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Z obrad Senatu UR

UCHWA£A
 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych
przez Uniwersytet Rzeszowski dotycz¹cych awansu naukowego

w³asnych pracowników

§ 1
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadza zasadê: osoby, które otrzy-
muj¹ w Uniwersytecie Rzeszowskim stypendia naukowe lub korzystaj¹ ze
sta¿y naukowych (krajowych, zagranicznych) oraz Uniwersytet Rzeszow-
ski finansuje koszty ich przewodów (doktorskich, habilitacyjnych lub postê-
powañ o nadanie tytu³u profesora), zostaj¹ zobowi¹zane do zwrotu kosz-
tów poniesionych przez Uniwersytet, w przypadku gdy odejd¹ z naszej uczel-
ni w ci¹gu piêciu lat po uzyskaniu stopnia doktora, doktora habilitowanego
lub tytu³u profesora.

§ 2
Uchwa³a obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.

26 lutego br. Senat UR podj¹³ dwa tematy: oceny
dorobku naukowego kadry UR (za 2003 r.) i za³o-
¿eñ do strategii rozwoju uczelni.

Informacjê o dorobku naukowym nauczycieli
akademickich przedstawi³ dr hab. prof. UR Je-
rzy Kitowski, prorektor ds. nauki i finansów.
Swoje wyst¹pienie rozpocz¹³ od uwag dotycz¹-
cych wydawnictw. W UR nie ma prostych zwi¹z-
ków miêdzy liczb¹ nauczycieli akademickich
i publikacjami. Tradycyjnie najwiêcej cytowañ na
tzw. li�cie filadelfijskiej maj¹ nauki �cis³e. W dys-
kusji podkre�lano, ¿e ta statystyka krzywdzi
nauki humanistyczne.

W UR najwiêcej na badania w³asne (ok.1/3
ogólnych nak³adów) przeznacza Wydzia³ Mate-
matyczno-Przyrodniczy, którego pracownicy s¹
autorami oko³o 20% artyku³ów.

W ub. roku nauczyciele akademiccy UR opu-
blikowali 116 prac zwartych i 134 katalogi oraz
1114 artyku³ów,  z tego 76 w czasopismach z li-
sty filadelfijskiej i 185 z listy KBN. Nadal jednak
zbyt wiele publikacji ukazuje siê w wydawnic-
twach nisko lub niepunktowanych i poza nauko-
w¹ recenzj¹.

W 2003 r. w uczelni prowadzono 941 tematów
badawczych: s¹ to jednak tematy rozproszone,
brak znacz¹cych opracowañ zespo³owych.

W ub. roku 3 osoby uzyska³y tytu³ profesora,
4 � habilitacje, 34 � doktoraty. Je�li ta tendencja
utrzyma siê w najbli¿szych latach, to uczelni gro-
zi regres, wiêcej samodzielnych nauczycieli aka-
demickich bêdzie odchodziæ na emeryturê ni¿
bêdzie przybywaæ profesorów i habilitacji. Przy
okazji warto odnotowaæ, ¿e najm³odsi doktorzy
(�rednio) pracuj¹ na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym, najstarsi na Pedagogicznym.
W ub. roku stypendia naukowe pobiera³y 103
osoby: 30 � doktora habilitowanego, 73 � dok-
tora. Czy to siê prze³o¿y w najbli¿szym czasie
na zatwierdzone habilitacje i doktoraty?

Przez jednostki UR zosta³y zorganizowane 34
konferencje, 672 osoby uczestniczy³y w sym-
pozjach organizowanych przez inne o�rodki aka-
demickie. Najwiêcej konferencji zorganizowa³
Wydzia³ Pedagogiczny i z tego wydzia³u naj-
wiêcej osób wyjecha³o do innych uczelni krajo-
wych i zagranicznych.

Do UR przyjecha³o 236 osób z zagranicy,
g³ównie na miêdzynarodowe seminaria i kon-
ferencje.

Zabieraj¹cy g³os w dyskusji podkre�lali rze-
telno�æ i wszechstronno�æ przedstawionego
sprawozdania wed³ug powszechnie przyjêtych
kryteriów i wielokrotnie postulowali przeniesie-
nie dyskusji na poziom rad wydzia³ów, tam
gdzie podejmowane s¹ decyzje o przyznawa-
nych �rodkach finansowych i rozliczaniu z ich
wydatkowania. By³y te¿ g³osy o tworzeniu kli-
matu naukowego, a wiêc rzetelnych ocenach
nauczycieli akademickich, licz¹cych siê tak¿e

za granicami kraju wydawnictwach, sta¿ach w in-
nych o�rodkach akademickich.

Niejako preludium do kolejnego tematu ob-
rad by³y g³osy o potrzebie powo³ania naukowe-
go czasopisma (tak¿e w wersji elektronicznej),
które by³oby miejscem trwa³ej i powa¿nej re-
fleksji o uniwersyteckiej wspólnocie uczonych,

Przewodnicz¹cy Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego

R E K T O R
Prof. dr hab. W³odzimierz Bonusiak

kierunkach badañ, �szko³ach naukowych� oraz
rozwoju uczelni.

Za³o¿enia do strategii rozwoju UR przedstawi³
dr hab. prof. UR Waldemar Furmanek, prorektor
ds. organizacji i rozwoju uczelni. Dwa przedsta-
wione dokumenty (Strategiê i Misjê UR) prezen-
tujemy w bie¿¹cym wydaniu �Gazety Uniwersy-
teckiej�. Prorektor zachêca³ do szerokiej debaty
na przedstawione tematy, do udzia³u w og³oszo-
nym konkursie o perspektywach UR.

15 marca br.  w³adze  Fundacji Rozwoju O�rodka Akademickiego w Rzeszowie go�ci³y w Uniwersy-
tecie Rzeszowskim. Spotkanie w sali konferencyjnej Biblioteki G³ównej po�wiêcono ocenie dzia-
³añ organizacji w ubieg³ym roku. Dyskutowano równie¿ nad poprawkami do statutu FROA.
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W rocznym cyklu liturgicznym Ko�cio³a katolic-
kiego �wiêta Wielkanocne to najwa¿niejsze uro-
czysto�ci, bowiem zmartwychwstanie Chrystusa
jest w historii zbawienia najwiêkszym wydarze-
niem, fundamentem ca³ego chrze�cijañstwa.
Szczê�liwie siê sk³ada, ¿e �wiêta te s¹ obcho-
dzone na wiosnê. Dodatkowo potêguje to nasz¹
rado�æ i przez proste odczytanie znaków budz¹-
cego siê ¿ycia przyrody prowadzi nasz¹ my�l ku
Temu, który jest w³a�nie Panem tego ¿ycia, bo
jako pierwszy pokona³ �mieræ i powsta³ z mar-
twych. Ko�ció³ obchodzi³ najpierw Wielkanoc we-
d³ug kalendarza ¿ydowskiego 14 dnia miesi¹ca
nisan. Sobór nicejski w roku 325 postanowi³, ¿e
�wiêto Zmartwychwstania ma byæ obchodzone
w niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿y-
ca. To w³a�nie st¹d siê bierze ruchomo�æ Wiel-
kanocy. Zauwa¿my, ¿e postanowienia soboru ni-
cejskiego sprzed siedemnastu wieków obowi¹-
zuj¹ do dzi�.

Wielkanocn¹ rado�æ wyra¿a przez wieki przyswo-
jony tak¿e przez jêzyk polski w g³êbokim �rednio-
wieczu genetycznie hebrajski zwrot: Alleluja! Dzi�
jest on wielkanocnym okrzykiem rado�ci � hallelu-
Jah znaczy³o Chwalcie Jahwe.

Rado�æ Wielkanocy udziela³a siê niejednokrot-
nie polskim twórcom literatury. W Polsce do dzi�
�piewane s¹ w ko�cio³ach radosne pie�ni wiel-
kanocne. Niektóre z nich s¹ poetyckimi per³ami:
Chrystus z martwych wsta³ jest; Weso³y nam dzi�
dzieñ nasta³; Zwyciêzca �mierci, piek³a i szatana;
Nie zna �mierci Pan ¿ywota; Wesel siê, Królowo
mi³a.

Pocz¹tki tej twórczo�ci nale¿y umie�ciæ w �re-
dniowieczu, które tak nas dzisiaj fascynuje. Na lu-
dzi �redniowiecza, na ich umys³owo�æ, a zw³asz-
cza na sferê emocjonaln¹, du¿y wp³yw mia³y wiel-
kie widowiska religijne, zwane misteriami, zwi¹za-
ne z liturgi¹ Wielkiego Tygodnia i Zmartwychwsta-
nia. By³o to ogromne �teatrum�, odgrywane w mia-
stach, zwykle przed katedrami, przedstawiaj¹ce
przede wszystkim mêkê i �mieræ Chrystusa oraz
Jego powstanie z martwych. Warto tutaj wymieniæ
udramatyzowane obrzêdy religijne w takich miste-
riach, jak: Elevatio crucis (Podniesienie Krzy¿a),
Depositio crucis (Z³o¿enie z Krzy¿a), Visitatio se-
pulchri (Nawiedzenie grobu). �redniowieczni wi-
dzowie ch³onêli te spektakle ca³¹ dusz¹. Do dra-
matów liturgicznych zacz¹³ powoli przenikaæ �piew
w jêzyku polskim. Z XVI wieku pochodzi wspania³a
Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pañ-
skim Miko³aja z Wilkowiecka. Ten dochowany do
naszych czasów dramat, mimo ¿e ma pó�niejsze,
renesansowe ju¿ pochodzenie, korzeniami siêga
�redniowiecznego misterium wielkanocnego.

Pisa³em ju¿ kiedy�, ¿e pie�ni wielkanocnych
mamy o wiele mniej ni¿ pasyjnych. Ma to niew¹t-
pliwy zwi¹zek z polsk¹ dusz¹ � bardzo uczucio-
w¹, wspó³czuj¹c¹, czu³¹ na cierpienie innych,
¿yczliw¹ w okazywaniu pomocy, pobo¿n¹ na spo-
sób sentymentalny. Zatem mêka i �mieræ Chry-
stusa na krzy¿u, Jego cierpienie, opuszczenie
swoi�cie wspó³gra³y z nasz¹ pobo¿no�ci¹. Nato-
miast ukryty przed oczyma ludzi fakt zmartwych-
wstania Chrystusa (zwróæmy uwagê, o wczesnym
�wicie, kiedy tylko nieliczni czuwaj¹) nie stwa-
rza³ ju¿ � oprócz rado�ci � tylu okazji do ró¿nych
uczuæ i prze¿yæ. Jednak i tutaj kultura polska ma
czym siê pochwaliæ. Mamy bowiem poetyckie ar-
cydzie³a trwaj¹ce przez d³ugie stulecia i � co naj-
wa¿niejsze � pie�ni to ci¹gle ¿ywe, �piewane
w naszych �wi¹tyniach. Zdumiewa nas ta trwa-
³o�æ. Znakomicie to �wiadczy o bogactwie prze-
¿yæ duchowych, których dostarczaj¹ te teksty, oraz
o ich walorach artystycznych. Przez wieki zla³y
siê one z polsk¹ tradycj¹ religijn¹ i narodow¹.
U�wietniaj¹ obchód najwiêkszych �wi¹t w roku
liturgicznym. Nie wyobra¿amy sobie wielkanoc-
nego �witu bez procesji rezurekcyjnej po trzykroæ
obchodz¹cej wko³o ko�ció³ bez �piewu jak¿e do-
stojnej, powa¿nej, prawdziwie nabo¿nej, licz¹cej
ju¿ kilka wieków pie�ni Weso³y nam dzieñ dzi�
nasta³. D³ugie szeregi pokoleñ Polaków �piewa-
³y to radosne Alleluja, wieñcz¹ce ka¿d¹ strofkê,
wtórowa³a im radosna wiosenna przyroda,
wschodz¹ce s³oñce i naturalny akompaniament
ptaków.

Weso³y nam dzi� dzieñ nasta³,
Którego z nas ka¿dy ¿¹da³.
Tego dnia Chrystus zmartwychwsta³
Alleluja, Alleluja!

Kolejne strofy � równie dostojne, spokojne, ma-
jestatyczne, radosne � wype³niaj¹ rezurekcyjn¹
procesjê, jedyn¹, niepowtarzaln¹ w ci¹gu roku, tak
mocno zro�niêt¹ z kultur¹ i religijno�ci¹ polsk¹.
Radosne Alleluja jest przerywane wybuchami na
wiwat. A jak rado�nie bij¹ dzwony wielkanocne!
Tak samo jak nasze serca!

Wszystkie pie�ni wielkanocne s¹ radosne, tê ra-
do�æ bardzo podkre�la skoczna, ¿ywa melodia.

Nie zna �mierci Pan ¿ywota!
Chocia¿ przeszed³ przez jej wrota.
Rozerwa³a grobu pêta
Rêka �wiêta, Alleluja!

Bardzo szybkie tempo ma znana pie�ñ: Otrzyjcie
ju¿ ³zy p³acz¹cy.

Otrzyjcie ju¿ ³zy p³acz¹cy,
¯ale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierz¹cy
Weselcie siê, radujcie!

Najstarsz¹ polsk¹ pie�ni¹ wielkanocn¹ jest �re-
dniowieczna (XIII�XIV wiek) pie�ñ Chrystus z mar-
twych wsta³ jest. Jest to równie¿ pie�ñ dostojna, bar-
dzo g³êboka teologicznie. Dla historyka kultury,
zw³aszcza dla historyka jêzyka polskiego, stanowi
ona cenne �ród³o informacji o dawnej polszczy�-
nie. O archaiczno�ci tego utworu �wiadczy zacho-
wany czas przesz³y z³o¿ony, notowany tylko w naj-
starszych zabytkach jêzyka polskiego:

Chrystus z martwych wsta³ jest
Nam na przyk³ad dan jest,
I¿ mamy z martwych powstaæ
Z Panem Bogiem królowaæ, Alleluja!

Prócz wspania³ych pie�ni wielkanocnych powsta-
wa³a tak¿e poezja religijna, tematycznie zwi¹zana
zarówno z teologiczn¹ tre�ci¹ zmartwychwstania,
jak i nawi¹zuj¹ca do polskich wielkanocnych tra-
dycji i obyczajów. Monumentaln¹ wizjê powstania
Chrystusa z martwych da³ Krzysztof Penderecki
w Jutrzni. Genialnej muzyce towarzyszy znakomity
tekst poetycki. W s³ynnym Kanonie �piewane s¹ ta-
kie oto frazy:

Zmartwychwstania to dzieñ,
Niech blask �wita w ludziach �
Przej�cie to jest Pañskie
Ze �mierci bowiem do ¿ycia
I od ziemi do nieba

Weso³ego Alleluja!
Wielkanoc w literaturze polskiej

Kazimierz O¿óg
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Chrystus Bóg nas przeprowadzi³
�piewaj¹cych tryumfaln¹ pie�ñ.

Kanon Pendereckiego zawiera poetyck¹ ilustra-
cjê paschy (hebrajskie pesah, czyli przej�cie ze
�mierci do ¿ycia). Oto s¹ �wiêta paschalne, a wiel-
ka �wieca, któr¹ siê �wiêci w tê noc, nazywana jest
pascha³em.

Jan Lechoñ jest autorem wzruszaj¹cego wiersza
Wielkanoc. Poeta przedstawia na tle sielskiego,
wiosennego, polskiego pejza¿u wêdrówkê zmar-
twychwsta³ego Chrystusa.

Droga wierzb¹ sadzona w�ród zielonej ³¹ki,
Na której pierwsze jaskry ¿ó³ciej¹ i mlecze
Po�ród wierzb po kamieniach w¹ska struga
ciecze,
A pod niebem wysoko �piewaj¹ skowronki.
W�ród tej ³¹ki wilgotnej od porannej rosy,
Drog¹, któr¹ co �wiêto szli ludzie ze �piewk¹,
Idzie sobie Pan Jezus wpó³nagi i bosy
Z wielkanocn¹ w przebitej d³oni chor¹giewk¹.

W wielkanocnej poezji mieszaj¹ siê w¹tki teolo-
giczne z polskimi zwyczajami �wi¹tecznymi. Kultu-
ra polska wytworzy³a ca³¹ ró¿norodno�æ wielkanoc-
nych znaków, by wymieniæ spotykane tylko w Pol-
sce warty przed urz¹dzanym grobem Chrystusa,
�wiêcenie pokarmów, malowanie jajek czy pole-
wanie siê wod¹ w drugi dzieñ �wi¹t. Porównajmy
fragment wiersza Dziecinne �wiêcone, którego au-
tork¹ jest Helena Duninówna.

Pamiêtam moje dawne dziecinne �wiêcone...
Stolik taki malutki, na nim w zwartym rzêdzie
Na srebrnych talerzykach wszystko u³o¿one.
Przeró¿ne smako³yki, tak jak by³o wszêdzie,
Talerzyki ze srebrnej tekturki zrobione,
Specja³y z marcepanu, lecz jak¿e dok³adnie.
Szynka, baby, prosiaczek, co jajko czerwone
W pyszczku trzyma, kie³basa zwiniêta tak
³adnie.
Dalej � talerz pisanek, i ser z kminkiem bia³y,
I rze¿ucha, i chlebek, co a¿ pachnie prawie.

Natomiast W³adys³aw Broniewski �wietnie uka-
za³ polskie oblewanie wod¹. Zwróæmy uwagê, jak
rytm wiersza oddaje gonitwê ch³opców z kub³ami
wody za dziewczêtami w lany poniedzia³ek.

�migus Dyngus! Na uciechê
Z kub³a wodê lej ze �miechem!
Jak nie z kub³a, to ze dzbana
�migus-dyngus dzi� od rana.
Staropolski to obyczaj.

Na zakoñczenie tego krótkiego szkicu o zwi¹z-
kach religijno�ci i kultury polskiej ¿yczê wszystkim
moim Czytelnikom Weso³ego Alleluja! Niech te
�wiêta, kiedy Chrystus przechodzi ze �mierci do
¿ycia, dadz¹ Wam prawdziw¹, paschaln¹ rado�æ.
Spêdzajmy te �wiêta wed³ug staropolskiej trady-
cji. A budz¹ca siê wiosna niech pomno¿y nasze
wesele!

Górno, w dzieñ �w. Józefa 2004

Cztery uniwersytety: dwa s³owackie, wêgierski i Uniwersytet Rzeszowski, postanowi³y zawi¹zaæ konsorcjum,
które umo¿liwi studentom efektywne korzystanie z programu �Erasmus Mundus�. Jak powiedzia³ podczas
podpisania w Rzeszowie umowy dr hab. prof. UR Stanis³aw Sagan, prorektor ds. wspó³pracy z zagranic¹, od
nastêpnego roku oferta uczelni powiêkszy siê o nowy kierunek � europeistykê. Zajêcia odbywaæ bêd¹ siê w
dwóch jêzykach, narodowym i angielskim. Niezale¿nie od  kraju pochodzenia studenci bêd¹ mieli do wyboru
uczelniê, w której bêd¹ studiowaæ.  Bêdzie te¿ mo¿liwo�æ zaliczenia np. jednego roku w Rzeszowie, a drugie-
go na S³owacji. W przysz³o�ci  planuje siê równie¿ wspólne studia podyplomowe, organizowane  przez uniwer-
sytety, które s¹ sygnatariuszami porozumienia.

Granica
ju¿ nie dzieli

prof. dr hab. Kazimierz O¿óg, Instytut Filologii Polskiej
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Jaka jest kondycja finansowa
polskich uniwersytetów?

Wszystko zaczê³o siê w czerwcu ub.r., kiedy prof. Ja-
nusz Neider z Uniwersytetu Gdañskiego zapropo-
nowa³ spotkanie prorektorów ds.  finansów z 17 pol-
skich uniwersytetów.  Uzasadnia³, ¿e nie tylko brak
pieniêdzy w uczelnianej kasie jest problemem, ale
tak¿e wewnêtrzny ich podzia³, stosowanie odpowied-
nich algorytmów, wielko�ci narzutów itp. Inicjatywa
zosta³a pozytywnie oceniona przez w³adze uniwersy-
teckie  i w po³owie wrze�nia w Sopocie dyskutowa-
no o wewn¹trzuczelnianych sposobach podzia³u  do-
tacji z MENiS oraz w³asnych dochodów uczelni.

Spraw¹ równie wa¿n¹ jak merytoryczna dyskusja
by³a ogólna aprobata dla cyklicznych spotkañ  i usta-
lenie tematyki najbli¿szych. 1�2 grudnia w Juracie
dyskutowano o mo¿liwo�ci powrotu do zaniechanej
przez MENiS zasady obliczania dotacji  dla  wy¿szych
uczelni przy pomocy algorytmu oraz projekcie usta-
wy o szkolnictwie wy¿szym. Go�æmi prorektorów ds.
finansowych byli: prof. Jerzy  B³a¿ejowski, przewod-
nicz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, i prof.
Marek Rocki z SGH.  Wówczas te¿ 15 prorektorów
polskich uniwersytetów popar³o projekt utworzenia
Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (UKF). Na prze-
wodnicz¹cego wybrano prof. Janusza Neidera, pro-
rektora w Uniwersytecie Gdañskim. Jego zastêpc¹
zosta³ prof. Jan Pomorski z UMCS. Wówczas te¿
wyst¹piono z wnioskiem do przewodnicz¹cego Kon-
ferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Ma-
riana Harasimiuka o formalne ukonstytuowanie
Uniwersyteckiej Komisji Finansowej jako sta³ej gru-
py roboczej o charakterze konsultacyjno-doradczym
przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Gospodarzem kolejnego spotkania w marcu
2004 r.  by³ Uniwersytet  Rzeszowski. Organizatorem
i animatorem narady w Ar³amowie by³ dr hab. prof.
UR Jerzy Kitowski, prorektor ds. nauki i finansów
w UR. W programie konferencji �Kondycja finanso-
wa polskich uniwersytetów�  nie zabrak³o  spraw nie-
zwykle wa¿nych przed bliskim wej�ciem Polski do
Unii Europejskiej. Zgromadzeni w Ar³amowie pro-
rektorzy 15 uniwersytetów (nie dojechali przedstawi-
ciele Szczecina i Wroc³awia) zapoznali siê z rapor-
tem Banku �wiatowego i Europejskiego Banku In-
westycyjnego w czê�ci dotycz¹cej nauki, zasad jej
finansowania i przeciêtnych europejskich wska�ni-
ków. Oto niektóre liczby i fakty.

Dane z Miêdzynarodowego Badania Analfabety-
zmu Funkcjonalnego, przeprowadzonego przez
OECD w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, wykaza³y,
¿e 75 proc. Polaków miêdzy 16 a 65 rokiem ¿ycia
osi¹ga wyniki poni¿ej poziomu uznawanego za wy-
magany przez specjalistów do spraw rynku pracy
i pracodawców do skutecznego funkcjonowania
w miejscu pracy opartym na wiedzy i informacji. Wy-
nika to tak¿e z tego, ¿e w Polsce istnieje du¿a ró¿nica
miêdzy poziomem uczniów szkó³ zawodowych i szkó³
przygotowuj¹cych do studiów wy¿szych. Ostatnie ba-
dania potwierdzaj¹, ¿e najtrudniej jest znale�æ pracê
po zasadniczej  szkole zawodowej, a do�wiadczenie

krajów Europy Zachodniej pokazuje, ¿e dla tej grupy
systematycznie zmniejsza siê liczba miejsc pracy.

Jest rzecz¹ pozytywn¹  to, ¿e w Polsce w ostatnich
10 latach liczba studentów wzros³a trzykrotnie i osi¹-
gnê³a wielko�ci porównywalne z krajami zamo¿nymi.
Oczywi�cie wzrost liczby studentów zawdziêczaæ na-
le¿y powstaniu wielu niepublicznych szkó³ wy¿szych.

Prawie wszystkie badania polskiego rynku eduka-
cyjnego sygnalizuj¹ potrzebê rozwi¹zania trzech za-
gadnieñ: finansowania  systemu szkolnictwa wy¿sze-
go, poprawy poziomu i dostêpu do edukacji oraz po-
prawy wspó³pracy i powi¹zañ systemu zarówno
z rynkiem pracy, jak i potrzebami innowacyjno�ci i tech-
nologii nowoczesnej gospodarki, opartej na wiedzy.

Podczas spotkania w Ar³amowie wielokrotnie sy-
gnalizowano konieczno�æ zmian w systemie finan-
sowania polskich uniwersytetów, gdzie p³ace z na-
rzutami to od 56 do 85 proc. bud¿etu uczelni. W tej

sytuacji trudno o wdra¿anie programu rozwoju, po-
dejmowanie innowacyjnych zagadnieñ. Wyniki roku
ubieg³ego to równie¿ narastaj¹cy deficyt, Uniwersy-
tet Rzeszowski zamkn¹³ go kwot¹ 4 mln z³. W uczel-
niach nast¹pi³a stabilizacja w liczbie osób podej-
muj¹cych studia zaoczne, które s¹ wa¿nym elemen-
tem p³ynno�ci bud¿etowej szkó³. Prorektorzy
uniwersytetów zajêli siê te¿ struktur¹ kosztów oraz
zasadami konstruowania planu rzeczowo-finanso-
wego w perspektywie niewzrastaj¹cych dotacji z bu-
d¿etu pañstwa.

W tym roku akademickim zaplanowano jeszcze
dwa spotkania Uniwersyteckiej Komisji Finansowej.
Ich organizatorami bêd¹ uniwersytety z Bia³egosto-
ku i Olsztyna.

Pobyt prorektorów polskich uniwersytetów na Pod-
karpaciu by³ okazj¹ do pokazania go�ciom okolic
Przemy�la, które w zimowej aurze prezentowa³y siê
wyj¹tkowo okazale.

Zjazd prorektorów zyska³ godnego sponsora
w Zak³adach Chemicznych �Organika�Sarzyna�
z Nowej Sarzyny. Dziêkujemy kierownictwu Przedsiê-
biorstwa, dyrektorowi  Leonowi Stelmachowi  za
zrozumienie potrzeb szkolnictwa wy¿szego i sponso-
rowanie wa¿nego nie tylko dla Uniwersytetu  Rze-
szowskiego spotkania.
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Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie to
niezwykle prê¿na instytucja polskiej emigra-
cji, która ju¿ æwieræ wieku dzia³a w Toronto.
Od listopada ubieg³ego roku trwa³y zwi¹zane
z tym uroczysto�ci jubileuszowe: spotkania li-
terackie, dyskusje, wieczory autorskie, których
zamkniêciem by³y odczyty dotycz¹ce jedne-
go ze wspó³za³o¿ycieli Funduszu, zmar³ego
przed trzema laty znakomitego poety Wac³a-
wa Iwaniuka, o wyg³oszenie których zosta³em
poproszony przez zarz¹d PFWwK. Wielki to
dla mnie zaszczyt i wyró¿nienie. Organizato-
rzy przewidzieli tak¿e wieczory wspomnienio-
we i promocjê mojej ksi¹¿ki (wspó³wydanej
przez Fundusz) zatytu³owanej Wac³aw Iwa-
niuk. Szkice do portretu emigracyjnego po-
ety (Toronto � Rzeszów 2002).
22 lutego mia³em przyjemno�æ przedstawiæ
w lokalu Stowarzyszenia Polskich Kombatan-
tów przy Beverley Str. 206 w Toronto wyk³ad
zatytu³owany �Poeta pamiêci. Ojczyzna, ob-
czyzna i trzecia warto�æ w twórczo�ci Wac³a-
wa Iwaniuka�. Zjawi³o siê liczne grono przed-
stawicieli szczególnie starszej generacji tam-
tejszej kolonii polskiej, ale nie zabrak³o te¿
osób o znacznie mniejszym �sta¿u� emigra-
cyjnego ¿ycia. Mog³em zauwa¿yæ, ¿e sprawy
zwi¹zane z przymusem decyzji o opuszcze-
niu kraju, mimo up³ywu lat, aklimatyzacji w no-
wym �rodowisku, s¹ wci¹¿ ¿ywe, wywo³uj¹ce
emocje, niekiedy kontrowersyjne ujêcia,
o czym �wiadczy³a nadzwyczajnie o¿ywiona
dyskusja, koncentruj¹ca siê w³a�nie wokó³
kwestii tego typu trudnych i nierzadko bole-
snych wyborów politycznych i ¿yciowych za-
razem, trudno�ci ze znalezieniem siê w no-
wych cudzoziemskich otoczeniach, twórczo-
�ci literackiej w ojczystym jêzyku.
Mia³em te¿ okazjê poruszaæ siê po mie�cie
nad jeziorem Ontario, odbyæ � tyle¿ senty-
mentaln¹, co metafizyczn¹ � wêdrówkê �la-
dami Wac³awa Iwaniuka: odwiedziæ dom,
w którym prze¿y³ prawie czterdzie�ci lat, s¹d
miejski, gdzie pracowa³ jako t³umacz.
Drugie oficjalne spotkanie zosta³o przygoto-
wane pod has³em �Wac³aw Iwaniuk � poeta
samotny. S¹d na cywilizacj¹ i kultur¹�. Sala
parafialna ko�cio³a �w. Marka przy 277 Park
Lawn Rd. w Toronto zgromadzi³a wiele osób,
które po obejrzeniu filmu wed³ug scenariusza
Edwarda Zymana i moim odczycie zechcia³y

podzieliæ siê wspomnieniami o Poecie i re-
fleksjami na temat jego twórczo�ci. Wieczo-
rowi temu towarzyszy³a wystawa ksi¹¿ek Iwa-
niuka, druków bibliofilskich oraz fotografii z do-
mowego archiwum poety i zbiorów Henryka
Wójcika.
Jednym z najciekawszych elementów mojej
kanadyjskiej wizyty by³y odwiedziny Robarts
Library, ósmej co do wielko�ci zbiorów biblio-
teki na zachodniej pó³kuli, bêd¹cej czê�ci¹
University of Toronto. Dr Mary Stevens opro-
wadzi³a mnie po zasobach literatur Europy
Wschodniej, pokazuj¹c jako ciekawostkê
ksi¹¿ki wydane w Rzeszowie, a w�ród nich
zbiór roczników �Frazy�. Mia³em tak¿e oka-
zjê przyjrzeæ siê innym dzia³om tej imponu-
j¹cej zasobami i nowoczesn¹ architektur¹ bi-
blioteki, miêdzy innymi pracowni reprograficz-
nej, gdzie sporz¹dzane s¹ elektroniczne ko-
pie ksi¹¿ek zamawianych w systemie wypo-
¿yczeñ miêdzybibliotecznych, utrwalane rzad-
kie druki, fotografie, czasopisma.
Najwiêksze jednak wra¿enie, i nie bêdzie to
tylko retoryczna figura, je¿eli stwierdzê, ¿e za-
pieraj¹ce dech, zrobi³a na mnie wizyta w od-
dziale zbiorów specjalnych (Thomas Fisher
Rare Book Library). Jest to oddzielny budy-
nek przypominaj¹cy wie¿ê. Efekt po miniêciu
zabezpieczaj¹cych bramek elektronicznych
jest osza³amiaj¹cy. Wyobra�my sobie, ¿e
nagle wchodzimy do piêciopiêtrowej wie¿y,
pustej w �rodku, która na poszczególnych kon-
dygnacjach od pod³ogi do sufitu obudowana
jest rega³ami mieszcz¹cymi rzêdy równo usta-
wionych ksi¹¿ek. Ca³o�æ tak precyzyjnie do-
pasowana, ¿e w rezultacie istnieje jednolita
niby ok³adzina w³a�nie z ksi¹¿ek zbudowana.
Poni¿ej poziomu pod³ogi, poprzez przeszklo-
ny sufit, jakby w fosie �redniowiecznego zam-
ku, zobaczyæ mo¿na specjalistyczn¹ czytel-
niê. Znakomity efekt optyczny daje porz¹dek
ustawienia poszczególnych piêter. Otó¿ ludz-
kie pole widzenia obejmuje pewien obszar
przedzielony filarami. W ten sposób widzimy
za ka¿dym razem co� na kszta³t otwartej
ksi¹¿ki.
Godny uwagi jest te¿ kampus Uniwersytetu
Torontoñskiego. Mo¿na by tylko sobie ¿yczyæ,
aby w naszych warunkach taka funkcjonalno�æ,
a zarazem harmonijne wkomponowanie w ar-
chitekturê miasta by³y kiedy� mo¿liwe.

Urocze by³y spacery w poszukiwaniu polskich
akcentów w Toronto. Odwiedziny R¹czej Wól-
ki, czyli polskiej ulicy tego miasta, a �ci�lej
Ronceswalls Avenue, gdzie mieszcz¹ siê pol-
skie instytucje, sklepy, redakcje gazet i ksiê-
garnie, za� u pocz¹tku wznosi siê surowy
monument pomnika katyñskiego. Albo mau-
zoleum upamiêtniaj¹ce bodaj najbardziej za-
s³u¿on¹ w historii Kanady postaæ i dzie³o in-
¿yniera Kazimierza Stanis³awa Gzowskiego,
emigranta po powstaniu listopadowym, admi-
nistratora prowincji Ontario. Pouczaj¹ce spo-
tkanie mia³o miejsce w domu Pañstwa Szym-
borskich, siedzibie Fundacji W³adys³awa i Nelli
Turzañskich. Da³o mi bowiem mo¿liwo�æ po-
znania szczegó³ów dotychczasowej dzia³alno-
�ci tej znanej w Polsce i cenionej instytucji.
Wa¿ne i twórcze by³y tak¿e rozmowy i wywia-
dy z poetami polskimi osiad³ymi w Toronto:
Edwardem Zymanem, pochodz¹cym z Kro-
sna Markiem Kusib¹, Aleksandrem Rybczyñ-
skim i Romanem Chojnackim czy spotkania
z Bronk¹ Micha³owsk¹ i Kazimierzem G³a-
zem, artystami malarzami. Potê¿ne, natural-
ne piêkno ujawni³ wodospad Niagara, witaj¹c
mnie przyjaznym znakiem têczy. Mog³em
równie¿ podziwiaæ zbiory malarstwa tak zwa-
nej Group of Seven, prezentuj¹cej w swych
pracach, jak twierdz¹ znawcy przedmiotu,
kwintesencjê �ducha kanadyjsko�ci� w sztuce.
Kolejna, oficjalna czê�æ programu mojego po-
bytu w Kanadzie wi¹za³a siê z konieczno�ci¹
przeniesienia na zachodnie wybrze¿e � do
Vancouver, co sta³o siê  mo¿liwe dziêki piê-
ciogodzinnemu lotowi samolotem i zmianie
strefy czasowej. Kolumbia Brytyjska to ma³y
raj na ziemi, taki raj chcia³oby siê rzec: kie-
szonkowy. £agodny klimat zawdziêczany

Rzeszów � Toronto � Vancouver
tam i z powrotem

Jan Wolski

Autor artyku³u  w niecodziennej scenerii, w�ród pami¹tek
po indiañskich plemionach w parku Capilano, w Vancouver

NAUKOWE PODRÓ¯E
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wp³ywowi Pacyfiku powoduje, ¿e jest tam nie-
prawdopodobnie zielono, ro�linno�æ nad wy-
raz bujna, za� pod koniec lutego trwa wiosna
w ca³ej krasie, co mia³em okazjê zaobserwo-
waæ. Urzeka te¿ obfito�æ ró¿nokolorowego
ptactwa. O szopach-praczach spotykanych
w samym mie�cie nie wspomnê. Jednak nie
wszystkie szaleñstwa przyrody mog³em po-
dziwiaæ, czemu skutecznie program oficjal-
nych wizyt i spotkañ siê przeciwstawia³. 28 lu-
tego w prywatnym salonie literackim (bodaj
jedynej tego typu instytucji na kontynencie pó³-
nocnoamerykañskim) Pañstwa Anny i Gilberta
Bartholomew w Lions Bay na obrze¿ach Van-
couver mia³em mo¿liwo�æ spotkaæ siê z przed-
stawicielami polskiego �rodowiska literackie-
go, np. p. Gra¿yn¹ Zambrzyck¹, i akademic-
kiego University of British Columbia (UBC),
m.in. pp. prof. Olg¹ Medwedew¹, slawistk¹
i polonistk¹, Andrzejem Busz¹, anglist¹, i po-
litologiem W³adys³awem J. Stankiewiczem,
którym przedstawi³em wyk³ad �Wac³aw Iwaniuk
� poeta samotny�. Tu tak¿e, jako niespo-
dziankê, zaprezentowano angielskie wiersze
Iwaniuka, po raz pierwszy prze³o¿one na pol-
ski przez tandem Anna Lubicz-£uba i Bog-
dan Czaykowski. Dwa dni pó�niej odby³ siê
zorganizowany przez PFWwK we wspó³pracy
z Polskim Instytutem Naukowym � Oddzia³
Vancouver w lokalu Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów przy 1134 Kingsway wieczór za-
tytu³owany �Wspominaj¹c Wac³awa Iwaniuka�.
Wprowadzony przez prof. Buszê, mia³em
okazjê mówiæ o sylwetce i dorobku literackim
torontoñskiego poety. O¿ywiona dyskusja, któ-
ra nast¹pi³a potem, najlepiej zdawa³a siê
�wiadczyæ o potrzebie tego spotkania.
Prywatn¹ audiencj¹ zechcia³ zaszczyciæ mnie
tak¿e konsul generalny RP p. Krzysztof Cza-
pla, koneksjami rodzinnymi zwi¹zany z na-
szym regionem.
G³êbokim prze¿yciem by³ dla mnie prywatny
czas spêdzony z pp. Czaykowskim i Busz¹,
wybitnymi i coraz bardziej znanymi poetami,
wspó³twórcami niegdysiejszej londyñskiej gru-
py poetyckiej �Kontynentów�. Mia³em bowiem
okazjê przez chwilê obserwowaæ ich niejako
w ��rodowisku naturalnym�, gdzie ¿yj¹, pra-
cuj¹ i tworz¹. Ciekawe by³y te¿ rozmowy z re-
prezentantami literackiego m³odszego poko-
lenia polskich emigrantów nad Pacyfikiem,
wspomnian¹ ju¿ Gra¿yn¹ Zambrzyck¹ i uro-
dzonym w Lesku Romanem Sabo.
Czas, niestety, szybko mija³. A obszar kraju
klonowego li�cia i rozleg³o�ci miast, które mia-
³em okazjê odwiedziæ, jego up³yw nieprawdo-
podobnie przyspiesza³. Tak oto dziesiêcio-
dniowa wyprawa za jeden ocean i nad drugi
ocean 3 marca dobieg³a koñca.

Podnios³e chwile prze¿y³ dr hab. prof. UR
Józef Pó³æwiartek na posiedzeniu Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego 26 lutego
2004 r., gdy z r¹k JM  Rektora prof. W³o-
dzimierza Bonusiaka przyjmowa³ Nagro-
dê Indywidualn¹ Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu oraz pismo gratulacyjne
Ministra za trzydziestoletnie kierowanie
pracami Komitetu Okrêgowego Ogólno-
polskiej Olimpiady Historycznej w Rzeszo-
wie (1974�2004 ).

Olimpiada Historyczna dla uczniów szkó³
�rednich zorganizowana zosta³a w lipcu
1974 r. W terenie powsta³y wówczas  komi-
tety okrêgowe, wspó³pracuj¹ce z kuratoria-
mi o�wiaty i oddzia³ami Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego. W trzydziestoletnim
okresie funkcjonowania Olimpiady sk³ady
osobowe Komitetu G³ównego oraz komite-
tów okrêgowych ulega³y ci¹g³ym zmianom,
natomiast w przypadku Komitetu Okrêgowe-
go w Rzeszowie � co jest ewenementem je-
dynym w kraju � osoba przewodnicz¹cego,
profesora J. Pó³æwiartka, pozostawa³a nie-
zmienna. Z przewodnicz¹cym wspó³praco-
wali sekretarze Komitetu Okrêgowego
w Rzeszowie (mgr Anna Staruch w latach
1974�1976, mgr Janina W¹tor w latach
1977�1992, mgr Danuta Winiarska od
1993 r.).

Przez eliminacje okrêgowe Olimpiady
Historycznej w Rzeszowie � s¹ one eta-
pem po�rednim pomiêdzy eliminacjami na
szczeblu szkolnym a eliminacjami central-
nymi � przewinê³y siê tysi¹ce uzdolnionej
m³odzie¿y ze szkó³ �rednich regionu. Na
szczeblu centralnym olimpijczycy z Rze-
szowskiego stale byli w czo³ówce, a bar-
dzo wielu z nich znalaz³o siê w gronie lau-
reatów.

W pi�mie dziêkczynnym skierowanym
przez Pani¹  Minister Krystynê £yback¹ do
prof. Józefa Pó³æwiartka czytamy m.in.:
�Dziêkujê Panu za pedagogiczny trud s³u-
¿¹cy rozbudzaniu zainteresowañ historycz-

nych uczniów, za wspomaganie ich swoj¹
wiedz¹ i m¹dro�ci¹. Wierzê, ¿e Pana wy-
trwa³a, wieloletnia praca w Olimpiadzie
przyczyni³a siê do wzbogacenia procesu
szkolnej edukacji, do podnoszenia poziomu
nauczania historii�.

W podziêce za tak wysokie uhonorowanie
przez Ministra s³u¿by publicznej na rzecz
szkolnictwa prof. J. Pó³æwiartek stwierdzi³, i¿
praca przy Olimpiadach Historycznych  do-
starcza³a mu zawsze satysfakcji osobistej i ra-
do�ci z sukcesów m³odych ludzi, ogarniêtych
pasj¹ poznawania dziejów ojczystych i �wia-
ta. Warto tu przypomnieæ, ¿e wielu olimpij-
czyków to obecnie znani profesorowie aka-
demiccy (jeden w Uniwersytecie Rzeszow-
skim).

Organizowanie w Rzeszowie magister-
skich studiów historycznych zbieg³o siê
w czasie z pocz¹tkami olimpiady historycz-
nej. Wielu uzdolnionych olimpijczyków by³o
potem studentami uczelni.

30 lat pracy na rzecz
Ogólnopolskiej Olimpiady

Historycznej
Adam Rz¹sa

NAGRODY � PODZIÊKOWANIA

Adam Rz¹sa, emerytowany nauczyciel akademickidr Jan Wolski, Instytut Filologii Polskiej
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Uniwersytet Rzeszowski zosta³ zaproszony
do grona instytucji i organizacji, które opra-
cowuj¹ Regionaln¹ Strategiê Innowacji dla
Województwa Podkarpackiego. Strategia po-
wstaje w ramach projektu celowego dofinan-
sowywanego przez Ministerstwo Nauki i In-
formatyzacji oraz Samorz¹d Województwa
Podkarpackiego. Planowane nak³ady na re-
alizacjê projektu ogó³em wynosz¹ 555 000
z³. Termin zakoñczenia prac badawczych
w ramach projektu przewidziano na 31 grud-
nia bie¿¹cego roku.

Poza Uniwersytetem Rzeszowskim w sk³ad
Konsorcjum Wykonawców, którego liderem
jest Politechnika Rzeszowska, wchodz¹:
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania,
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalne-
go SA oraz Agencja Rozwoju Regionalnego
�MARR� SA w Mielcu.

G³ównym celem projektu jest przygotowa-
nie spójnego i efektywnego programu
wspólnych dzia³añ w³adz regionalnych i lo-
kalnych, sektora nauki i gospodarki oraz in-
stytucji otoczenia biznesu zmierzaj¹cych do
podniesienia innowacyjno�ci i konkurencyj-
no�ci gospodarki województwa podkarpac-
kiego. W tym kontek�cie niezwykle istotne
jest uzyskanie konsensusu i efektu synergii
tak zorientowanych dzia³añ, ich uporz¹dko-
wanie, racjonalizacja, przedstawienie kon-
kretnej oferty przedsiêbiorcom zaintereso-
wanym innowacyjno�ci¹ oraz wypracowa-
nie priorytetów, celów i projektów
wdro¿eniowych. Opracowanie i realizacja
strategii innowacyjno�ci bêdzie mieæ kluczo-
we znaczenie dla jako�ci rozwoju spo³ecz-
no-gospodarczego regionu Podkarpacia,
zainicjuje proces skutecznego odrabiania
zapó�nieñ w stosunku do innych regionów
kraju oraz niwelowania barier, problemów i
wewnêtrznych nierówno�ci rozwojowych
miêdzy poszczególnymi obszarami i rejo-
nami województwa. W dalszej perspektywie
niew¹tpliwie przyczyni siê do systematycz-
nego podnoszenia poziomu i jako�ci ¿ycia
mieszkañców regionu.

Misja oraz szczegó³owe cele i zadania
zdefiniowane i wyznaczone w projekcie RSI
Województwa Podkarpackiego stanowi¹ tak-
¿e istotne elementy procesu strategicznego
przygotowywania siê regionu do wyzwañ
oraz mo¿liwo�ci (m.in. w zakresie korzysta-
nia z Funduszy Strukturalnych), jakie niesie
ze sob¹ integracja Polski z Uni¹ Europej-
sk¹.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e strategia jako nowe
przedsiêwziêcie o prorozwojowym charakte-
rze jest spójna z priorytetami: Narodowego
Planu Rozwoju na lata 2004�2006, Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego na lata 2004�2006, Strategii
Rozwoju Województwa Podkarpackiego na
lata 2000�2006, Wojewódzkiego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Pod-
karpacia na lata 2001�2006 oraz Programu
Innowacyjno�ci Gospodarki w Polsce do
2006 roku.

Podstawê opracowania strategii stanowi
metodyka europejskich projektów RIS za-
warta w �Guide to Regional Innovation
Strategies� i �Good Practies on RITTS, RIS
and RTP Pilot Projetcs across Europe�, sto-
sowana od lat z dobrymi efektami w kra-
jach Unii Europejskiej. W oparciu o do-
�wiadczenie i wiedzê zespo³u z Politech-
niki Rzeszowskiej, pod kierunkiem prof. dr.
hab. Leszka Wo�niaka, metodyka postê-
powania badawczego zosta³a odpowiednio
zmodyfikowana i przystosowana do po-
trzeb konkretnego przedsiêwziêcia badaw-
czego. Wykonawcy prac badawczych w³¹-
czyli siê w opracowanie szczegó³owej
metodologii realizacji strategii, przedstawia-
j¹c w³asne propozycje postêpowania ba-
dawczego w odniesieniu do poszczegól-
nych obszarów problemowych.

W ramach projektu �RSI Podkarpackie� pro-
wadzone s¹ obecnie badania regionalnego
systemu innowacji: przedsiêbiorstw, jedno-
stek naukowo-badawczych, instytucji wspie-
raj¹cych innowacje i transfer technologii oraz
jednostek samorz¹du terytorialnego.

Prace badawcze w wa¿nym, a zarazem
trudnym obszarze problemowym zdefiniowa-
nym jako �analiza postaw i dzia³añ admini-
stracji samorz¹dowej i rz¹dowej w zakresie
innowacji� prowadzone s¹ przez Zespó³ po-
wo³any przez prorektora ds. organizacji i roz-
woju prof. dr. hab. Waldemara Furmanka
spo�ród pracowników Uniwersytetu. Prof.
W. Furmanek sprawuje opiekê nad ca³o-
kszta³tem prowadzonych prac, bêd¹c jedno-
cze�nie cz³onkiem Komitetu Steruj¹cego, naj-
wa¿niejszego organu w strukturze zarz¹dza-
nia projektem. Sk³ad Zespo³u Badawczego
ma charakter interdyscyplinarny, tworz¹ go:
prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro (pro-
dziekan Wydzia³u Ekonomii), dr W³adys³a-
wa Jastrzêbska (z Katedry Teorii Ekonomii),
dr Bo¿ena Tuziak (z Zak³adu Polityki Gospo-
darczej i Agrobiznesu), dr Arkadiusz Tuziak
(z Instytutu Socjologii), funkcjê kierownika
Zespo³u Badawczego pe³ni dr A. Tuziak.
Opracowanie komputerowe danych empi-
rycznych powierzono mgr. Ryszardowi Hal-
lowi (Pracownia Informatyki). Sprawn¹ ob-
s³ugê techniczo-biurow¹ realizacji zadania
badawczego zapewnia Sekretariat prorekto-
rów, prof. W. Furmanka i prof. J. Kitowskie-
go. Równie sprawn¹ opiekê w zakresie pro-
cedury administracyjnej i dokumentacji finan-
sowej projektu sprawuje Dzia³ Nauki.

Zakres merytoryczny podjêtych przez Ze-
spó³ badañ nad szeroko rozumian¹ innowa-
cyjno�ci¹ administracji publicznej obejmuje:
� ocenê aktualnego stanu i zakresu dzia³añ
innowacyjnych jednostek samorz¹du teryto-
rialnego oraz regionalnych struktur admini-
stracji rz¹dowej,
� zidentyfikowanie barier w zakresie rozwoju
innowacyjnej administracji samorz¹dowej
i rz¹dowej,
� ocenê poziomu wiedzy i umiejêtno�ci pra-
cowników administracji w zakresie zarz¹dza-
nia rozwojem regionalnym i lokalnym, w tym
rozwojem gospodarki opartej na wiedzy,
� przeprowadzenie studiów literaturowych
dotycz¹cych rozpoznania innowacyjnych me-

Udzia³ Uniwersytetu Rzeszowskiego
w dzia³aniach na rzecz rozwoju regionalnego

Arkadiusz Tuziak

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
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tod zarz¹dzania administracji samorz¹dowej
i rz¹dowej w innych krajach, w tym w kra-
jach UE.

Realizuj¹c za³o¿one w projekcie cele, prace
badawcze skupiono na:

� ocenie dzia³alno�ci administracji na rzecz
tworzenia �rodowiska innowacyjnego dla
�rednich i ma³ych przedsiêbiorstw,
� analizie porównawczej z najlepszymi prak-
tykami w innych krajach,
� analizie zró¿nicowania regionalnego aktyw-
no�ci lokalnej administracji w zakresie inno-
wacyjnych metod rozwoju lokalnego,
� analizie zawarto�ci strategii lokalnych pod
k¹tem elementów zwi¹zanych ze wspiera-
niem innowacyjno�ci,
� identyfikacji realizowanych b¹d� planowa-
nych do realizacji projektów,
� okre�leniu potrzeb szkoleniowych jednostek
samorz¹du terytorialnego,
� rozpoznaniu �wiadomo�ciowych uwarun-
kowañ postaw innowacyjnych przedstawicieli
administracji samorz¹dowej i rz¹dowej.

Badanie ma charakter kompleksowy, objê-
to nim wszystkie jednostki administracji samo-
rz¹dowej i rz¹dowej z terenu województwa
podkarpackiego. Przygotowan¹ przez Zespó³
szczegó³ow¹ ankietê (sk³adaj¹c¹ siê z 60 py-
tañ, pogrupowanych w 5 bloków tematycz-
nych) skierowano drog¹ pocztow¹ do wójtów,
burmistrzów, starostów i prezydentów, docie-
raj¹c ogó³em do 181 jednostek samorz¹du
terytorialnego (160 gmin i 21 powiatów). Po-
nadto badaniem objêto Podkarpacki Urz¹d
Wojewódzki i Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Podkarpackiego. W przypadku re-
gionalnych instytucji administracji rz¹dowej i sa-
morz¹dowej ankiety skierowano ³¹cznie do 47
osób, zajmuj¹cych w nich najwy¿sze i wyso-
kie (dyrektorskie) stanowiska.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w trakcie intensyw-
nych i wymagaj¹cych wielu uzgodnieñ przy-
gotowañ do realizacji przedsiêwziêcia ba-
dawczego oprócz opracowania koncepcji ba-
dañ, przygotowania narzêdzia badawczego
itd. przeprowadzono tak¿e niezbêdne studia
literaturowe oraz badania pilota¿owe.

Etap gromadzenia danych za pomoc¹ pod-
stawowego narzêdzia badawczego, tj. ankiety
pocztowej, zosta³ ju¿ praktycznie zakoñczo-
ny, z bardzo dobrym � jak na ten sposób do-
tarcia do respondentów � poziomem zwrot-
no�ci ankiet przekraczaj¹cym 60% (po ostat-

nich monitach mo¿liwy jest dalszy wzrost od-
setka zwrotów). Na ten wynik wp³ynê³y za-
równo dzia³ania Zespo³u (telefoniczny moni-
toring realizacji, powtórna wysy³ka ankiet itp.),
jak i pomoc Urzêdu Marsza³kowskiego w po-
staci pism przewodnich marsza³ka woje-
wództwa Leszka Deptu³y skierowanych do
wszystkich respondentów (nale¿y podkre�liæ,
¿e Zespó³ w wielu swoich poczynaniach ba-
dawczych do�wiadcza wsparcia ze strony
pracowników Urzêdu, a w szczególno�ci p.
Teresy Pasterz, pe³ni¹cej funkcjê pe³nomoc-
nika marsza³ka województwa ds. strategii).

Równolegle z badaniem pocztowym pro-
wadzono analizy zawarto�ci lokalnych (po-
wiatowych) strategii rozwoju pod k¹tem ele-
mentów zwi¹zanych ze wspieraniem inno-
wacyjno�ci i przedsiêbiorczo�ci. W kolejnym
etapie realizacji projektu badawczego prze-
widziano przeprowadzenie wywiadów pog³ê-
bionych w wybranych � w oparciu o przyjête
kryteria innowacyjno�ci � jednostkach samo-
rz¹du terytorialnego.

Wstêpne analizy zarówno zebranego ma-
teria³u empirycznego, jak i opracowanych
przez powiaty strategii rozwoju pozwalaj¹
� przynajmniej w pewnym zakresie � zdia-
gnozowaæ stan obecny oraz okre�liæ per-
spektywy rozwoju innowacyjno�ci i przed-
siêbiorczo�ci w z³o¿onych uk³adach uwa-
runkowañ lokalnych, to jest na poziomie
gminnych i powiatowych wspólnot samo-
rz¹dowych. Ten zakres problematyki ba-
dawczej zostanie przedstawiony w postaci
opracowañ cz³onków Zespo³u na ogólno-
polskiej konferencji naukowej na temat in-
nowacji, organizowanej przez Akademiê
Ekonomiczn¹ we Wroc³awiu i Politechnikê
Rzeszowsk¹.

Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e ró¿norodno�æ
zastosowanych metod i poziomów analizy
problematyki badawczej pozwoli komplek-
sowo rozpoznaæ zjawisko innowacyjno�ci
w odniesieniu do lokalnych i regionalnych
struktur administracji publicznej. Pe³ne,
szczegó³owo opracowane wyniki badañ
zostan¹ przedstawione w raporcie koñco-
wym oraz w � odpowiednio zredagowanym
przez Zespó³ � informatorze, który zostanie
wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego i rozpowszechniony w�ród
zainteresowanych podmiotów. Jedn¹ z wa¿-
nych okazji ku temu bêdzie, planowane na
czerwiec, kolejne, IV Podkarpackie Forum

Innowacyjno�ci, które stanowi podstawowy
instrument upowszechniania i promocji do-
konañ oraz wiedzy po ka¿dym ukoñczonym
etapie realizacji projektu. Forum tworz¹
przedstawiciele wszystkich �rodowisk zain-
teresowanych rozwojem innowacyjno�ci
w województwie podkarpackim, tj. nauki,
gospodarki, samorz¹dów i instytucji oko³o-
biznesowych. Warto w tym miejscu przypo-
mnieæ, ¿e III Podkarpackie Forum Innowa-
cyjno�ci odby³o siê w grudniu ubieg³ego roku
w du¿ej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego
i zgromadzi³o wielu uczestników z terenu ca-
³ego województwa podkarpackiego.

Realizacja wypracowanej strategii � w któ-
rej Uniwersytet ma mo¿liwo�æ i gotowo�æ
uczestniczyæ � przyczyni siê do:
� zrównowa¿onego rozwoju województwa
podkarpackiego,
� wsparcia w³adz regionalnych w realizacji
skutecznej polityki innowacyjnej, szczególnie
w odniesieniu do sektora ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw,
� wzrostu poziomu konkurencyjno�ci regio-
nu przez podniesienie jego innowacyjno�ci,
� nawi¹zania wspó³pracy z innymi regiona-
mi w Polsce w zakresie innowacji,
� wzrostu innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci
przedsiêbiorstw, zw³aszcza z sektora M�P,
� nawi¹zania wspó³pracy z zagranicznymi re-
gionami innowacyjnymi,
� skutecznej absorpcji unijnych Funduszy
Strukturalnych i �rodków finansowych z in-
nych �róde³ � krajowych i zagranicznych.

Osi¹gniêcie wy¿ej wymienionych efektów
(które zapewne nie bêdzie ³atwe) stworzy
mo¿liwo�æ praktycznego urzeczywistnienia
misji i g³ównych celów strategii, których istota
sprowadza siê do zbudowania funkcjonalne-
go Regionalnego Systemu Innowacji poprzez
zainicjowanie strategicznego procesu budo-
wania konsensusu i partnerstwa pomiêdzy
najwa¿niejszymi partnerami Systemu (przed-
siêbiorstwami, jednostkami naukowo-badaw-
czymi, instytucjami wspieraj¹cymi, samorz¹-
dami) w województwie podkarpackim oraz
poprzez tworzenie mechanizmów sta³ych
wzajemnych kontaktów, prowadz¹cych do
skutecznych rozwi¹zañ istniej¹cych proble-
mów, barier i realizacji potrzeb w zakresie in-
nowacyjno�ci, zawartych we wspólnie zaak-
ceptowanych kierunkach, priorytetach i zada-
niach strategicznych.

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

dr Arkadiusz Tuziak, Instytut Socjologii
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???

5 marca 2004 r. Uniwersytet Rzeszowski
go�ci³ marsza³ka województwa podkarpac-
kiego Leszka Deptu³ê. Przyby³ on na spo-
tkanie z grup¹ m³odych Polaków ze Wscho-
du, przebywaj¹cych na rocznym kursie
jêzyka polskiego w Studium Jêzyka Polskie-
go dla Cudzoziemców Centrum Kultury i Jê-
zyka Polskiego dla Polaków z Zagranicy
i Cudzoziemców �POLONUS�. Z inicjatyw¹
tego spotkania wyst¹pili s³uchacze Studium.
M³odzi ludzie, decyzj¹ MENiS przyjêci na
studia w Polsce, w roku akademickim 2003/
2004 przygotowuj¹ siê do tych studiów.
Mimo swego m³odego wieku musz¹ pod-
j¹æ wiele decyzji, które zawa¿¹ na ich dal-
szym ¿yciu: wybór przysz³ego kierunku stu-
diów, wybór  uczelni i miasta, w których
bêd¹ kontynuowaæ naukê � wszystko to
mo¿e byæ znacz¹ce dla ich pó�niejszej  pra-
cy zawodowej i kariery.

Od marsza³ka Deptu³y chcieli dowiedzieæ
siê jak najwiêcej o relacjach miêdzy Pol-
sk¹ (zw³aszcza województwem podkarpac-
kim) a innymi krajami, zarówno w Unii Eu-
ropejskiej, jak i na Wschodzie. Zadawali
wiele pytañ.

S³uchacze Studium przywitali Marsza³ka
piosenkami w czterech jêzykach: polskim,
rumuñskim, ukraiñskim i arabskim. Nastêp-
nie go�æ przedstawi³ ró¿norodne relacje
miêdzy województwem podkarpackim
a Ukrain¹, Niemcami oraz swoje wra¿enia
z licznych podró¿y. Uczestnicy spotkania za-
dawali pytania zwi¹zane z wej�ciem do Unii
Europejskiej, wymian¹ miêdzy polskimi
i zagranicznymi uczelniami, umowami miê-
dzynarodowymi itp. Do dyskusji w³¹czy³ siê
prof. W³odzimierz Bonusiak, JM Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego, który mówi³
o kontaktach Uniwersytetu Rzeszowskiego
z licznymi uczelniami wy¿szymi na Wscho-
dzie (na Ukrainie, Litwie, w Rosji). ̄ adne
z pytañ s³uchaczy nie pozosta³o bez odpo-
wiedzi.

Poza Marsza³kiem i JM Rektorem UR
w spotkaniu wziêli udzia³: prorektor ds.

kszta³cenia UR prof. Stanis³aw Krawczyk,
dyrektor administracyjny naszej uczelni Mie-
czys³aw Doskocz oraz pracownicy Cen-
trum �POLONUS�.

Na drodze do Europy
� oczekiwania i nadzieje
Hanna Krupiñska-£yp

Na zakoñczenie spotkania Marsza³ek roz-
mawia³ ze s³uchaczami, pytaj¹c o kraj sta³e-
go zamieszkania, polskie pochodzenie, wra-
¿enia z pobytu w Rzeszowie. Zapewni³ tak-
¿e, ¿e sprawy Polaków zamieszka³ych na
Wschodzie zawsze traktuje bardzo ¿yczliwie.
Mamy nadziejê, i¿ jest to pocz¹tek kontaktów
m³odych ludzi kszta³c¹cych siê w Centrum
�POLONUS� z w³adzami województwa pod-
karpackiego.
dr Hanna Krupiñska-£yp, dyrektor Centrum Kultury i Jêzyka
Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców
�Polonus�

CENTRUM KULTURY I JÊZYKA POLSKIEGO �POLONUS�
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dr Maciej Huzarski

Urodzony w 1971 r. w Rzeszowie. Absol-
went Instytutu Wychowania Fizycznego
i Sportu w Bia³ej Podlaskiej.
W 1994 r. pod kierunkiem dra J. Bergiera
obroni³ pracê magistersk¹ Wybrane tre�ci
gry napastników w turnieju olimpijskim pi³-
karzy no¿nych � Barcelona 92. W czasie
studiów zdoby³ specjalizacjê w zakresie pi³ki
no¿nej, uzyskuj¹c dyplom trenera pi³ki no¿-
nej II klasy.
Od 1996 r. jest pracownikiem Instytutu Wy-
chowania Fizycznego i Zdrowotnego, obec-
nie  na stanowisku adiunkta. Prowadzi za-
jêcia z historii kultury fizycznej oraz æwicze-
nia i specjalizacjê z pi³ki no¿nej.
Od 1999 r. jest cz³onkiem Sekcji Historii Pol-
skiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fi-
zycznej.
Od 1998 r. uczestniczy³ w seminarium dok-
toranckim w Katedrze Humanistycznych
Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach. 23 wrze-
�nia 2003 r. obroni³ pracê doktorsk¹ Rozwój
wychowania fizycznego i sportu w mie�cie
Rzeszowie w latach 1857�1989, napisan¹
pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Re-
chowicza.

Doktoraty w IWFiZ
W tym roku akademickim trzem osobom z Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
Uniwersytetu Rzeszowskiego zatwierdzono przewody doktorskie.

dr Agnieszka Mirkiewicz

Jest absolwentk¹ historii WSP w Rzeszowie.
W 1994 r. pod kierunkiem prof. dra hab.
H. Cimka obroni³a pracê magistersk¹ Dzia³al-
no�æ Towarzystwa Gimnastycznego �Sokó³�
w Przeworsku w latach 1914�1939. W tym sa-
mym roku podjê³a pracê na stanowisku asy-
stenta w IWFiZ WSP w Rzeszowie, gdzie  pro-
wadzi zajêcia w zakresie historii kultury fizycz-
nej, historii olimpizmu oraz dziedzictwa
kulturowego. Wspó³pracowa³a równie¿ z Pañ-
stwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Kro�nie.
W 2001 r. ukoñczy³a studia podyplomowe w za-
kresie dziennikarstwa. Praca dydaktyczna i na-
ukowa A. Mirkiewicz koncentruje siê wokó³ za-
gadnieñ historycznych, zw³aszcza historii kul-
tury fizycznej na ziemiach polskich. Innym
nurtem zainteresowañ badawczych s¹ wspó³-
czesne zagadnienia zwi¹zane z demokratyza-
cj¹ wychowania fizycznego. Zainteresowanie
dziejami sokolstwa polskiego zaowocowa³o
przygotowaniem pod kierunkiem prof. dra hab.
W³odzimierza Bonusiaka rozprawy doktor-
skiej Dzia³alno�æ Towarzystwa Gimnastyczne-
go �Sokó³� w okrêgu rzeszowskim w latach
1895�1939. Pracê doktorsk¹ obroni³a 22 stycz-
nia 2004 r., uzyskuj¹c stopieñ doktora nauk hu-
manistycznych w zakresie historii.

dr Maria Ziaja

Studia wy¿sze podjê³a na Wydziale Biologii i Na-
uk o Ziemi w UMCS w Lublinie. W 1996 r.
uzyska³a stopieñ magistra biologii w zakresie bio-
logii �rodowiskowej na podstawie pracy magi-
sterskiej Flora ro�lin naczyniowych Zalewu Rze-
szowskiego. W tym samym roku podjê³a pracê
na Wydziale Pedagogicznym WSP w Rzeszo-
wie  na stanowisku asystenta. W 2003 r. obroni-
³a pracê doktorsk¹ na Wydziale Rolniczym Aka-
demii Podlaskiej w Siedlcach, uzyskuj¹c stopieñ
doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.
Dysertacja doktorska Flora i zbiorowiska Doliny
Strugu napisana zosta³a pod kierunkiem dra
hab. prof. UR Zygmunta Wnuka.
Od 2004 r. pracuje na stanowisku adiunkta
w Zak³adzie Turystyki i Ochrony Przyrody
IWFiZ UR. Od pocz¹tku dzia³alno�ci nauko-
wej A. Ziajê interesowa³y zagadnienia zwi¹-
zane z ro�linno�ci¹ segetaln¹ oraz z rezer-
watami przyrody w województwie podkarpac-
kim. Ma na swoim koncie 9 prac naukowych
opublikowanych w wydawnictwach krajowych.
Od 1997 r. pe³ni funkcjê sekretarza komitetu
redakcyjnego Biuletynu ZOP LOP w Rzeszo-
wie oraz systematycznie uczestniczy w kra-
jowych konferencjach naukowych z cyklu
Ochrona przyrody i turystyka.

SYLWETKI
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DEKLARACJA   IDEOWA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI jest
uczelni¹ publiczn¹. Swoj¹ dzia³alno�æ na-
ukowo-badawcz¹ i edukacyjn¹ ³¹czy
z rozwojem oraz kszta³towaniem nowo-
czesnej my�li humanistycznej i spo³ecz-
nej oraz tworzeniem warto�ci etycznych
�wiata kultury, nauki i gospodarki.

Uniwersytet Rzeszowski to spo³ecz-
no�æ szans wielostronnego rozwoju lu-
dzi poprzez badania naukowe, dydak-
tykê i wiêzi z ¿yciem spo³ecznym, kul-
turalnym i gospodarczym.

Silny dzia³aniem ca³ej spo³eczno�ci
uniwersyteckiej, czerpi¹cej z dziedzic-
twa i tradycji krakowskiej Alma Mater
i uniwersytetów europejskich, Uniwer-
sytet Rzeszowski dochowuje wierno�ci
fundamentalnym zasadom tworz¹cym
jego to¿samo�æ, wolno�ci badañ nauko-
wych i tre�ci nauczania, samorz¹dno-
�ci akademickiej oraz prawu cz³onków
wspólnoty uniwersyteckiej do organizo-
wania siê w zwi¹zki i stowarzyszenia.

Wype³niaj¹c swoj¹ misjê, Uniwersy-
tet ³¹czy najlepsze tradycje z zadania-
mi dnia dzisiejszego i wyzwaniami przy-
sz³o�ci, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem potrzeb Podkarpacia � jako
regionu Polski � i Euroregionu Karpaty,
a tak¿e szeroko rozumianej wspó³pra-
cy transgranicznej.

PRZYGOTOWANIE DO BADAÑ
I KSZTA£CENIA
Zadanie Uniwersytetu, jakim jest sze-
rzenie wiedzy w�ród m³odych pokoleñ,
oznacza, i¿ w �wiecie wspó³czesnym
musi on s³u¿yæ równie¿ ca³emu spo³e-
czeñstwu. Oznacza te¿ to, ¿e kultural-
na, spo³eczna i ekonomiczna przysz³o�æ
spo³eczeñstwa wymaga rozwoju Uni-
wersytetu.

Wa¿nym celem Uniwersytetu Rze-
szowskiego jest nauczanie i wychowy-
wanie. Uczelnia kszta³ci w zakresie nauk
humanistycznych, ekonomicznych,
technicznych, przyrodniczych, przygo-
towuj¹c najwy¿ej kwalifikowanych pra-
cowników, zdolnych do dostrzegania

Uniwersytet ma nie tylko utrzymywaæ w narodzie nauki i umiejêtno�ci w ta-
kim stopniu, na  jakim ju¿ w �wiecie uczonym stanê³y, ale nadto doskonaliæ
je, rozkrzewiaæ i teoriê ich do u¿ytku spo³eczno�ci zastosowywaæ.

Uniwersytet Rzeszowski przyjmuje za przewodnie idee swoich dzia³añ: praw-
dê, szacunek dla wiedzy, rzetelno�æ w jej upowszechnianiu.
W badaniach naukowych kieruje siê poszukiwaniem prawdy oraz p³yn¹cym st¹d
postêpem w naukach i po¿ytkiem spo³ecznym. Poznawanie prawdy, systematycz-
ne jej odkrywanie rodzi duchow¹ rado�æ � GAUDIUM VERITATIS.
Nauczanie s³u¿y zg³êbianiu najnowszej wiedzy, kszta³ceniu specjalistyczne-
mu dostosowanemu do potrzeb ¿ycia kulturowego, spo³ecznego i gospodar-
czego, kszta³towaniu umiejêtno�ci rzetelnej pracy, rozwijaniu twórczego my-
�lenia, wyrabianiu postaw przedsiêbiorczo�ci i odpowiedzialno�ci wobec spo-
³eczeñstwa.
W³¹czaj¹c siê do rodziny uniwersytetów, Uniwersytet Rzeszowski bêdzie siê
kierowa³ wskazaniami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich (Bolonia,
18 wrze�nia 1988 r.).

Naczelne warto�ci, do jakich siê odwo³ujemy, wynikaj¹ z przekonania, ¿e:
� przysz³o�æ ludzko�ci zale¿y przede wszystkim od jej rozwoju kulturalnego,
naukowego i technicznego, uniwersytety s¹ o�rodkami kultury, wiedzy i ba-
dañ naukowych;
� uniwersytet jest autonomiczn¹ instytucj¹ powo³an¹ do tego, by tworzy³, bada³,
ocenia³ i przekazywa³ kulturê poprzez dzia³alno�æ naukow¹ i dydaktyczn¹.

Uniwersytet Rzeszowski
� daje spo³eczeñstwu ludzi dobrze wykszta³conych i wychowanych w szacun-
ku dla innych osób, w mi³o�ci do Polski i jej dziedzictwa  oraz w poszanowaniu
dla �rodowiska przyrodniczego;
� aby sprostaæ potrzebom otaczaj¹cego nas �wiata, dzia³alno�æ naukowa i dy-
daktyczna s¹  zbudowane na prawdzie, s¹ one moralnie i intelektualnie nieza-
le¿ne od w³adzy politycznej i ekonomicznej.

Uniwersytet Rzeszowski
� jest spadkobierc¹ polskiej i europejskiej tradycji humanistycznej; nieustan-
nie d¹¿y do wzbogacania wiedzy; wype³niaj¹c swe powo³anie, przekracza gra-
nice geograficzne i polityczne; zaspokaja potrzebê wzajemnego poznania i od-
dzia³ywania ró¿nych kultur.
Swoboda prowadzenia badañ naukowych i kszta³cenia jest najbardziej funda-
mentaln¹ zasad¹ ¿ycia uniwersyteckiego.
Odrzucaj¹c nietolerancjê i g³osz¹c zawsze zasadê dialogu, Uniwersytet stano-
wi wspólnotê, w której spotykaj¹ siê nauczyciele umiej¹cy przekazaæ sw¹ wie-
dzê, dobrze przygotowani do jej rozwijania  poprzez badania naukowe, oraz
studenci, którzy chc¹ wzbogacaæ swe umys³y t¹ wiedz¹.
Dzia³alno�æ naukowa i dydaktyczna w uniwersytecie s¹ ze sob¹ nierozerwal-
nie zwi¹zane, aby nauczanie mog³o sprostaæ zmieniaj¹cym siê warunkom ¿y-
cia i potrzebom spo³eczeñstwa.

Misja
Uniwersytetu Rzeszowskiego

(Projekt)
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i rozwi¹zywania problemów z zastoso-
waniem nowoczesnych metodologii
badañ naukowych, predestynowanych
nie tylko do proponowania rozwi¹zañ,
ale tak¿e do rozpoznawania mo¿liwych
zagro¿eñ i kreowania zmian. Absolwen-
ci Uniwersytetu powinni stanowiæ elitê
¿ycia kulturalnego, gospodarczego i po-
litycznego kraju.

Uniwersytet Rzeszowski oferuje stu-
dia specjalistyczne na poziomie licen-
cjackim, magisterskim i doktorskim, do-
stosowane do potrzeb ¿ycia kulturalne-
go, spo³ecznego i gospodarczego.
Studia dzienne i zaoczne maj¹ ten sam
akademicki charakter. Uczelnia stosuje
tak¿e inne formy kszta³cenia dla potrzeb
gospodarki, w szczególno�ci prowadzi
studia podyplomowe i kursy przezna-
czone dla osób pragn¹cych doskonaliæ
wiedzê zawodow¹.

BADANIA NAUKOWE
Prowadzenie badañ naukowych jest
oparte na dotychczasowym dorobku
Uczelni i wykorzystywaniu mo¿liwo�ci
wystêpuj¹cych w otoczeniu Uniwersy-
tetu.

Potencja³ intelektualny jego pracow-
ników, bogaty i systematycznie rozbu-
dowywany ksiêgozbiór oraz tworzone
warunki pracy pozwalaj¹ na chlubne
kontynuowanie prowadzonej dotych-
czas dzia³alno�ci badawczej.

Wzajemny wp³yw badañ oraz ¿ycia
kulturalnego, spo³ecznego i gospodar-
czego stymuluje rozwój Uczelni, a za-
razem przyczynia siê do wype³nienia
jej spo³ecznego pos³annictwa, sprzyja-
j¹c tak¿e rozwojowi i integracji nauki.

Otwarcie siê Uczelni na wspó³pracê
miêdzynarodow¹ tworzy dogodne wa-
runki do przep³ywu nowych idei i tech-
nologii, wzmacniaj¹c znaczenie Rzeszo-
wa jako centrum nauki i kultury.

S£U¯BA SPO£ECZNA
Uniwersytet Rzeszowski od pocz¹tku
swojego istnienia wykazuje wra¿liwo�æ
na problemy ¿ycia obywatelskiego.
Uczelnia wpaja studentom postawê

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYRÓ¯NIAJ¥:

� bogate programy badañ naukowych podejmowanych przez jego pracow-
ników,

� dobre przygotowanie do badañ i kszta³cenia kadr,

� akademicki charakter dzia³alno�ci wynikaj¹cy z prowadzenia badañ i wy-
korzystywania ich wyników w procesach dydaktycznych; fundamentem
kszta³cenia jest wiedza dotycz¹ca globalnych procesów kulturowych, go-
spodarczych i spo³ecznych,

� �cis³a wspó³praca z sektorem publicznym w dziedzinie badañ i edukacji.
S¹ to w szczególno�ci silne zwi¹zki z samorz¹dem terytorialnym, a tak¿e
rozwijane wiêzi z sektorem prywatnym,

� wysoki poziom edukacji, osi¹gany dziêki potencja³owi intelektualnemu
nauczycieli akademickich, posiadanym zasobom materialnym oraz ci¹g³ej
modernizacji procesu dydaktycznego,

� otwarcie  na zaspokajanie ró¿norodnych potrzeb edukacyjnych spo³eczeñ-
stwa,  zw³aszcza w  opartej na wiedzy gospodarce i  w  edukacji ustawicz-
nej,

� internacjonalizacja kszta³cenia realizowana przez dostosowanie progra-
mów studiów do miêdzynarodowych standardów w celu umo¿liwienia ab-
solwentom podjêcia pracy poza krajem,

� �cis³a wspó³praca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, w szczególno-
�ci w krajach s¹siedzkich � na  Ukrainie i S³owacji,

� kszta³towanie s³u¿ebnych postaw absolwentów wobec spo³eczeñstwa wy-
ra¿aj¹cych siê w ich zaanga¿owaniu w procesy zdobywania wiedzy i jej
praktycznym wykorzystywaniu oraz w odpowiedzialno�ci za podejmowane
decyzje.

s³u¿by wobec spo³eczeñstwa i odpowie-
dzialno�ci za podejmowane dzia³ania
dla dobra wspólnoty regionalnej i naro-
dowej. Reagowanie na potrzeby wspó³-
czesno�ci u³atwiaj¹ wiêzi z podmiota-
mi otoczenia spo³ecznego. Nale¿¹ do
nich: uczelnie i inne instytucje akade-
mickie; instytucje lokalnej demokracji
i gospodarki; organizacje spo³eczne
i stowarzyszenia zawodowe; absolwen-
ci pracuj¹cy w kraju i za granic¹; osobi-

sto�ci i instytucje ze �wiata gospodar-
ki, kultury i polityki.

Rozwijanie tych wiêzi � poszerzone
o wspó³pracê z o�rodkami zagranicz-
nymi � umo¿liwia Uczelni pe³nienie funk-
cji  nie tylko centrum naukowego, któ-
re doradza i rozszerza wiedzê, ale i kul-
turalnego w stosunku do otoczenia.
Uniwersytet jest o�rodkiem tworzenia
szeroko pojêtej kultury i propagowania
warto�ci.

WA¯NE DLA SPO£ECZNO�CI AKADEMICKIEJ DOKUMENTY

Projekt przygotowali: W. Furmanek, J. Hermaniuk

Rzeszów, luty 2004
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Funkcjonowanie UNIWERSYTETU RZE-
SZOWSKIEGO ukierunkowane jest na zaspo-
kajanie wielorakich potrzeb kulturowych i edu-
kacyjnych mieszkañców Polski, w szczegól-
no�ci Podkarpacia. Uniwersytet otwarty jest
na wszystkie osoby poszukuj¹ce warto�ci
zapisanych w jego Misji: zarówno na m³o-
dzie¿, jak i doros³ych, poszukuj¹cych dróg
doskonalenia b¹d� rekonstrukcji kwalifikacji
zawodowych.
Uniwersytet Rzeszowski jako uczelnia akade-
micka przygotowuje elity spo³eczne: ludzi
�wiat³ych, o rozleg³ych horyzontach, �wiado-
mych swych przekonañ, ale rozumiej¹cych
i respektuj¹cych �wiatopogl¹d innych osób.
Kszta³tuje wiêc nie tylko umys³y studentów, ale
tak¿e ich charaktery i postawy, przekazuj¹c
im zarówno wiedzê, jak te¿ umiejêtno�ci ci¹-
g³ego doskonalenia siê i rozwijania swoich
kompetencji. Uczelnia przygotowuje ludzi do
wielorakich form aktywno�ci zawodowej i spo-
³ecznej w dynamicznie zmieniaj¹cej siê rze-
czywisto�ci.
W swojej dzia³alno�ci Uniwersytet stosuje zró¿-
nicowane formy studiowania zarówno w zakre-
sie tre�ci, jak i form organizacyjnych studiów.
Decyzje o wyborze form studiów, jak te¿ kie-
runków rozwoju naukowego s¹ podejmowa-
ne przez w³adze Uniwersytetu przy uwzglêd-
nieniu potrzeb i preferencji studiuj¹cych.
�wiadomi jeste�my faktu, i¿ wiedzê przeka-
zuj¹ najlepiej ci, którzy j¹ zarazem rozwijaj¹.
Dlatego kszta³cenie i badania naukowe do-
pe³niaj¹ siê i s¹ ukierunkowane na potrzeby
przysz³o�ci wynikaj¹ce z wizji spo³eczeñstwa,
z przewidywania jego przysz³ych potrzeb in-
dywidualnych i zbiorowych. Uniwersytet musi
wiêc przewidywaæ kierunki, w których pod¹-
¿a ludzko�æ i zmieniaj¹ce siê � w skali globu
� zale¿no�ci gospodarcze i kulturowe. Tylko
rozumiej¹c �wiat wspó³czesny i maj¹c wizjê
przysz³o�ci uwzglêdniaj¹c¹ wielkie tendencje
rozwoju cywilizacji, uczelnia akademicka
mo¿e pe³niæ rolê centrum intelektualnego �
o�rodka refleksji nad coraz szybciej zmienia-
j¹c¹ siê rzeczywisto�ci¹. Narastaj¹ca z³o¿o-
no�æ �wiata wymaga, by zakres kszta³cenia
i badañ prowadzonych przez Uniwersytet
w coraz wiêkszym stopniu wykracza³ poza tra-
dycyjne dziedziny nauki.
Otwieraj¹c siê na nowe rozwi¹zania w zakre-
sie organizacji badañ i kszta³cenia, przyjmo-

wane w innych uniwersytetach, nasz Uniwer-
sytet wprowadza takie propozycje, które stu-
dentom otworz¹ drogê do studiowania tak¿e
na innych uniwersytetach nale¿¹cych do
wspólnej przestrzeni edukacyjnej jednocz¹-
cej siê Europy. Szybko�æ zmian spo³eczno-
gospodarczych powoduje, ¿e za istotn¹ czê�æ
swej dzia³alno�ci Uniwersytet Rzeszowski
uznaje rozszerzanie kszta³cenia ustawiczne-
go i popularyzowanie wiedzy oraz tworzenie
do tego w³a�ciwych warunków.
Uniwersytet Rzeszowski to nie tylko obiekty
i pracownie naukowe, to przede wszystkim
spo³eczno�æ tworz¹ca szanse wielostronne-
go rozwoju ludzi przez badania naukowe, dy-
daktykê i silny zwi¹zek z ¿yciem spo³ecznym,
kulturalnym i gospodarczym.
Uniwersytet Rzeszowski jest wspólnot¹
studentów i nauczycieli. Spoisto�æ tej
spo³eczno�ci wyra¿a siê w trosce o fundamen-
talne zasady i warto�ci konstytuuj¹ce spo³ecz-
no�ci uniwersytetów polskich i europejskich.
Spo³eczno�æ Uniwersytetu musi dostarczaæ
wzorców dobrych obyczajów w ¿yciu akade-
mickim i publicznym oraz byæ szczególnie wy-
czulona na wszelkie przejawy z³a i nieprawo-
�ci, zw³aszcza na naruszanie godno�ci osoby
ludzkiej i odstêpowanie od prawdy w imiê in-
dywidualnych lub grupowych interesów.
Silny twórczym dzia³aniem wszystkich osób
stanowi¹cych spo³eczno�æ akademick¹,
czerpi¹cych z dziedzictwa i tradycji uniwer-
sytetów europejskich, Uniwersytet Rzeszow-
ski wspomaga tych wszystkich, którzy ceni¹
pracê nad sob¹ i troszcz¹ siê o wielostronny
rozwój.  Uczelnia buduje podstawy dla ró¿-
norodnych form aktywno�ci.
W swoim dzia³aniu Uniwersytet Rzeszowski
przywi¹zuje szczególn¹ wagê do poszano-
wania praw cz³owieka, praw obywatelskich
i swobód akademickich. Ka¿dy cz³onek spo-
³eczno�ci Uniwersytetu mo¿e wyra¿aæ swoje
my�li, oceny i przekonania, nie zapomina-
j¹c jednak o przestrzeganiu zasad etyki i po-
szanowaniu prawa. Kadrze akademickiej za-
pewnia siê swobodê podejmowania badañ
naukowych i publikowania ich wyników oraz
udzia³ w tworzeniu programów nauczania.
Studenci Uniwersytetu maj¹ prawo do wspó³-
decydowania o wszystkich jego sprawach; za
niektóre z nich powierza siê im odpowiedzial-
no�æ.

Wszyscy cz³onkowie wspólnoty akademickiej,
powinni dbaæ o dobre imiê Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Od kadry akademickiej oczekuje
siê, by nie szczêdzi³a si³ i ¿yczliwej uwagi dla
studentów i doktorantów, dba³a o wiarygod-
no�æ s³owa oraz pamiêta³a o dobrym imie-
niu Uniwersytetu przy prowadzeniu badañ
naukowych. Od studentów Uczelnia oczeku-
je rzetelno�ci w studiach i w³a�ciwego jej re-
prezentowania w ka¿dym czasie i nie tylko
w jej murach.
Uniwersytet Rzeszowski utrzymuje wiêzi ze
swoimi absolwentami, oczekuj¹c od nich god-
nych postaw w ¿yciu zawodowym i publicz-
nym, udzia³u w pomna¿aniu dorobku Uczel-
ni i podtrzymywaniu jej tradycji.
Podstaw¹ dzia³alno�ci akademickiej jest twór-
czo�æ w badaniach naukowych, kszta³ceniu
i studiowaniu. Postawy twórcze nie mog¹ siê
rozwijaæ i byæ przekazywane nastêpnym poko-
leniom bez wolno�ci. Uniwersytet Rzeszow-
ski do³o¿y wszelkich starañ, aby w krótkim
czasie staæ siê uczelni¹ autonomiczn¹.
Odwo³uj¹c siê do konstytucyjnej zasady
autonomii szkó³ wy¿szych, ustaw i statutu
jako �róde³ prawa, Uniwersytet korzysta z sa-
modzielno�ci w okre�laniu i realizacji swej
strategii i polityki rozwojowej, jednocze�nie
przestrzega zasady jawno�ci dzia³alno�ci na
forum publicznym. Autonomia daje upraw-
nienia, ale nak³ada tak¿e obowi¹zki i od-
powiedzialno�æ. Autonomia to tak¿e od-
powiedzialno�æ za kszta³cenie zgodne z po-
trzebami spo³ecznymi i rang¹ nadawanych
dyplomów; to samodzielno�æ w wyborze za-
dañ badawczych,  ale i odpowiedzialno�æ za
mienie i �rodki finansowe.
Uniwersytet Rzeszowski pielêgnuje wspólno-
tê i partnerstwo z uczelniami akademickimi
regionu, które s¹ mu szczególnie bliskie, d¹-
¿¹c przy tym do wzajemnego uzupe³niania
oferty edukacyjnej i badawczej. Uniwersytet
kultywuje bogat¹ tradycjê wspó³pracy z inny-
mi �rodowiskami akademickimi w kraju i za
granic¹. Wspó³praca ta nabiera znaczenia
w obliczu wielkich przeobra¿eñ cywilizacyj-
nych zachodz¹cych w skali �wiata.
Uniwersytet Rzeszowski, ceni¹c uniwersalne
warto�ci uznawane przez polsk¹ i europej-
sk¹ wspólnotê uniwersyteck¹, jest wra¿liwy na
potrzeby kraju i regionu, podejmuje badania
naukowe zwi¹zane z  ich potrzebami.
Pos³annictwem Uniwersytetu Rzeszow-
skiego jest d¹¿enie, aby wiedza i umie-
jêtno�ci uzyskane w jego murach przez
m³odzie¿ oraz nauka uprawiana w nim
dobrze s³u¿y³y Cz³owiekowi i Ludzko�ci.

Rzeszów, 21.02.2004

Projekt przygotowali: W. Furmanek, J. Hermaniuk

Wizja
Uniwersytetu Rzeszowskiego

(Projekt)

Projekt przygotowali: W. Furmanek, J. Hermaniuk
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Proces tworzenia wspólnoty europejskiej,
dziêki nadzwyczajnym osi¹gniêciom ostatnich
kilku lat, nabiera coraz konkretniejszych kszta³-
tów i staje siê coraz bardziej realny dla Unii
i jej obywateli. Perspektywa rozszerzenia Unii,
której towarzyszy pog³êbianie stosunków z in-
nymi krajami europejskimi, wprowadza jesz-
cze szerszy wymiar dla tej wspólnoty. Tymcza-
sem w coraz szerszych krêgach �wiata poli-
tycznego i akademickiego oraz spo³eczeñstwa
ro�nie �wiadomo�æ potrzeby stworzenia
wspólnej Europy o pe³niejszym wymiarze, siê-
gaj¹cej (terytorialnie) dalej ni¿ obecnie, przez
wzmocnienie podstaw intelektualnych, kultural-
nych, spo³ecznych, naukowych oraz techno-
logicznych.

Europa jako spo³eczeñstwo wiedzy  obec-
nie uznana jest powszechnie za niezast¹pio-
ny czynnik rozwoju spo³ecznego i humani-
stycznego oraz sk³adnik niezbêdny w proce-
sie konsolidacji i wzbogacenia to¿samo�ci
Europy, zdolnej przekazaæ swym obywatelom
kompetencje konieczne do sprostania wyzwa-
niom nowego tysi¹clecia wraz ze �wiadomo-
�ci¹ wspólnych warto�ci oraz przynale¿no�ci
do wspólnej przestrzeni spo³eczno-kulturowej.

Znaczenie edukacji i wspó³pracy w dziedzi-
nie kszta³cenia, rozwoju i wzmacniania stabil-
nego, nastawionego pokojowo, demokratycz-
nego spo³eczeñstwa powszechnie uznaje siê
za wa¿ne szczególnie w aspekcie sytuacji
w krajach Europy po³udniowo-wschodniej.

Deklaracja Sorboñska z 25 maja 1998 roku,
która bra³a pod uwagê powy¿sze uwarunko-
wania, k³ad³a nacisk na centraln¹ rolê uniwer-
sytetów w rozwoju kultury europejskiej. Pod-
kre�lono w niej, i¿ stworzenie europejskiego
szkolnictwa wy¿szego jest podstawow¹ dro-
g¹ do wspierania mobilno�ci obywateli i no-
wych mo¿liwo�ci pracy obywateli oraz do ogól-
nego rozwoju kontynentu.

Kilkana�cie krajów zg³osi³o chêæ realizacji
zadañ nakre�lonych w deklaracji poprzez pod-
pisanie porozumienia lub ogóln¹ akceptacjê
tre�ci deklaracji. Kierunek kilkunastu reform
szkolnictwa wy¿szego rozpoczêtych w tym
czasie w Europie jest �wiadectwem determi-
nacji rz¹dów.

Europejskie instytucje szkolnictwa wy¿sze-
go podjê³y wyzwanie i przyjê³y odpowiedzial-
no�æ za budowê europejskiego szkolnictwa
wy¿szego tak¿e w duchu podstawowych za-
sad przyjêtych w Bolonia Magna Charta Uni-

versitatum w 1988 roku. Nie zapominaj¹c o nie-
zale¿no�ci i autonomii, jest rzecz¹ najwy¿szej
wagi zapewnienie, by szkolnictwo wy¿sze
i systemy badawcze nieustannie adaptowa³y
siê do zmieniaj¹cych siê potrzeb, wymagañ
spo³ecznych oraz postêpu wiedzy naukowej.
Podjête dzia³ania zosta³y ukierunkowane we
w³a�ciw¹ stronê i maj¹ prowadziæ do wa¿nych
celów. Osi¹gniêcie wiêkszego podobieñstwa
i przystosowania oraz porównywalno�ci sys-
temów szkolnictwa wy¿szego wymaga jednak
podtrzymywania tempa zmian. Spotkanie z 18
czerwca z udzia³em autorytetów i ekspertów
oraz uczonych ze wszystkich krajów europej-
skich dostarczy³o wielu po¿ytecznych suge-
stii dotycz¹cych inicjatyw, które nale¿a³oby
podj¹æ.

Musimy w szczególno�ci zwróciæ uwagê na
wzrost miêdzynarodowej konkurencyjno�ci eu-
ropejskich systemów szkolnictwa wy¿szego.
Witalno�æ ka¿dej cywilizacji mo¿na mierzyæ,
oceniaj¹c wp³yw danej kultury na inne kraje.
Istnieje potrzeba zapewnienia, by europejski
system szkolnictwa wy¿szego by³ równie atrak-
cyjny w skali �wiatowej jak nasze wyj¹tkowe
tradycje nauki i kultury.

Potwierdzaj¹c nasze wsparcie dla ogólnych
zasad przedstawionych w deklaracji z Sorbo-
ny, w³¹czamy siê w koordynacjê naszych poli-
tyk, aby osi¹gn¹æ w krótkim czasie, co najmniej
w pierwszej dekadzie nowego tysi¹clecia, na-
stêpuj¹ce cele, które uznajemy za najistotniej-
sze dla stworzenia i wspierania europejskie-
go szkolnictwa wy¿szego na �wiecie:
� Przyjêcie systemu ³atwo czytelnych i porów-
nywalnych stopni tak¿e poprzez wdro¿enie tzw.
suplementu do dyplomu w celu u³atwiania za-
trudniania obywateli Europy oraz zapewnienia
miêdzynarodowej konkurencyjno�ci europej-
skiego systemu szkolnictwa wy¿szego.
� Przyjêcie dwustopniowego systemu naucza-
nia opartego na dwu cyklach kszta³cenia � pierw-
szego i drugiego stopnia. Dostêp do drugiego
poziomu wymaga zakoñczenia z sukcesem stu-
diów na I poziomie trwaj¹cym co najmniej 3 lata.
Stopnie nadawane po ukoñczeniu I poziomu
winny byæ uznawane na europejskim rynku pra-
cy za odpowiedni poziom kwalifikacji. Drugi cykl
kszta³cenia powinien prowadziæ do stopnia ma-
gistra lub doktoratu, który mo¿na uzyskaæ w wielu
krajach Europy.
� Wprowadzenie systemu punktów kredyto-
wych takich jak ECTS (European Credit Trans-

fer System) jako odpowiedniego �rodka wspie-
raj¹cego najszerszy rodzaj mobilno�ci studen-
tów. Punkty kredytowe mog¹ byæ tak¿e uzy-
skiwane w instytucjach na poziomie wy¿szym
w formach nietradycyjnych (np. w ramach
kszta³cenia ustawicznego), je�li takie formy s¹
uznawane przez rekrutuj¹cy uniwersytet.
� Wspieranie mobilno�ci przez pokonywanie
utrudnieñ swobodnego poruszania siê, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na:

� studentów (dostêp do studiów, szkolenia
i stosownych us³ug);

� nauczycieli, badaczy i kadrê administracyj-
n¹ (uznanie i waloryzacja okresów spêdzonych
w innych krajach Europy na nauczaniu lub ba-
daniach, z uwzglêdnieniem praw statutowych
tych pracowników).
� Wspieranie wspó³pracy europejskiej w za-
kresie zapewniania jako�ci z uwzglêdnieniem
przygotowania porównywalnych kryteriów i me-
todologii.
� Wspieranie niezbêdnego wymiaru europej-
skiego szkolnictwa wy¿szego, zw³aszcza w za-
kresie przygotowania tre�ci kszta³cenia, wspó³-
pracy miêdzy instytucjami, form mobilno�ci,
zintegrowanych programów studiów, dokszta³-
cania i badañ.

Niniejszym podejmujemy siê realizowaæ wy-
mienione cele � w ramach naszych instytucjo-
nalnych kompetencji oraz z pe³nym szacun-
kiem dla zró¿nicowania kulturowego i jêzyko-
wego narodowych systemów edukacji, a tak¿e
autonomii uniwersyteckiej � w celu konsolida-
cji europejskiego szkolnictwa wy¿szego. Aby
to osi¹gn¹æ, bêdziemy realizowaæ ró¿ne for-
my wspó³pracy miêdzyrz¹dowej, wraz z insty-
tucjami pozarz¹dowymi o kompetencjach zwi¹-
zanych ze sfer¹ szkolnictwa wy¿szego. Ocze-
kujemy od uniwersytetów pozytywnej reakcji
i aktywnego wk³adu w powodzenie naszego
przedsiêwziêcia.

Przekonani, ¿e utworzenie europejskiego
obszaru szkolnictwa wy¿szego wymaga sta³e-
go wsparcia, nadzoru i adaptacji do stale zmie-
niaj¹cych siê potrzeb, zadecydowali�my spo-
tkaæ siê ponownie za dwa lata w celu dokona-
nia oceny postêpów i okre�lenia dalszych
etapów dzia³ania.
(ni¿ej nastêpuj¹ podpisy ministrów edukacji kra-
jów europejskich lub ich przedstawicieli)

Publikacja ze strony internetowej Uniwersytetu Warszawskiego

Obszar europejskiego szkolnictwa wy¿szego
Wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji

 podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 r.

Przek³ad z j. angielskiego dr Julita Jab³ecka

WA¯NE DLA SPO£ECZNO�CI AKADEMICKIEJ DOKUMENTY
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Kilkadziesi¹t zaledwie dni dzieli nas od historycznej
zaiste chwili, kiedy to Polska stanie siê czê�ci¹ Unii
Europejskiej. Moment to zarówno historyczny, jak
i problematyczny, albowiem niezgoda i dyskusje co
do kszta³tu konstytucji Europy pokazuj¹, i¿  dalecy
jeste�my od jednolitej, klarownej idei Europy. Spór
dotycz¹cy preambu³y do konstytucji europejskiej oraz
jego geopolityczne umiejscowienie i spolaryzowa-
nie ma swoje g³êboko historycznie ukszta³towane
racje. One to warunkuj¹, i¿ mieszkañcy europejskie-
go �Wschodu�, w tym Polski, domagaj¹ siê zapisu
o chrze�cijañskich korzeniach w przysz³ej konstytu-
cji Europy, za� europejski �Zachód� obstaje przy tra-
dycji O�wiecenia.

Na tym to tle niezwykle aktualne  i ideowo p³odne
s¹ tezy wyg³oszonego w ub.r. wyk³adu na naszym
Uniwersytecie przez prof. Marka  Siemka z Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Jeden z czo³owych wspó³-
czesnych polskich filozofów, wybitny znawca filozofii
niemieckiej, specjalista m.in. od Kanta, Fichtego
i Hegla, autor wielu ksi¹¿ek i artyku³ów, szuka³ odpo-
wiedzi na  pytanie: To¿samo�æ czy obywatelstwo?
Dwa dyskursy o Europie.

Prof. M. Siemek  zidentyfikowa³ 2 paradygmatycz-
ne typy dyskursu wystêpuj¹ce w debatach dotycz¹-
cych integracji europejskiej. �ród³a tych¿e dyskur-
sów tkwi¹ w niemieckim idealizmie. S¹ to, z jednej
strony � tekst I. Kanta O wiecznym pokoju z 1795 r.,
za� z drugiej � tekst Novalisa (Friedrich von Harden-
berg) Chrze�cijañstwo, czyli Europa z roku 1799. Oba
te teksty wyznaczy³y trwaj¹c¹ do dzi� dwukierunko-
wo�æ i ambiwalencjê dyskursu o Europie � Kanta
wolno�ciowo-demokratyczny paradygmat europej-
skiego obywatelstwa powszechnie rz¹dz¹cego siê
prawem oraz Novalisa konserwatywno-romantyczny
paradygmat europejskiej uniwersalnej to¿samo�ci,
okre�lany przez warto�ci wspólnotowe, wyp³ywaj¹cy
ze �redniowiecznego chrze�cijañstwa.

Ponad dwa stulecia pó�niej oba te dyskursy funk-
cjonuj¹ ju¿ jako wyraz dokonuj¹cego siê sukcesyw-
nie, w wymiarze spo³eczno-historycznym, a tak¿e
mentalnym, wewnêtrznego zró¿nicowania, czy na-
wet rozszczepienia w rozwoju samej Europy. Prof.
M. Siemek wywodzi³, i¿ przeciwieñstwo miêdzy wspól-
not¹ (dyskurs Kantowski) a stowarzyszeniem (dys-
kurs Novalisa) w dziejach Europy wyst¹pi³o jako dwo-
isto�æ jej zachodniej i wschodniej czê�ci. Kantowski
paradygmat europejskiego obywatelstwa najpe³niej
zosta³ urzeczywistniony na nowoczesnym Zachodzie
Europy, podczas gdy z drugiej strony romantyczno-
konserwatywny paradygmat europejskiej to¿samo-
�ci tkwi³ w opó�nieniach i deficytach europejskiego
Wschodu. To spo³eczno-duchowe rozbicie Europy
na Wschód i Zachód, wg M. Siemka, pochodzi z od-
miennie i nierównomiernie w ró¿nych krajach prze-
biegaj¹cych procesów modernizacji, zarówno w wy-
miarze gospodarczym, spo³ecznym, politycznym, jak
i kulturalnym.  Tote¿ rozziew ten �mo¿e ulec stopnio-
wemu os³abieniu tylko na drodze modernizacji, któ-

rej istot¹ jest budowa o�wieconego spo³eczeñstwa
cywilnego, racjonalnie organizuj¹cego swe ¿ycie
i dzia³anie w nowoczesnych instytucjach praworz¹d-
nej pañstwowo�ci�. W tej sytuacji zadaniem dla kra-
jów Wschodu jest nadal rozbiórka tkwi¹cego w nas
Wschodu. To za jego spraw¹ kraje te trapi wszech-
obejmuj¹ca niedojrza³o�æ i niemoc wobec wyzwañ
XXI wieku.

Wschód, wywodzi³ prof. M. Siemek, to �kwintesen-
cja za�ciankowego prowincjonalizmu, nietolerancji
i agresywnej wrogo�ci wobec innych, nacjonalizmu,
�le skrywanego ideologicznego uporu i za�lepienia,
s³owem � ca³ej na wskro� irracjonalnej nieprzejrzy-
sto�ci w ¿yciu spo³ecznym i duchowym�, krótko �
deficyt spo³ecznej racjonalno�ci. Jako ¿e Wschód
pe³ni tu rolê kategorii nie geograficznej, lecz spo-

³eczno-kulturalno-mentalnej, tote¿ niema³o jest
Wchodu na Zachodzie Europy. Z drugiej strony nie-
ma³ych rozmiarów enklawy Zachodu zagnie�dzi³y siê
na Wschodzie.

Prof. Siemek wskaza³ na zasady uniwersalnej lo-
giki i etyki komunikacyjnej poczytalno�ci. M. in.: wol-
no�æ osobista jednostki, wolna praca najemna za-
miast pracy przymusowej, wewnêtrzna wolno�æ s³o-
wa, my�li i sumienia, równo�æ wszystkich wobec
prawa, dobrowolno�æ umów i ich bezwyj¹tkowo po-
wszechne obowi¹zywanie, sprawiedliwo�æ wymia-
ny, prawo wszystkich do bezstronnego i publicznego
wymiaru sprawiedliwo�ci, kooperacja oparta na wza-
jemno�ci oczekiwañ i �wiadczeñ. Pryncypia te for-
mu³uj¹ pojêciowe, normatywne i instytucjonalne ramy
nowoczesnego spo³eczeñstwa obywatelskiego i jego
racjonalnej samoorganizacji. Tak te¿ mo¿liwe sca-
lenie Wschodu i Zachodu, czyli przysz³o�æ Europy,
zale¿y od tego, kiedy i jak dalece wschodnia czê�æ
naszego kontynentu zdo³a wypleniæ autorytaryzm
ideologicznych form my�lenia i dzia³ania i zast¹piæ
go demokratyczn¹ debat¹ obywatelsk¹.

Europa wed³ug filozofa
W³odzimierz Ziêba

W dniach  8�9 marca 2004 r. w Instytucie Filologii
Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego dosz³o do sfi-
nalizowania rozmów dotycz¹cych wspó³pracy po-
miêdzy Wydzia³em Studiów Podyplomowych i Wy-
dzia³em Filologii Pañstwowego Uniwersytetu im.
Iwana Franki w Drohobyczu i Instytutem Filologii
Polskiej UR.

Uczelniê ukraiñsk¹ reprezentowali prof. dr hab.
Roman Mnich i doc. dr Eugeniusz Pszeniczny.
W trakcie dwudniowych obrad ustalono nastêpuj¹-
ce kierunki najbli¿szych dzia³añ naukowych:

� przygotowanie monograficznego opracowania
Literatura w Drohobyczu � Drohobycz w literaturze,

� studia nad twórczo�ci¹ pisarzy � przedstawicieli
szko³y ukraiñskiej w literaturze polskiej w kontek�cie
tradycji literackiej,

� polsko-ukraiñskie pogranicze naukowe w okre-
sie miêdzywojennym.

Ponadto wa¿nym ogniwem wspó³pracy bêdzie wy-
danie wspólnego Rocznika Naukowego Acta Philo-
logica oraz wymiana publikacji, skryptów i progra-
mów dydaktycznych. Z my�l¹ o studentach obu
uczelni (magistrantach i cz³onkach kó³ naukowych)
zainteresowanych zbieraniem materia³ów �ród³o-
wych w archiwach i bibliotekach opracowano pro-
gram wzajemnej wymiany kilkuosobowych grup.

Wyzwaniem, czy raczej szczególn¹ misj¹ sta³a siê
dla rzeszowskich polonistów propozycja prowadze-
nia zajêæ z jêzyka polskiego, literatury i kultury pol-
skiej dla ukraiñskich s³uchaczy studiów podyplomo-
wych, którzy chc¹ w przysz³o�ci zostaæ nauczyciela-
mi jêzyka polskiego.

jp

Polonistyka UR
wspó³pracuje z Drohobyczem

mgr W³odzimierz Ziêba, Instytut Filozofii
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Some Remarks of the Effects
of Television on Culture
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Kilka uwag na temat
wp³ywu telewizji na kulturê

Grzegorz A. Kleparski, Waldemar J. Dr¹¿ek

Bez w¹tpienia wszystkie rodzaje mediów elek-
tronicznych maj¹ o wiele wiêksz¹ si³ê oddzia-
³ywania ni¿ sam materia³, który przekazuj¹.
Wspó³czesna telewizja daje nawet widzom
szansê pewnego uczestnictwa we wszystkich
wydarzeniach na �wiecie, takich jak wojny czy
regionalne konflikty rozgrywaj¹ce siê gdzie�
na drugim jego krañcu. Mo¿na mówiæ
o trzech g³ównych efektach psychologicznych
bêd¹cych skutkiem wp³ywu telewizji na ca³e
spo³eczeñstwo, choæ sami socjologowie na-
zywaj¹ je w ró¿ny sposób. Pierwszy z nich
daje siê zauwa¿yæ, kiedy zwrócimy uwagê na
fakt, ¿e bohaterowie telewizyjni postrzegani
s¹ jako nie�miertelne postacie mityczne.
Podobnie jak ka¿dy rodzaj uprzywilejowanej
przestrzeni, takiej jak podium czy ambona,
przeznaczonej do przekazywania komu�
nastroju skupienia czy powagi, telewizja kreu-
je nierzeczywistych bohaterów poprzez wt³o-
czenie ich do przestrzeni elektronicznej, gdzie

pozostaj¹ zawieszeni w czasie i przestrzeni
w ich swoistym mitycznym �wiecie. To dlate-
go spotkania z aktorami czy gwiazdami fil-
mowymi u wielu ludzi wywo³uj¹ wielki entu-
zjazm i podniecenie.

Kolejny rodzaj wp³ywu telewizji wynika z te-
go, ¿e dos³ownie fa³szuje ona historiê poprzez
wywo³ywanie u widzów wra¿enia, ¿e jakie�
zwyk³e wydarzenie � kampania wyborcza,
romans jakiego� aktora czy tendencja w mo-
dzie � jest wydarzeniem wielkiej wagi. Widzo-
wie mog¹ decydowaæ o winie innych lub jej bra-
ku, ogl¹daj¹c wiadomo�ci czy wywiad z kim�,
mog¹ decydowaæ o tym, czy dane rodzaje
zachowañ s¹ chwalebne czy nikczemne,
wybieraj¹c programy typu �talk show� czy
�reality show�, i mo¿na by tak bez koñca.
W rezultacie wydarzenia, którym po�wiêca
siê czas na antenie, postrzegane s¹ jako wa¿-
niejsze i historycznie bardziej znacz¹ce dla
spo³eczeñstwa ni¿ te, które nie s¹ emitowa-

ne. Wydarzenia sportowe, takie jak The World
Series, The Super Bowl, przemieniaj¹ siê na
ekranie w heroiczne zmagania mitycznych
si³aczy. Takie zdarzenia jak zabójstwa
J. F. Kennedy�ego czy L. H. Oswalda, wojna
w Wietnamie, przes³uchania w sprawie afery
Watergate, proces O. J. Simpsona, czy
wreszcie skandal obyczajowy Billa Clintona
przeradzaj¹ siê w istotne i prorocze wydarze-
nia historyczne. Przepojone s¹ t¹ sam¹ si³¹
oddzia³ywania emocjonalnego, która powstaje
podczas ogl¹dania wielkich dzie³ dramatycz-
nych. Telewizja jest jednocze�nie zarówno
twórc¹ historii, jak i jej dokumentatorem.
W dzisiejszych czasach ludzie do�wiadczaj¹
historii dziêki telewizji, zamiast dowiadywaæ
siê o niej z gazety czy kroniki. W wyniku tego
telewizja kszta³tuje historiê. Okropne sceny
z wojny w Wietnamie, które transmitowano
codziennie pod koniec lat sze�ædziesi¹tych
i na pocz¹tku siedemdziesi¹tych, wywo³a³y
falê sprzeciwów spo³ecznych i znacznie przy-
czyni³y siê do jej zakoñczenia. Znamienny
jest te¿ fakt, ¿e podczas upadku Muru Ber-
liñskiego w 1989 roku m³odzi Niemcy z by³ej
NRD rozwiesili nad nim flagê MTV.

Trzeci psychologiczny efekt istnieje dziêki
temu, ¿e telewizja prezentuje swoje historie,
informacje i wydarzenia, sprowadzaj¹c je do
niewielkich rozmiarów odpowiednich dla ogra-

Undoubtedly, all electronic media have an
impact far greater than that of the material they
communicate. Television now allows viewers
even to see themselves as �participants� in all
world events such as wars, conflicts going on
somewhere in the world. There are three main
psychological effects that TV has had on
society at large. These have been given
various names by different social scientists.
One effect can be seen in the fact that
television personages are perceived as mythic
figures, larger than life. Like any type of
privileged space � a platform, a pulpit, etc.,
that is designed to impart focus and
significance to someone � television creates
myths heroes by simply �containing� them in
electronic space, where they are seen as

suspended in time and space, in a mythic
world of their own. This is why meeting actors,
musical stars, etc., causes great enthusiasm
and excitement in many people.

Another effect can be seen in the fact that
TV literally fabricates history by inducing the
impression in viewers that some ordinary
event � an election campaign, an actor�s love
affair, a fashion trend, etc.,  - is a momentous
happening. People make up their minds about
the guilt or innocence of others by watching
news and interview programmes; they see
certain patterns of behaviour as laudable or
damnable by tuning into talk shows or
real-life docudramas; and the list could go on
and on. In effect, the events that receive
airtime are felt as being more significant and

historically meaningful to society than those
that do not. Sports events like the World
Series, the Super Bowl are transformed on
television into Herculean struggles of mythic
heroes. Events such as the JF Kennedy and
LH Oswald assassination, the Vietnam War,
the Watergate hearings, the OJ Simpson
trial, and the Bill Clinton sex scandal are
transformed into portentous and prophetic
historical occurrences. They are imbued with
the same emotional power that comes from
watching the great classical dramas. TV is both
the maker of history and its documenter at the
same time. People now experience history
through TV, not just read about it in
a newspaper or a chronicle. And, as a result
television shapes history. The horrific scenes
coming out of the Vietnam War that were
transmitted into people�s homes daily in the
late 1960s and early 1970s brought about
an end to the war, mobilising social protest.
Significantly, an MTV flag was hoisted by East
German youths over the Berlin Wall as they
tore it down in 1989.

A third effect results from the fact that the TV
medium presents its stories, information and
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niczonej czasowo transmisji. Pozostawia to
widzowi ma³o czasu na refleksje nad tema-
tem i  tym, co z niego wynika, nad s³owami,
itd., które zlewaj¹ siê w jedn¹ ca³o�æ, powo-
duj¹c znaczne psychologiczne uzale¿nienie
widza od samej informacji i wzrokowej stymu-
lacji. Na przyk³ad ilo�æ wiadomo�ci przedsta-
wionych w programie informacyjnym jest re-
dagowana i stylizowana do celów lekkiej ma-
sowej konsumpcji. Kamera robi zbli¿enia,
aby wyodrêbniæ pewne aspekty danej sytu-
acji, aby pokazaæ zatroskany, cierpi¹cy,
szczê�liwy czy gniewny wyraz twarzy, po czym
natychmiast pokazuje przystojn¹, choæ ch³od-
n¹ twarz prowadz¹cego lub bardzo atrakcyj-
nej prowadz¹cej, by powiedzieli nam o czym
to tak naprawdê jest. Wiadomo�ci, materia³y
filmowe, komentarze s¹ krótkie i b³yskawicz-
nie przekazywane. Maj¹ one byæ jedynie dra-
matycznymi, sk¹pymi dawkami ³atwo przy-
swajalnych informacji. Tak usytuowane styli-
stycznie wiadomo�ci s¹ nie do zrozumienia.
Zamieszczone w nich fakty staj¹ siê ofiar¹
stylistycznych zabiegów poszczególnych pro-
gramów informacyjnych � to samo wydarze-
nie jest interpretowane inaczej w zale¿no�ci
od tego, kto jest reporterem.

events by compacting them for time-
constrained transmission. This leaves little
time for reflection on the topics, implications,
words, etc., contained in a segment, and effect
that has fostered a psychological dependency
on information and visual stimulation for their
own sake. The amount of information
presented in a news program, for instance, is
edited and stylised for effortless mass
consumption. The camera moves in to select
aspects of a situation, to show a face that cares,
that is suffering, that is happy, that is angry,
and then shifts to the cool handsome face of
an anchorman or to the attractive one of an
anchorwoman to tell us what it is all about.
The news items, the film footage, the
commentaries are all fast-paced and brief.
They are designed to be visually dramatic
snippets of easily digestible information. With
such stylistic environment, the news
information is beyond comprehension. The
facts of the news are subjected to the
stylised signature of the specific news
program � the same story will be interpreted
differently according to whoever the television
journalist is.

Studenci czwartego roku polonistyki z entuzja-
zmem przy³¹czyli siê do programu �Studenci
z klas¹�. Jest to akcja prowadzona w ramach
�Akademii szko³y z klas¹�, organizowana przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wo-
lontariatu, �Gazetê Wyborcz¹� oraz Polsko-
Amerykañsk¹ Fundacjê Wolno�ci. Podstawo-
wym za³o¿eniem programu jest zaanga¿owa-
nie studentów, którzy na zasadzie wolontariatu
gotowi s¹ realizowaæ swoje autorskie projekty
w szko³ach  podstawowych i gimnazjach. Ce-
lem akcji jest rozwijanie zainteresowañ uczniów,
wzbogacenie oferty edukacyjnej, pokazanie, ¿e
nauka mo¿e byæ pasjonuj¹ca.

W Instytucie Filologii Polskiej naszej uczelni
koordynatorem dzia³añ  Akademii jest  pani dr
Jolanta Pasterska.

Studenci przystêpuj¹cy do programu  tworz¹
2�4-osobowe grupy, które realizuj¹ w³asne lub
zg³oszone przez szko³y projekty. Zawsze ko-
nieczny jest wybór lidera grupy, który jest  oso-
b¹ odpowiedzialn¹ za kontakty  z organizatora-
mi i wybran¹ szko³¹ oraz ustalenie warunków
realizacji zadania.

Projekty mog¹ dotyczyæ wybranego obszaru
aktywno�ci szkolnej dzieci i m³odzie¿y, ale nie
mog¹ to byæ zajêcia zwi¹zane bezpo�rednio
z wype³nianiem programu nauczania danej kla-
sy, wyrównawcze czy przygotowuj¹ce do eg-
zaminów. Powinny dotyczyæ zagadnieñ, na któ-
re w programie szkolnym nie ma miejsca, a któ-
re s¹ ciekawe, daj¹ mo¿liwo�æ pe³nego
zaanga¿owania, twórczego rozwoju zaintereso-
wañ i pasji uczniów. Autorski program mo¿e do-
tyczyæ ró¿nych dziedzin wiedzy: nauk humani-

Z u�miechem na lekcje
stycznych, �cis³ych, jêzyków obcych, muzyki lub
plastyki. Przewidziane s¹ trzy kategorie realizo-
wanych  projektów:  sta³e � realizowane w czasie
roku szkolnego oraz weekendowe lub wakacyj-
ne � dzia³ania tygodniowe lub dwutygodniowe,
realizowane w okresie od lipca do sierpnia.

Kilka zespo³ów studentów  filologii polskiej
UR intensywnie pracuje nad swoimi projektami.
Z pomys³em na �Lataj¹ce zaimki� do szko³y pod-
stawowej chc¹ wyruszyæ cztery osoby: Rafa³
Mazur, Barbara Tomasiak, Dominika Wiktor i Jo-
anna Obirek. Grupa przygotowuje cykl lekcji na
temat ba�ni i fantastycznych opowiadañ. Obie-
cuj¹ dynamiczne zajêcia z wykorzystaniem ko-
stiumów, muzyki i scenek dramowych.

Projekty weekendowe w gimnazjum planuje
grupa pod przewodnictwem Moniki Fornal. We
wspó³pracy z Mart¹ Gulis, Katarzyn¹ Lib i Doro-
t¹ Wilk powsta³ zarys lekcji pod nazw¹ �Magicz-
ne imiona�. Studentki chc¹ obja�niæ uczniom
znaczenie ró¿nych imion, wykorzystanie ich
w piosenkach, wierszach i przys³owiach.

Grupa �ABC�  (Katarzyna Dr¹¿ek, Agata Wa-
las, Marta Kuchta i Katarzyna Flis) zamierza za-
chêcaæ uczniów gimnazjów do czynnego
uczestnictwa w kulturze. Projekt  zak³ada zapo-
znanie m³odzie¿y z polskim i �wiatowym dzie-
dzictwem kulturowym, przybli¿enie zwyczajów
zwi¹zanych z obchodzeniem �wi¹t oraz poka-
zanie rozwoju  i zmian jakie nast¹pi³y w obycza-
jach ludzi na przestrzeni wieków.

Warsztaty dziennikarskie w szkole podstawowej
chc¹ prowadziæ dwie studentki: Ma³gorzata Kozek
i Magdalena Smolak. Grupa ta zamierza przygo-
towaæ uczniów do wydawania gazetki szkolnej.
Katarzyna Flis, studentka IV roku filologii polskiej
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Pomarañczowe gaje Andaluzji

NA STYPENDIUM Z ERASMUSEM

Jak opiszecie swoje wra¿enia z pobytu na
stypendium?
Pobyt na stypendium Erasmusa to nie tylko
nauka, to przede wszystkim podró¿owanie
i zwiedzanie, zawieranie nowych przyja�ni,
poznawanie kultury i obyczajów oraz �szlifo-
wanie� jêzyka. Dziêki kursowi hiszpañskie-
go, który zosta³ wcze�niej w Uniwersytecie
Rzeszowskim przygotowany dla wszystkich
osób wyje¿d¿aj¹cych, w Hiszpanii  dosko-
nalili�my jêzyk, a tak¿e poznali�my ludzi
z ca³ego �wiata.
Opiszcie  miasto, w którym studiowali-
�cie.
Jeden semestr spêdzili�my w Kordobie, któ-
ra le¿y w po³udniowym regionie Hiszpanii �
Andaluzji. Bez przesady mo¿na powiedzieæ,
¿e prze¿yli�my tam niezapomniane chwile.
Miasto  po³o¿one w �rodkowym biegu rzeki
Gwadalkiwir jest sam¹ esencj¹ Andaluzji, nie-
gdy� siedziby dynastii Omajjadów. Posiada
bezcenne zabytki. Kordoba osi¹gnê³a naj-
wiêksz¹ �wietno�æ artystyczn¹ i kulturaln¹ w
czasie panowania arabskiego, od 711 do 1236
roku. W ca³ej po³udniowej Hiszpanii bardzo
wyra�nie widaæ wp³ywy arabskie, g³ównie w ar-
chitekturze. Najwiêksze zabytki Kordoby to:
most z okresu rzymskiego (przebudowany
przez Arabów), Mezquita-Catedral (dawny
meczet, a obecnie katedra) � jedno z naj-
wspanialszych dzie³ architektury islamu (bu-
dowa jej trwa³a prawie dwa wieki,  w XIII w. za-
mieniona na ko�ció³, czê�ciowo przebudowa-
na w XIV�XVI w.), liczne ko�cio³y z XIII w.,
dzielnica Juderia (synagoga z 1315, Zoco-
suk), pa³ace: Viana z XV w. w stylu mudejar,
Paez z XVI w. (obecnie muzeum archeolo-
giczne), Alcazar � zamek królewski Omajja-
dów, przebudowany w XIV w. Niezwyk³a jest
arabska wie¿a Calahorra.
Jak wygl¹da³y pierwsze dni pobytu?
Za po�rednictwem uczelni szybko uda³o nam
siê znale�æ mieszkanie. Pierwsze dni to w za-
sadzie formalno�ci, które trzeba by³o za³atwiæ
od razu. Nie mieli�my wtedy zbyt du¿o czasu

na zwiedzanie i poznawanie miasta, bowiem
czeka³a nas rozmowa z koordynatorem, wy-
bór przedmiotów, rejestracja w systemie
uniwersyteckim oraz kurs hiszpañskiego.
Ró¿nice kulturowe by³y zauwa¿alne?
Ju¿ od pierwszych chwil pobytu na uniwersy-
tecie  spotkali�my siê z ¿yczliwo�ci¹ ze stro-
ny Hiszpanów. Dziêki ich pomocy zaaklima-
tyzowali�my siê bardzo szybko oraz lepiej
poznali�my ich kulturê i obyczaje. Przed wy-
jazdem s³yszeli�my tylko o s³oñcu, upa³ach
i nieustannej fie�cie, na zmianê ze sjest¹.
Trzeba przyznaæ, ¿e Hiszpanie s¹ bardzo
przywi¹zani do swojej tradycji i kultury. Kolej-
na rzecz, która nas zaskoczy³a, to silne zró¿-
nicowanie miêdzy regionami, co ma swoje
odzwierciedlenie w jêzyku, który prawie w ka¿-
dym regionie jest inny. Mogli�my przyjrzeæ
siê temu z bliska, bowiem du¿o podró¿owali-
�my, odwiedzaj¹c wiêkszo�æ g³ównych miast
Hiszpanii. Zwiedzili�my m.in. Madryt, Mont-
serrat, Saragossê, Barcelonê, Walencjê, Se-
villê, Granadê, Malagê, a tak¿e uda³o nam
siê zahaczyæ o stolicê Portugalii � Lizbonê.

Warto by³o zobaczyæ tradycyjne hiszpañskie
wieczory z flamenco oraz sals¹, a tak¿e roz-
koszowaæ siê hiszpañsk¹ kuchni¹.
Stypendium okaza³o siê wspania³¹ mo¿liwo-
�ci¹ poznania ludzi z ró¿nych krêgów kultu-
rowych. Przebywanie w �rodowisku miêdzy-
narodowym pozwala na lepsze poznanie in-
nych, uczy wyrozumia³o�ci, otwarto�ci
i szacunku dla odmiennych pogl¹dów, przy
jednoczesnym zachowaniu poczucia warto-
�ci w³asnej kultury.
Które z zabytków wywar³y na Was naj-
wiêksze wra¿enie?
Wiele by³o takich miejsc, ale chyba najd³u¿ej
zapamiêtamy wra¿enia z Barcelony, Alham-
bry w Granadzie oraz Mezquity w Kordobie.
Czy s¹ znaczne ró¿nice miêdzy hiszpañ-
skim i polskim systemem nauczania?
Zajêcia, w których uczestniczyli�my, prowa-
dzone by³y w jêzyku angielskim oraz hiszpañ-
skim. Panowa³a bardzo przyjazna atmosfe-
ra. Wyk³adowcy dostarczali nam wszystkie

AGNIESZKA BO£DAK, AGNIESZKA SMAROÑ, £UKASZ LALICKI � studenci V roku so-
cjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego studiowali w semestrze zimowym roku akade-
mickiego 2003/2004 na Universidad de Cordoba w Hiszpanii, w ramach stypendium
z programu Socrates/Erasmus. Stypendium okaza³o siê wspania³¹ okazj¹ do poznania
ludzi z ró¿nych krêgów kulturowych. Przebywanie w �rodowisku miêdzynarodowym
pozwala na lepsze poznanie innych, uczy wyrozumia³o�ci, otwarto�ci i szacunku dla
odmiennych pogl¹dów, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia warto�ci w³asnej
kultury.

Barcelona � katedra �w. Eulalii

Widok na Lizbonê � zamek �w. Jerzego
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materia³y wyk³adowe i zawsze chêtnie s³u¿yli
pomoc¹. Uczelnia zagwarantowa³a nam do-
stêp do niezbêdnych pomocy naukowych. Je-
¿eli chodzi o ró¿nice w systemie nauczania,
to zupe³nie inny ni¿ w Polsce by³ system or-
ganizacji zajêæ. Otó¿ nie ma tam æwiczeñ, s¹
tylko wyk³ady, które przy mniejszych grupach
mog¹ przekszta³ciæ siê w konwersatoria. Rów-
nie¿ wyk³adowcy uniwersyteccy wywarli na nas
du¿e wra¿enie. Prowadzili wyk³ady w sposób
zachêcaj¹cy studentów do czynnego udzia³u
w zajêciach.
Co Uniwersytet w Kordobie proponuje
studentom?
Ka¿dy ze studentów mia³ zapewnione warun-
ki bytowe na wysokim poziomie, nieograni-
czony dostêp do szkolnej biblioteki, laborato-
riów i Internetu. Pozytywne wra¿enie zrobi³ na
nas sposób prowadzenia zajêæ i zdawania eg-
zaminów. Wyk³ady i seminaria prowadzone
by³y przy pomocy prezentacji multimedial-

tam nawi¹zane przetrwaj¹ próbê odleg³o�ci
i czasu i bêd¹ dalej siê rozwija³y.
Rozumiem, ¿e mi³o wspominacie ten
okres studiów...
By³ to dla nas jeden z ciekawszych, a mo¿e
nawet najciekawszy okres w czasie trwania
naszych studiów. Studia za granic¹, niezale¿-
nie jak d³ugo trwaj¹ � pó³ roku, rok czy d³u¿ej,
s¹ bardzo potrzebne. Nasz wyjazd do Hisz-
panii tylko to potwierdzi³.
Wa¿nym atutem naszych studiów by³a tak¿e
mo¿liwo�æ spojrzenia z innej perspektywy na
wiele zjawisk dotycz¹cych nas wszystkich. Za
przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ jedna z najbardziej
nurtuj¹cych wspó³czesn¹ Europê spraw, jak¹
jest rozszerzenie UE. Kwestia ta widziana jest
bowiem inaczej w Hiszpanii, a inaczej u nas.
Pobyt w jednym z krajów cz³onkowskich po-
zwala skonfrontowaæ nasze przekonania
z racjami drugiej strony, uzupe³niæ je, wzbo-
gaciæ o nowe do�wiadczenia, a tak¿e lepiej
zrozumieæ szanse i zagro¿enia owego pro-
cesu.

Dziêkujê za rozmowê

Ewa Krzy¿anowska

W ANDALUZJI zawsze wszystko by³o wspa-
nia³e. Rzymianie stworzyli z niej sw¹ naj-
bogatsz¹ prowincjê, gdzie urodzili siê Se-
neka i Kwintylian, a Maurowie panowali tu
przez siedem wieków, pozostawiaj¹c nie-
zwyk³e budowle. Prawie zawsze roz�wietlo-
ne s³oñcem bia³e �ciany budynków, kwiaty
i pomarañczowe aleje czyni¹ z niej miasto
bajkowe. Wspania³a La Giralda, czyli mi-
naret, to osza³amiaj¹ce widowisko s³onecz-
nego �wiat³a i pe³zaj¹cych po bia³ych mu-
rach cieni. XV-wieczna katedra zbudowa-
na na miejscu zburzonego meczetu jest
najwiêksz¹ �wi¹tyni¹ chrze�cijañsk¹ na
�wiecie. Na uwagê zas³uguj¹ dwa wspania-
³e pa³ace: mauretañski Alcazar ze wspania-
³ymi ogrodami oraz Casa de Pilato z boga-
tym muzeum malarstwa hiszpañskiego.

KORDOBA to, obok Mekki i Jerozolimy, naj-
wa¿niejsze miasto islamu, dawna stolica mu-
zu³mañskiej Europy. W tutejszym meczecie
przechowywano naj�wiêtsze relikwie, przez
co by³ on celem pielgrzymek tysiêcy wy-
znawców Allacha. Tutejszy meczet ma ol-
brzymie rozmiary i posiada 365 komnat.
Oryginaln¹ konstrukcjê zniszczy³, niestety,
wybudowany wewn¹trz po zwyciêstwie chrze-
�cijan ko�ció³. W urokliwej dzielnicy ¿ydow-
skiej jest stara synagoga, jedna z trzech, ja-
kie zachowa³y siê w ca³ej Hiszpanii po po-
gromie ¯ydów w 1492 roku (pozosta³e dwie
w Toledo).

nych. Du¿y nacisk po³o¿ony by³ na pracê
w zespole.
Jak wiêc wygl¹da ¿ycie studenckie w Hisz-
panii?
Fiesty i imprezy s¹ nieod³¹cznym sk³adni-
kiem ¿ycia studenckiego w Hiszpanii. Zaczy-
naj¹ siê przewa¿nie w czwartek i trwaj¹ ca³y
weekend. To, co nas zaskoczy³o, to fakt, i¿
wiêkszo�æ spotkañ zaczyna siê po 12 w no-
cy. Rodowici Hiszpanie preferuj¹ spotkania
przy piwie na �wie¿ym powietrzu, na tzw.
botellonach, które odbywaj¹ siê na przeró¿-
nych placach, których w Kordobie nie bra-
kowa³o, a gdy pogoda na to nie pozwala,
wówczas w pubach, których jest mnóstwo.
Podczas spotkañ rozmawia siê o najró¿niej-
szych sprawach, zarówno tych bardziej b³a-
hych, jak i tych powa¿niejszych. W czasie
imprez nie przejawiali oni pesymizmu, a
wrêcz przeciwnie � zawsze byli rado�ni i opty-
mistyczni. Mam nadziejê, ¿e znajomo�ci

Barcelona � kolumna Kolumba
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Ambicj¹ wielu studentów jest podejmowanie
dodatkowych zadañ, wykraczaj¹cych poza
obowi¹zkowy program, a rozszerzaj¹cych
horyzonty studiowanych zagadnieñ. Cele te
mog¹ byæ realizowane poprzez  ko³a  nauko-
we. Jednym z m³odszych, ale aktywnych w ¿y-
ciu Uniwersytetu Rzeszowskiego jest Ko³o Na-
ukowe Politologów, które powsta³o w styczniu
2003 r.

Ko³o Naukowe Politologów powsta³o z ini-
cjatywy grupy studentów w celu spe³nienia ich
dodatkowych potrzeb w zakresie poszerzania
wiedzy zwi¹zanej z przedmiotem studiów. Ini-
cjatywa ta spotka³a siê z ¿yczliwym poparciem
kierownictwa Katedry Politologii � prof. dra
hab. Henryka Cimka oraz dr Marii O¿óg,
a tak¿e w³adz Wydzia³u Socjologiczno-Histo-
rycznego.

Jeszcze przed formalnym rozpoczêciem
dzia³alno�ci ko³a  studentki  politologii: Ewa
Pacholarz i Dorota Semków  w maju 2002 r.
wziê³y udzia³ w Ogólnopolskim Forum M³o-
dych w Legnicy, wyg³aszaj¹c referat: �Proces
demokratyzacji w krajach Europy �rodkowo-
wschodniej�.

W kwietniu 2003 r. cz³onkowie KNP � Jo-
anna Bernat, Dorota Ocha³ek i Arkadiusz
Po³udniak � uczestniczyli w ogólnopolskiej
studenckiej konferencji naukowej dotycz¹cej
b³êdów w polityce, zorganizowanej przez In-
stytut Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Opol-
skiego. W referacie, bardzo dobrze przyjê-
tym przez uczestników konferencji, przedsta-
wili temat: �Stany Zjednoczone � stra¿nikiem
�wiatowego porz¹dku?�

21�23 maja 2003 r. przedstawiciele na-
szego Ko³a, kole¿anki Ewa Pacholarz i Do-
rota Semków  wziê³y udzia³ w kolejnej kon-
ferencji z cyklu �Forum M³odych� organizo-
wanej przez Ko³o Naukowe M³odych
Politologów w Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Zawodowej w Legnicy. Tematyka konferen-
cji dotyczy³a drogi Polski do Unii Europej-
skiej. Rzeszowianki  przedstawi³y instytucje
unijne, a dok³adniej  problematykê Parla-
mentu Europejskiego.

W lipcu 2003 r. Ko³o  Naukowe  Politologów
UR zorganizowa³o obóz naukowy, w którym
uczestniczyli jego cz³onkowie oraz opiekun
Ko³a � dr Bartosz Wróblewski i mgr Tomasz
Bereza z IPN-u. Przedmiotem badañ ankie-
towych by³y pogl¹dy mieszkañców terenów
zamieszkiwanych przed rokiem 1947 przez

zwarte skupiska ludno�ci ukraiñskiej i polskiej,
objêtych akcj¹ �Wis³a�. Miejscem przeprowa-
dzenia ankiety by³o Roztocze Wschodnie,
a konkretnie miejscowo�ci: Werchrata, Pru-
sie, Mrzyg³ody i Ruda Ró¿aniecka. Temat  ba-
dañ ankietowych zawarto w przygotowywanej
publikacji � �Mieszkañcy województwa pod-
karpackiego wobec stosunków polsko-ukra-
iñskich. Przesz³o�æ, tera�niejszo�æ, przy-
sz³o�æ�. Uczestnicy obozu wykonali ¿mudn¹
pracê ankietowo-badawcz¹, a ponadto zwie-
dzili i poznali zachowane do dzisiaj fortyfika-
cje Raworuskiego Rejonu Umocnionego. Te-
matyka ta znana jest z publikacji mgra T. Be-
rezy � wspó³autora  ksi¹¿ki �Linia Mo³otowa�.
Na pocz¹tku kwietnia bie¿¹cego roku odbê-
dzie siê w Uniwersytecie Rzeszowskim pre-
zentacja zebranego podczas badañ mate-
ria³u.

Jesieni¹ ub. r. zosta³ wybrany nowy zarz¹d
Ko³a Naukowego Politologów. Zmieni³ siê rów-
nie¿ opiekun Ko³a. Obecnie funkcjê tê pe³ni
dr Wojciech Furman. Nasz¹ siedzib¹ jest
sala nr 13 w budynku Katedry Politologii (ul.
Moniuszki 10), a zebrania cz³onków Ko³a od-
bywaj¹ siê zgodnie z przyjêtym harmonogra-
mem dwa razy w miesi¹cu.

Cz³onkowie KNP UR aktywnie uczestnicz¹
w ró¿nego rodzaju konferencjach i spotka-
niach nie tylko �rodowiska rzeszowskiego, ale

równie¿ na forum ogólnopolskim. Prawie za-
wsze wi¹¿e siê to z opublikowaniem ich prac
w materia³ach pokonferencyjnych  i w czaso-
pismach naukowych.

W roku bie¿¹cym cz³onkowie naszego ko³a
zamierzaj¹ uczestniczyæ w konferencji na-
ukowej organizowanej przez Studenckie
Ko³o Naukowe Historii My�li Politycznej i Dy-
plomacji, dzia³aj¹ce na Wydziale Nauk Hi-
storycznych Uniwersytetu Miko³aja Koperni-
ka w Toruniu, której tematem bêdzie my�l
polityczna i dyplomacja w XX wieku, a tak¿e
w konferencji �Wspó³czesne Chiny. Kultura.
Polityka. Gospodarka�, organizowanej przez
Studenckie Miêdzywydzia³owe Ko³o Azji
Wschodniej i Pacyfiku na Uniwersytecie
£ódzkim.

Tematyka stosunków polsko-ukraiñskich jest
szczególnie bliska zainteresowaniom cz³on-
ków KNP. Wa¿ne miejsce w naszej dzia³alno-
�ci zajmuje wiêc uczestnictwo w  cyklicznych
spotkaniach polsko-ukraiñskich w �Salonie
Osobisto�ci� Radia Rzeszów. Do tej pory
uczestniczyli�my w spotkaniu z ukraiñskim
opozycjonist¹, profesorem politologii � My-
ko³¹ Tomenko oraz z ukraiñskim pisarzem
Andriejem Kurkowem. We wspó³pracy z or-
ganizatorem spotkañ � redaktorem Markiem
Cynkarem � chcemy byæ  wspó³organizato-
rami warsztatów polsko-ukraiñskich oraz spo-
tkania ze studentami politologii Uniwersytetu
Lwowskiego.

Planujemy na pocz¹tku maja br. zorgani-
zowanie, wspólnie z Instytutem Integracji Eu-
ropejskiej Uniwersytetu Lwowskiego, dwudnio-
wego polsko-ukraiñskiego  seminarium stu-
denckiego pod has³em �Obci¹¿enia i szanse

Ko³o Naukowe Politologów UR
Pawe³ Matelowski
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wspó³pracy polsko-ukraiñskiej�. Jako cel se-
minarium przyjêli�my poszukiwanie form
wspó³dzia³ania prowadz¹cych do wzajemne-
go zrozumienia, opartego na szczerej wymia-
nie pogl¹dów i znajomo�ci problemów s¹sied-
niego kraju. To seminarium powinno zapo-
cz¹tkowaæ systematyczne  kontakty  studentów
politologii UR oraz studentów europeistyki UL.

W marcu rozpoczynamy cykliczne comie-
siêczne spotkania z cz³onkami m³odzie¿o-
wych organizacji polskich partii politycznych.
Ich celem jest rozwijanie umiejêtno�ci anali-
zowania aktualnej sytuacji politycznej oraz
propagowanie w�ród m³odych ludzi zaintere-
sowania ¿yciem publicznym. Spotkania bêd¹
odbywa³y siê w formie dyskusji moderowanej
i bêd¹ dotyczy³y bie¿¹cych wydarzeñ politycz-
nych.

Dziêki kontaktom nawi¹zanym z �ko³ami
m³odych� planujemy zapraszaæ ciekawych
go�ci zwi¹zanych z ¿yciem publicznym. Na
pierwszym takim spotkaniu, które odby³o siê
2 marca, naszym go�ciem by³ wieloletni par-
lamentarzysta, obecnie sekretarz generalny
Unii Wolno�ci � Andrzej Potocki. Dyskusja
na temat �Sukces populizmu w Polsce � klê-
ska czy naturalny skutek transformacji?� cie-
szy³a siê du¿ym zainteresowaniem studen-
tów, którzy wykazali siê bieg³o�ci¹ w prowa-
dzeniu merytorycznie dobrze przygotowanej
polemiki. Niezale¿nie od walorów poznaw-
czych spotkanie by³o  dobr¹ form¹ dydaktycz-
n¹ dla przysz³ych politologów. W najbli¿szej
przysz³o�ci bêdziemy go�ciæ wicemarsza³ka
województwa podkarpackiego � Tadeusza
Sosnowskiego.

W  2004 r. nasze plany obejmuj¹ równie¿
uczestnictwo w serii spotkañ organizowanych
przez Zak³ad Komunikacji Spo³ecznej Kate-
dry Politologii. Do tej pory uczestniczyli�my
w spotkaniu z grup¹ studentów z Uniwersyte-
tu w Bielefeldzie, dotycz¹cym stosunków pol-
sko-niemieckich w Europie i perspektyw part-
nerstwa.

W dalszej przysz³o�ci zamierzamy zorga-
nizowaæ polsko-niemiecko-ukraiñskie semi-
narium studenckie �Polska, Niemcy i Ukraina
w procesie integracji europejskiej�. W kilku-
dniowym seminarium uczestniczyæ bêd¹ stu-
denci trzech Uniwersytetów: Rzeszowskiego,
Lwowskiego i Uniwersytetu w Bielefeldzie. To
seminarium powinno byæ impulsem do roz-
wijania wspó³pracy pomiêdzy ko³ami nauko-
wymi tych uczelni.

W ambitnych  zamierzeniach mamy szcze-
gólny cel: zorganizowaæ do koñca roku ka-
lendarzowego wyjazd do Parlamentu RP,
a nastêpnie do Parlamentu Federalnego Nie-
miec oraz Parlamentu Berlina.

Chcemy te¿ wyraziæ szczer¹ wolê wspó³-
pracy naszego ko³a z innymi ko³ami nauko-
wymi UR. Jeste�my przekonani, ¿e wiele
tematów istotnych dla celów poznawczych
lub w poszukiwaniu rozwi¹zañ nurtuj¹cych
problemów mo¿na podj¹æ wspólnie i wierzyæ
w powodzenie przedsiêwziêæ. Polski proza-
ik W³adys³aw Bodnicki zauwa¿y³, ¿e �Powo-
dzenie opiera siê na ci¹g³ym przyp³ywie
nowych planów, pomys³ów, kombinacji�.
Zadbajmy wiêc wspólnie o ich przyp³yw i wy-
korzystajmy je nale¿ycie.

Agnieszka Gêbczyk, Artur Tylmanowski
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GAZETA

U N I W E R S Y T E C K A

W dniach 20�22 lutego 2004 r. przedstawiciele Samo-
rz¹du Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego uczest-
niczyli w X  Konferencji Parlamentu Studentów RP pt.
�Jako�æ  programu kszta³cenia a perspektywy na rynku
pracy � rola samorz¹dów studenckich�, która odby³a
siê w Zakopanem. Nieprzypadkowo temat koncentro-
wa³ siê wokó³ najwa¿niejszego obecnie zagadnienia, tj.
zwi¹zku kszta³cenia i szans na rynku pracy. Jak po-
wszechnie wiadomo, nie wystarczy ju¿ dzi� skoñczyæ
studia, aby zdobyæ pracê. Co wiêcej � czas po�wiêcony
na studia kiepskiej jako�ci jest podwójnie zmarnowany.
Inauguracji Konferencji dokona³ przewodnicz¹cy
PSRP � Przemys³aw Kowalski. Go�æmi honoro-
wymi byli: przewodnicz¹cy Rady G³ównej Szkolnic-
twa Wy¿szego prof. dr hab. Jerzy B³a¿ejowski i pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej i Sportu prof. dr hab. Tadeusz Szulc. Pierwsze-
go dnia przedmiotem obrad by³a kwestia oceny ja-
ko�ci kszta³cenia, standardów nauczania i progra-
mów studiów. Mi³¹ niespodziank¹ wieczoru by³ ku-
lig, a nastêpnie ognisko z góralskimi akcentami.
Kolejny dzieñ Konferencji rozpocz¹³ siê szkoleniem
na temat aktywizacji zawodowej. Nastêpnie zebra³y
siê  studenckie komisje:
� Komisja Socjalno-Ekonomiczna zainicjowa³a dys-
kusjê na temat kredytów i po¿yczek studenckich,
a tak¿e propozycji zmian w systemie pomocy mate-
rialnej dla studentów,
� Komisja Kultury pracowa³a nad  koncepcj¹ orga-
nizacji tegorocznych juwenaliów,
� Komisja Spraw Zagranicznych zaprezentowa³a
i podda³a pod dyskusjê tematykê przewodnika
�Wannabe a student In Poland�.

�Na góralsk¹-
-studenck¹ nutê�
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W naszym ¿yciu czasami pojawiaj¹ siê rzeczy, sytu-
acje, które potrafi¹ nami wstrz¹sn¹æ. Potrafi¹ poru-
szyæ nasze zastyg³e serca i umys³y, wyci¹gaj¹c nas
z tego emocjonalnego letargu. Jedn¹ z takich rzeczy
jest w³a�nie ksi¹¿ka J. L. Wi�niewskiego �Samotno�æ
w Sieci�. I chocia¿ nie jest ona ju¿ nowo�ci¹, gdy¿ na
rynku wydawniczym pojawi³a siê w 2001 roku, ale
dopiero teraz tak naprawdê jest na topie, ciesz¹c siê
nies³abn¹c¹ popularno�ci¹ i zyskuj¹c coraz to no-
wych czytelników.

To jedna z tych ksi¹¿ek, ko³o których nie sposób
przej�æ obojêtnie, a która po przeczytaniu na d³ugo
(jak nie na zawsze) pozostaje w pamiêci, a mo¿e
nawet sercu. Bo w³a�nie serce (ale na równi z umy-
s³em) odgrywa w tej ksi¹¿ce najwiêksz¹ rolê. To hi-
storia dwojga doros³ych ludzi, którzy oddzieleni od
siebie setkami kilometrów, poznaj¹ siê przypadko-

Recenzja: �Samotno�æ w Sieci�
Janusza L. Wi�niewskiego

Dominik Nykiel

Dominik Nykiel, student II roku filologii polskiej UR

Rozmowa z Grzegorzem Paw³owskim, aktorem
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
wspó³za³o¿ycielem studia aktorskiego

Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ utworzenia w Rzeszowie
studia aktorskiego?
� My�la³em o tym od co najmniej siedmiu lat, kiedy
przenios³em siê do Rzeszowa. Musia³em jednak po-
czekaæ z realizacj¹ pomys³u, bo ci¹gle brakowa³o
mi czasu. W ubieg³ym roku spotka³em Darka Cia³-
kowskiego i rozpoczêli�my wspó³pracê. Darek zaj¹³
siê stron¹ biznesow¹, a ja artystyczn¹ przedsiêwziê-
cia.  W lutym tego roku marzenia sta³y siê rzeczywi-
sto�ci¹.
Do kogo adresowana jest ta oferta?
� Do szerokiego grona ludzi. Przychodzi do nas m³o-
dzie¿, jak i nieco starsze osoby. S¹ oni w wieku od 16
do 28 lat. W zajêciach uczestnicz¹ dwie nauczyciel-
ki. Chc¹ poznaæ tajniki pracy z m³odymi lud�mi. Je-
ste�my otwarci dla wszystkich zainteresowanych.
Mo¿na przyj�æ i zobaczyæ, jak prowadzone s¹ zajê-
cia, a nawet wzi¹æ w nich udzia³. Serdecznie zapra-
szamy studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê nawi¹zaæ szerok¹
wspó³pracê. Dla wszystkich wiêkszych grup oferuje-
my obni¿one ceny za udzia³ w zajêciach.
Jakie umiejêtno�ci wynosi siê ze studia?
� Generalnie nasze starania oscyluj¹ wokó³ szero-
kiego zagadnienia �grania w ¿yciu�. Nie chodzi tu o
udawanie czegokolwiek, ale o nabycie pewno�ci sie-
bie, wiêkszej �wiadomo�ci w³asnych potrzeb. Pro-
wadzi to do pe³niejszej postawy w ¿yciu, a co za tym
idzie � wiêkszej ³atwo�ci bycia z innymi. Uczymy,

czym jest prawid³owo formu³owane zdanie, jak du¿e
znaczenie ma gest, jak radziæ sobie w sytuacjach
stresowych. Ci, którzy chc¹ zakosztowaæ tego, czym
jest scena, proza, wiersz, piosenka, ruch, na pewno
nie bêd¹ zawiedzeni.
W czyje rêce trafi¹?
� Zajêcia prowadz¹ moi koledzy, dyplomowani akto-
rzy. Chocia¿by Przemys³aw Tejkowski, Beata Zarem-
bianka, Barbara Napieraj, Laila Arifulina, która jest

wo przez Internet i zakochuj¹ siê w sobie. Ale to nie
jakie� szczeniackie uniesienia i tandetne czerwone
serduszka. Miêdzy nimi rodzi siê uczucie oparte
przede wszystkim na wzajemnym poznaniu swoich
wnêtrz i umys³ów, które to rz¹dz¹ ludzkimi pragnie-
niami. Pisz¹c, chcieli wiedzieæ o sobie wszystko,
a ka¿da minuta ich ¿ycia wype³niona by³a my�lami
o tej drugiej osobie.

ON � Jakub. ONA � pozostaje bezimienna. Ale to,
co ich ³¹czy, ma jedno imiê; to uczucie idealne, ale
rzucone w nieidealny �wiat, w którym trzeba ci¹gle
dokonywaæ wyborów i zmagaæ siê z przeciwno�cia-
mi losu. Jednak czy to, co jest w Sieci, uda siê prze-
nie�æ do �normalnego� ¿ycia, gdzie jest m¹¿�

To zmys³owa ksi¹¿ka. Pe³na erotyzmu, czêsto bar-
dzo odwa¿nego, pe³na uczuæ, ale równie¿ niesamo-
witej naukowej wiedzy z zakresu ludzkiego DNA, jak

i wiedzy o ludziach, o zwi¹zkach miêdzyludzkich i wie-
dzy o� kobietach. Gdy czyta siê tê ksi¹¿kê, serce
zaczyna szybciej biæ, a krew buzowaæ w ¿y³ach. Trud-
no siê od niej oderwaæ, a czytaj¹c j¹, my�li siê o jej
ponownym przeczytaniu. Jest rozkosz¹ dla umys³u,
ale te¿ pozostawia smutek i ból w sercu. Przerzuca-
j¹c kolejne strony �Samotno�ci�, trudno unikn¹æ ³ez
sp³ywaj¹cych po policzkach. Szczególnie przerzu-
caj¹c tê ostatni¹ stronê.

Ksi¹¿ka ta potrafi odmieniæ ludzkie ¿ycie (na lep-
sze lub gorsze), o czym chocia¿by �wiadcz¹ e-maile
do autora, które do³¹czone s¹ do �Samotno�ci w Sie-
ci. Tryptyk� (dro¿sza o 3 z³). Sprawia, ¿e inaczej za-
czyna siê patrzeæ na osobê, z któr¹ dzieli siê ³ó¿ko
i problemy dnia codziennego.

Panie, czytaj¹c tê ksi¹¿kê, nie mog¹ wyj�æ z po-
dziwu, jak równie¿ trwaj¹ w niedowierzaniu, ¿e to w³a-
�nie mê¿czyzna napisa³ co� takiego; tak namiêtnie,
delikatnie i czule o uczuciach. Mê¿czy�ni z kolei (i tu-
taj: ch³opaki, narzeczeni i mê¿owie) powinni u�wia-
domiæ sobie, czym jest p³eæ piêkna, czego potrzebu-
je, jak nale¿y j¹ traktowaæ i jak o ni¹ dbaæ. Autor ja-
sno daje do zrozumienia, ¿e najbardziej erogennym
miejscem na ciele kobiety nie jest jaki� tam punkt G,
ale sam umys³ kobiety.

choreografem po Moskiewskiej Szkole Baletowej
i Aktorskiej. Ka¿dy z nas ma co najmniej piêtnasto-
letnie do�wiadczenie zawodowe. ¯ycie na scenie
weryfikuje nasz¹ osobowo�æ. Najpierw trzeba na-
uczyæ siê samemu, ¿eby pó�niej móc przekazaæ ba-
ga¿ do�wiadczeñ nastêpcom.
Czy to oznacza, ¿e aktorstwa mo¿na siê wy-
uczyæ?
� ̄ eby byæ dobrym aktorem, trzeba mieæ wewnêtrz-
ne predyspozycje, takie jak dobra wymowa, umiejêt-
no�æ szybkiego reagowania i realizowania uwag
kogo� bardziej do�wiadczonego. Jednak¿e æwicze-
nia i cierpliwa praca nad sob¹ s¹ równie wa¿ne.
W aktorstwie potrzebna jest przede wszystkim wra¿-
liwo�æ na piêkno, krzywdê, niesprawiedliwo�æ. Ro-
bert Redford powiedzia³ kiedy�: �Je�li chcesz byæ
aktorem, to id� poje�dziæ autostopem, po¿yj z lud�mi
i wyci¹gnij wnioski. Musisz z czego� czerpaæ. Aktor-
stwo polega na ogl¹daniu tego, co jest wokó³ nas�.
Jaka jest najkrótsza rada dla przysz³ych akto-
rów ?
� B¹d�cie odwa¿ni w wyra¿aniu siebie, spróbujcie
si³ na  scenie i dajcie sobie szansê!
Dziêkujê za rozmowê.

Martyna Trznadel
PS
Aktorska wpadka  Grzegorza  Paw³owskiego
Po przyj�ciu do teatru w 1984 r. gra³em w sztu-
ce �Edward 2�. Jako Gastone mia³em wykonaæ
przewrót do ty³u i przyklêkn¹æ u stóp króla, g³o-
sz¹c jednocze�nie monolog. Kiedy znalaz³em
siê przed w³adc¹, nie by³em w stanie wydusiæ
z siebie ani jednego s³owa. W g³owie mia³em
pustkê, a suflerka nie reagowa³a. Z pomoc¹
przyszed³ mi król � przyjaciel, krzycz¹c: �Ga-
stone, zaczniesz czy nie!?� Nagle klapka opa-
d³a. Przedstawienie toczy³o siê dalej.

Wyra� siebie

Grzegorz Paw³owski � gra³ z Kobuszewskim i Pokor¹, teraz
uczy innych
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Z ¿ycia Naukowego Ko³a
Historyków Studentów

Ostanie miesi¹ce ub. r. w Naukowym  Kole Hi-
storyków Studentów po�wiêcono sprawom or-
ganizacyjnym. 23 pa�dziernika odby³y siê wy-
bory  zarz¹du.  Kolejne spotkanie odby³o siê  6
listopada i omawiano na nim sprawy wyjazdów
na zjazdy historyków studentów. 20 listopada
cz³onkowie Ko³a wybrali sekcje, w których bêd¹
pracowaæ. W grudniu cz³onkowie Naukowego
Ko³a Historyków Studentów ostatecznie ustalili
liczbê sekcji i dokonali wyboru ich przewodni-
cz¹cych.
W strukturze Ko³a funkcjonuj¹ obecnie nastê-
puj¹ce Sekcje:

1. Historii Staro¿ytnej. Opiekê nad ni¹ spra-
wuje dr Piotr Berdowski, za� przewodnicz¹-
cym zosta³ Pawe³ Korzeniowski, student III
roku,
2. Historii �redniowiecznej i NPH. Opiekê
nad ni¹ sprawuje dr Renata Trawka, za� prze-
wodnicz¹c¹ zosta³a Emilia Obarzanek, stu-
dentka III roku,
3. Historii Nowo¿ytnej i Wojskowo�ci.
Opiekê nad ni¹ sprawuj¹: dr hab. prof. UR
Józef Pó³æwiartek i dr Andrzej Olejko, za�
przewodnicz¹c¹ zosta³a Agnieszka Duda, stu-
dentka III roku,

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Ka¿dy z nas ma ma³e marzenie, je�li jesz-
cze tam nie by³, odwiedziæ i zobaczyæ staro-
¿ytne greckie budowle i tamtejsze krajobra-
zy. Ale nie zawsze musimy daleko wyje¿d¿aæ,
gdy¿ oto na ziemiach polskich mo¿emy takie
miejsca znale�æ bez trudu. S¹  to parki senty-
mentalne. Pierwszy z nich  znajduje siê w Ar-
kadii (w by³ym woj. skierniewickim), za³o¿o-
ny zosta³ w 1778 r. w pobli¿u Nieborowa przez
znakomitego architekta epoki stanis³awowskiej
Szymona Bogumi³a Zuga na polecenie ksiê¿-
nej Heleny z Przezdzieckich Radziwi³³owej.
Ksiê¿na Helena, zak³adaj¹c Arkadiê (w mito-
logii gr. Arkadia to kraina wiecznej szczê�li-
wo�ci i spokoju), pragnê³a dorównaæ wielkim
damom swojej epoki � Izabelli Czartoryskiej
i Izabelli Lubomirskiej. Zgodnie z ówczesn¹
mod¹ na stosunkowo ma³ym terenie stworzo-
no zró¿nicowany krajobraz � wykopano staw
z wyspami, usypano pagórki, wytyczono spe-
cjalne miejsca widokowe. W�ród bogatej zie-

4. Historii Wspó³czesnej. Opiekê nad ni¹
sprawuje dr Jolanta Kamiñska-Kwak, na ra-
zie nie wybrano przewodnicz¹cego,
5. Historii Regionalnej. Opiekê nad ni¹
sprawuje dr hab. Wac³aw Wierzbieniec, na
razie nie wybrano przewodnicz¹cego.
Cz³onkowie naszego  ko³a przygotowuj¹  stro-
nê internetow¹ NKHS, gdzie bêd¹  informa-
cje na temat dzia³alno�ci organizacji i pracy
jej cz³onków.
W tym semestrze planowane s¹ dwa wyjazdy
naukowo-integracyjne:
� do Bliznej � w celu klasyfikacji zbiorów ra-
kiet V2 na terenie poligonu (26 kwietnia b.r.),
� na Ukrainê � w celu zapoznania siê z ukra-
iñsk¹ kultur¹ historyczn¹. Trwaj¹ przygotowa-
nia Sekcji Historii �redniowiecznej do spotka-
nia z samurajami, z �Bractwem Tygrysa�.

Parki sentymentalne w Polsce

leni zbudowano sztuczne ruiny, akwedukt,
grotê, grecki ³uk, amfiteatr. Szczególnie wy-
ró¿niaj¹ siê tu trzy budowle: �wi¹tynia Diany
� per³a polskiego klasycyzmu, ozdobiona pla-
fonem Jana Piotra Norblina, s³u¿¹ca niegdy�
za gabinet do rozmy�lañ i wypoczynku ksiê¿-
nej Heleny; Przybytek Arcykap³ana,
w którego �ciany wmurowano wiele detali
architektonicznych �staro¿ytno�ci�, m.in. frag-
menty renesansowego nagrobka Jakuba
Libañskiego z kolegiaty ³owickiej; Domek Go-
tycki, w którym mieszka³ syn Heleny, ksi¹¿ê
Micha³ Gedeon Radziwi³³, przez krótki czas
dowódca w powstaniu listopadowym. Ksiê¿-
na a¿ do �mierci (1821) dokonywa³a zmian
i uzupe³nieñ w Arkadii. Na prze³omie XIX
i XX w. czêstym go�ciem Arkadii by³a Maria
Konopnicka: jej syn Jan zarz¹dza³ m³ynami
w maj¹tkach Radziwi³³ów.
Drugi znany powszechnie park sentymental-
ny mie�ci siê na Ukrainie w miejscowo�ci
Humañ, zwany potocznie Zofiówk¹, za³o-
¿ony w latach 1795�1805 przez Stanis³awa

Szczêsnego Potockiego wg projektu in¿ynie-
ra Ludwiga Christiana Metzella. Objêty ju¿ dzi-
siaj miejsk¹ zabudow¹ park Zofiówka pierwot-
nie by³ oddalony o dwa kilometry od Huma-
nia, miasta na  Podolu. Na obszarze 150
hektarów dokonano rzeczy niezwyk³ej � stwo-
rzono nowy krajobraz, ca³kiem odmienny od
naturalnego pejza¿u. Kopano kana³y i stawy,
budowano kaskady, przesuwano ogromne
ska³y, formuj¹c z nich groty. Wykonano
skomplikowany system hydrauliczny, dopro-
wadzaj¹cy wodê do parku. Poszczególne ele-
menty krajobrazu otrzyma³y nazwy pochodz¹-
ce z mitologii greckiej, np. rzeka Styks, po  któ-
rej  mo¿na by³o p³ywaæ na  ³odziach tak¿e
podziemnymi kana³ami. Roboty poch³onê³y
astronomiczn¹ sumê 15�20 milionów ówcze-
snych z³otych. Za³o¿yciel, targowiczanin, je-
den z najbogatszych ludzi epoki, pragn¹³
uczciæ w ten sposób swoj¹ trzeci¹ ¿onê Zofiê,
primo voto genera³ow¹ Wistow¹, z pochodze-
nia Greczynkê, s³ynn¹ �piêkn¹ Mitynkê�. Dzie-
³o pozosta³o nieukoñczone, realizacjê prze-
rwa³a �mieræ Potockiego. Zofiówka budzi³a od
pocz¹tku podziw wspó³czesnych. Poeci opie-
wali j¹ w wierszach, np. Stanis³aw Trembecki
(poemat Sofiówka), Juliusz S³owacki, Sewe-
ryn Goszczyñski. Posiad³o�æ uleg³a konfiska-
cie po powstaniu listopadowym za udzia³ Po-
tockich w insurekcji. Od tej pory znalaz³a siê
w rêkach rodziny carskiej. Nowi w³a�ciciele po-
budowali w parku liczne pawilony i pa³acyki.
Mimo wielu katastrof dziejowych, wojen i re-
wolucji, niezwyk³e za³o¿enie ogrodowe nadal
uchodzi za najwspanialszy park na ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej.

Pawe³ Róg, sekretarz NKHS

Emilia Obarzanek, studentka III roku historii
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O twórczo�ci profesora
Tadeusza Nuckowskiego

Irena Popio³ek-Rodziñska

U sztuce od wieków istnieje podzia³ na ró¿ne
dziedziny. Podobnie wiêc, mówi¹c o artystach,
mówimy o artystach malarzach, grafikach,
rze�biarzach, czêsto artystami nazywamy te¿
wybitnych architektów.

Zdarzaj¹ siê te¿ twórcy wyj¹tkowi, dzia³a-
j¹cy nieraz w kilku dziedzinach sztuki rów-
nocze�nie. Picasso malowa³, rze�bi³, zajmo-
wa³ siê ceramik¹, robi³ grafikê, na staro�æ zaj-
mowa³ siê nawet drzeworytem, napisa³ te¿
kilka tekstów, w tym nie najlepsz¹ sztukê te-
atraln¹.

Takie przypadki to wskazanie, aby do�wiad-
czenia zdobyte w malarstwie umieæ prze-
nie�æ, zastosowaæ, a mo¿e poszerzyæ czy
pog³êbiæ w rysunku, grafice czy rze�bie.

Tak w³a�nie mo¿na uzupe³niæ czy dope³niæ
swoje widzenie �wiata.

Mój ulubiony Joris-Karl Huysmans pisze,
¿e: �s¹ malarze, którzy maj¹ talent, i tacy, któ-
rzy no nie maj¹ � i to wszystko.�

Oczywi�cie tê sentencjê mo¿na odnie�æ
równie¿ do rze�biarzy, grafików czy twórców
z innych jeszcze dziedzin.

Zagadnienie talentu jest oczywi�cie mocno
dyskusyjne. Mo¿na tu wspomnieæ o do�wiad-
czeniu czy profesji pedagoga. ¯ycie ukazu-
je, ¿e oprócz predyspozycji w danym kierun-
ku, zainteresowania czy nawet talentu � nic
nie da siê zrobiæ bez ogromu pracy, ¿mud-
nej, szarej i codziennej.

Laicy, patrz¹c na dzie³o artysty, mówi¹ czêsto
o �wprawnej rêce�, która wykona³a dobry por-
tret, która sprawnie operuj¹c d³utem, objawi³a
rezultat w postaci np. �wietnego drzeworytu.

Nic bardziej b³êdnego. Nie tylko rêk¹, lecz
okiem, rozumem, wreszcie emocjami i uczu-
ciem tworzy siê dzie³o, to one w³a�nie sk³a-
daj¹ siê na tajemnicê twórczo�ci.

Profesor Tadeusz Nuckowski nale¿y do
tych artystów, którzy swoj¹ pozycjê w �rodo-
wisku twórców wspó³czesnych zawdziêczaj¹
oczywi�cie talentowi. Jest jednocze�nie i tym,
który rezultaty swej pracy osi¹gn¹³ dziêki
ogromnej pracowito�ci, wielostronnym zain-
teresowaniom, w�ród których warto wspo-
mnieæ o tekstach powstaj¹cych niejako na
marginesie twórczej pracy.

Obecna wystawa w Galerii �KONTRASTY�
ukazuje ten ogromny potencja³ artysty w gra-
fikach, w których dostrzec mo¿na równie¿
du¿e mo¿liwo�ci malarskie.

Nie wiem, czy okre�lenie �malarskie grafi-
ki� zostanie odczytane jako komplement, pi-
sz¹c w ten sposób, pragnê, by tak w³a�nie �
jako komplement �zosta³o przyjête.

Owa malarsko�æ to nie tylko pojawienie siê
koloru w grafikach Nuckowskiego. To przede
wszystkim zró¿nicowanie koloru, delikatne
gradacje czerni i szaro�ci, czerwienie i biele.
To w³a�nie stwarza klimat grafik Nuckowskie-
go, to dziêki tym subtelno�ciom i precyzji for-
my patrz¹cy na te grafiki ma szansê nawi¹-
zania z nimi niepowtarzalnego dialogu.

Tadeusz Nuckowski jest grafikiem zajmuj¹-
cym siê drzeworytem, linorytem, plakatem,
grafik¹ ksi¹¿kow¹, fotografi¹, grafik¹ kompu-
terow¹ oraz projektowaniem graficznym.
Wszystkie te techniki i rodzaje warsztatu ze-
spala jednak wyrazista i mocna osobowo�æ.

�wiêto, o którym bêdzie dalej, jest g³êboko zakorze-
nione w polskiej �wiadomo�ci. Chodzi oczywi�cie
o 8 marca, czyli Dzieñ Kobiet. O tym, ¿e kobiety po-
winni�my czciæ, my mê¿czy�ni wiemy ju¿ od najm³od-
szych lat. Tego za� dnia wszystkim kobietom nale¿y
siê nie tylko szacunek, ale i uznanie.

O 8 marca 2004 r. nie zapomnieli studenci z  Sa-
morz¹du Studentów  Wydzia³u Filologicznego.

Dziêki uprzejmo�ci pani dr hab. prof. UR Ewy
Orlof, prorektor ds. studenckich i akredytacji, oraz
pana prof. dra hab. Stanis³awa Uliasza, dziekana
Wydzia³u Filologicznego, by³o nam dane zrealizowaæ
wszystkie plany zwi¹zane z przygotowaniem imprezy.

Tego wieczoru ¿adna z obecnych na sali kobiet
nie mog³a narzekaæ na brak atrakcji.

Spektakl rozpoczê³o brawurowe wykonanie utwo-
ru �Babê zes³a³ Bóg� przez studentki filologii polskiej.

Kolejnym punktem programu by³a recytacja prze-
piêknej liryki kobiecej przy akompaniamencie skrzy-
piec, tak¿e w aran¿acji studentów filologii polskiej.
Zgromadzeni na sali byli �wiadkami narodzin no-
wego studenckiego kabaretu �E TAM�, dla którego
ten wieczór by³ debiutem scenicznym. Kabaret zo-
sta³ bardzo owacyjnie przyjêty przez zgromadzone
na sali niewiasty. Je�li kto� uwa¿nie wczyta³ siê w
plakat reklamuj¹cy tê imprezê, to zauwa¿y³, ¿e wie-
czór koñczy³a... niespodzianka, czyli ró¿nokoloro-
we tulipany, które ku zaskoczeniu kobiet zgroma-
dzonych na sali  zosta³y rozdane przez panów  z Wy-
dzia³u Filologicznego.

Artur Tylmanowski, Samorz¹d Studentów Wydzia³u Filolo-
gicznego
fot. Waldemar Wierzgasz, student I roku socjologii

�Babê zes³a³ Bóg�

Szanowni Pracownicy oraz Studenci
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Wielkanocnych
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia:

du¿o zdrowia, rado�ci, smacznego jajka
i ... mokrego dyngusa

Samorz¹d Studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego

26 marca br. w Galerii Kontrasty uroczy�cie otwarto wystawê prac  profesorów z In-
stytutu Sztuk Piêknych UR: W³odzimierza Kotkowskiego i Tadeusza Nuckowskiego.
Poni¿ej publikujemy tekst o twórczo�ci prof. Nuckowskiego, w kwietniowym wydaniu
�GU� zamie�cimy  informacjê o dorobku prof. Gotkowskiego.


