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Aktualnoœci

Z obrad Senatu UR
W czasie posiedzenia Senatu UR 18 grudnia 2003 r. 
wrêczono Dyplomy Uznania Rektora najlepszym ab
solwentom studiów magisterskich. Prowadzący ob
rady Rektor UR prof. Włodzimierz Bonusiak wrę- 
czyt 9 osobom dokumenty potwierdzające nieprze- 
ciêtne wyniki podczas studiów.

Nastêpnie dr hab. prof. UR Stanistaw Sagan, pro
rektor ds. wspótpracy z zagranicą, przedstawit oce- 
nê dotychczasowej wspótpracy UR z zagraniczny
mi uczelniami. Rzeczą najwa¿niejszą jest umocnie
nie dotychczasowych kontaktów ze szkotami 
wy¿szymi Euroregionu Karpackiego oraz nawiąza
nie wspótpracy ze znaczącymi uniwersytetami z in
nych regionów. Z najbliższymi naszemu Uniwersy
tetowi uczelniami z Ukrainy i Stowacji mamy od 
kilku lat podpisane umowy; niektóre z nich są wzbo
gacane o nowe formy wspótpracy. Wzrasta zaintere
sowanie naszym Uniwersytetem wœrôd uczelni wę
gierskich i skandynawskich. W wyniku wstêpnych 
porozumień w przysztoœci powinny byæ zawarte umo
wy o wspótpracy w takich dziedzinach jak biotech
nologia i rolnictwo. Obecnie mamy 28 umów, jest 
szansa na rozwój bezpoœrednich kontaktów między 
poszczególnymi instytutami i katedrami, o ile takie 
jeszcze nie występują. Etapem kolejnym powinny 
byæ wspólne, międzynarodowe wnioski o granty i ich 
realizacja. Są szanse na duże projekty finansowane 
z UE oraz Funduszu Wyszehradzkiego.

Niedawna kontrola w UR programu Sokrates/Era- 
smus wypadta pomyœlnie. UE przyznata nam dy
plom, który zwiększa o 100% wymianę studentów. 
Wyjeżdżają osoby spetniające wszystkie warunki 
międzynarodowych porozumień, nie byto żadnych 
uwag ze strony uczelni partnerskich. Studenci są 
bardzo dobrze przygotowani językowo i meryto
rycznie.

Podejmując stosowną uchwatę, Senat wyrazit 
zgodę na nowe umowy z 6 uczelniami z Gruzji, 
Rumunii, Stowacji i Węgier. Umowa z Gruzją wy- 
wotata szczególne zainteresowanie senatorów. Re
ferujący tę tematykę prorektor S. Sagan powiedziat, 
że jest to inicjatywa wtadz rządowych po wizycie 
rządowej delegacji Gruzji w Polsce. Gruzini bardzo 
chcą z nami wspôtpracowaæ w dziedzinie ekonomii 
i prawa.

Nowoœrà w najbliższym czasie w naszym uni
wersytecie będą organizowane przez Międzywy- 
dziatowe Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych kursy języka polskiego dla studentów ob
cokrajowców przebywających w UR.

Koszt wspótpracy międzynarodowej w ubiegtym 
roku nie przekraczał 110 000 zł, przy czêœciowym 
finansowaniu z tego budżetu „Letniej szkoty” oraz 
programu Leonardo da Vinci. O kwotach przezna
czonych w tym roku będzie dyskutowat Senat pod
czas debaty nad budżetem UR w 2004 r.

Z kolei gtos zabrat Pawet Stawarz, przewodni
czący Samorządu Studenckiego UR, który przed- 
stawit sprawozdanie z dziatalnoœci Zarządu Uczel
nianej Rady Samorządu Studentów za okres ostat- 

nich dwóch lat. Początek kadencji to czas pracy 
organizacyjnej, tworzenie jednej uczelnianej organi
zacji z trzech samodzielnych jednostek. Stąd sporo 
czasu poświecono wypracowaniu optymalnych do
kumentów organizacyjnych, w tym regulaminu. Nie 
zaniedbywano też innych wa¿nych spraw: szero
ko rozumianej współpracy na forum uczelni i poza 
Uniwersytetem, promocji kultury studenckiej na fo
rum społeczności Podkarpacia i Polski oraz spraw 
bieżących studentów UR.

W Uniwersytecie działa Parlament Studentów UR, 
w skład którego wchodzą przedstawiciele wszyst
kich wydziałów, organizacji działających w uczel
ni, rady mieszkańców i komisji: kultury, prawnej, 
socjalno-ekonomicznej, ds. współpracy z zagrani
cą, komisji ds. nauki. Sztandarowymi imprezami 
samorządu są m.in. coroczne juwenalia, wampiria- 
dy (akcje promujące honorowe krwiodawstwo), pre
zentacje dorobku kulturalnego różnych form studenc
kiej aktywności, imprezy dla studentów pierwsze
go roku studiów.

W najbliższym czasie samorząd planuje kilka śro
dowiskowych spotkań w ramach Targów Eduka
cyjnych. Ich celem będzie prezentacja tegorocznej 
oferty UR dla maturzystów. Samorząd Studentów 
UR nawiązał też kontakty z urzędem pracy, gdzie 
organizowano szkolenia dla studentów ostatnich lat 
nauki.

W kilku miastach Podkarpacia Samorząd z UR 
zorganizował imprezy z cyklu: „studenci przeciw
ko wypadkom i narkotykom, czyli bezpieczne wa
kacje”. Obecnie Samorząd koncentruje się na pra
cach związanych z reaktywowaniem radiowęzła 
„Fenix”. Działania prowadzone są we współpracy 
z Rozgłośnią Polskiego Radia w Rzeszowie.

Dzięki zawartym porozumieniom studenci UR ko
rzystają ze znacznych zniżek w wielu instytucjach 

18 grudnia 2003 r. podczas posiedzenia Senatu UR JM Rektor prof. Włodzimierz Bonusiak wręczył najlepszym 
absolwentom trzech wydziałów Dyplomy Uznania Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce. To szczególne 
wyróżnienie otrzymali absolwenci UR: Anna Borowicz, Marcin Bartnik, Krzysztof Chrząszcz, Michał Fac, Robert 
Krupa (wszyscy z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego), Czesław Kłak (z Wydziału Prawa), Adrianna 
Bajda, Agnieszka Guzina i Hubert Kotarski (z Wydziału Socjologiczno-Historycznego).

Rzeszowa. Powodzeniem nie tylko wśród humani
stów cieszą się studenckie premiery w Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej i premiery w kinie „Helios”.

Następnie Senat UR zajmował się zasadami po
stępowania przy mianowaniu osób nieposiadających 
tytułu naukowego profesora na stanowisko profeso
ra nadzwyczajnego UR oraz przedłużania miano
wania na czas nieokreślony. Przeważały głosy, że 
sprawą niezwykle ważną w tym procesie będą 
opinie profesorów tytularnych z danej dziedziny. 
Zwracano też uwagę, że w propozycji nowej usta
wy o szkolnictwie wyższym (poddanej niedawno 
pod dyskusję środowisku akademickiemu) mniej jest 
zapisów o obowiązujących konkursach na stano
wiska profesorskie. Każda uczelnia będzie musia- 
ła wypracować zasady, jak ma postępować z dok
torami habilitacyjnymi i kiedy zaliczyć ich do grona 
profesorów. Po dyskusji senatorowie postanowili 
propozycję uchwały skierować do Senackiej Ko
misji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych 
i Współpracy z Zagranicą, skąd wróci znowu na 
Senat.

W dalszej części obrad Senat jednomyślnie przy
jął projekt uchwały w sprawie medalu Uniwersyte
tu Rzeszowskiego i zasad jego przyznawania. Se
natorowie przegłosowali też uchwałę, o której dys
kutowali na poprzednim posiedzeniu Senatu - 
o zwrocie pobieranych przez nauczycieli akademic
kich stypendiów doktorskich i habilitacyjnych. Oso
by, które do 5 lat po zakończeniu przewodu zmienią 
miejsce pracy, będą musiały zwrócić koszty ponie
sione przez nasz Uniwersytet. Również uchwała 
w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnie
nia przez pracowników UR była szczegółowo dys
kutowana podczas listopadowego posiedzenia Se
natu. Po dyskusji i wyjaśnieniu niektórych zapisów 
Senat przegłosował uchwałę, która w perspekty
wie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, po
działu niektórych wydziałów w UR i procesu akre
dytacji ma szczególną wartość. Dokumenty te zo
stały przekazane do jednostek UR.
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Profesor
Alojzy Zielecki

Historyk i dydaktyk historii

Mariola Hoszowska

12 grudnia 2003 r. uroczystym spotkaniem 
w sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 
uczczono siedemdziesięciolecie urodzin prof. 
dra hab. Alojzego Zieleckiego. Obok władz 
i pracowników naukowych uczelni, rodziny 
i przyjaciół, uroczystość zgromadziła liczne 
grono historyków i dydaktyków historii z Uni
wersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Wrocławskiego, Zielo
nogórskiego, Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie, Akademii Świętokrzyskiej, Pol
skiego Towarzystwa Historycznego i Redak
cji „Wiadomości Historycznych”. Referaty 
naukowe, analizujące dokonania Profesora 
na gruncie badań dydaktycznych i historycz
nych wygłosili: prof. dr hab. Adam Suchoń- 
ski z Uniwersytetu Opolskiego i prof. dr hab. 
Feliks Kiryk z Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie. W imieniu władz uczelni głos 
zabierali: JM Rektor UR prof. dr hab. Wło
dzimierz Bonusiak, dziekan Wydziału So
cjologiczno-Historycznego prof. dr hab. Le
sław Morawiecki oraz dyrektor Instytutu Hi
storii prof. dr hab. Jerzy Motylewicz. Księgę 
Pamiątkową „Historia. Społeczeństwo. Wy
chowanie”, ofiarowaną Jubilatowi, zaprezen
tował prof. dr hab. Jerzy Maternicki. Podzię
kowania za wieloletnią współpracę Profeso
ra z PTH złożyła wiceprzewodnicząca 
Zarządu Głównego Towarzystwa, Zofia Ko
złowska. Z podobnymi wyrazami uznania 
zwrócił się do Jubilata redaktor naczelny 
„Wiadomości Historycznych” prof. dr hab. 
Jerzy Centkowski. Programową część uro
czystości zamknęło wystąpienie dr Marioli Ho
szowskiej, która w imieniu uczniów Profesora 
podziękowała za troskę i dotychczasowy 
trud, włożony w rozwój naukowy pracowni
ków Zakładu Dydaktyki Historii. Odczytano 
także nadesłane życzenia i gratulacje od Mi
nister Edukacji Narodowej i Sportu, Krystyny 
£ybackiej, a także od władz trzech Uniwersy
tetów: Gdańskiego, w Białymstoku i w Pozna
niu oraz imienne od pracowników naukowych 
wielu ośrodków akademickich w kraju.

Profesor Alojzy Zielecki - znakomity dy
daktyk historii, badacz historii regionalnej XIX 

i XX wieku, współtwórca Studium Historycz
nego rzeszowskiej WSP (obecnie UR), uro
dził się 22 marca 1933 r. w Uluczu w powie
cie brzozowskim. Po ukończeniu Liceum 
Pedagogicznego w Sanoku (w 1953 r.) roz
począł studia historyczne w krakowskiej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej. Od 1957 r. 
przez siedemnaście lat pracował w Liceum 
Ogólnokształcącym, a później Technikum 
Ekonomicznym w Twardogórze w woje
wództwie wrocławskim. Zdobyte doświadcze
nia pedagogiczne wpłynęły na rozwój nauko
wych zainteresowań dydaktycznych, co za
owocowało obronioną w 1973 r. rozprawą 
doktorską Efektywność pracy domowej 
w nauczaniu historii, napisaną pod kierun
kiem prof. dra hab. Tadeusza Słowikowskie
go. W 1974 r. rozpoczął pracę w Rzeszowie, na 
stanowisku adiunkta w WSP. W 1978 r. została 
opublikowana rozprawa pt. Struktura treści 
a myślenie historyczne, będąca podstawą ha
bilitacji, zatwierdzonej przez Centralną Komi
sję Kwalifikacyjną w 1983 roku.

Prof. Alojzy Zielecki zawsze potrafił umie
jętnie łączyć pracę badawczą, dydaktyczną 
i organizacyjną. Dwukrotnie pełnił funkcję 
prodziekana, a czterokrotnie dziekana. Ostat
nią kadencję zakończył w roku akademic
kim 2001/2002 jako dziekan Wydziału So
cjologiczno-Historycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Do dziś pozostaje nieoce
nionym kierownikiem Zakładu Dydaktyki 
Historii. Wyrazem uznania dla kwalifikacji na
ukowych było powierzenie Jubilatowi 
w 1989 r. przez Zarząd Główny PTH prze
wodnictwa Komisji Dydaktycznej Towarzy
stwa. Od lat jest wybitnym rzeczoznawcą Mi
nisterstwa Edukacji Narodowej i Sportu w za
kresie szkolnych podręczników historii. 
Efektywnie działa w środowisku rzeszow
skich nauczycieli jako organizator licznych 
kursów, konferencji oraz jako przewodniczą
cy zespołu kwalifikacyjnego do spraw spe
cjalizacji zawodowej nauczycieli historii i wie
dzy o społeczeństwie. W uczelni wypromo
wał ponad trzystu magistrów i czterech 
doktorów.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych 
z dziedziny dydaktyki historii należy zaliczyć 
następujące publikacje książkowe: Środki 
dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu się hi
storii (Rzeszów 1976), Kierowanie pracą 
domową ucznia w nauczaniu historii (War
szawa 1976), Struktura treści a myślenie 
historyczne (Rzeszów 1978), Dydaktyka 
historii. Poradnik dla studentów (Rzeszów 
1981), Mapa w nauczaniu historii (Warsza
wa 1984), Role i funkcje podręcznika histo
rii (Rzeszów 1984). Był także redaktorem 
bądź współredaktorem prac zbiorowych, 
m.in.: Metodologiczne i dydaktyczne pro
blemy historii regionalnej (Rzeszów 1977), 
Warsztat pracy nauczyciela historii (Rze
szów 1988), Muzeum w nauczaniu historii 
(Rzeszów 1989), Aktywizacja uczniów 
w nauczaniu historii (Rzeszów 1989), Cele 
i treści kształcenia historycznego (Rzeszów 
1996), Organizacja studiów historycznych 
(stacjonarnych i zaocznych) w uniwersyte
tach i wy¿szych szkołach pedagogicznych 
(Kraków 1996), Kształcenie nauczycieli 
a cele edukacji historycznej (Rzeszów 
1997), Przeszłość w szkole przyszłości. 
Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Na
ukowej „Podręczniki historii dla szkoły XXI 
wieku”, Częstochowa 20-22 V 1997 (Czę
stochowa 1997), Praktyczne kształcenie 
kandydatów na nauczycieli historii (Rze
szów 1998), Edukacja historyczna w refor
mowanej szkole, cz. I-II (Kraków 2000).

Przedmiotem badań źródłowych prof. A. Zie- 
leckiego były także dzieje miast galicyjskich: 
Tyczyna, Sanoka, Dębicy, Ropczyc, Mielca, 
£ańcuta, Przeworska i Leżajska. Liczne studia 
poświęcił ruchowi niepodległościowemu i or
ganizacjom paramilitarnym na ziemiach pol
skich przed I wojną światową.

Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i or
ganizacyjne Jubilata były wielokrotnie hono
rowane i nagradzane, m.in. odznaką „Zasłu
żonego dla Województwa Rzeszowskiego”, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficer
skim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

W środowisku naukowym uznanie budzą 
nie tylko wiedza, profesjonalizm i talent dy
daktyczny prof. Alojzego Zieleckiego, ale 
w równym stopniu skromność, życzliwość, 
bezinteresowność i wyrozumiałość.

Jubilatowi życzymy długich lat życia, dal
szych osiągnięć twórczych i sukcesów dy
daktycznych!

dr Mariola Hoszowska, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii 
IH UR



Styczeñ 2004, nr 1 (24 ) »■»■w».»'«»^.,»
Wydawnictwo UR

Publikacje Wydawnictwa UR 
z 2003 roku

Stanisław Dudziñski

W roku 2003 wydaliœmy 63 tytuły, w tym 36 publikacji 
naukowych, 6 skryptów, 9 „Zeszytów Naukowych”, 
3 „Przeglądy Medyczne UR”, Pismo Filozofów Kra
jów Słowiańskich „Sofia” oraz 8 wznowień o łącznej 
objêtoœci 1030 arkuszy wydawniczych. Poniżej przed
stawiamy wykaz publikacji z poszczególnych dzie
dzin wiedzy:

NAUKI EKONOMICZNE
Czudec A. (red.), Regionalne uwarunkowania eko
nomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiej
skich, t. 1 i 2, 432 + 380 s., 30,0 zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządza
nie 1, red. J. Kitowski, 240 s., 8,0 zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
nr 9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 
1, red. M. Grzybek, 196 s., 8,0 zł

NAUKI HUMANISTYCZNE
Archeologia
Czopek S., Pradzieje Polski południowo-wschod
niej, wyd. 2, 220 s., 20,0 zł
Pelisiak A., Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeń
stwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych 
na Niżu Polskim, 264 s., 18,0 zł

Filozofia
Zachariasz A. L. (red.), Narody słowiańskie wobec 
globalizacji, 312 s., 20,0 zł
Zachariasz A. L. (red.), Sofia 3. 470 s., 10,0 zł

Historia
Andrusiewicz A. (red.), Polska i jej wschodni sąsie- 
dzi, t. 3, 320 s., 20,0 zł
Bonusiak W., Polska podczas II wojny œwiatowej, 
wyd. III, 412 s. 25 zł
Budzyński Z. (red.), Studia i materiały z dziejów 
społecznych Polski południowo-wschodniej, t. 1, 
344 s., 19,0 zł
Budzyński Z., Kamińska-Kwak J. (red.), Dwa pogra
nicza: Galicja Wschodnia i Górny SJląsk. Historia 
- Problemy - Odniesienia, 204 s., 12,0 zł
Maternicki J., Hoszowska M., Sieréêga P. (red.), Hi
storia. Społeczeństwo. Wychowanie, 428 s., 22,0 zł 
Sieréêga P., Galicja i jej dziedzictwo, t. 17: Obcho
dy 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji 
(1883 r.), 160 s., 13,0 zł
Stolarczyk M., Bonusiak A., KuŸnicki J. (red.), Małe 
regiony w wielkiej polityce Polski, Słowacji i Ukra
iny, 244 s., 15,0 zł
Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim 

w okresie miêdzywojennym. Zagadnienia demo
graficzne i społeczne, 404 s., 35,0 zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 
1, red. J. Kwak, 200 s., 5,0 zł

Językoznawstwo
Bobran M. (red.), Rusistika i sowriemiennost’. Ja- 
zykoznanije 3, 416 s., 15 zł
Burkhanov I., Translation: Theoretical Preregnisi- 
tes, 224 s., 24 zł
Burkhanov I., Linguistic Foundations of Ideogra
phy. Semantic Analysis and Ideographic Dictio
naries, wyd. II, 388 s., 16,0 zł
Czapiga Z., Polipredykatywność zdania pojedyn
czego w języku polskim i rosyjskim, 212 s., 10,0 zł 
Filip G., Gry językowe Jana Lama, 284 s. 17,0 zł 
Hrehovcik T., Uberman A., English Language Te
aching Methodology, 220 s., 23,0 zł
Lipczyñska B., Kleparski G. A., In Sachen..., band 
1: Geschlechter, 280 s., 25 zł
Paliñski A. (red.), Rusistika i sowriemiennost’. Głot- 
todidaktika 3, 216 s., 10,0 zł
Wawrzyniak Z., Adam und Eva im Paradies der 
Geduld und Neugier. Ein Lernbuch für intellige- 
nete Leute, wyd. II, 196 s., 18,0 zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, red. 
K. O¿óg, 176 s., 5,0 zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
nr 3, Seria Filologiczna, Studia Germanica Reso- 
viensia 1, red. Z. Wawrzyniak, Z. Światłowski, 200 s., 

7,0 zł

Literaturoznawstwo
Andres Z., Przestrzeñ egzystencji. Szkice o twór
czości poetów emigracyjnych, 236 s., 17,0 zł
Andres Z., Wolski J. (red.), Literatura utracona, 
poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów 
emigracji. Studia i szkice, 400 s., 25,0 zł
Kłak C., Dialog o dialogu. Marii Danilewicz Zie- 
liñskiej podzwonne, 172 s., 8,0 zł
Kryński S., Artysta - świat. W kręgu międzywo
jennej powieści o artyście, 280 s., 17,0 zł
Nalepa M., Rozpacz i próby jej przezwycię¿enia 
w poezji porozbiorowej (1793-1806), 412 s., 35,0 zł 
Ostasz G., Imperatyw polskości. Kazimierza Wie- 
rzyñskiego „Wolność tragiczna”, 116 s., 10,0 zł 
Prus K. (red.), Istorija i sowriemiennost’ w rus- 
skoj litieraturie 3, 212 s., 12,0 zł
Światłowski Z., Lese und Lebenserfahrungen mit 
der deutschsprachingen Literatur 1890-1945 (do
druk), 638 s. + wklejka, 35,0 zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2, red. Z. Sibi- 
ga, 160 s., 8,0 zł

Nauki o sztuce
Mazepa L. (red.), Musica Galiciana, t. 7, Kultura 
muzyczna Galicji w kontekście stosunków pol- 
sko-ukraiñskich (od doby piastowsko-ksią¿ęcej do 
roku 1945), 264 s., 13,0 zł

Pedagogika
Homplewicz J., Gerontologia wyzwaniem dla pe
dagogiki XXI wieku, 16 s., 2,0 zł
Kida J. (red.), Edukacja humanistyczna, aksjolo
giczna i estetyczna w świetle programów i po
trzeb oświatowych, 528 s. 25,0 zł
Kozaczuk F. (red.), Młodzie¿ wobec współczesnych 
zagro¿eń, 168 s., 18,0 zł
Półćwiartek J. (red.), Księga Pamiątkowa XX-lecia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 116 s., 10,0 zł 
Szmyd K., Twórcy nauk o wychowaniu w środowi
sku akademickim Lwowa (1860-1939), 532 s., 27,0 zł 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
nr 5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psycho 
logia 1, red. J. Sowa, 316 s., 12,0 zł

Psychologia
Pietrzak H., Hałaj J. B., Psychologia społeczna 
w praktyce, wyd. II, 176 s., 19,0 zł

Socjologia
Cynarski W. J., Globalizacja a spotkanie kultur, 
wyd. II, 240 s., 17,0 zł
Kojder A., Sowa K. Z. (red.), Los i wybór. Dziedzic
two i perspektywy społeczeństwa polskiego. Pa
miętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicz
nego, 640 s. 35,0 zł
Moczuk E. (red.), Postrzeganie bezpieczeństwa pu
blicznego w środowisku lokalnym, 204 s., 20,0 zł 
Tuziak B., Elity władz gminnych wobec przemian 
systemowych, 192 s., 13,0 zł

NAUKI MEDYCZNE
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskie
go, t. 1, Zeszyt 1,96 s. 5,0 zł, red. R. Cieślik
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskie
go, t. 1, Zeszyt 2, 140 s. 7,0 zł, red. R. Cieślik
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskie
go, t. 1, Zeszyt 3, 100 s. 5,0 zł, red. R. Cieślik

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ
Cynarski W. J., Obodyński K. (red.), Humanistycz
na teoria sztuk i sportów walki. Koncepcje i pro
blemy, 228 s., 15,0 zł
Polak E., Akrobatyka sportowa w Polsce, 300 s., 
20,0 zł
Wojtuń-Sikora B., Technika taneczna wolna, 80 s., 7,0 zł

NAUKI PRAWNE
Dynia E. (red.), Nauka prawa międzynarodowego 
u progu XXI wieku, 272 s. + wklejka, 18,0 zł 
Sagan S., Serzhanova V., Konstytucja Finlandii, 
96 s., 5,0 zł
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 7, 
Seria Prawnicza, Prawo 1, red. E. Ura, 320 s., 20,0 zł

NAUKI ROLNICZE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
nr 13, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 1, red. 
D. Bobrecka-Jamro, 116 s., 5,0 zł

NAUKI TECHNICZNE
Bylica A. (red.), Archiwum odlewnictwa, 368 s., 18,0 zł
Czaban W., Nowoczesne metody numeryczne, 192 
s., 12,0 zł
Furmanek W., Walat W. (red.), Problemy współcze
snej dydaktyki techniki, 212 s., 15,0 zł
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Wypasiona polszczyzna 
współczesnej młodzie¿y

Kazimierz O¿óg

Wypasiony? A cóż to za mowa? Tak, wypasiony, wszyst
ko w języku młodzie¿y może być wypasione, wypasio
ny hit, wypasiona d¿ampra, a skrótem jest wypas, zaś ful 
wypas to pełnia szczęścia.

W mojej refleksji nad językiem współczesnej młodzie- 
¿y powołuję się na koncepcję kodu (języka) ograniczone
go, który stoi w opozycji do kodu rozwiniętego. Koncep
cję tę rozwijał angielski uczony Basile Bernstein. Głów
nym zało¿eniem moich rozważań jest to, ¿e współcze
sna sytuacja społeczna (ogromne bezrobocie) i tendencje 
kultury masowej (popularnej) są przyczyną ubo¿enia ję
zyka i szerzenia się wśród młodzieży języka ograniczo
nego. Cechą tego sposobu mówienia jest ubóstwo środ
ków językowych, ich prymitywizacja, brutalizacja, du¿a 

emocjonalność, nastawienie na postawę mieć, nieporad
ność w wyra¿aniu uczuć czy prze¿yć wewnętrznych, 
częste u¿ywanie słownictwa erotycznego, ujmowanie 
wydarzeń w sposób konkretny, wreszcie trudności w ope

rowaniu słownictwem abstrakcyjnym.
Język współczesnej młodzie¿y wyróżniany jest na 

podstawie oczywistego kryterium, jakim jest wiek mó
wiących. Wydzielona w ten sposób odmiana języka pol
skiego język młodzie¿y jest zjawiskiem bardzo niejed

norodnym. Nale¿y tutaj raczej mówić o różnych sposo
bach mówienia ludzi młodych. Od razu nale¿y wyróżnić 

odmianę nieoficjalną tego języka, kiedy młodzi rozmawia
ją ze sobą, oraz odmianę oficjalną używanąw kontaktach 
oficjalnych, sformalizowanych, np. w szkole czy w roz
mowie ze starszymi. Mocno podkreślam, ¿e wielu mło
dych włada dobrą polszczyzną, ma znakomicie rozbu
dowany kod rozwinięty. Z tymi ludźmi można porozma
wiać na egzaminie, w czasie zajęć czy chociażby na 
korytarzu. Jednak frontalny atak przypuszcza polszczy
zna uboga, siermię¿na mowa współczesnych elektro

nicznych jaskiniowców. Rzecz w tym, aby się tym zja
wiskom nie poddać.

B. Bernstein, wprowadzając do socjolingwistyki opo
zycję kod rozwinięty - kod ograniczony, opierał się z jed
nej strony na analizie języka młodzie¿y przedmieść wiel
kich miast angielskich, z drugiej zaś na analizie języka 
uczniów kończących ekskluzywne szkoły. Opozycja ta 
dobrze przystaje - moim zdaniem - do językowej sytu
acji znacznej części współczesnej młodzieży polskiej, 

a obszar kodu ograniczonego bardzo się poszerzył. Dzi
siaj w Polsce sprzyja temu rozszerzaniu splot różnorod
nych czynników, a najważniejsze z nich to: poszerzenie 
marginesu ubóstwa wielu polskich rodzin wywołane po
stępującym bezrobociem, co z kolei powoduje brak moż
liwości kształcenia, przy równoczesnym nadmiernym 
korzystaniu z bardzo płaskiej i mało wartościowej, rzą
dzącej się prawami komercji kultury popularnej, rozwój 
„kultury” obrazu i jej przewaga nad kulturą czytania. Ge
neralnie jako naród coraz mniej czytamy tekstów literac
kich. Według niektórych badaczy staliśmy się „kulturą 
politeracką”. Wielu młodych ludzi posługuje się obecnie 
bardzo prymitywną odmianąjęzyka, zredukowaną formą 
porozumiewania się, skupiającą się przede wszystkim 
na sprawach codziennych. Widać to wyraźnie w szkole, 
a nawet na wyższych uczelniach. Młodzi ludzie mają 
coraz większe kłopoty ze sformułowaniem rozbudowa

nej, precyzyjnej wypowiedzi ustnej, a zwłaszcza pisem
nej. Gwałtownie zanika przymiotnik, który jest zawsze 
miarą dobrego opanowania języka literackiego (polszczy
zny ogólnej), zastępowany przez słowa wytrychy, wy
razy bardzo pojemne znaczeniowo, typu: spoko, super, 
ekstra, zawalisty, fajny, odlotowy, cool. Te negatywne 
zjawiska pogłębiają się i stają się niebezpieczne dla 
narodowej edukacji i w ogóle dla kultury języka polskiego.

Odmiana nieoficjalna języka młodzieży (żargon mło
dzieży) nosi - według moich badań - wszelkie znamiona 
kodu ograniczonego. Jest ona bardzo oddalona od języka 
literackiego. Ma to niewątpliwy związek z kilkoma czyn
nikami: a) z modą na bylejakość mówienia, luz języko
wy, luz w zachowaniu się; b) z postawami wobec życia 
i systemem wartości współczesnej młodzieży - są to 
często obserwowane postawy sprzeciwu wobec świata 
starszych, kontestacji, nadmiernego eksponowania swo
jej wolności, hedonizmu, seksizmu, szukania ciągłych 
podniet i nieustannej zabawy; c) z tendencjami do emo- 
cjonalizacji przeżyć; d) z wygodnictwem młodzieży i ogól
ną niechęcią do wysiłku, z upraszczaniem wielu spraw 
i częstą biernością intelektualną; f) wreszcie z potężnym 
wpływem środków masowego przekazu.

Bardzo niepokojącą tendencją jest moda na byleja- 
kość mówienia. Przejawia się to po pierwsze, w war
stwie fonetycznej komunikatu. Młodzież często mówi nie
dbale, niewyraźnie, często słyszymy po prostu bełkot. 
Tak jest nierzadko w rozmowach nieoficjalnych, jak i - co 
gorsza - przy odpowiedziach podczas lekcji. Po wtóre, 
bylejakość panuje w zawartości semantycznej wypo
wiedzi. Kod ograniczony nie pozwala mówić o niektó
rych sprawach związanych, np. z charakterystyką po
staci, z ekspresją przeżyć wewnętrznych czy ujmowa
niem zjawisk abstrakcyjnych. Modne stało się ( tak jak 
w licznych teleturniejach) odpowiadanie jednym wyra
zem, co z kolei powoduje nieporadność w budowaniu 
całej wypowiedzi. Gwałtownie obniża się poziom prac 
pisemnych. Współczesna młodzież wychowana na ję
zyku mediów bardzo źle pisze i w ogóle poza esemesa- 
mi i gadu gadu w Internecie nie znosi pisania.

Moda na luz w zachowaniu i w mówieniu pociąga za 
sobą bardzo negatywne zjawisko brutalizacji i wulgary- 
zacji tej odmiany. Jako badacz polskiej grzeczności języ
kowej stwierdzam, że rozszerzył się znacznie margines 
społecznej tolerancji wobec wyrazów brutalnych i wul
garnych. Ludzie młodzi, nie krępując się, używają takich 
wyrazów przy osobach trzecich, a na uwagę, że jest to 
niekulturalne zachowanie, można usłyszeć taką odpo
wiedź: my rozmawiamy ze sobą. Znów ta tendencja 

„podgrzewana” jest przez media, które nie przebierają 
w środkach, aby sprzedać swoje wytwory. Jednym ze 
sposobów jest brutalizacja języka, por. filmy Pasikow
skiego, w których wyraz kurwa należy do łagodniejszych 
przekleństw. Wiele wulgaryzmów zawierają teksty pio
senek, zwłaszcza hip-hopowych. Młodzi widzowie na
śladują takie zachowania językowe, gdyż wydaje się im, 
że są one oznaką dorosłości i siły. Młodzież wzoruje się 
także na współczesnych środowiskach artystycznych, 
które, niestety, używają w kontaktach nieoficjalnych bar
dzo wulgarnej polszczyzny. Moda na wulgarność rozlała 

się szeroko. Mamy obecnie w polszczyźnie dużo wyra
zów sprośnych, obelżywych, wulgarnych, obscenicz
nych. Niekiedy w wypowiedziach ludzi młodych za
uważa się dużą liczbę takich wyrazów, jest to wyraźny 
przejaw kodu ograniczonego. Niektórzy używają wul
garnych zwrotów nawet w murach uczelni. Powszech
nie słychać wyrażenia wulgarne w polskich szkołach 
w czasie przerw. Opisywał jeden student śniadanie na 
biwaku: I wkurwiliśmy na patelnię dziesięć jaj i wjebali my 
to, potem byt browar.

Moda na luz w mówieniu jest także wzmacniana 
przez podstawową kategorię współczesnej kultury kon
sumpcyjnej, jakąjest eksponowanie wolności człowieka. 
Jesteś wolny w swoim dziataniu - takie myślenie jest 
ciągle sączone w umysły młodych, jest ono natrętnie 
lansowane przez tysiące filmów, widać tę postawę w pio
senkach modnych zespołów muzycznych, w grach kom
puterowych, wideoklipach, kolorowych czasopismach, 
komiksach, często w Internecie. Wielu młodych skłania 
się ku postawie liberalnej uznającej prymat wolności nad 
prawdą. Wśród wyrazów manifestujących taką postawę 
mamy szczególnie dużo wulgaryzmów, wyrazów sta
rych i - co ciekawe - nowych, przejętych głównie z kul
tury amerykańskiej, por. cholera, kurwa, spierdalaj, fuck, 
shit, pieprz się, dupku. Tutaj należy koniecznie przypo
mnieć „karierę” słowa dla starszych bardzo wulgarnego 
zajebisty, zajebiście. Wyraz ten oznacza duże natężenie 
cechy i pozytywny stan i dla młodzieży nie jest już wul
garyzmem. Stał się on modnym elementem językowym, 
por. zajebisty wyktad, zajebisty egzaminator, zajebista 
impreza, jak byto na wycieczce? - zajebiście.

Kolejnym elementem przenikającym odmianę środo
wiskową młodzieży jest nacechowanie emocjonalne wielu 
wyrazów. Zjawisko to odzwierciedla skłonność ludzi mło
dych do żartu, dowcipu, ironii, zabawy słownej, komi
zmu, por. określenia na wykonywanie makijażu: pico- 
wać się, pindrzyć się, tapetować, rzucać tynk, zrobić 
oko, pacykować się czy negatywne określenia nieładnej 
dziewczyny (kobiety): szantrapa, zotza, babsztyl, tupa, 
szkapa, baleron, torba, klępa, iron, monaliza, anielica, 
ciotka, Zocha, Mańka, cipa, raszpla, paszczur, paszte- 
ciara, pasztet, szkarada, wieśniara, szmajora, salceson, 
modelka, pulpet, rura, maska, muza itd.

Ważnym składnikiem kodu ograniczonego są wy
razy modne i nadużywane. Zastępują one bardzo licz
ne niekiedy grupy synonimiczne i znacznie prymity- 
wizują ekspresję słowną. Wyraz modny i nadużywa
ny czyni największe spustoszenia w zasobie leksy
kalnym i stylistycznym osoby mówiącej, np. wyraz 
spoko zastępuje aż kilkadziesiąt słów, por. facet od 
fizy jest spoko, ta kiecka jest spoko, jak tam byto? - 
spoko itd. Młodzież ma bardzo liczny zespół takich 
wyrazów modnych, por. gość, koleś, model, jaja, su
per, odlotowo, odjazdowo, jarać, kumać, trybić, rajco
wać, przegigant, przegość, normalnie, git, odlot, wy
pas, zajeb, obciach, syf, gnój.

Na szczególną uwagę zasługuje moda na zwroty 
obcojęzyczne wyrażające młodzieżową grzeczność. 
Przy całym swym językowym sprzeciwie wobec grzecz
ności ludzi dorosłych grzeczność młodzieży jest banalna, 
ujednolicona i w sumie prymitywna. Powszechnie uży
wa się stereotypów grzecznościowych, formuł całkowi
cie przewidywalnych typu: sorry, thanks. Nudne i mo
notonne zaczyna być funkcjonowanie pretensjonalnego 
okrzyku emocjonalnego wow! Interesujące z badawcze
go punktu widzenia, wiele mówiące o sposobie przeży
wania rzeczywistości są nadużywane wyrażenia typu: 
totalnie, na fula, na maksa. O tym napiszę w następnym 
artykule. No to nara! Cze! Powodzenia w sesji!

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Instytut Filologii Polskiej UR



Styczeñ 2004, nr 1 (24 ) »■»■w».»'«»^«»
W 35. rocznicę śmierci profesora Stanisława Pigonia

Rozmowy
o Nieobecnych

Marta Polañska 

pa Kazimierza Górnego w kościele Świętego Krzy- 

¿a. Na uroczystość przybyły z Krakowa wnuczki 
Profesora: panie Barbara Poźniakowa i Małgorza
ta Biernacka oraz wnukowie i prawnuk z Wrocła
wia: Jakub, Michał i Mateusz Pigoniowie. Z Krako
wa przyjechała też pani dr Krystyna Czajkowska, 
wieloletnia współpracowniczka Profesora, szczegól
nie zasłużona przy wydawaniu listów Mickiewicza 
i pism Fredry.

Na tydzień przed świętami Bo¿ego Narodzenia, 
w środę 18 grudnia 1968 r. około godziny szó
stej wieczorem przy nagłym skoku ciśnień zmarł 
w Krakowie prof. Stanisław Pigoń. Odszedł tak 
samo jak żył: spokojnie, powa¿nie a dojrzale, 
w swoim stylu - po gospodarsku, od dawna bo
wiem przygotowany i rzetelnie też dopracowują
cy spotkanie, którego oczekiwał. Równocześnie 
jednak, zwłaszcza dla patrzących z daleka, od
chodził właściwie nagle. Najdosłowniej bowiem 
wprost od biurka, pracowitego biurka profesor
skiego, gdzie jeszcze na kwadrans przed śmier
cią pisał pierwszy rozdział nowego studium tek- 
stologicznego o trzeciej części Dziadów, w związku 
z przygotowywaną do wydania podobizną Mic
kiewiczowskiego brulionu. Swym charakterystycz
nie opanowanym, bez śladu drgnienia czy nie
pokoju, równym a zarazem swoiście okrągłym 
pismem humanisty położył właśnie ostatnie zda
nie: „Czas podać o nim [tj. o tekście] bliższe wy
jaśnienia”, odłożył pióro i wstał na chwilę. W dru
gim pokoju powiedział jeszcze do Profesorowej, 
że bardzo dobrze się czuje. W kwadrans później 
- nie było go wśród żyjących.
(Tadeusz Ulewicz: Konterfekty, sylwetki, cienie. 
Z dziejów filologii w Polsce. Kraków 1997).
Ten zapis ostatnich chwil profesora Stanisława 
Pigonia przekazał Jego były student i doktorant, 
profesor Tadeusz Ulewicz.

W 35. rocznicę śmierci Profesora, Towarzystwo 
Literackie im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie, In
stytut Filologii Polskiej - Zakład Literatury Romanty-

zmu i Pozytywizmu, Biblioteka Główna Uniwersyte
tu Rzeszowskiego - Pracownia Polonistyczna Pi- 
gonianum i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie uczciły 
pamięć Profesora i Jego syna Krzysztofa (w 2. rocz
nicę śmierci). Uroczyste spotkanie z tej okazji, które 
odbyło się 9.12.2003 r. poprzedziła msza święta 
w intencji zmarłych odprawiona przez JE ks. bisku-

Profesor Czesław Kłak (z Instytutu Filologii Pol
skiej UR) powitał licznie zebranych gości w refek
tarzu Muzeum, a następnie przedstawił sylwetkę 
Uczonego przez pryzmat Jego korespondencji 
wojennej i powojennej. Odczytał m.in. listy profe
sorów R. Pollaka i J. Krzyżanowskiego. Bardzo 
ciekawe i wzruszające listy ukazały Profesora jako 
osobę niezmiernie wrażliwą na krzywdę i nieszczę
ście innych. I co rzadkie, ofiarującą im swoją po
moc w tych trudnych czasach i chwilach.

Z kolei mgr Marta Polańska (Biblioteka Główna 
UR) przypomniała sylwetkę syna, prof. Krzysz
tofa Pigonia, który był związany z naukami ści
słymi, a uważany jest za jednego z twórców pol
skiej szkoły fizykochemii ciała stałego. Był auto
rem wielu prac naukowych i podręczników aka
demickich, całe życie związany z Uniwersytetem 
i Politechniką Wrocławską. Podobnie jak ojciec, 
był człowiekiem niepospolitych zalet umysłu i cha
rakteru, osobowością subtelną, wrażliwą, rzetel
ną i skromną. Studenci do dziś pamiętają dosko
nale przygotowane wykłady, gdzie trudne pro
blemy naukowe przedstawiane były jasno, pięk
ną polszczyzną.

Profesor Krzysztof Pigoń był zaprzyjaźniony 
z naszym Pigonianum. Służył zawsze radą, po
mocą w wyjaśnianiu różnych szczegółów z ży
cia Ojca. Przywoził pamiątki z Nim związane: zdję
cia, odbitki prac, książki, faksymile listów. Uczest-
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niczył w porankach, konferencjach, sesjach po
święconych pamięci Ojca.

Pani Barbara Poźniakowa w swoim wspomnie
niowym wystąpieniu zwróciła się szczególnie do 
studentów z prośbą, „by nie marnowali szansy 
kontaktu z ludźmi nauki, z ludźmi o ciekawej oso
bowości, bo takie spotkania budują i ubogacają 
naszą osobowość”, a docenia się ich dopiero 
wtedy, gdy odejdą.

Następnie dr Jakub Pigoń, filolog klasyczny, 
pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, wspo
minał dom Dziadka, gdzie spędzał wraz z bratem 
święta i wakacje. Opowiedział też o bibliotece Ojca 
(Krzysztofa), który podobnie jak Dziadek zapisy
wał na marginesie książek swoje uwagi i glosy.

Dr Krystyna Czajkowska wspominała swoją 
współpracę z Profesorem, a szczególnie pod
kreślała Jego wielką, pedantyczną dokładność 
edytorską.

Poloniści rzeszowscy, byli studenci Profesora, 
panie: mgr Cz. Czetela, mgr I. Mikuła oraz pan 
mgr S. Kanik opowiadali zebranym o swoich kon
taktach i egzaminach u prof. S. Pigonia.

Na zakończenie spotkania ks. bp K. Górny przy
pomniał uwięzienie profesorów krakowskich 6 li
stopada 1939, wśród nich S. Pigonia i ich ge
hennę w obozie w Sachsenhausen. Podkreślił, 
że człowiek, gdy odejdzie od Bożych przyka
zań, jest zdolny do najstraszliwszych zbrodni. 
Apelował o wierność Bogu i Ojczyźnie.

mgr Marta Polañska, Pracownia „Pigonianum” Biblioteki Głów
nej UR

Fundusze
Unii Europejskiej

Lucyna Kustra

FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE
są to środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzie
lanej Polsce przez Unię Europejską. Ich podsta
wowym zadaniem jest przygotowanie Polski do 
członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu 
^¿nic między krajami „starej” Unii i nowo wstępu
jącymi. Zaproponowano następujące programy:

PHARE (Polish Hungary Assistance for Re
structuring their Economies) Największy 
z funduszy przedakcesyjnych, z których korzy
stają państwa Europy Środkowej i Wschodniej.

ISPA (Instrument for Structural Policies for 
Pre-Accession) Program ISPA został stworzo
ny na wzór działającego w niektórych krajach 
unijnych Funduszu Spójności. W ramach pro
gramu wspiera się inwestycje w zakresie ochro
ny środowiska oraz transportu.

SAPARD (Special Accession Programme for 
Agriculture and Rural Development) Pro
gram SAPARD został uruchomiony, by przyspie
szyć przemiany gospodarcze na obszarach wiej
skich wszystkich państw kandydujących. Ze środ
ków SAPARD finansowane są tak¿e inwestycje 
w rolnictwie i przemyśle spo¿ywczym.

FUNDUSZE STRUKTURALNE
są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Euro
pejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restruktu
ryzacji i modernizacji gospodarek krajów UE.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO£ECZNY - środki 
finansowe są przeznaczane na pomoc dla rcenych 
regionów i grup społecznych, w tym w szczególno
ści dla pracowników zagrcćonych bezrobociem dłu
goterminowym oraz dla ludzi młodych (do 25 roku 
¿ycia) wkraczających dopiero na rynek pracy.

I. Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju 
Zasobów Ludzkich
Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz 
integracji zawodowej i społecznej:
1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i insty
tucji rynku pracy,
1.2. Perspektywy dla młodzie¿y,
1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałe
go bezrobocia,
1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób nie
pełnosprawnych,

1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej po
przez wsparcie grup szczególnego ryzyka, 
1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.
Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na 
wiedzy:
2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji i promocja 
kształcenia przez całe życie,
2.2. Podnoszenie jakości edukacji w odniesieniu 
do potrzeb rynku pracy,
2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, 
2.4. Wsparcie zdolności administracyjnych.

II. Zintegrowany Program Operacyjny Roz
woju Regionalnego
Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju regionalnych 
zasobów ludzkich:
2.1. Rozwój umiejętności związany z potrzebami 
rynku pracy i możliwości kształcenia ustawiczne
go w regionie,
2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne,
2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących 
z rolnictwa,
2.4. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych 
procesami restrukturyzacyjnymi,
2.5. Promocja przedsiębiorczości,
2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer 
wiedzy.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIO
NALNEGO
Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dys
proporcji w poziomie rozwoju regionalnego kra
jów należących do UE.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI
I GWARANCJI ROLNEJ
EAGGF składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwa
rancji, która finansuje wspólną politykę rolną (za
kupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje 
bezpośrednie dla rolników) oraz Sekcji Orien
tacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie 
w poszczególnych państwach UE i jest instru
mentem polityki strukturalnej.

FINANSOWY INSTRUMENT ORIENTACJI 
RYBO£ÓWSTWA
Ten instrument polityki strukturalnej Unii Europej
skiej wspiera restrukturyzację rybołówstwa 
państw członkowskich.
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Programy Unijne

Obok przedstawionych funduszy działa FUN
DUSZ SPÓJNOŚCI, inaczej nazywany Fun

duszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Ko
hezji; jest to czasowe wsparcie finansowe dla kra
jów Unii Europejskiej, których produkt krajowy 
brutto nie przekracza 90% średniej dla wszyst
kich krajów członkowskich (Grecja, Portugalia, 
Hiszpania i Irlandia). Fundusz ten nie należy do 
grupy Funduszy Strukturalnych (ze względu na 
określony czas, w którym działa). Realizację Fun
duszu Spójności zaplanowano na lata 1993-99. 
Na szczycie UE w Berlinie postanowiono przed
łużyć jego działanie do 2006 r.

INICJATYWY WSPÓLNOTOWE
to programy pomocy bezzwrotnej organizowa
ne przez Unię Europejską dla określonych śro
dowisk i grup społecznych. Podobnie jak Fun
dusze Strukturalne Inicjatywy Wspólnotowe funk
cjonują tylko w krajach członkowskich. Obecnie 
działają cztery inicjatywy:
1. INTERREG III zajmuje się wzmacnianiem 
współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i 
międzynarodowej.
2. EQUAL pomaga w zwalczaniu wszelkich prze
jawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy 
oraz działa w kierunku integracji społecznej i za
wodowej imigrantów.
3. URBAN działa w ramach projektów mających 
na celu rozwój infrastruktury miast europejskich 
powyżej 100 000 mieszkańców.
4. LEADER+ wspomaga wdrażanie nowocze
snych strategii rozwoju terenów wiejskich.

Programy Wspólnotowe
VI PROGRAM RAMOWY UE - 6. Program Ra
mowy Unii Europejskiej Badań, Rozwoju Tech
nologicznego oraz Prezentacji, wspomagający 
Tworzenie Europejskich Obszarów Badawczych 
oraz Innowacje (2002-2006). Celem programów 
ramowych, w tym także i 6.PR, jest współfinaso- 
wanie przez Komisję Europejską oraz grupę in
stytucji zwaną konsorcjum prac badawczych, pre
zentacji osiągniętych rezultatów oraz działań im 
towarzyszących na poziomie europejskim.

SOCRATES II
Komponenty programu
ERASMUS
adresowany jest do szkolnictwa wyższego; ma 
na celu rozwój współpracy pomiędzy uczelniami 
oraz promowanie europejskiego wymiaru 
w szkolnictwie wyższym poprzez: wymianę na
uczycieli akademickich, wymianę studentów, 
współpracę w zakresie programów nauczania, 
tworzenie europejskiej sieci współpracy między
uczelnianej.
COMENIUS
przyczynia się do poprawy jakości kształcenia 
i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji 
szkolnej poprzez: wspieranie międzynarodowej 

współpracy oraz wymiany miêdzy szkołami, pla
cówkami kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, a tak¿e promowanie nauki jézyków 
obcych i wzrost œwiadomoœci interkulturowej.
LINGUA
ma na celu promowanie nauki jézyków obcych 
poprzez podnoszenie poziomu nauczania i ucze
nia się jézyków obcych oraz rozszerzanie dostę
pu do ró¿nych form nauki języków obcych w per
spektywie uczenia sié przez całe ¿ycie.
MINERVA
ma na celu wspieranie europejskiej współpracy 
w zakresie kształcenia otwartego i na odległość 
oraz stosowania technologii informatyczno-komu
nikacyjnych (ICT) w edukacji.
GRUNDTVIG
ma na celu podnoszenie poziomu i wzmocnie
nie europejskiego wymiaru kształcenia doro
słych poprzez promowanie europejskiej współ
pracy między placówkami edukacji dorosłych, 
podnoszenie kwalifikacji kadry kształcącej do
rosłych, promowanie idei „uczenia się przez 
całe ¿ycie”.
ARION
ma na celu organizowanie wizyt studyjnych dla 
przedstawicieli administracji oświatowej ró¿nych 
szczebli zarządzania, które umo¿liwiają pozna
wanie systemów edukacyjnych w innych kra
jach europejskich.
NARIC
ma na celu tworzenie sieci informacyjnej na temat 
porównywalności i uznawania wykształcenia 
w celu określenia równowa¿ności dokumentów. 
EURYDICE
ma na celu tworzenie sieci informacyjnej o syste
mach edukacyjnych, wdra¿anych innowacjach, 
przeprowadzanych reformach oraz głównych 
kierunkach polityki edukacyjnej w krajach euro
pejskich.
LEONARDO DA VINCI II dotyczy doskonale
nia procesu edukacji dzieci, mtodzie¿y i doro
słych, jak równie¿ rozszerzenia współpracy eu
ropejskiej w dziedzinie kształcenia i dokształca
nia zawodowego.
M£ODZIEŻ wspiera wyjazdy w ramach wy
miany międzynarodowej, włączanie się w dzia
łalność społeczno-kulturalną, uruchamianie 
przedsięwzięć wewnątrz swojej społeczności lo
kalnej, pracę w charakterze wolontariuszy, 
udział w kursach językowych, pedagogicznych 
oraz ró¿norodnych projektach międzynarodo
wych. Z programu mogą korzystać organizacje 
mtodzie¿owe, osoby pracujące z młodzie¿ą, 
władze lokalne, organizacje pozarządowe.
SAVE II jest to program wspólnotowy, mający na 
celu promowanie i rozwój racjonalnego wyko
rzystania energii. Poza tym ma na celu wykorzy
stanie technologii dotąd mało rozpowszechnio
nych oraz stworzenie takich warunków, w któ
rych inwestycje w efektywność energii byłyby 
ułatwione i uznane za atut na rynku.

KULTURA2000 - podstawowym celem tego pro
gramu jest wyodrębnienie wspólnej przestrzeni 
kulturowej dla narodów Europy.
IDA - projekt służy koordynacji i wspieraniu dzia
łań w obrębie systemów teleinformatycznych two
rzonych w administracjach krajów członkowskich 
oraz instytucjach UE.
eCONTENT - program został stworzony dla bu
dowy europejskiego rynku informacji i tworzenia 
platformy dla kreatywnej konkurencyjności pod
miotów dostarczających i rozpowszechniających 
drogą elektroniczną treści o maksymalnie szero
kiej tematyce, wychodzące naprzeciw oczekiwa
niom firm i obywateli.
MEDIA PLUS - podstawowym zadaniem tego 
programu jest wspieranie europejskiego prze
mysłu audiowizualnego poprzez tworzenie wa
runków do działań koprodukcyjnych, wspólnych 
inicjatyw, wymiany intelektualnej i handlowej, roz
wój dystrybucji oraz promocję twórczości euro
pejskiej.
PROGRAMY SPO£ECZNE - zwalczanie wy
kluczenia społecznego, wspieranie równo
uprawnienia kobiet i mężczyzn, zwalczanie 
dyskryminacji, działania wspierające zatrud
nienie.
ZDROWIE PUBLICZNE - celem programu jest 
dążenie do poprawy informacji i wiedzy w sferze 
zdrowia publicznego, zwiększenie zdolności szyb
kiego reagowania w sposób skoordynowany na 
zagrożenia zdrowotne, promocja zdrowia i za
pobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na 
czynniki determinujące zdrowie w zakresie poli
tyki we wszystkich obszarach i działaniach Wspól
noty.

FUNDUSZE Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU 
GOSPODARCZEGO
Środki dla Polski w ramach Finansowego 

Mechanizmu z Europejskiego Obszaru Go
spodarczego i Norweskiego Mechanizmu Fi
nansowego
Finansowy Mechanizm z Europejskiego Ob
szaru Gospodarczego środki w wysokości 600 
mln euro wyasygnowane zostaną przez pań
stwa EFTA w okresie od maja 2004r. do kwietnia 
2009 r.
Norweski Mechanizm Finansowy - środki 
finansowe zostaną wyasygnowane przez 
Królestwo Norwegii w łącznej kwocie 567 mln 
euro w okresie od maja 2004 r. do 30 kwietnia 
2009 r.

Przedstawione informacje pochodzą z Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej 
/www.fundusze.ukie.gov.pl/ oraz z Ministerstwa 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
/www.fundusze.ue.mgpips.gov.pl/

mgr Lucyna Kustra, kierownik Działu Współpracy z Zagrani
cą UR

file:///www.fundusze.ukie.gov.pl/
file:///www.fundusze.ue.mgpips.gov.pl/
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Do domu.
A gdzie stacja?

Kilka uwag na temat redundancji językowej

Waldemar J. Dr<^ek, Grzegorz A. Kleparski, Ewa Konieczna

Wszystko moje, 
Nic własnością dla pamięci, 
A moje, dopóki patrzę.

Ledwie wspomniane, już niepewne 
Boginie swoich głów.

Z miasta Samokov tylko deszcz 
I nic prócz deszczu (...)

Nic więcej niż półtora mostu 
W Leningradzie mostowym.

Biedna Uppsala
Z odrobiną wielkiej katedry(...)

W.Szymborska Elegia Podróżna

Jedną z najwa¿niejszych cech umysłu ludzkiego 
jest tendencja do zapominania ludzi, rzeczy i, jak 
wiadomo, miejsc. Nasze wakacyjne wspomnienia 
nawet z najbardziej uroczych zakątków zamazują 
się z upływem czasu, zmuszając nas do coraz 
częstszego sięgania po album ze zdjęciami je uwiecz
niającymi. Mimo to ciągle mamy w pamięci oko
liczności, jakkolwiek niewyraźnie zarysowane, z są
siedniego kraju czy nawet z najbardziej odległego 
zakątka świata, w których to byliśmy w stanie po
rozumieć się z członkami społeczności lokalnej 
pomimo naszej słabej lub niewystarczającej znajo
mości ich języka.

Mówiąc o jakimkolwiek języku, należy pamiętać 
o jednej z jego podstawowych cech, jaką jest re
dundancja. Patrząc na tytuł tego artykułu, składa
jącego się z wyrazów, które nawet słaby znawca 
polskiego języka potrafiłby wypowiedzieć, uderza
jąca jest jego niepoprawność gramatyczna wynikła 
z braku kilku elementów zdania, co jednak nie unie
możliwia nam zrozumienia wypowiedzi, której peł
na postać brzmiałaby: Chcę jechać do domu. Gdzie 
jest stacja? Zatem, wydawać się może, ¿e ka¿de 
poprawnie sformułowane zdanie zawiera więcej in
formacji niż to jest konieczne do jego pełnego zrozu
mienia. Fakt istnienia nadmiaru informacji w języku 
oznacza, że można go zrozumieć, przynajmniej do 
pewnego stopnia, nawet jeśli z jakichś powodów 
wypowiedzianym w nim zdaniom brakuje całych 
wyrazów czy też tylko końcówek fleksyjnych, po
trzebnych do stworzenia poprawnych gramatycz
nie zdań. Dlatego też, osoby mówiące tym samym 
językiem są w stanie porozumiewać się ze sobą, 
nawet jeśli ich znajomość tego języka daleka jest 
od doskonałej.

Zjawisko redundancji językowej uwidacznia się nie 
tylko w mowie dorosłych, próbujących opanować 
obcy język, ale także w mowie małych dzieci uczą

cych się ich własnego języka. Dziecięcy system 
poznawczy jest dość ograniczony pod względem 
możliwości przetwarzania informacji, co wraz z in
nymi ograniczeniami rozwojowymi umożliwia im tyl
ko tworzenie uproszczonych wypowiedzi, nieposia- 
dających wielu ważnych części zdania. Badania nad 
wczesną mową dziecka pokazują, że małe dzieci 
z reguły pomijają słowa o niewielkim znaczeniu dla 
zrozumienia całości informacji, takie jak wyrazy funk
cyjne, np. łączniki, przedimki, przyimki, czasowniki 
posiłkowe, a także morfemy fleksyjne, czyli dokład
nie te elementy, które dorośli pomijają, pisząc tele
gram. Z tego też powodu mowę dzieci we wczesnej 
fazie określa się mianem mowy telegraficznej (Brown 
1973:74). Przykładem mowy telegraficznej są nastę
pujące zdania: Stałam drzwiami zamiast „Stałam 
pod drzwiami” oraz Potwór daleko? zamiast „Czy 
potwór jest daleko?”

Aby zauważyć istnienie zjawiska redundancji w ję
zyku nie musimy się jednak uciekać do badań nad 
przyswajaniem języka ojczystego czy też obcego, 
ponieważ jest ono widoczne w życiu codziennym i do
świadczane przez nas w wielu sytuacjach. Bez wąt
pienia z łatwością możemy sobie przypomnieć, jak 
słuchaliśmy programu radiowego, którego odbiór był 
więcej niż niedoskonały, a jednak ciągle byliśmy w sta
nie go zrozumieć, chociaż nie usłyszeliśmy wszyst
kich słów. Innym przykładem może być prowadzenie 
rozmowy na pełnej zgiełku ulicy i jednoczesna zdol
ność wychwycenia tego, co przekazuje nam osoba 
mówiąca, mimo iż część słów została zagłuszona 

dr hab. prof. UR Grzegorz A. Kleparski, mgr Ewa Konieczna, 
mgr Waldemar J. Drążek, Instytut Filologii Angielskiej

przez warczące silniki i trąbiące syreny przejeżdżają
cych samochodów.

Jak dotąd koncentrowaliśmy się na języku mówio
nym, choć redundancja językowa jest równie dobrze 
zauważalna w języku pisanym. Tutaj jednak pomi
nięcia elementów zdania nie wynikają z niedoskona
łej znajomości danego języka, lecz dokonywane są 
świadomie i celowo, aby przekazać wiadomość 
w sposób bardziej wyrazisty, przekonujący lub też 
przyciągnąć uwagę czytającego. Ten rodzaj języka 
określany jest przez Quirk’a jako język blokowy. 
Według niego w pewnych sytuacjach językowych 
[...] językjest konstruowany raczej z wyrazów i zwro
tów, niż z bardziej złożonych struktur, takich jak całe 
zdania [.]. Autor ten zauważa, że taki język pojawia 
się szczególnie w przypadku etykiet, tytułów, na
główków, reklam i ogłoszeń, gdzie zdanie składa się 
jedynie z kilku elementów, ponieważ pozostała część 
informacji wynika z kontekstu wypowiedzi. Przykła
dy takiego języka to: Młody duchem, Mrożąca krew 
w żyłach wiadomość, Błagając o pracę, Wrzenie na 
ulicach (nagłówki) czy też Katedra anglistyki, Wej
ście, Czysty sok cytrynowy, Chude mleko (ogłosze
nia i etykiety).

Co więcej, język skonstruowany z wyrazów i zwro
tów jest cechą charakterystyczną poezji, zawsze dą
żącej do zwięzłości, z oczywistymi różnicami wyni
kającymi z innego rejestru językowego i środków sty
listycznych właściwych dla poetyckiej formy ekspresji. 
Jeśli spojrzymy na wiersz Szymborskiej zamiesz
czony na początku tego artykułu, z łatwością zauwa
żymy brak właściwej struktury zdania, gdzie wypo
wiedź ma postać ciągu zwrotów, za pomocą których 
poetka wyraża swój żal z powodu przemijającej natu
ry ludzkiego doświadczenia.
Skazani na zapomnienie w pośpiechu dnia, 
A MIMO TO
Pełni nadziei na zachowanie w pamięci najcenniej
szych chwil naszego życia.
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Go home.
Station where?
Some remarks on the phenomenon of language redundancy

Waldemar J. Dr<^ek, Grzegorz A. Kleparski, Ewa Konieczna

All is mine but nothing owned, 
nothing owned for memory, 
and mine only while I look.

No sooner remembered than uncertain
Are the goddesses of their heads.

Of the town of Samokov only rain
And nothing but the rain (...)

Nothing more than a bridge and a half
In bridgy Leningrad

Poor Uppsala
With the mite of a great cathedral(...)

W.Szymborska Travel Elegy1

One of the most fundamental features of human mind is 
that of forgetting people, things and, of course, places. 
Despite the fact that, with the passage of time, our 
memories even of absolutely breathtaking holiday de
stinations become blurred, forcing us to resort more and 
more often to our photo albums, if we want to retrieve 
them, we can still recall the circumstances, however 
indistinct, from the world’s end or just from the neighbo
uring country in which we were able to communicate 
with the members of the local community despite our 
poor or insufficient command of their language.

As far as language, any language, is concerned, one 
of its most fundamental features is redundancy. If we 
cast an eye over the title of the article, composed of the 
words that could be uttered by any poor English spe
aker, what strikes us is its ungrammaticality resulting 
from the lack of some sentence elements, which, ho
wever, does not prevent us from getting the message 
whose intended meaning would be: I want to go home. 
Where is the station? Thus, it appears that every well- 
formed sentence contains more information than is ne
eded for it to be comprehended. The fact that language 
is redundant means that it can be understood at least to 
some degree even if, for some reasons, its utterances 
are deprived of either entire constituents or only inflec
tional endings, required to generate grammatically well- 
formed sentences. Owing to this fact, the speakers 
using the same language are capable of communica
ting with each other even though their command of this 
language is far from being perfect.

The phenomenon of language redundancy is conspi
cuous not only in the speech of adults trying to pick up a 
foreign language but also in the speech of young children 
acquiring their mother tongue. The developmental restric
tions and processing limitations of the children’s cognitive 
system enable them to generate nothing more than just 
simplified utterances lacking lots of important elements. 
The studies of the early child speech have shown that 

young children tend to omit words of low information 
value, such as: function words: copulas, articles, prepo
sitions, auxiliaries and also inflectional morphemes, i.e. 
the same sort of words which adults leave out in their 
telegrams. For that reason, the language of children at an 
early stage is referred to as telegraphic speech (Brown 
1973: 74)2. A typical example of the telegraphic speech 
would be the following sentences: Standing door for “ 
I was standing at the door.” or Monster far away? for 
“Is the monster far away?”

However, we do not have to recourse to the studies 
on the first and second language acquisition in order to 
note the phenomenon of redundancy in language be
cause it is easily observable in everyday life and has 
been experienced by all of us on numerous occasions. 
Undoubtedly, we can easily recollect listening to a ra
dio programme whose reception was more than imper
fect and still managing to understand it although we did 
not hear every single word, or having a conversation 
on a noisy street and being able to get a grasp of what 
our interlocutors were saying although some of their 
words were drowned by the roaring engines and hon
king horns of the cars passing by.

So far we have been dwelling upon the spoken lan
guage but language redundancy is equally well conspi
cuous in the realm of written word. However, in this 

8 stycznia br. studenci z Naukowego Koła Historyków zaprosili do Uniwersytetu Rze
szowskiego o. Hieronima Warachima, autora ksią¿ki Włóczęga Bo¿y. Po wykładzie, dla 
studentów historii, odbyło się spotkanie członków Koła z autorem ksią¿ki o ojcu Serafi
nie Kaszubie i jego losach podczas II wojny światowej.

case omissions do not result from the insufficient com
mand of the target language but they are applied purpo
sefully and consciously in order to express the messa
ge more clearly and forcefully or to attract the reader’s 
attention. This kind of language has been labelled by 
Quirk as block language. According to Quirk (1976: 
205), in some linguistic environments [...] language is 
structured in terms of single words and phrases, rather 
than in terms of the more highly organised units of 
clause and sentence [...]3. He has stated that such 
language appears in labels, titles, headlines, notices, 
and advertisements and it consists only of some sen
tence constituents because the rest of the information is 
to be easily inferred from the context. The examples of 
such language are the following: Young at Heart, A Chil
ling Message, Begging for Business, Rage in the Stre
ets (headlines) or English Department, Entrance, Pure 
lemon juice, Skimmed milk (notices and labels).

Moreover, language structured in terms of single 
words and phrases is a characteristic feature of poetry, 
always striving for brevity, with the obvious differen
ces in register and stylistic devices inherent in the form 
of poetic expression. If we have a look at the verses of 
Szymborska’s poem from the beginning of this article, 
we can easily observe its basically non-sentence struc
ture characterised by a succession of phrases in which 
the poet expresses her sorrow at the transitory nature 
of human experience.

Doomed to forget in the rush of events. STILL 
Hoping to cherish the most precious moments of our 

lives.

1 Szymborska, W. (1989). Poezje. Translated by Magnus J. Krynski 
and Robert A. Maguire. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 33.
2 Brown, R. (1973). A First Language. The early stages. London: George 
Allen & Unwin Ltd.
3 Quirk, R. & S. Greenbaum (1973). A University Grammar of 
English. Longman.
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Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych

Jak dziataæ
na rzecz rozwoju i postêpu?

Roman Reszel

Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicz
nych (PTNA) zrzesza obecnie ponad 700 człon
ków zwyczajnych i 8 wspierających, działają
cych w 12 oddziałach (Bydgoszcz, Kraków, Lu
blin, Olsztyn, Opole, Poznań, Puławy, Rzeszów, 
Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Sie
dzibą Zarządu Głównego jest Lublin. Prezesem 
honorowym organizacji jest Witold Niewiadom
ski. Zgodnie ze statutem celem Towarzystwa jest 
działanie na rzecz rozwoju oraz postępu nauko
wego i technicznego w produkcji roślinnej oraz 
upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymia
na doświadczeń w zakresie produkcji roślinnej 
i ochrony środowiska. Zadania te Towarzystwo 
wykonuje na obszarze całego kraju, opierając 
się głównie na uczelniach rolniczych oraz insty
tutach naukowych, obejmując swym działaniem 
tak¿e pracowników ośrodków doradztwa rolni
czego i producentów rolnych. Środki finansowe 

PTNA pochodzą głównie ze składek członkow
skich oraz dotacji KBN i instytucji naukowych. 
W przeszłości znacznej pomocy udzielała Towa
rzystwu Polska Akademia Nauk, przy której było 
afiliowane.

W czerwcu 2003 r. minęło 20 lat od zareje
strowania PTNA w Urzędzie Wojewódzkim w Lu
blinie. W chwili powstania było ono piątym sto
warzyszeniem rolniczym wśród 125 istniejących 
wówczas organizacji naukowych i zrzeszało 601 
członków. Jego korzenie są jednak starsze, się
gają lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to pro
fesorowie Bolesław Świętochowski i Antoni Woj- 

tysiak wystąpili z inicjatywą powołania do ¿ycia 
towarzystwa naukowego skupiającego rolników 
różnych specjalności, ale - z przyczyn trudnych 
obecnie do ustalenia - prac organizacyjnych 
nie rozpoczęto. Do idei tej powrócił w 1971 r. 
profesor Witold Niewiadomski podczas szcze
cińskiego zjazdu katedr ogólnej uprawy roli i ro
ślin. Nie były to jednak czasy sprzyjające za
wiązywaniu niezależnych zrzeszeń. Podjęcie 
konkretnych działań umożliwiło dopiero utwo
rzenie Komitetu Uprawy Roślin PAN, który 
w r. 1978 objął patronat nad powstaniem To
warzystwa. Komitet powołał też na jego organi
zatora profesora Leszka Malickiego, pod kie
runkiem którego (i głównie jego autorstwa) po
wstał statut. Po uzyskaniu akceptacji statutu przez 
Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium 
PAN (czerwiec 1981) prof. Malicki zorganizo
wał w Warszawie zebranie założycielskie PTNA, 
na którym przyjęto jego nazwę i statut.

W trakcie obrad prof. Niewiadomski przedsta
wił zasadnicze cele Towarzystwa, natomiast prof. 

Malicki określił warunki członkostwa: „Każdy, kto 
zadeklaruje swój udział w pracach Towarzystwa, 
bêdzie przyjêty w poczet jego członków”. Poin
formował też, ¿e z całej Polski nadeszło około 
600 zgłoszeń od osób chętnych do wstąpienia 
w szeregi PTNA, a to umożliwia utworzenie od
działów w kilku ośrodkach regionalnych. Na 
zakończenie zebrania powołano do życia Pol
skie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych z sie
dzibą w Lublinie. W 1991 r. zgromadzono kom
plet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia 
procesu rejestracyjnego, jednak ogłoszenie sta
nu wojennego wstrzymało wszelkie działania. 
Dopiero pół roku po jego zawieszeniu nastąpiło 
zatwierdzenie statutu przez Urząd Wojewódzki 
w Lublinie (20 VI 1983). Wtedy prof. L. Malicki, 
działając w porozumieniu z profesorami W. Nie
wiadomskim i S. Nawrockim, zwrócił się do kilku
nastu osób z całej Polski z propozycją podjęcia 
funkcji organizatorów oddziałów PTNA i prze
prowadzenia wyborów delegatów na walne 
zebranie.

Jeszcze w tym samym roku 11 listopada odby
ło się I Walne Zebranie Delegatów, na którym 
wybrano władze i przyjęto statut Towarzystwa 
oraz pozostałe dokumenty umożliwiające jego 
funkcjonowanie, a także nadano tytuł Honoro
wego Prezesa prof. dr. hab. Witoldowi Niewia
domskiemu. Skład pierwszego prezydium, po 
korektach związanych z koniecznością powoła
nia sekretarza i skarbnika z ośrodka lubelskie
go, był następujący: prezes - Leszek Malicki, 
wiceprezesi - Mariusz Fotyma i Mieczysław Try- 
bała, sekretarz - Tadeusz Kęsik, zastępca se
kretarza - Alicja Gawrońska-Kuleszowa, skarb
nik - Elżbieta Podstawka, zastępcy skarbnika - 
Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz i Józef Mako
wiecki, główny księgowy - Lucyna Gosik, se
kretarz biura - Maria Tietze.

Wówczas z inicjatywy prezesa PTNA powo
łano do życia biuletyn, w krótkim czasie prze
kształcony w kwartalnik naukowy „Fragmenta 
Agronomica” (FA). Miał on nie tylko umożliwić 
publikowanie prac naukowych jego członkom, 
ale także, zamieszczając aktualne wiadomości 
z działalności PTNA, jednoczyć świeżo powsta
łą organizację oraz stanowić platformę wyraża
nia opinii i polemik. Pierwszy numer ukazał się 
w r. 1984.

Dzisiaj, z perspektywy lat można stwierdzić, że 
czasopismo „Fragmenta Agronomica” spełniło 
swoje zadanie, jego poziom naukowy wzrasta i - 
dzięki współpracy z European Society for Agro
nomy (ESA) - jest wysyłane do 13 krajów Euro

py Zachodniej. Znajduje siê te¿ w wykazie cza
sopism indeksowanych w bazie PSJC (Polish 
Scientific Journal Contents - Biological and Agri
cultural Sciences). Wzrost rangi kwartalnika jest 
niewątpliwą zasługą prof. Mariusza Fotymy i kie
rowanych przez niego zespołów redakcyjnych, 
co notabene zostało dostrze¿one i uhonorowane 
nagrodą naukowo-organizacyjną PAN.

W 1990 r. zaczęły się ukazywać „Zeszyty Spe
cjalne Fragmenta Agronomica”, zawierające 
materiały konferencji naukowych organizowa
nych przez Towarzystwo, sześć lat później prze
kształcone w „Bibliotheca Fragmenta Agronomi
ca” zamieszczające prace w języku polskim i an
gielskim.

W roku 1983 ZG PTNA powołał Komisję Pro
blemową do spraw „Słownika pojęć rolniczych 
- produkcja roœlinna”, mającego m.in. zdefi
niować i ujednolicić nazewnictwo najwa¿niej- 
szych pojęć naukowych z tej dziedziny. Ponie- 
wa¿ nie udało się zrealizować początkowego 
zamiaru wydania tematycznego słownika przez 
profesjonalną oficynę, Towarzystwo dokonało 
tego samodzielnie. Redaktorem całości został 
prof. W. Niewiadomski, pracami organizacyjny
mi kierował L. Malicki, a scalenia zebranego 
materiału i komputerowego opracowania ma
tryc podjął się oddział w Zamoœciu pod kierun
kiem piszącego te słowa. W efekcie wielomie
sięcznych prac w 1992 r. ukazał się „Słownik 
agro-bio-techniczny”, będący małą encyklope
dią, zawierającą około 6 tys. haseł z zakresu 
produkcji roœlinnej, opracowanych przez po
nad 100 autorów z wielu rolniczych ośrodków 
akademickich i instytutów naukowych. Opatrzo
no je zwięzłymi definicjami oraz przekładami na 
5 języków (angielski, czeski, francuski, niemiecki, 
rosyjski). Trzytomowy słownik, liczący 1115 stron, 
uzupełnia tom czwarty (315 stron) - skorowi
dze obcojęzyczne autorstwa H. i R. Reszelów. 
Całość prac sfinansowano ze środków zebra
nych w ramach subskrypcji oraz dotacji KBN. 
Obecnie nakład (1000 egzemplarzy) został 
praktycznie wyczerpany i dlatego wydaje się, 
i¿ godna rozwa¿enia jest myœl prof. W. Niewia
domskiego, Ucząca przedmowę słownika: 
słownik ten stanowi jedynie przejœciowe ogni
wo prac nad encyklopedią rolniczą...

Ze względów oczywistych Towarzystwo tylko 
sporadycznie koordynuje badania naukowe (np. 
„Ocena stanu œrodowiska rolniczego w wybra
nych wsiach na Wy¿ynie Lubelskiej”, choć sta
nowią one jeden z głównych celów działalności 
zawodowej i zainteresowañ naukowych więk
szości jego członków. Swoje zadania realizuje 
głównie przez organizowanie w oddziałach ze- 
brañ naukowych, rozwijając aktywność człon
ków. W trakcie otwartych spotkañ referenci, uzna
ni specjaliści krajowi lub zagraniczni, zapoznają 
wszystkich chętnych nie tylko z aktualną proble
matyką badawczą, ale tak¿e poruszają sprawy 
istotne dla praktyki, oświaty rolniczej i sytuacji 
gospodarczej kraju. Niejednokrotnie są tu po raz 
pierwszy prezentowane rezultaty prac doktor
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skich i habilitacyjnych. Rocznie we wszystkich 
oddziałach wygłasza się od 50 do 100 refera
tów dla około 3000 słuchaczy. Aby jeszcze bar
dziej zaktywizować prace stowarzyszenia, już 
w 1983 r. podjęto uchwałę o organizowaniu w ko
lejnych oddziałach posiedzeń ZG połączonych 
z zebraniami naukowymi.

Znaczące uzupełnienie tej działalności stano
wią krajowe i międzynarodowe konferencje i se
minaria naukowe poświęcone konkretnym pro
blemom, programom nauczania przedmiotów rol
niczych itp. Nie sposób wymienić wszystkich 113 
konferencji, sympozjów i kongresów, których or
ganizatorem lub współorganizatorem było PTNA.

Towarzystwo zajmuje też stanowisko w wielu 
sprawach dotyczących istotnych problemów dla 
gospodarki, nauki i oświaty rolniczej, prezentu
jąc swe opinie stosownym instytucjom państwo
wym. Np. w 1989 r. dwukrotnie dyskutowano 
podczas posiedzenia prezydium ZG na temat 
ukierunkowania studiów rolniczych, a opraco
wany memoriał przekazano Ministerstwu Edu
kacji Narodowej i Komisji Nauki Senatu Rzeczy
pospolitej.

Szczególną wagę przypisuje PTNA kształce
niu młodej kadry naukowej, czemu służą nie tyl
ko zebrania i seminaria naukowe, ale także or
ganizowane wielokrotnie we współpracy z Pol
skim Towarzystwem Biometrycznym Colloquia 
z Agrobiometrii, w czym specjalizuje się oddział 
siedlecki. Członkowie Towarzystwa uczestniczą 
też w organizacji rożnych szczebli Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W 1987 r. podjęto uchwałę o potrzebie zor
ganizowania konkursu na najlepszą pracę ma
gisterską i koło naukowe. Laureaci otrzymują 
dyplom oraz „Słownik agro-bio-techniczny”, ich 
promotorzy zaś dyplom. Od 2002 r. nagrody są 
przyznawane w dwóch kategoriach: za prace 
eksperymentalne oraz opracowania przeglądo
we o charakterze historycznym i kulturotwór
czym. Z Rzeszowa nagrodzono A. Gosztyłę (pro
motor R. Reszel).

Przy PTNA jest afiliowana polska sekcja Euro
pean Society for Agronomy, której przedstawi
cielem był przez wiele lat prof. M. Fotyma, obec
nie prezydent ESA, pełniący także funkcje człon
ka Komitetu Redakcyjnego „European Journal 
of Agronomy”.

PTNA współpracuje też z wieloma instytucjami 
krajowymi, takimi jak: Krajowa Rada Doradztwa 
Rolniczego, lokalne oddziały Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Rolnictwa. Mazowiecka 
Społeczna Rada Oświaty Rolniczej, Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytut 
Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu. 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach, Stacje Hodowli Roślin. Rejonowe 
Spółdzielnie Rolnicze. Gospodarstwa Rolnicze 
Skarbu Państwa, Związek Powiatów Nadbużań- 
skich i inne.

prof. dr hab. Roman Reszel, dyrektor Instytutu Biologii 
i Ochrony Środowiska

Historia Oddziału
Polskiego Towarzystwa

Nauk Agrotechnicznych
w Rzeszowie

Czesława Trąba

Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Agro
technicznych w Rzeszowie powstał w listopa
dzie 1983 r. przy Zamiejscowym Wydziale 
Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego. Na 
przewodniczącego Oddziału wybrano wów
czas doc. dr. hab. Jana Pyzika. Ponadto 
w skład Zarządu weszli doc. dr hab. Henryk 
Piróg - zastępca przewodniczącego, dr inż. 
Grażyna Kruczek - sekretarz, mgr inż. Stani
sława Czyż - skarbnik. Doc. dr hab. Jan Py
zik pełnił funkcję przewodniczącego do lipca 
1989 r. Po nagłej jego śmierci na przewodni
czącą Oddziału PTNA została wybrana prof. 
dr hab. Maria Radomska. Funkcję tę pełniła 
prawie przez trzy kadencje, do 3 grudnia 
2003 r., kiedy przekazała ją w ręce prof. dr 
hab. Czesławy Trąba. Wówczas dokonano 
wyboru nowego Zarządu. Obecnie wśród 
członków Oddziału najwięcej jest pracowni
ków Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rze
szowskiego i pracowników Ośrodka Doradz
twa Rolniczego w Boguchwale.

Celem działalności Towarzystwa jest propa
gowanie postępu naukowego i technicznego 
w produkcji roślinnej, upowszechnianie osią
gnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń 
w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środo
wiska. Cele te realizowane są przez:

1. Organizowanie zebrań naukowych. W cza
sie dwudziestoletniej działalności Oddziału To
warzystwa odbyło się 65 spotkań, na których 
wygłaszane były referaty naukowe z zakresu 
rolnictwa i ochrony środowiska przez specjali
stów nie tylko z Rzeszowa, ale i innych regio
nów Polski oraz z Ukrainy.

2. Organizowanie zebrań dyskusyjnych, mię
dzy innymi na temat zasobności gleb wojewódz
twa rzeszowskiego, zanieczyszczenia gleb i wód 
metalami ciężkimi, gospodarki ściekowej woje
wództwa oraz stosowania metod przyjaznych 
środowisku w ograniczaniu szkodliwości agro- 
fagów.

3. Organizowanie seminariów terenowych do
tyczących:

a) produkcji roślinnej w terenach górskich 
i podgórskich,

b) kierunków produkcji i nowych technologii 
uprawy kukurydzy,

c) roli doœwiadczalnictwa terenowego (wspól
nie z ODR w Boguchwale).

4. Zorganizowanie i wykonanie badañ na te
mat analizy i próby okreœlenia bazy surowcowej 
dla potrzeb Cukrowni „Ropczyce”.

5. Zorganizowanie ogólnokrajowej konfe
rencji pt. „Optymalizacja polowej produkcji ro- 
œlinnej w zmienionych uwarunkowaniach eko
nomicznych” i wydanie materiałów pokonfe- 
rencyjnych w czasopiœmie naukowym „Biblio- 
theca Fragmenta Agronomica” (Zeszyt nr 3 
z 1997 r.).

6. Czynne uczestnictwo członków Rzeszow
skiego Oddziału PTNA w miêdzynarodowych 
konferencjach naukowych: „Produkcja roœlinna 
i ochrona œrodowiska w terenach górskich i pod
górskich” (30.06. do 2.07.2000 r.) i „Rozwój 
zrównowa¿ony szansą dla Karpat” (30.06. do 
2.07.2001 r.).

Wśród najbliższych planów za sprawy naj- 
wa¿niejsze nale¿y uznaæ :

1. przygotowanie cyklu spotkañ dotyczących 
założeń i zasad realizacji „Kodeksu Dobrej Prak
tyki Rolniczej”,

2. uczestnictwo w propagowaniu i wdrażaniu 
programów rolno-œrodowiskowych,

3. ocena efektywnoœci różnych systemów go
spodarowania w rolnictwie,

4. przygotowanie spotkañ informacyjnych, do
tyczących ustawodawstwa i bieżących rozpo
rządzeń w rolnictwie polskim w aspekcie inte
gracji z Unią Europejską.

Zarząd apeluje do młodych pracowników 
nauki o szersze niż dotychczas włączenie siê 
do działalności Towarzystwa. W organizacji 
jest też miejsce dla studentów oraz pracowni
ków instytucji związanych z rolnictwem woje
wództwa podkarpackiego. Dlatego w najbliż
szym czasie przewidywana jest prezentacja 
na posiedzeniach Towarzystwa najciekaw
szych prac magisterskich i doktorskich z za
kresu rolnictwa i ochrony środowiska. Stowa
rzyszenie zaprasza nauczycieli akademickich 
i studentów do współpracy, do wspólnej reali
zacji przedstawionych wcześniej celów i do 
wytyczania nowych zadań.

prof. dr hab. Czesława Trąba, kierownik Katedry Agro- 
ekologii



UNUWURSUTECUU Styczeń 2004, nr 1 (24 ) m2

Strony studenckie

Aktywność 
drogą do kariery

Elwira Dn^ek, Tomasz Zieliński

Od ubiegłego roku działa w naszej uczelni Biuro Ka
rier (Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absol
wentów Uniwersytetu Rzeszowskiego). Od począt
ku działania pracowników tej jednostki zostały ukie
runkowane na propagowanie wśród studentów 
i absolwentów UR postawy aktywnego i świadome
go wyboru odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej.

W Biurze szczególną uwagę kładziemy na zakorze
nieniu w świadomości studentów konieczności budo
wania ¿yciorysu zawodowego już od pierwszego roku 
studiów. Dlatego popularnością  cieszą się praktyki w więk
szych firmach i urzędach na terenie Rzeszowa i okolic. 
Większość młodych ludzi ma coraz większą świado
mość tego, iż należy i warto dołożyć starań, aby zdobyć 
doświadczenie zawodowe w trakcie studiów. Staż, prak
tyka - nawet ta nieodpłatna, wolontariat to świetne formy 
zatrudnienia młodego człowieka, które przynoszą real
ne, praktyczne korzyści samemu zainteresowanemu. 
Jednocześnie stanowią solidną wizytówkę potencjalne
go pracownika w procesie rekrutacyjnym.

Pracownicy Biura Karier nawiązali liczne kontakty 
z pracodawcami z Podkarpacia, którzy zgodzili się 
nieodpłatnie przyjąć naszych studentów na praktyki 
i staże. W ubiegłym roku z praktyk oferowanych przez 
Biuro skorzystało ok. 150 osób. Niektórzy studenci 
odbyli je w kilku miejscach. Proponujemy praktyki 
w różnych instytucjach i firmach: Podkarpackim Urzę
dzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, Urzę
dzie Statystycznym, Zakładzie Ubezpieczeń Spo
łecznych, Banku PEKAO SA, Multibanku, Invest- 
Banku, Centrum Promocji Biznesu, Rzeszowskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego, Miejskim Przedsię
biorstwie Komunikacyjnym, Zelmerze, Szkole Języ
ków Obcych „JDJ Bachalski”, Super Nowościach, 
Radiu Rzeszów, Radiu Res, Katolickim Radiu VIA, 
ORTO RES, Ruchu, „YANKO” Sp. z o.o., Stowa
rzyszeniu Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach 
i Kolizjach Drogowych „ALTER EGO” i innych.

Studentom i absolwentom udzielamy informacji na 
temat wolnych miejsc pracy. Jednak ofert pracy nie 
jest tyle, ile byśmy sobie tego życzyli. W minionym 
roku Biuro Karier pozyskało informację o 66 wolnych 
miejscach pracy.

Doradzamy też, jak napisać CV i list motywacyjny. 
Udzielamy informacji na temat kursów, szkoleń, studiów 
podyplomowych. Udostępniamy studentom prasę z ofer
tami pracy, czasopisma i literaturę specjalistyczną. W ba
zie danych Biura zarejestrowanych jest 505 osób.

W marcu ub.r. byliśmy współorganizatorem Rze
szowskich Dni Aktywności Studenckiej oraz konfe
rencji na temat pracy i zatrudnienia. Obecnie przygo
towujemy się do I Targów Pracy, które planujemy 
w jesieni br. Poprzez prezentację firm na naszej Uczel
ni, przygotowujemy studentów do bezpośredniego 
kontaktu z pracodawcami.

We współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
prowadzimy szkolenia z zakresu zakładania własnej 

działalności gospodarczej - „Pracować na swoim” oraz 
„Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy”.

„Aktywność - droga do kariery” to nasz projekt, 
którego realizacja staje się możliwa dzięki grantowi 
przyznanemu przez Ministerstwo Gospodarki, Pra
cy i Polityki Społecznej na rozwój działalności Aka
demickiego Biura Karier w ramach Programu Akty
wizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. 
Główne cele projektu to:
- przygotowanie uczestników do świadomego kiero
wania własnym rozwojem zawodowym i efektyw
nego wykorzystania okresu studiów na rozwijanie 
umiejętności przydatnych w przyszłej pracy, 
- zdobycie wiedzy o swoich umiejętnościach, zdol
nościach i predyspozycjach,
- poło¿enie nacisku na elastyczność w działaniu - 
pomoc w opracowaniu alternatywnej ście¿ki kariery 
(aktywizacja absolwentów),
- przygotowanie studentów i absolwentów do sku
tecznego konkurowania na obecnym rynku pracy.

Partnerami tego projektu są: Stowarzyszenie B4, 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Radio 
Rzeszów, Biuro Pośrednictwa Pracy przy Zarządzie 
Regionu NSZZ „Solidarność”, K&K Selekt Centrum 
Doradztwa Personalnego, Fundusz Mikro Sp. z o.o. 
Bez ich pomocy i wsparcia merytorycznego realizacja 
zadań byłaby niemożliwa w zaplanowanym kształcie. 
Powy¿sze cele pragniemy osiągnąć przez: 
- warsztaty szkoleniowe dla studentów i absolwentów 
w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy, 
- kampanię wśród studentów i absolwentów uczelni 
promującą samozatrudnienie i aktywne poszukiwa
nie pracy,
- przygotowanie i upowszechnienie na stronach in
ternetowych materiałów informacyjno-szkoleniowych.

W ramach warsztatów prowadzonych przez psy
chologów studenci i absolwenci Uniwersytetu Rze
szowskiego będą mieli możliwość sporządzenia 
mapy aktywnego poszukiwania pracy z uwzględ
nieniem źródeł, form i strategii, zapoznania się ze 
standardami sporządzania podstawowych dokumen
tów składanych u pracodawcy, zgodnych z wyma
ganiami krajów Unii Europejskiej, poznania zasad 
przeprowadzenia rozmowy telefonicznej bezpośred
nio z pracodawcą oraz technik rozładowywania na
pięć wywołanych frustracją. Stworzymy możliwość 
autodiagnozy własnego stylu komunikacji, pozna
nia zasad obowiązujących w komunikacji interper
sonalnej werbalnej i pozawerbalnej, prowadzenia 
ukierunkowanej konwersacji, poznania barier i dy
stansów komunikacyjnych, przetrenowania zacho
wań asertywnych. Poprzez zdiagnozowanie swo
ich mocnych stron, określenie własnych kompeten
cji zawodowych (potencjałów w zakresie posiadanej 
wiedzy, umiejętności i predyspozycji psychofizycz
nych) uczestnicy sporządzą indywidualne plany 
rozwoju zawodowego.

W ramach warsztatów dotyczących selekcji kan
dydatów do pracy przyb^ymy uczestnikom polity
kę rekrutacyjną firm, wska¿emy optymalną strategię 
postępowania dla danej polityki, jak równie¿ umożli
wimy przećwiczenie przykładowych technik rekru
tacji. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w sy
mulacji rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez 
psychologów oraz specjalistów z firm zajmujących 
się rekrutacją.

Zajęcia psychoedukacyjne poprowadzone zostaną 
z wykorzystaniem aktywnych metod: burza mózgów, 
psychodramy, scenki, testy, gry, case study, symu
lacje realnych problemów, praca z kamerą.

Na przełomie stycznia i lutego odbędzie się pre
zentacja „Programowania Neurolingwistycznego”. 
NLP to dyscyplina oparta na metodzie i technice 
psychoterapii, psycholingwistyki, teorii komunika
cji, neuropsychologii, cybernetyki, teorii systemów. 
Rozwija ona, odkrywa i opisuje to, co robią ludzie, 
którzy osiągają sukcesy w swoich dziedzinach, 
którzy są skuteczni w tym, co robią. Przedstawia 
umiejętności, wzorce, techniki i strategie służące 
osiąganiu skuteczności w myśleniu, działaniu, 
emocjach, podnoszeniu jakości życia, rozszerza
niu możliwości wyboru. Wpływa zarówno na wła
sne procesy, jak i uczy oddziaływać na innych. 
Prezentację, podczas której studenci będą mieli 
możliwość uchwycenia istoty NLP, jak również 
praktycznego zapoznania się z jej efektami (kon
trola własnych emocji, strategii myślenia i postę
powania, nauka doskonałych form komunikowa
nia się, uczenia, wywierania wpływu, rozwiązy
wania zagmatwanych konfliktów i problemów) 
poprowadzi dr Józef Maciuszek, adiunkt w Insty
tucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządza
nia i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studenci i absolwenci będą mieli również możli
wość zapoznania się z teoretycznymi podstawami 
zakładania własnej firmy, jak również z praktyczną 
nauką biznesu. „Własny biznes” - mój los w moich 
rękach - tak zatytułowano zajęcia które poprowadzą 
specjaliści z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regio
nalnego oraz Funduszu Mikro.

Na przełomie lutego i marca będzie dostępny dla 
studentów UR multimedialny przewodnik pracodaw
ców Podkarpacia, zawierający wszystkie niezbęd
ne dane o firmach i instytucjach.

W ramach otrzymanego dofinansowania nowocze
sny kształt przybierze strona internetowa Biura Ka
rier. Usprawni to rejestrację w bazie danych i umoż
liwi aktualizację danych. Ważne informacje i wska
zówki znajdzie tu dla siebie nie tylko student i 
absolwent, ale również potencjalny pracodawca.

Jak przekonać potencjalnego pracodawcę do posia
danych przez siebie walorów, jak zaprezentować swój 
potencjał osobowościowy? Z naszych obserwacji wy
nika, że jest to niewątpliwie problem dla starających 
się o pracę. Biuro stara się pomóc tym studentom i 
absolwentom, którzy chcą wspólnie z nami odpowie
dzieć na wiele postawionych w tej publikacji pytań.

Pracownicy Biura Karier UR:
Barbara Haba, Elwira Drążek, Tomasz Zieliński 
ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów 
tel. (0-17) 872 10 27 
tel./fax (0-17) 859 11 65 
e-mail: kariera@univ.rzeszow.pl

mailto:kariera@univ.rzeszow.pl
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Betlejka Wileńska
Hanna Krupińska-£yp

Wśród licznych działań Caritasu Diecezji Rze
szowskiej szczególne miejsce zajmuje wspiera
nie Polaków zamieszkałych na Wschodzie. Dy
rektor Rzeszowskiego Oddziału Caritas, ksiądz 
prałat Stanisław Słowik, ze szczególną serdecz
nością opiekuje się dziećmi i młodzie¿ą. Służy 
pomocą studentom Uniwersytetu Rzeszowskie
go - młodym Polakom z Ukrainy, Litwy, Białorusi, 
Kazachstanu i słuchaczom Studium Języka Pol
skiego dla Cudzoziemców naszej uczelni, którzy 
w Rzeszowie rozpoczynają swoją edukacyjną 
przygodę w Polsce.

Każdego roku w styczniu rzeszowski Caritas 
organizuje spotkanie opłatkowe dla słuchaczy Stu
dium. Od kilku lat w Centrum dla Osób Niepełno
sprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy 
ul. Lubelskiej, gdzie nasi słuchacze z ogromną 
życzliwością są goszczeni przez panią Teresę 
Gajdek, kierującą ośrodkiem. Regularnie udział 
w tych spotkaniach bierze Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, którego obec
ność sprawia, że atmosfera staje się prawdziwie 
świąteczna, pełna ciepła i miłości.

Słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cu
dzoziemców w roku akademickim 2003/2004 po
chodzą z różnych krajów. Przeważają Polacy 
z Ukrainy, ale są także osoby z Kazachstanu, Uz
bekistanu, Rumunii i Syrii. Takie zróżnicowanie 
stwarza warunki do konfrontacji różnych kultur 
i obyczajowości, czyni pracę z tą grupą szczegól
nie interesującą. Na tegoroczne spotkanie opłat
kowe młodzież przygotowała spektakl: Betlejka Wi
leńska. Całość, poświęcając na to wszystkie wol
ne popołudnia i wieczory, reżyserowała i zorgani
zowała mgr Marta Polańska. Pod jej kierunkiem 
słuchacze przygotowali swoje kostiumy. Przy tych 
pracach wyróżniła się szczególnie Polka zamiesz
kała na stałe w Rumunii, pani Janina Hahula.

Spektakl w rzeszowskim „Caritasie” trwał około 
50 minut, był barwny i dynamiczny. Powszechne 
zdumienie wywołało doskonałe opanowanie 
przez grających długich i trudnych ról, których 
język polski był nasycony archaizmami. Mówią
cy wykazali pełne zrozumienie i duże wyczucie 
tekstu. W jasełkach pojawiły się anioły, św. Józef 
z Matką Boską, św. Kazimierz, żebraczka, paste
rze, przekupka wileńska, siedem grzechów głów
nych i trzy cnoty: Wiara, Nadzieja i Miłość, król 
Herod, diabeł i śmierć, urzędnik oraz żebrak. 
Całość wzbudziła duże uznanie widzów. Szcze
gólnie chwalono aktorskie umiejętności zespołu. 
Podczas spektaklu młodzież odśpiewała kolędy 
w języku polskim, arabskim i ukraińskim. Fares 
Marek Basmadji - Polak zamieszkały na stałe 
w Syrii - grał na pianinie, Halina Zengel Polka 
z Ukrainy - na skrzypcach, a pani Teresa Gaj- 
dek na akordeonie.

Po obejrzeniu jasełek obecni podzielili się 
opłatkiem. Reszta wieczoru upłynęła w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze. W świątecznie udekoro
wanej sali pod dużą choinką wszyscy cieszyli 
się obfitością suto zastawionego stołu i śpie
wali kolędy. W spotkaniu wziął również udział 
dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Stowarzy
szenia „Wspólnota Polska”, Mariusz Grudzień, 
który także czynnie uczestniczy w akcjach po
mocy Polakom zamieszkałym poza granicami 
ojczyzny. Słuchacze Studium Języka Polskie
go dla Cudzoziemców są pod jego szczegól
ną opieką.

Na życzenie Jego Ekscelencji Księdza Bisku
pa Kazimierz Górnego Jasełka Wileńskie w wy-

konaniu słuchaczy Studium Uniwersytetu Rze
szowskiego zostaną wystawione jeszcze dwu
krotnie.

dr Hanna Krupińska-£yp, dyrektor Centrum Kultury i Języka 
Polskiego dla Polonusów z Zagranicy i Cudzoziemców „Po
lonus”
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Przypomnę Wam 
o Marku

Artur Tylmanowski

Zdjęcie Marka Hłaski pochodzi z książki „Felietony. 
Listy. Palcie ryż każdego dnia”, Warszawa 1986, wyd. 
Czytelnik

14 stycznia 2004 r. minęła siedemdziesiąta rocz
nica urodzin „jednego z najbardziej magicznych 
bardów rzetelnego, smutnego cynizmu swej lite
rackiej epoki” - Marka Hłaski. Przy tej okazji 
chciałbym wydobyć na światło dzienne sprawę, 
która mnie jako miłośnikowi prozy „Pięknego 
dwudziestoletniego” spędza sen z oczu.
Podczas pobytu na Cmentarzu Komunalnym 
w Wiesbaden zostałem poinformowany, iż znaj
dujący się tam grób, stanowiący obecnie symbo
liczne miejsce pochówku Marka Hłaski, przestał 
być opłacany przez Jego byłą żonę niemiecką 
aktorkę Sonię Ziemann. W związku z powyższym 
nagrobek ten miałby przestać istnieć. Niezwłocz
nie skontaktowałem się z bratem ciotecznym au
tora „Bazy Sokołowskiej”, panem Andrzejem Czy
żewskim, który potwierdził moje niepokojące przy
puszczenia. Wynikiem tego kontaktu był list, 
z którego wynika jednoznacznie, iż wkrótce sym
boliczny obelisk Marka Hłaski w Wiesbaden może 
stać się historią. Popularność prozy autora 
„Pierwszego kroku w chmurach”, zdawałaby się 
zaprzeczać temu, że pamięć o Nim ma wkrótce 
zaginąć. Żyjący w Polsce w tej sprawie niewiele 

mogą zrobić, miejmy jednak nadzieję, iż Towa
rzystwo Polsko-Niemieckie, które sprawuje pie- 

czę nad wszelkimi miejscami związanymi z kultu
rą polską w Niemczech, poczyni wszelkie stara
nia, aby ślad „Pięknego dwudziestoletniego” nie 
zniknął z kraju, w którym dane mu było pierwot
nie spocząć.

Nagrobek w Wiesbaden 2001 r.
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Artur Tylmanowski, student V roku filologii polskiej UR
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15 stycznia br. Uniwersytet Rzeszowski odwiedził Aleksander Wilkoń, profesor filologii słowiańskiej w Istituto Universitario Oriéntale di Napoli, profesor w Instytucie Filologii 
Stowiañskiej Uniwersytetu Śląskiego, długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, były lektor i wykładowca w Nancy i na Sorbonie, zato¿yciel i redaktor 

serii „Język artystyczny”, członek redakcji czasopisma „Stylistyka” i „Slavistica” AION w Neapolu. Spotkanie ze światowej sławy filologiem zgromadziło wielu studentów 
naszej polonistyki.
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Nasze miasto 
nasza historia

Przed 650 laty 19 stycznia 1354 r. Kazimierz Wielki 
podarował Janowi Pakosławicowi Rzeszów wraz 
z najb^szym okręgiem. W ten sposób mamy 
punkt odniesienia, próbę odpowiedzi na pytanie, 
skąd przyszliśmy, ile czasu upłynęło od chwili 
zateenia miasta, z jakiego rodu ludzie mieli wów
czas wpływ na historię? Dwie rodziny, Rzeszow
skich i Lubomirskich, rządziły na swoim, ale z po- 
¿ytkiem dla ogółu. Sprowadzenie do Rzeszowa 
pijarów (w pierwszej połowie XVIII wieku) miało 
wyjątkowe znaczenie dla rozwoju szkolnictwa. 
Kiedy przyszła Polska na początku XX w. podję

to skuteczne starania o utrzymanie miasta poło- 
¿onego w połowie drogi między Lwowem i Kra
kowem. Odnotujmy jeszcze jeden wa¿ny moment 
- do zniszczonego po II wojnie światowej Rze
szowa stosunkowo szybko przyszło szkolnictwo 
wy¿sze. Najpierw techniczne, póŸniej pedago
giczne. Od prawie trzech lat funkcjonuje Uni
wersytet noszący w nazwie pamiątkę po pierw
szych właścicielach miasta.
Mo¿na by stwierdziæ, ¿e zamyka się koło historii, 
ale to byłaby niedopuszczalna nadinterpretacja. 
W rozwoju Rzeszowa są wydarzenia, o których 
zgromadzono sporo dokumentów w Muzeum 
Regionalnym i w Archiwum. By głębiej poznaæ 
historię miasta, trzeba tam bywaæ. Z bogatych 
zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 
uzyskaliœmy reprodukcje - zamieszczone są na 
okładce i 16 stronie „Gazety Uniwersyteckiej”.

III Świąteczne 
Zawody Pływackie 

Uniwersytetu 
Rzeszowskiego

W tygodniu poprzedzającym święta Bo¿ego Narodze
nia na pływalni krytej ROSIR w Rzeszowie odbyły 
się świąteczne zawody pływackie studentów i pra
cowników UR. Udział 80 osób świadczy o trafności 
zamierzenia. Przed zawodami odbył się pokaz pły
wających choinek i stroików do melodii najpopularniej
szych kolęd, który wzbudził ogromny aplauz dwustu
osobowej widowni.
Animatorem tych zawodów od ośmiu lat jest pracow
nik Międzywydziałowego Studium Wychowania Fi
zycznego i Sportu, trener pływania, mgr Zbigniew 
Sarna. Impreza organizowana jest przy współudziale 
Klubu Uczelnianego AZS UR i MSWFiS UR.
W tym roku sponsorami nagród dla najlepszych za
wodników były trzy firmy:
Greinplast Sp. z o.o., New Balance, Plus GSM Rze
szów.
Wyniki zawodów pływackich
25 metrów stylem motylkowym kobiet
1. Zdzisłowicz Barbara - 0:19,40 III WF; 2. Lorens 
Magdalena - 0:19,45 IV WF; 3. Kisała Katarzyna - 
0:19,68 IV WF; Wśród pracowników zwycię¿yła Ta
baczek Iwona z czasem 0:15,96
50 metrów st. motylkowym mężczyzn
1. Kijowski Adrian - 0:29,11 III germanistyka; 2. Re- 
jowski Mariusz - 0:30,31 V WF; 3. Czajowski To
masz - 0:34,16 IV WF
50 metrów st. grzbietowym kobiet
1. Fac Sabina - 0:42,45 IV WF; 2. Szal Joanna - 
0:43,44 V WF; 3. Sarna Iwona - 0:47, 96 III WF 
50 metrów st. grzbietowym mę¿czyzn
1. Rybka Wiktor - 0:37,49 III ekonomia; 2. Głowach 
Radosław - 0:38,16 IV WF; 3. Sabko Artur - 0:44,08 
V WF
50 metrów st. klasycznym kobiet
1. Sokołowska Jadwiga - 0:44, 02 V WF; 2. Dąbek 
Dominika - 0:44,93 IV WF; 3. Sitek Agnieszka - 
0:45,13 V WF
50 metrów st. klasycznym mężczyzn
1. Smyk Michał - 0:34,92 II WF; 2. Kunach Rado
sław - 0:38,76 V WF; 3. Wójcicki Grzegorz - 0:38,97 
IV WF zaocz.; Wśród pracowników zwycię¿ył Bar
tłomiej Czarnota z czasem 0:31,87
50 metrów st. dowolnym kobiet
1. Lorens Magdalena - 0:39,12 IV WF; 2. Szmuc 
Jadwiga - 0:42,12 IV WF; 3. Trojniarz Ewelina - 0:44,02 
IV WF; Wśród pracowników na tym dystansie zwy
ciężyła Iwona Tabaczek z czasem - 0:32,97 
50 metrów st. dowolnym mę¿czyzn
1. Kijowski Adrian - 0:27,10 III germanistyka; 2. Smyk 
Michał - 0:27,56 II WF; 3. Piękoś Piotr - 0:30,18 II prawo 
100 metrów st. zmiennym kobiet
1. Dąbek Dominika - 1:35,67 IV WF; 2. Sarna Iwona 
- 1:40,37 II WF
100 metrów st. zmiennym mężczyzn
1. Rejowski Mariusz - 1:14,14 V WF; 2. Rybka Wik
tor - 1:18,42 WF; Na tym dystansie wśród pracowni
ków bezkonkurencyjny byłTomasz Sarna, który wy
grał z czasem 1:10,42.

Zdjęcia: Tomasz Sarna i Elżbieta Wójcikiewicz


