siê Kasi zaj¹æ 4 miejsce wœród naj-
lepszych zawodników œwiata. Zauwa¿o-
ne tu zosta³y (przez IAF) tylko dwie za-
wodniczki z Polski – Katarzyna Kwoka
i Sylwia Korzeniowska, siostra Rober-
ta.

– Jak siê zaczê³a przygoda Katarzyny
ze sportem?

–  Przyprowadzi³ j¹ do mnie jej oj-
ciec, z którym kiedyœ razem trenowali-
œmy chód sportowy, który Kasia zaczê-
³a uprawiaæ, spodoba³ siê jej, bardzo
szybko „za³apa³a” technikê chodzenia,
okaza³o siê, ¿e ma predyspozycje do tej
dyscypliny i bardzo szybko zaczê³a osi¹-
gaæ sukcesy. Du¿y wp³yw na to mia³ fakt,
i¿ ju¿ wczeœniej trenowa³a i nie by³a „su-
rowa” –  jak siê u nas mówi – by³o jej
du¿o ³atwiej osi¹gn¹æ dobre wyniki.

– Wiem, ¿e s¹ jeszcze inne zawodnicz-
ki z naszego Uniwersytetu w kadrze, mo¿e
moglibyœmy us³yszeæ kilka s³ów o nich?

– Studentka Paulina Buziak (I r.
SUM wf., niest.; OTG „Sokó³” Mielec,
AZS UR), która te¿ wielokrotnie zdo-
bywa³a medale – w 2007 r. na m³odzie-
¿owych mistrzostwach Europy w Debre-
czynie zajê³a IX miejsce. W 2008 r. na
halowych mistrzostw Polski zajê³a II
miejsce, na akademickich mistrzo-
stwach Polski w Rzeszowie zajê³a I miej-
sce, a w Rumii by³a III. Wczeœniej na
mistrzostwach œwiata juniorów w To-
ronto zajê³a IV miejsce – co w chodzie,
gdzie sukcesy zale¿¹ od doœwiadczenia,
rokuje dobrze na przysz³oœæ. Te dwie
zawodniczki to œcis³a czo³ówka nasze-

go kraju. Chcia³bym jeszcze wspomnieæ
o najm³odszych zawodniczkach – stu-
dentkach I r. studiów dziennych na wf.
– Agnieszce Zagrodnik („Resovia”)
i Ani Serafin („Victoria” St. Wola), ob-
jêtych centralnym szkoleniem kadry
juniorek, które dopiero pierwszy rok
s¹ w kadrze seniorek, wielokrotnych
medalistkach na mistrzostwach Polski
juniorek.

– Panowie nie osi¹gaj¹ sukcesów?
– Wœród naszych studentów jest

tylko jeden zawodnik klasy olimpijskiej,
uczestnik IO w Pekinie – Artur Brzo-
zowski (II r. wf., niest.; „Sparta” St.
Wola, „Znicz” Bi³goraj). Powinien byæ
ju¿ na trzecim roku, ale w roku olim-
pijskim wzi¹³ urlop dziekañski i wszyst-
ko podporz¹dkowa³ eliminacjom i do-
skonaleniu formy. Uda³o mu siê osi¹-
gn¹æ wyznaczony cel – zostaæ olimpij-
czykiem. Przypomnê, ze osi¹gn¹³
w roku olimpijskim dziewi¹ty czas na

Krzysztof Kubala

UCZĘ NASTĘPCÓW ROBERUCZĘ NASTĘPCÓW ROBERUCZĘ NASTĘPCÓW ROBERUCZĘ NASTĘPCÓW ROBERUCZĘ NASTĘPCÓW ROBERTTTTTAAAAA KORZENIOWSKIEGO KORZENIOWSKIEGO KORZENIOWSKIEGO KORZENIOWSKIEGO KORZENIOWSKIEGO
Rozmowa z Les³awem Lassot¹ – trenerem kadry narodowej chodziarek
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œwiecie. Jest naszym pierwszym na Uni-
wersytecie (i jedynym, który u nas stu-
diuje!, bo mieliœmy kiedyœ olimpijczy-
ków-siatkarzy na WSP i uczestnika
zimowych IO) letnim olimpijczykiem.
Zapisa³ siê w historii sportu i nikt mu
tego nie odbierze. Zaczyna³ trenowaæ
w „Sparcie” St. Wola, a w chwili obec-
nej reprezentuje „Znicz” Bi³goraj, bo
tam chodzi³ do technikum. Artur
mieszka w naszym województwie, w Hu-
cisku k. Ulanowa, jest radnym w gmi-
nie Harasiuki i studiuje u nas, ale przy-
znaje siê do niego równie¿ Lubelszczy-
zna, jako do zawodnika z Bi³goraja.
Trenerem Artura jest Krzysztof Kisiel,
który trenowa³ równie¿ R. Korzeniow-
skiego.

– Czy fakt, ¿e jesteœmy uczelni¹ ze spe-
cjalistami z medycyny, fizjologii i sportu po-
maga jakoœ w osi¹ganiu lepszych wyników
trenerowi kadry? Czy czuje Pan jako prak-
tyk wsparcie teoretyków, o ile mo¿na dziêki
tej wspó³pracy poprawiæ wyniki zawodni-
ków?

– Profesor Morozow prowadzi³
doœwiadczenia dotycz¹ce badania wy-
dolnoœci organizmu w warunkach
zmniejszonej iloœci tlenu w atmosferze,
symuluj¹cych pobyt na du¿ej wysoko-
œci. Korzystaj¹ ze specjalnych namiotów
o regulowanej atmosferze p³ywacy i al-
piniœci, dziêki czemu osi¹gaj¹ lepsze
wyniki. Jednak taki namiot z wyposa-
¿eniem kosztuje ponad 30 tys. z³. Ma
je AWF Kraków, my te¿ byœmy sobie
¿yczyli, by wykorzystywaæ je w procesie
treningowym, ale bez wsparcia finan-
sowego uczelni i sponsorów nie ma na
to szans, sytuacjê pogarsza kryzys i kon-
dycja finansowa szkolnictwa. Dziêki no-
woczesnej aparaturze mo¿na by na na-
szym wydziale robiæ badania wydolno-
œciowe, pisaæ artyku³y naukowe, a my
jako trenerzy moglibyœmy dostosowy-
waæ warunki treningu do indywidual-
nych mo¿liwoœci zawodników – przejœæ
od intuicyjnych metod treningu do su-
pernowoczesnych metod naukowych.

Moim marzeniem jest, by klub AZS
UR sta³ siê bardziej profesjonalny i by
nasi studenci znaleŸli w uniwersyteckim
klubie dobre warunki do reprezento-
wania naszej uczelni i wszystkie zdoby-
wane przez nich medale i puchary sz³y
na konto macierzystego uniwersytetu,
co dla dalszego rozwoju sportu na UR
i jego promocji mia³oby kapitalne zna-
czenie. Obecnie kwestie finansowe
stoj¹ jeszcze temu na przeszkodzie.

– Dziêkujê za rozmowê i przy³¹czam
siê do tego apelu.

Krzysztof Kubala

Jak to było w Pekinie?Jak to było w Pekinie?Jak to było w Pekinie?Jak to było w Pekinie?Jak to było w Pekinie?
Rozmowa z Arturem Brzozowskim (studentem II r. wychowania fizycznego, olim-

pijczykiem w Pekinie – chodziarzem

– Olimpiada, to wysi³ek przed wyjazdem
i zaszczyt reprezentowania naszego kraju. Pro-
szê teraz, ju¿ na spokojnie, kiedy min¹³ odpo-
wiedni czas i emocje siê uspokoi³y, opowiedzieæ
o swoich wra¿eniach z Pekinu.

– Olimpiada by³a dla mnie wielkim
prze¿yciem, moim najwiêkszym osi¹gniê-
ciem i wielkim, spe³nionym marzeniem
ka¿dego sportowca. Obecnoœæ w wiosce
olimpijskiej i towarzystwo najwiêkszych
gwiazd sportu i wielu s³awnych postaci by³o
dla mnie czymœ niesamowitym, podobnie
jak przygotowania do igrzysk, a potem po-
znanie Pekinu, na co by³o zreszt¹ niewiele
czasu.

– Jak – z perspektywy aktora spektaklu
otwarcia igrzysk – ocenia Pan to wyj¹tkowe
widowisko?

– Mieliœmy jako ekipa numer 125.
Najpierw czekaliœmy sporo czasu w hali
gimnastycznej, a potem, ma³ymi kroczka-
mi poruszaliœmy siê w kierunku stadionu.
Doszliœmy tam dopiero po 1,5 godzinie od
rozpoczêcia imprezy otwarcia IO. Wejœcie
i powitanie by³o osza³amiaj¹ce. Te t³umy
na widowni i sposób, w jaki to wszystko
zosta³o zorganizowane. Nadal mam wra-
¿enie, ¿e „by³em w siódmym niebie”.

– Potem ju¿ nie by³o tak dobrze, proszê
nam powiedzieæ jak to by³o z t¹ kontuzj¹?

–  Ju¿ w Polsce z³apa³em drobny uraz,
wydawa³o siê, ¿e nic wielkiego, ¿e da siê to
naprawiæ przed startem. Wiêc ju¿ na igrzy-
ska przyjecha³em przemêczony cyklem in-
tensywnego treningu przedolimpijskiego.
Z tego rozwinê³o siê zapalenie i mia³em
przerwê w cyklu treningów. Dopiero na
piêæ dni przed startem zacz¹³em siê ruszaæ,
robiæ rozruchy, ale ci¹gle czu³em lekki ból.
Dosta³em odmiejscowo mocne œrodki
przeciwbólowe. Niestety, ju¿ na starcie ko-
lano nie wygl¹da³o tak, jak powinno wy-
gl¹daæ. Nie mia³em wyprostu w kolanie

i technicznie by³em s³aby. To by³o powo-
dem dyskwalifikacji sêdziowskiej po 15 km.

–  A co by³o potem?
– Przed startem oszczêdza³em siê, ale

na kilka meczy i startów naszych uda³o siê
dostaæ: widzia³em mecz siatkówki kobiet
Polska–Chiny, ogl¹da³em kolegê, który
rzuca³ dyskiem oraz wiele fina³ów lekko-
atletycznych – ju¿ po moim nieudanym
starcie, kiedy by³o wiêcej czasu na kibico-
wanie. Mieliœmy wejœciówki g³ównie na sta-
diony lekkoatletyczne, bo na inne zawody
musieliœmy ju¿ mieæ bilety. By³y co praw-
da bilety przyznane na ekipy, ale by³y roz-
chwytywane od razu i ciê¿ko by³o siê za³a-
paæ. Po starcie mia³em tylko dwa dni do
wylotu, wiêc zd¹¿y³em zwiedziæ jedynie
Plac Tien An Men, czêœæ „Zakazanego
Miasta” i Mur Chiñski.

– Proszê nam teraz opowiedzieæ o planach
na przysz³oœæ i czy uda siê wywalczyæ nominacjê
olimpijsk¹ do Londynu?

– W 2012 roku bêdê starszy i bardziej
doœwiadczony, bo w chodzie na 50 km
w Pekinie by³em w³aœciwie jeszcze junio-
rem. To jest dystans, który wymaga w³aœnie
doœwiadczenia i wiêkszej iloœci „obchodzo-
nych” kilometrów, m³ody wiek wcale nie
jest tu wielkim atutem. Korzeniowski mia³
27 lat, kiedy zacz¹³ odnosiæ sukcesy. Ja
mam teraz 23 lata. Myœlê, ¿e na Londyn
bêdê bardzo mocno przygotowany i zdo-
bêdê doœwiadczenie. Jeœli zdrowie dopisze
i nie bêdzie urazu, to bêdzie du¿o lepiej.
Moja kontuzja wynik³a ze zbyt du¿ego ob-
ci¹¿enia, które by³o wynikiem startów

w dwu „50” w roku olimpijskim. To okaza-
³o siê dla mnie za du¿o. Ale ¿eby wyjechaæ,
musia³em to zrobiæ. Wywalczy³em wiêc
igrzyska kosztem kontuzji i nieukoñczenia
dystansu. Ludzie ucz¹ siê na w³asnych b³ê-
dach, ale drugi raz ju¿ tego b³êdu nie zro-
biê. Oczywiœcie trzeba pamiêtaæ te¿ o tym,
¿e zamiast na b³êdach, lepiej jest siê uczyæ
na uniwersytecie.

– Dziêkujê za rozmowê, ¿yczê sukcesów na
nastêpnej olimpiadzie i pójœcia w œlady Roberta
Korzeniowskiego.

Artur Brzozowski ze z³otym medalist¹
Tomaszem Majewskim

Artur z Sylwi¹ Korzeniowsk¹
podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich

w Pekinie
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W dniach 7–9 listopada 2008 r. stu-
denci-cz³onkowie Ko³a Naukowego
„Podró¿ników”, dzia³aj¹cego na Wydzia-
le Wychowania Fizycznego UR zorgani-
zowali rajd dydaktyczno-naukowy po
górskich obszarach naszego wojewódz-
twa. W tym roku akademickim wybrali-
œmy najatrakcyjniejsze trasy Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego. G³ównym ce-
lem naszego rajdu by³o badanie ch³on-
noœci turystycznej g³ównych szlaków
Bieszczadów oraz ocena infrastruktury
turystycznej w wybranych schroniskach.

Nasza grupa sk³adaj¹ca siê z trzydzie-
stu dziewiêciu studentów i dwóch opie-
kunów: dra Krzysztofa Kubali i mgra Ja-
ros³awa Herberta, wyruszy³a autobusem
z Rzeszowa do Wo³osatego, sk¹d rozpo-
czêliœmy piesz¹ wêdrówkê po górach. Szli-
œmy czerwonym szlakiem na odcinku
Wo³osate-Ustrzyki Górne. Na pocz¹tku
szlaku maszerowaliœmy asfaltow¹ drog¹
przez las mieni¹cy siê bogactwem kolo-
rów z³otej polskiej jesieni, po oko³o dwóch
godzinach doszliœmy do altanki, gdzie zro-
biliœmy przerwê przed podejœciem na
Rozsypaniec (1262 m n.p.m.). Po wyjœciu
na po³oniny, dziêki doskona³ej widoczno-
œci, naszym oczom ukaza³a siê wspania³a
panorama najwy¿szych szczytów Bieszcza-
dów. Po zdobyciu Rozsypañca, kolejnymi
szczytami na trasie by³y: Halicz (1338 m.
n.p.m.), Kopa Bukowska (1320 m.
n.p.m.) oraz najwy¿szy szczyt Podkarpa-
cia – Tarnica (1346 m n.p.m.). Na szczy-
cie Tarnicy by³y pami¹tkowe zdjêcia i re-
feraty przygotowane przez nowych cz³on-
ków Ko³a Naukowego „Podró¿ników”,
g³ównie studentów pierwszego roku kie-
runku turystyka i rekreacja. Ich tematyka
dotyczy³a oczywiœcie Bieszczadów i miejsc,
przez które przebiega³ rajd.

Po wys³uchaniu naszych kole¿anek
i kolegów wyruszyliœmy w drogê do
Ustrzyk Górnych, gdzie czeka³ na nas
autobus, który przewióz³ nas do miej-
sca zakwaterowania w Lutowiskach.
Nasz¹ Baz¹ noclegow¹ by³o szkolne
Schronisko M³odzie¿owe PTSM Lutowi-
ska, gdzie s¹ dogodne warunki do przyj-
mowania wiêkszych grup turystów. Po
zjedzeniu posi³ku wszyscy uczestnicy
rajdu zasiedli przy wspólnym stole, by
podsumowaæ wydarzenia tego dnia.
Wiele uwag dotyczy³o przygotowania
szlaków, ich oznakowania i przepusto-
woœci. Uwagi te by³y pochlebne, studen-
ci byli przekonani, ¿e przebyty tego dnia
odcinek czerwonego szlaku jest dosko-

nale oznaczony, a na trasie w odpowied-
nich miejscach ustawione s¹ ³aweczki
dla turystów, co jest wa¿nym elementem
infrastruktury na szlaku, tym bardziej ¿e
³aweczki te s¹ dobrze wkomponowane
w krajobraz. Na koniec naszego zebra-
nia przedstawiony zosta³ plan na kolej-
ny dzieñ wêdrówki.

Drugi dzieñ rozpoczêliœmy wczesnym
rankiem i znowu autobusem udaliœmy siê
do miejsca, sk¹d zaczyna siê œcie¿ka przy-
rodnicza Wielka Rawka, prowadz¹ca na
szczyt Wielka Rawka (1307 m n.p.m.). Po
d³ugim i mêcz¹cym podejœciu zrobiliœmy
krótk¹ przerwê, po której weszliœmy na
niebieski szlak przygraniczny prowadz¹-
cy na Krzemieniec, gdzie stykaj¹ siê gra-
nice trzech pañstw: Polski, Ukrainy
i S³owacji. Po wykonaniu pami¹tkowych
zdjêæ wróciliœmy t¹ sam¹ tras¹ na Wielk¹
Rawkê, sk¹d przeszliœmy ¿ó³tym szlakiem
na Ma³¹ Rawkê (1271 m n.p.m.),
a nastêpnie zielonym szlakiem do baców-
ki PTTK Pod Ma³¹ Rawk¹. Bacówka ta
oferuje noclegi i us³ugi gastronomiczne.

Po uzupe³nieniu zapasów wody
i wysoko energetycznego po¿ywienia
ca³a grupa wyruszy³a w dalsz¹ drogê na
Po³oninê Caryñsk¹ (1297 m n.p.m.). Po
przejœciu przez drogê ³¹cz¹c¹ miejsco-
woœci Ustrzyki Górne i Wetlinê, naszym
oczom ukaza³o siê d³ugie i strome po-
dejœcie, ale ¿aden uczestnik rajdu nie
przestraszy³ siê trudów i w komplecie
wszyscy stawili siê na po³oninie. Wysi³ek
zosta³ nagrodzony piêknym widokiem
zachodz¹cego s³oñca. By³a to wymarzo-
na chwila dla wêdruj¹cych w naszych
szeregach amatorów fotografii. Cen¹
tych pejza¿y by³a droga powrotna
w ciemnoœciach po lesie. Dobrze, ¿e do-

œwiadczenie nauczy³o nas, aby zawsze
zabieraæ ze sob¹ latarki, które oœwietli³y
nam drogê i bezpiecznie wróciliœmy do
Ustrzyk Górnych, sk¹d pojechaliœmy do
bazy w Lutowiskach.

Podobnie jak poprzedniego wieczo-
ru, dzieñ koñczy³o zebranie, którego te-
matem by³a ocena stopnia dewastacji
szlaków spowodowana wzrostem liczby
turystów odwiedzaj¹cych Bieszczadzki
Park Narodowy oraz mo¿liwe sposoby
ochrony i regeneracji unikatowej flory.
Wszyscy uczestnicy rajdu starali siê wyra-
ziæ w tej sprawie swoje zdanie. Wiele mó-
wiono o wydeptaniu szerokich œcie¿ek na
najczêœciej uczêszczanych szlakach, ta-
kich jak: czerwony szlak przez Po³oninê
Caryñsk¹ i Szeroki Wierch, jak i poma-
rañczowy szlak ³¹cz¹cy Wielk¹ i Ma³¹
Rawkê. Na tych odcinkach widoczne by³y
prace zmierzaj¹ce do ograniczenia de-
wastacji i regeneracji zadeptanej roœlin-
noœci górskiej. Prace te polega³y g³ównie
na instalacji poziomych siatek ochron-
nych na krawêdziach szlaków, jak i usta-
wianiu drewnianych barierek wzd³u¿

Bieszczady. Nasze panie przed wyruszeniem na szlak

Bieszczady. Ostatni dzieñ listopadowego lata.
Poœrodku opiekun mgr Jaros³aw Herbert

Rados³aw Maziarz
Ko³o Naukowe „Podró¿ników”

Studencki Rajd Bieszczady (listopad 2008 rStudencki Rajd Bieszczady (listopad 2008 rStudencki Rajd Bieszczady (listopad 2008 rStudencki Rajd Bieszczady (listopad 2008 rStudencki Rajd Bieszczady (listopad 2008 r.).).).).)
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stromych podejœæ, co zapobiega nie tyl-
ko zbaczaniu ze szlaków, ale jest pomoc-
ne przy wspinaczce.

Trzeci dzieñ naszego rajdu roz-
pocz¹³ siê wczeœnie rano, po posprz¹ta-
niu i spakowaniu rzeczy opuœciliœmy
schronisko PTSM. Nie by³o to nasze
po¿egnanie z gmin¹ Lutowiska, gdy¿
w ostatni dzieñ naszego rajdu postano-
wiliœmy przejœæ œcie¿k¹ po ekomuzeum
„Trzy Kultury”, prowadz¹c¹ wokó³ Lu-
towisk. Œcie¿ka ta ma d³ugoœæ trzynastu
kilometrów, na trasie rozmieszczonych
jest czternaœcie tablic z informacjami
historyczno-przyrodniczymi, poœwiêco-
nych zabytkom dawnej architektury
i przyrody tego terenu, takim jak m.in.:
kirkut, ruiny synagogi, stara szko³a
¿ydowska, cmentarz greckokatolicki,
stare bojkowskie chaty – chy¿e, neogo-
tycki koœció³ i stara polska szko³a.

Po przejœciu ca³ej trasy wróciliœmy na
parking do autobusu, którym ruszyliœmy
w drogê powrotn¹. W czasie jazdy
uczestnikom obozu rozdana zosta³a
anonimowa ankieta przygotowana przez
mgra Jaros³awa Herberta. Jej pytania
dotyczy³y znajomoœci odwiedzonego te-
renu. Analiza ankiety da obraz wiedzy
studentów na temat Bieszczadzkiego
Parku Narodowego.

Ten tekst zacznê od kilku wa¿nych
dla mnie pytañ:
1. Czym, dla nas studentów, by³ ten wy-

jazd?
2. Czy da³ nam on jakiekolwiek efek-

ty, czy przybli¿y³ omawian¹ na wyk³a-
dach i zajêciach problematykê?

3. Czy jesteœmy zadowoleni z takiej w³a-
œnie formy odbycia praktycznych za-
jêæ przedmiotu?
Studiowanie turystyki i rekreacji zo-

bowi¹zuje nas do wielu wyjazdów, za któ-
re p³acimy z w³asnej kieszeni. Ten wy-
jazd móg³ byæ dla nas kolejn¹ okazj¹ do
pozbycia siê pieniêdzy. Niektórzy uwa-
¿ali, ¿e nie ma sensu w nim uczestniczyæ,
przecie¿ to samo mog³o zostaæ przed-
stawione na kilku wyk³adach i problem
by³by z g³owy. Bo czy nie lepiej ponu-
dziæ siê na wyk³adzie, lub w ogóle na
niego nie przyjœæ, a potem jakoœ sobie
zaliczyæ ten przedmiot?

Tu pojawia siê pytanie: czy tak w³a-
œnie powinno byæ, czy te¿ zaproponowa-
na przez Wydzia³ forma odbycia zajêæ
wyjazdowych ma racjê bytu? Podejrze-
wam, ¿e w pierwszym przypadku przema-

wia „stary”, jeszcze dosyæ powszechny po-
gl¹d studentów, rodem z poprzedniej
epoki, nazywany „3Z” – „zakuæ, zdaæ
i zapomnieæ”. Nowe przyjmuje siê z opo-
rami i zawsze kusi nas, ¿eby pójœæ na skró-
ty, jak chadzano niegdyœ. Nie wiem czy
nie przesadzê, porównuj¹c to do sytuacji,
kiedy instruktor chce nauczyæ kursanta
jazdy samochodem, nie daj¹c mu ani
razu mo¿liwoœci posiedzenia za kó³kiem.
Kto ma wyobraŸniê domyœli siê, jak mo¿e
wygl¹daæ dalsza „kariera drogowa” takie-
go kierowcy i los tych, których spotka on
na swojej drodze.

W naszym przypadku, jeœli ograni-
czymy siê wy³¹cznie do teorii, ofiar bê-
dzie mniej, i w pierwszej kolejnoœci bê-
dziemy nimi my sami, nie umiej¹c prze-
prowadziæ automatycznie wszystkich
czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem
grupy turystycznej i za³atwiæ wszystkich
spraw „technicznych”, które pojawiaj¹
siê zawsze w trakcie ka¿dej imprezy.

Pewnie dlatego w trakcie jednego
z wyk³adów w Rymanowie móg³ pojawiæ
siê problem animacji. Bo animacja i re-
kreacja w obiektach noclegowych to bar-
dzo pokrewne dziedziny, ale ³atwiej
dojœæ do tego na w³asnym przyk³adzie,
a nie dopiero wtedy, gdy ju¿ przepro-
wadzimy nieudany eksperyment na p³a-
c¹cych za imprezê turystach, którzy z ra-
cji niezadowolenia nigdy ju¿ do naszej
firmy nie powróc¹ i opowiedz¹ wszyst-
kim swoim znajomym, jak nudzili siê
wieczorami na naszych wyjazdach.

Ciekawi mnie czy s¹ organizowane
kursy na animatorów, by³oby to dla nas,
studentów turystyki i rekreacji, bardzo
przydatne w ¿yciu zawodowym.

Dr Rzepko na wyjeŸdzie po³¹czy³
dwie formy przekazywania wiedzy:
1. studenci sami rozwi¹zuj¹ problem po-

Pawe³ Wolan, II r. turystyka i rekreacja UR

Refleksje po wyjazdowychRefleksje po wyjazdowychRefleksje po wyjazdowychRefleksje po wyjazdowychRefleksje po wyjazdowych zajęciach studyjnych: zajęciach studyjnych: zajęciach studyjnych: zajęciach studyjnych: zajęciach studyjnych:
rekreacja w obiektach noclegowychrekreacja w obiektach noclegowychrekreacja w obiektach noclegowychrekreacja w obiektach noclegowychrekreacja w obiektach noclegowych

Bal przebierañców to czêœæ umiejêtnoœci,
jakie powinni posiadaæ studenci turystyki
i rekreacji

Uczestnicy zajêæ podczas zwiedzania
austriackiego cmentarza wojennego

z czasów I wojny œwiatowej

Uczymy siê prowadziæ imprezê
i sami nieŸle siê bawimy

przez wczeœniejsze przygotowanie siê;
2. forma wyk³adu jest wa¿na dla wszyst-

kich.
Pozostaje problem finansowy wyjaz-

du. Dla jednych takiego problemu nie
ma wcale, inni go odczuwaj¹. W prakty-
ce wysz³o tak, ¿e dobrze zorganizowany
wyjazd, odpowiednio dobrany oœrodek
i transport nie poci¹gnê³y za sob¹ zna-
cz¹cych kosztów finansowych. W przy-
padku tej eskapady nikt nie skar¿y³ siê

na to, ¿e koszty wyjazdu s¹ dla niego za
wysokie.

Podczas powrotu do Rzeszowa widaæ
by³o na twarzach studentów uœmiechy.

£¹cz¹c przyjemne z po¿ytecznym,
osi¹gnêliœmy najlepsze efekty.
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W roku 2008 wydaliœmy wszystkie
zaplanowane do wydania prace. Na ry-
nek ksiêgarski trafi³o 100 tytu³ów
z planu wydawniczego, w tym: 38 publi-
kacji naukowych zwartych i 40 zbioro-
wych, 10 skryptów, 5 „Zeszytów Nauko-
wych UR”, 4 „Przegl¹dy Medyczne UR”,
2 „Przegl¹dy Naukowe Kultury Fizycznej
UR” i pismo politologów „Polityka
i Spo³eczeñstwo”. £¹czna objêtoœæ wyda-
nych publikacji wynios³a 1593 ark. wyd.,
a ³¹czny nak³ad 25 168 egz. Na podkre-
œlenie zas³uguje terminowe wydrukowa-
nie 15 prac habilitacyjnych i 14 ksi¹¿ek
w oprawie twardej oraz opatrzenie wie-
lu ksi¹¿ek kolorowymi ilustracjami. Wy-
daliœmy ponadto 20 tytu³ów w objêtoœci
200 ark. wyd. i w ³¹cznym nak³adzie 9000
egz. w ramach us³ug wydawniczo-poli-
graficznych sfinansowanych w ca³oœci
przez zleceniodawców. W sumie do r¹k
czytelników trafi³o 120 tytu³ów o objê-
toœci 1800 ark. wyd. i ³¹cznym nak³adzie
34 168 egz.

Ponadto ukaza³o siê 6 numerów „Ga-
zety Uniwersyteckiej” i kilkanaœcie publi-
kacji informacyjnych w oprawie broszu-
rowej, takich jak informatory, abstrak-
ty, zarz¹dzenia, regulaminy, foldery, oraz
bardzo du¿a iloœæ akcydensów.

Wszystkie ksi¹¿ki zosta³y wydrukowa-
ne w Drukarni UR. S¹ one prezentowa-
ne na okolicznoœciowej wystawie nowo-
œci w holu budynku g³ównego UR przy
al. Rejtana 16c. Drukarnia UR drukuje
równie¿ i oprawia „Kwartalnik Edukacyj-
ny” dla Podkarpackiego Centrum Edu-
kacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz cza-
sopismo Miêdzywydzia³owego Instytutu
Filozofii UR „Sofia”.

Najwiêcej tytu³ów zosta³o wydanych
dla Wydzia³ów: Wychowania Fizycznego
(16), Ekonomicznego (12), Pedagogicz-
no-Artystycznego (12), Filologicznego
(12) oraz Prawa (10).

Staraliœmy siê, aby nasze ksi¹¿ki wy-
ró¿nia³y siê wzorowym opracowaniem
jêzykowo-stylistycznym, w³aœciw¹ re-
dakcj¹ techniczn¹, by by³y wzbogacone
kolorowymi ilustracjami, indeksami
i streszczeniami obcojêzycznymi,  by sta-

nowi³y Ÿród³o satysfakcji dla autorów
i przyci¹ga³y czytelników piêknymi
ok³adkami. By³o to mo¿liwe dziêki do-
œwiadczonym pracownikom Redakcji
i Drukarni UR oraz nawi¹zaniu wspó³-
pracy z uzdolnionymi artystami plasty-
kami.

Ostatnio ukaza³y siê dwa nowe pe-
riodyki – „Limes”. Studia i materia³y
z dziejów Europy Œrodkowo-Wschod-
niej oraz „Sacrum et Decorum”. Ma-
teria³y i studia z historii sztuki sakral-
nej. Ten ostatni w formacie A4, w ko-
lorze, na papierze kredowym, w ele-
ganckiej szacie graficznej. Promocja
pierwszego numeru „Sacrum et Deco-
rum” odby³a siê 18 lutego 2009 r.
o godz. 12 w Rzeszowie, w Centrum
Dokumentacji Wspó³czesnej Sztuki Sa-
kralnej przy ul. Dekerta 2.

Szanowni Czytelnicy „Gazety UR”,
korzystaj¹c z okazji, pragnê gor¹co zapro-
siæ wszystkich na stronê internetow¹ Wy-
dawnictwa UR: http://wydawnic-
two.univ.rzeszow.pl zawieraj¹c¹ kom-
pletn¹ i aktualn¹ ofertê wydawnicz¹ na-
szej oficyny oraz m.in. informacje nie-
zbêdne dla autorów pragn¹cych wydaæ
ksi¹¿kê w Wydawnictwie UR. Daje ona
mo¿liwoœæ szybkiego odnalezienia szuka-
nej publikacji, wygodnego zamawiania,
œledzenia nowoœci i zapowiedzi wydawni-
czych oraz zapoznania siê z adresami ksiê-
garñ, z którymi wspó³pracujemy.

K O M U N I K A T
Wydawnictwa UR

Wydawnictwo UR zachêca Au-
torów i Redaktorów ksi¹¿ek wyda-
nych w 2008 i 2009 roku do pro-
mowania swoich dzie³. Równocze-
œnie oferuje wszelk¹ pomoc w or-
ganizowaniu spotkañ promocyj-
nych.

Kontakt:
mgr Ewa Kuc (kolporta¿)
tel. 017 872 13 69

Stanis³aw Dudziñski
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S p r o s t o w a n i e
W poprzednim wydaniu Gazety Uniwersyteckiej (Nr 6/2008) niepoprawnie zamieszczono nazwisko
prof. dra hab. Andrzeja Andrusiewicza z Instytutu Socjologii UR. Zainteresowanego i czytelników przepraszamy.


