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Z obrad Senatu UR

Od 12�16 maja br. na wodach Zatoki Gdañskiej reprezentacja Uniwersytetu Rzeszow-
skiego bêdzie walczyæ o prawo udzia³u w ¯eglarskich Studenckich Mistrzostwach
�wiata. Zwyciêzca eliminacji bêdzie reprezentowa³ Polskê na najwa¿niejszej studenc-
kiej imprezie ¿eglarskiej �wiata. Mistrzostwa �wiata odbywaj¹ siê jesieni¹ u wybrze¿y
Francji.  W tym roku rozegrane zostan¹ w pierwszych tygodniach listopada.
Zgodnie z regulaminem reprezentuje nas mieszana za³oga: Karolina Rogala z germa-
nistyki oraz Maciej Jêdrusiak, Pawe³ Skowroñski i Maciej Mrzyg³ód z wychowania fi-
zycznego. Kapitanem i sternikiem bêdzie Maciej Mrzyg³ód. Organizatorem wyjazdu
za³ogi UR do Gdañska jest Klub Uczelniany AZS.

W zwi¹zku wyborem ks. arcybiskupa Józefa Michalika, metropolity przemy-
skiego na przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski w³adze rektor-
skie Uniwersytetu Rzeszowskiego wystosowa³y ¿yczenia gratulacyjne do JE
Arcybiskupa. W przes³anej Rektorowi odpowiedzi Przewodnicz¹cy Episko-
patu m.in. pisze: �uprzejmie dziêkujê za przes³ane ¿yczenia, które s¹ �wia-
dectwem ¿yczliwo�ci i pomagaj¹ zrozumieæ znaczenie pos³ugi powierzonej
mi przez Konferencjê Episkopatu Polski�. Korzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹cych
siê �wi¹t Wielkanocnych JE abp J. Michalik z³o¿y³ studentom i nauczycie-
lom akademickim UR serdeczne ¿yczenia: �niech zmartwychwsta³y Chry-
stus umocni wiarê i obdarza wszystkich b³ogos³awieñstwem�.

Marcowe posiedzenie Senatu UR (30 III 2004 r.)
rozpoczêto od informacji JM Rektora prof.
W³odzimierza Bonusiaka o rozmowach z w³a-
dzami UMCS i krakowskiej Akademii Rolni-
czej, prowadzonych z inicjatywy Krystyny
£ybackiej, ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu. Rzecz dotyczy zapisu w  ustawie  o powo-
³aniu UR, o rekompensacie za mienie pozo-
stawione w Rzeszowie.

Ze wzglêdu na konieczno�æ przeprowadze-
nia kilku g³osowañ czê�æ merytoryczn¹ ob-
rad rozpoczêto od przedstawienia zaakcep-
towanych przez komisjê  kandydatów do od-
znaczeñ pañstwowych, kandydatów do
Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz
wnioski (indywidualne i zbiorowe) o Nagrody
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W tej
sprawie przeprowadzono tajne g³osowanie.

Senat g³osowa³ te¿ sprawy kadrowe: dr hab.,
prof. UR Marii Droby (o mianowanie na sta-
nowisko prof. nadzw. na czas nieokre�lony),
prof. dra hab. S³awomira  Kadrowa  (o za-
trudnienie w Instytucie Archeologii na stano-
wisko prof. nadzw.).  W zwi¹zku z utworze-
niem Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o¿nictwa Se-
nat UR g³osowa³ propozycje zatrudnienia: prof.
Danuty Dzier¿awskiej, mgr El¿biety Pi¹tek,
prof. Piotra Kalaciñskiego, prof. Józefa Rysz-
ki, prof. Józefa Sochy  i dra hab. Jana Wawel-
skiego. Senatorowie poparli wszystkie przed-
stawione przez rady wydzia³ów sprawy oso-
bowe.

Realizacjê planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w 2003 r. przedstawi³a pani Te-
resa Nowak, kwestor UR. W dyskusji podno-
szono sprawy dofinansowania uczelni przez
MENiS, szczególnie dotacji na dzia³alno�æ dy-
daktyczn¹, sytuacji finansowej UR w bie¿¹cym
roku, realizacji programu oszczêdno�ciowe-
go i odpowiedzialno�ci poszczególnych jed-
nostek w systemie decentralizacji.

W g³osowaniu  senatorowie przyjêli do ak-
ceptuj¹cej wiadomo�ci sprawozdanie z wyko-
nania planu rzeczowo-finansowego UR za
2003 r.

Nastêpnie przewodnictwo obrad przej¹³ se-
nator-senior, prof. Zbigniew Sobolewski. Zgod-
nie z programem posiedzenia Senatu prof.
W. Bonusiak, rektor UR, przedstawi³ sprawoz-
danie z dzia³alno�ci uczelni w ub.r. W dyskusji
senatorowie sugerowali zmniejszenie liczby
osób pracuj¹cych w administracji UR, dalszy
rozwój studiów podyplomowych,  pytali o po-

¯yczenia od Przewodnicz¹cego
Konferencji Episkopatu Polski

wody niedoinwestowania badañ statutowych,
przewidywanych brakach kadrowych w zwi¹z-
ku z osi¹gniêciem przez profesorów w najbli¿-
szym czasie wieku emerytalnego.

W g³osowaniu Senat przyj¹³ do akceptuj¹-
cej wiadomo�ci sprawozdanie przedstawione
przez Rektora UR.

Senat przyj¹³ te¿ uchwa³ê w sprawie zmian
w regulaminie organizacyjnym i Statucie UR
oraz uchwa³ê o utworzeniu funduszu pomocy
mieszkaniowej dla samodzielnych pracowni-
ków (przez wydzielenie 10% odpisu z ZF�S).
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Male imperatur cum regis vulgus duces
(przys³owie ³aciñskie)

1.1.
Populizm jako zjawisko zahacza o kilka wa¿-
nych obszarów ¿ycia spo³ecznego. Jest to po
pierwsze,  wielka kategoria zachowania i �wia-
domo�ci grup spo³ecznych, a wiêc  bada go
psychologia spo³eczna. Populizm jest zawsze
funkcj¹ sfrustrowanej, w jaki� sposób zawie-
dzionej, spo³ecznie skrzywdzonej, pozostaj¹-
cej na marginesie grupy. Po wtóre, jest to kate-
goria jêzykowa, gdy¿ populizm  rozgrywa siê
g³ównie przez  dzia³anie jêzykowe, w sferze
programów, hase³, komunikatów propagando-
wych, tekstów tworzonych w czasie spotkañ
wyborczych czy politycznych konwencji. Je�li
populi�ci dojd¹ do w³adzy, koñczy siê wówczas
ich populizm, jêzyk populizmu nie wytrzymuje
wówczas parcia rzeczywisto�ci. Zatem te cie-
kawe zjawiska bada jêzykoznawstwo zaintere-
sowane funkcjonowaniem jêzyka w wielkich
grupach spo³ecznych. Po trzecie wreszcie,
populizm nale¿y do dzia³añ politycznych, s³u-
¿y zdobywaniu w³adzy lub wp³ywów, jest wiêc
obszarem badañ politologii. Z zachowaniami
populistycznych polityków zawsze uto¿samia-
j¹ siê osoby ubo¿sze, mniej wykszta³cone,
w jaki� sposób nieporadne i skrzywdzone spo-
³ecznie. Proste, czytelne wizje reform, nowego
³adu, spiskowa teoria dziejów, swoista chary-
zma populistycznych przywódców znajduj¹
w�ród tych ludzi g³êbokie zrozumienie i pe³ni¹
funkcjê psychicznej kompensaty oraz swoiste-
go wyja�nienia ich niepowodzeñ.

1.2.
Leksykon politologii pod redakcj¹ Andrzeja
Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta podaje
nastêpuj¹c¹ definicjê tego fenomenu spo³ecz-
nego: Populizm od ³ac. populus � lud, nazwa
okre�laj¹ca pogl¹dy polityczne oraz zwi¹za-
ne z nimi polityczno-spo³eczne ruchy, pos³u-
guj¹ce siê has³ami politycznymi, ekonomicz-
nymi lub spo³ecznymi, ³atwo trafiaj¹cymi do
przekonania, o emocjonalnym i antyracjonal-
nym charakterze, wyra¿aj¹cych têsknotê za
prostymi rozwi¹zaniami trudnych problemów
oraz zgodnych z oczekiwaniami wiêkszo�ci.
Lansowanie tych hase³ ma na celu uzyska-
nie poparcia spo³eczeñstwa i osi¹gniêcie przy
jego pomocy wp³ywów lub w³adzy (s. 332).

Podobn¹ definicjê daje S³ownik wspó³cze-
snego jêzyka polskiego pod red. Bogus³awa
Dunaja: populizm � g³oszenie, popieranie po-
stulatów, dzia³añ, zwykle politycznych i eko-
nomicznych za pomoc¹ hase³ chwytliwych,
zgodnych z oczekiwaniami wiêkszo�ci, np.
odwo³ywanie siê do poczucia moralno�ci
i sprawiedliwo�ci spo³ecznej w celu zdobycia
poparcia spo³eczeñstwa i osi¹gniêcia przy
jego pomocy wp³ywów lub w³adzy (s. 809).

Dyskurs populistyczny manifestuje siê w tek-
stach, które maj¹ wyraziste, swoiste cechy
jêzykowe. Tekst populistyczny ³atwo odró¿niæ
do niepopulistycznego. W dalszej czê�ci
przedstawiê niektóre, najwa¿niejsze � moim
zdaniem � wektory tych tekstów.

1.3.
Jedn¹ z najwa¿niejszych cech tekstów popu-
listycznych jest nadu¿ywanie kategorii ludu,
narodu. ¯aden inny dyskurs nie odwo³uje siê
tak czêsto do tej kategorii. To lud jest w za-
mierzeniu populistów t¹ ostateczn¹ instancj¹
usprawiedliwiaj¹c¹ ich retorykê i g³oszone
has³a. Porównajmy kilka przyk³adów:

(1) Winnych nêdzy narodu ska¿e siê na do-
¿ywocie i kamienio³omy.

(2) Andrzej Lepper je�li zostanie premie-
rem, to tylko z woli ludu.

W analizowanym dyskursie mamy ekspono-
wanie uproszczonej wizji rzeczywisto�ci. Wielu
badaczy zwraca na to uwagê, podkre�laj¹c, ¿e
populi�ci daj¹ zawsze prosty obraz spo³eczeñ-
stwa i gospodarki, proponuj¹ jasne i zdecydo-
wane, oczywiste w ramach przyjêtej logiki  dzia-
³ania. Ta prosta wizja wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom wielu zawiedzionych grup, jest
artykulacj¹ ich potrzeb. Uproszczony obraz
dychotomicznego �wiata ma byæ zrozumia³y
dla odbiorców, czêsto zwyk³ych, zmêczonych
trudno�ciami ludzi. Na p³aszczy�nie jêzykowej
nadu¿ywa siê zatem leksemów i po³¹czeñ typu:
prosty, zwyk³y, zwyczajny, sprawa jest prosta,
wybór jest prosty, rozwi¹zanie jest proste, nowy
prosty ³ad. Proponowane przez populistów
nowe, bardzo proste rozwi¹zania s¹ skontra-
stowane z bezw³adem, chaosem, anarchi¹
¿ycia spo³ecznego. Nowe rozwi¹zania, prosty
program maj¹ du¿¹ si³ê perswazyjn¹, przyno-
sz¹ bowiem walor zmiany, daj¹ zmêczonym,
niedostosowanym do twardych regu³ polskiej
transformacji nadziejê. Prosta wizja rzeczywi-

sto�ci  spo³ecznej podlega wyra�nej czarno-
bia³ej opozycji. Program proponowany przez
partie populistyczne jest wed³ug nich � dobry,
s³uszny, jest panaceum na wszelkie z³o, nato-
miast wszystko to, co czyni¹ (proponuj¹) rz¹-
dz¹cy czy inne partie jest z³e, wyniszcza na-
ród, przynosi katastrofê. Charakterystyczne jest
przerysowanie czarnego obrazu i czêste u¿y-
cie hiperboli:

(3) Polskie elity znajduj¹ siê w morzu afer
i zalewie korupcji.

(4) Oni zafundowali Polsce i Polakom kraj
z³odziejskiej wyprzeda¿y maj¹tku narodowe-
go, olbrzymiego d³ugu zagranicznego i kra-
jowego, wielomilionowego bezrobocia,
straszliwej biedy.

1.4.
Kolejna cecha dotyczy eksponowania swoiste-
go systemu aksjologicznego. Sfera warto�ci
jest t¹ sfer¹, na której opiera siê ka¿da (przy-
najmniej formalnie) dzia³alno�æ polityczna.
W populistycznych tekstach Samoobrony eks-
ponowane s¹ nastêpuj¹ce warto�ci: godno�æ,
cz³owiek, sprawiedliwo�æ i prawda, do czê-
stych po³¹czeñ nale¿¹: godnie ¿yæ, godne
¿ycie, walka o cz³owieka. Natomiast LPR po-
wo³uje siê czêsto na warto�ci narodowe i reli-
gijne, por. Polska, Naród, wierno�æ narodo-
wej tradycji, niepodleg³e Pañstwo, rodzina.
Z eksponowaniem wybranych warto�ci wi¹¿e
siê kolejno hiperbolizacja antywarto�ci, por.:

(5) Zrodzi³y nas bieda, bezrobocie i niespra-
wiedliwo�æ spo³eczna, potrzeba walki prze-
ciwko sprzedawaniu i marnotrawieniu maj¹t-
ku narodowego, wpêdzaniu milionów Pola-
ków w nêdzê i ubóstwo (Samoobrona).

(6) Bezprecedensowe szkody dokonuj¹ siê
w dziedzinach szczególnie istotnych dla egzy-
stencji Narodu � edukacja, kultura i nauka ju¿
ponios³y trudno odwracalne straty. Tym ude-
rzeniem w ¿ywotn¹ tkankê cywilizacyjn¹ Na-
rodu towarzysz¹ jawne dzia³ania deprecjonu-
j¹ce warto�ci patriotyczne, podcinaj¹ce chrze-
�cijañskie korzenie Narodu i poni¿aj¹ce
godno�æ Polaków. Wszechobecne k³amstwo,
hipokryzja i ob³uda, a tak¿e bezkarno�æ decy-
dentów osi¹gnê³y przera�liw¹ kulminacjê.

1.5.
W tekstach populistycznych ci¹gle siê utrzy-
muje opozycja MY � ONI. W jêzyku polityki

O dyskursie populistycznym
w jêzyku polityki III Rzeczypospolitej

Kazimierz O¿óg
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opozycja ta jest zawsze wska�nikiem niechê-
ci, walki, dzielenia spo³eczno�ci, niemo¿no-
�ci  porozumienia i  kompromisu. W ten spo-
sób demonstruje siê twarde stanowisko poli-
tyczne i wyklucza mo¿liwo�æ porozumienia siê
z tymi, którzy s¹ nazywani przez leksem ONI.
Porównajmy dwa znamienne przyk³ady:

(7) Wniosek jest oczywisty � mamy do czy-
nienia z potê¿nym i szerokim obozem zdra-
dy narodowej. G³osowanie w nadchodz¹cych
wyborach na kandydatów SLD, UW, UP, PO
i AWSP (...) bêdzie przejawem skrajnej nie-
odpowiedzialno�ci za Polskê. (LPR)

(8) Oni zawsze sk³adali obietnice wyborcze
i nigdy ich nie spe³niali. Oni w tych wyborach
wystêpuj¹ �przefarbowani�. Poznamy ich
w nowych partiach. Oni stworzyli dla siebie
i swoich popleczników fortuny i bogactwa (...)
Za takie  rz¹dzenie spo³eczeñstwo wystawi
im w najbli¿szych wyborach rachunek. Prze-
pêdzi ich od w³adzy: SLD-UP, PSL, AWS, PiS,
Platformê Obywatelsk¹, Uniê Wolno�ci.

Zwróæmy uwagê, ¿e ugrupowania populi-
styczne nie krytykuj¹ siê wzajemnie. Nie mam
w materia³ach Samoobrony  nawet cienia kry-
tyki LPR i wzajemnie.

1.6.
Dla przeciêtnego u¿ytkownika jêzyka polskie-
go cech¹ najbardziej rzucaj¹c¹ siê w oczy jest
wielkie nacechowanie emocjonalne tekstów
populistycznych. Owa emocjonalno�æ jest
szczególnie widoczna w tekstach Samoobro-
ny. Historia jêzyka polskiej  polityki lat 1989-
2004 zna wiele takich okre�leñ, celuje w nich
Andrzej Lepper. Jêzykoznawca pyta, dlacze-
go populizm pos³uguje siê takim emocjonal-
nym rejestrem? Mamy tutaj a¿ cztery przy-
czyny, po pierwsze, s³owa emocjonalne � jak
wydaje siê autorom takich tekstów � dobrze,
zdecydowanie, radykalnie opisuj¹ z³¹ rzeczy-
wisto�æ i wyra¿aj¹ do niej negatywny stosu-
nek, po wtóre, s³u¿¹ poni¿aniu przeciwników,
po trzecie, populista jako swoisty trybun ludo-
wy stara siê mówiæ jêzykiem �rodowiskowym,
prostym, bo ma trafiæ do pokrzywdzonych
grup, a nacechowanie  emocjonalne jest w jê-
zykach �rodowiskowych bardzo czêste, po
czwarte, mocne, emocjonalne s³owa dobrze
wyra¿aj¹ negatywne uczucia sfrustrowanej
grupy, np. gniewu, rozpaczy, nawet nienawi-
�ci. Porównajmy przyk³ady:

(9) Leszek Balcerowicz to ³obuz, bandyta
ekonomiczny, zniszczy³ Polskê. Dopóki ta
bestia bêdzie w Narodowym Banku Polskim
nic siê w kraju nie zmieni.

(10) Panowie z PO maj¹ wiêcej brudu za
paznokciami ni¿ sami wa¿¹.

(11) Z³oty pier�cieñ Ojca �wiêtego zardze-
wia³ od judaszowych poca³unków Millera
i Kwa�niewskiego.

Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, por. bandyci, z³o-
dzieje, szuje, eurodebile, polityczny ³azik,
polityczny skoczek, szmaciarz. Tu widaæ wy-
ra�nie bardzo niski, mo¿na rzec, �rodowisko-
wy rejestr tych inwektyw. Dominuje brutalna,
karykaturalna, groteskowa �rodowiskowa
metafora. Czêsto u¿ywana jest ironia,  a tak-
¿e pytanie retoryczne, por. :

(12) Ostatnia sprawa. Panie Premierze, by³y
na �wiecie judaszowe srebrniki. By³o ich 30.
Pan przywióz³ z Kopenhagi Millerowskie euro
dla prezydenta Kwa�niewskiego. Wrêczy³ mu
pan 50 euro. Czy za tyle Prezydent kaza³
panu sprzedaæ Polskê i Polaków?

(13)  W³adze solidarno�ciowe najbardziej
tragicznie i radykalnie rozprawi³y siê z owca-
mi, których pog³owie liczy³o 4,8 mln sztuk
w 1985 r., a spad³o do 0,6 mln. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e zosta³y same barany.

(14) Panie Rokita, pan jest politycznym ³a-
zikiem, ile jeszcze pan zmieni w ci¹gu swego
¿ycia partii, a ja ¿yczê panu, ¿eby Pan d³ugo
¿y³!

Nale¿y tu zwróciæ uwagê, ¿e ostatnio (wio-
sna 2004)  inwektywy Samoobrony kierowa-
ne pod adresem przeciwników politycznych
powoduj¹ replikê tych ostatnich. Krytykowane
partie, zw³aszcza Platforma Obywatelska da³y
siê sprowokowaæ, por. has³o Nie oddamy Pol-
ski barbarzyñcom. W zwi¹zku z gwa³townym
wzrostem notowañ Samoobrony pojawiaj¹ siê
liczne artyku³y w prasie krytykuj¹ce tê partiê
i jej przywódcê. Tak¿e i w tych tekstach nie
brak inwektyw, por. W Samoobronie jest tylko
Wódz i walcz¹cy o ³aski Wodza dwór; Lepper
do psychiatry; oszust; gminny cwaniak; klaun.
Je�li wcze�niej sprawy zwi¹zane z A. Leppe-
rem i Samoobron¹ nie by³y przez media na-
g³a�niane, to obecnie � przeciwnie � jest to
rzecz modna i chwytliwa. Porównajmy tylko
niektóre tytu³y: Pocz¹tek koñca Leppera; Lep-
periada; Rewolucja kontra gnojowica; Trybun
zbiera ¿niwo; Jaka by³aby Polska pod rz¹da-
mi Leppera?; Sojusz Leppera z... Urbanem;
Barbarzyñcy czy z³odzieje; Homo Lepperus.

1.7.
J. Bralczyk w  bardzo ciekawym szkicu O po-
pulizmie jêzykowym (2003) zwróci³ uwagê na
to, ¿e autorzy tekstów populistycznych czêsto
operuj¹ quasi-dowodami. Rozwijaj¹c tê my�l,
chcê podkre�liæ, ¿e funkcjê takich quasi-do-
wodów pe³ni¹ zw³aszcza przytaczane liczby.
Populi�ci czêsto siê nimi pos³uguj¹, przyta-
czaj¹c je w nadmiarze, z modalno�ci¹
wzmocnionej pewno�ci, sugeruj¹c nieodpar-
cie w ten sposób, ¿e w³a�nie tak jest, takie s¹
fakty. Przyk³adowo. Andrzej Lepper w prze-
mówieniu sejmowym w czasie debaty nad
wynegocjowanymi w Kopenhadze 2002 r.
warunkami cz³onkostwa Unii Europejskiej (20

grudnia 2002 r.) a¿ 84 razy (!) przytacza³ ró¿-
ne liczby.

1.8.
Autorzy tekstów populistycznych nierzadko
arbitralnie ustalaj¹ znaczenia wa¿nych s³ów.
Zreszt¹ to zjawisko jest obecne i w innych nie-
populistycznych sposobach mówienia. Mani-
puluje siê wówczas semantyk¹, zw³aszcza
s³ów sztandarowych, najwa¿niejszych wyk³ad-
ników systemu aksjologicznego, takich jak:
sprawiedliwo�æ spo³eczna,  polska racja sta-
nu, postêp. Arbitralnie ustala siê tak¿e zna-
czenie antywarto�ci, nadu¿ywaj¹c s³ów z³o-
dziej, bandyta, aferzysta itp. Ciekawy przy-
k³ad pochodzi z debaty radiowej odbytej  14
marca 2004 r. miêdzy J. M. Rokit¹ a  A. Lep-
perem, otó¿ ten ostatni na zarzut adwersa-
rza, ¿e klub Samoobrony jest najbogatszym
klubem w polskim Sejmie, odpowiedzia³, ¿e
nie s¹ to ludzie bogaci tylko majêtni, a  �bo-
gaty i majêtny to nie to samo�. W czasie tej
debaty A. Lepper zarzuci³ J. Rokicie populizm
i demagogiê.

1.9.
Wa¿n¹ cech¹ tekstów populistycznych jest
modalno�æ wzmocnionej pewno�ci. Autor tek-
stu jest ca³kowicie przekonany o s³uszno�ci
tego, co mówi. Nie ma w tych tekstach cienia
w¹tpliwo�ci odno�nie do przedstawianej wizji
politycznej, jest absolutna pewno�æ, nawet s¹-
dów nieprawdziwych.

(15) W ramach akcji og³upiania i okradania
swojego spo³eczeñstwa ministrowie Skarbu
Pañstwa pod nadzorem ministra finansów
L. Balcerowicza i prezes NBP H. Gronkiewicz-
Waltz sprzedali polskie banki kapita³owi za-
granicznemu za kwotê ponad 2,5 mld USD,
a wiêc za równowarto�æ nieruchomo�ci ban-
kowych.

1.10.
Dyskurs populistyczny wykorzystuje bardzo
czêsto elementy potoczne. Moda na potocz-
no�æ � o czym wiele razy pisano � rozla³a siê
szeroko, jest swoistym znakiem czasów,  pa-
nuje i w innych stylach politycznego mówie-
nia, ale w analizowanych tekstach jest szcze-
góln¹ kategori¹. Jest to zrozumia³e, zwa¿yw-
szy, ¿e odbiorcami tych tekstów s¹ g³ównie
ludzie pro�ci, mniej wykszta³ceni. Takie mó-
wienie lepiej do nich trafia. Porównajmy przy-
k³ady wyra¿eñ potocznych z dokumentu ofi-
cjalnego, jakim by³ Manifest  Wyborczy Sa-
moobrony przed wyborami samorz¹dowymi
2002 roku: dobieramy siê do skóry, zabierze-
my pieni¹dze z³odziejom, jednostki p³awi¹ siê
w bogactwie i dostatku, Samoobrona stoi
o�ci¹ w gardle wszystkim elitom politycznym,
pogarda dla zgranych polityków.



4Kwiecieñ 2004, nr 4 (27 )U N I W E R S Y T E C K A
RECENZJE

1.11.
Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ o wzra-
staj¹cej rytualizacji zachowañ jêzykowych partii
populistycznych. Przyk³adowo, Andrzej Lep-
per koñczy³ wiele swoich przemówieñ w Sej-
mie RP rytualnym Balcerowicz musi odej�æ!
Prasa przynosi opisy zjazdów Samoobrony
i spotkañ z obywatelami, w których mamy
przewidziane wszystkie elementy. Wa¿n¹
funkcjê w rytualizacji zachowañ pe³ni bia³o-
czerwony krawat. Porównajmy ciekawy przy-
k³ad zaczerpniêty z prasy partyjnej Samo-
obrony, mamy tu bardzo konwencjonalny,
ulepszony, przypominaj¹cy inne czasy opis
spotkania m³odzie¿y z A. Lepperem: Nauczy-
cielka, która z m³odzie¿¹ licealn¹ z Olsztyna
zwiedza³a Sejm, zapyta³a Andrzeja Leppera:
�Panie Marsza³ku, dlaczego przyjêli�cie takie
has³o wyborcze, jak mo¿na je dorastaj¹cej
i doros³ej m³odzie¿y wyt³umaczyæ?� Przewod-
nicz¹cy Klubu Parlamentarnego Samoobro-
ny RP, pose³ Andrzej Lepper, z uwag¹ i w sku-
pieniu ws³uchiwa³ siê w dodatkowe pytania
m³odzie¿y, a potem rozpocz¹³ zatroskanym,
ale zdecydowanym g³osem, swoj¹ wypo-
wied�. (...) Nauczycielka oprowadzaj¹ca m³o-
dzie¿ po Sejmie wys³ucha³a argumentów ze
³z¹ w oku. M³odzi ludzie s³uchali w skupieniu
i zaciskali piê�ci.
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Minê³y trzy lata od �mierci Wac³awa Iwa-
niuka, a znalezienie tomików jego poezji
oraz rozpraw o nim nadal stanowi trud-
no�æ. Nawet w Bibliotece Jagielloñskiej
oprócz eseju o Józefie £obodowskim
Ostatni romantyk i korespondencji z Wittli-
nem, Wierzyñskim i Jant¹-Po³czyñskim
w tomie Samotno�æ s³owa, mo¿na otrzy-
maæ jeszcze dwie ksi¹¿ki o poecie (nie ma
¿adnych jego tomików). Pierwsza z nich
Anny Szawerny-Dyrszki Do�wiadczenie
czasu: o poezji Wac³awa Iwaniuka (Kato-
wice 2000), druga Im dalej w czas, tym ja-
�niej bêdzie �wieci³. Czechowicz-Iwaniuk
Jana Wolskiego (Lublin-Toronto-Berlin
2003). W katalogach wielu bibliotek wci¹¿
brakuje has³a: �Wac³aw Iwaniuk�, które na
szczê�cie pojawi³o siê w Nowej Encyklo-
pedii Powszechnej PWN. Wiêkszo�æ arty-
ku³ów o �¿ywej legendzie drugiej awangar-
dy�, do jakich zostanie odes³any czytelnik
przy pierwszych poszukiwaniach informa-
cji, pochodzi z ostatnich lat. Poeta zmar³
w 2001 r., wielu krajowych czytelników
us³ysza³o o nim dopiero wtedy.

Jan Wolski, autor ksi¹¿ki Wac³aw Iwa-
niuk. Szkice do portretu emigracyjnego
poety, podj¹³ siê trudu wieloletniego gro-
madzenia materia³ów. Przygotowa³ te¿ do
druku nieznane wcze�niej teksty Wac³awa
Iwaniuka: Sceny s¹dowe, czyli nasi w Ka-
nadzie (Toronto-Berlin 1997) S¹d. Poemat
(Toronto-Berlin 1999) oraz Mirandê (Toron-
to-Berlin 2001).

Wac³aw Iwaniuk jest autorem ponad dwu-
dziestu tomów wierszy, próbowa³ te¿ swych
si³ w prozie i krytyce literackiej, znakomity
t³umacz poezji amerykañskiej, ¿o³nierz
spod Narwiku, artylerzysta w Brygadzie
Pancernej gen. Maczka, emigrant w Ka-
nadzie. Oto jego najwa¿niejsze etapy ¿y-
cia, które przedstawia monografia Wolskie-
go. Poeta pozostawa³ pod urokiem Józefa
Czechowicza. Przez dziesiêciolecia kore-
spondowa³ z wieloma lud�mi kultury, nie-
których darzy³ przyja�ni¹, jak np. Wincen-

tego Okonia, kolegê jeszcze z lat gimna-
zjalnych. (Wiemy o tym dziêki Wolskiemu,
który dociekliwie pod¹¿a³ za lapidarn¹
wskazówk¹ poety umieszczon¹ w poema-
cie Polska jesieñ: Dzi� przyjaciel jest pro-
fesorem warszawskiej uczelni / a ja pozo-
sta³em jak wtedy poet¹ i przeprowadzi³
z Okoniem wywiad 1 marca 2001 r. (Wy-
grywa³ oszczep bez pud³a, �Fraza� 2001,
nr 31-32, s. 28-36).

Wolski napisa³ monografiê pisarza nie-
znanego szerszym krêgom odbiorców � in-
formacje o nim rozrzucone s¹ po czasopi-
smach (niektóre artyku³y mo¿na znale�æ
w Internecie) � natomiast w opracowaniach
ogólnych twórczo�æ poety-emigranta trak-
towana jest fragmentarycznie lub jako
czê�æ sk³adowa wiêkszej ca³o�ci. (Por.
przyk³adowo: Antologia polskiej poezji na
obczy�nie 1939�99, oprac. i przedm.
B. Czaykowski, Warszawa-Toronto 2002,
gdzie obok Mi³osza i Wierzyñskiego anto-
logista umieszcza w pierwszym rzêdzie
Iwaniuka).

We wstêpnym rozdziale pracy Wolski de-
klaruje: W ksi¹¿ce tej chcia³bym uzupe³niæ
wiedzê dotycz¹c¹ biografii Wac³awa Iwa-
niuka i jego twórczo�ci. Przede wszystkim
jednak omówiæ najistotniejsze elementy
stworzonej przez niego poezji [...] z naci-
skiem na do�wiadczenie losu emigranta
(s. 16). Na ile autor spe³ni³ sw¹ obietnicê?

Ksi¹¿ka Wac³aw Iwaniuk. Szkice do por-
tretu emigracyjnego poety stanowi owoc
pracy dociekliwego badacza. Skrupulatnie
ustala on prawdziw¹ datê urodzin poety,
który nie wiadomo dlaczego zwyk³ siê od-
m³adzaæ, podaj¹c najczê�ciej rok 1915 lub
1913 zamiast 1912. Wolski konfrontuje od-
nalezione dokumenty wojskowe z czasów
studiów oraz metrykê urodzenia i jej odpi-
sy. Weryfikuje równie¿ mylnie przekazywa-
n¹ w publikacjach nazwê miejsca urodze-
nia pisarza. Wac³aw Iwaniuk syn Szczepa-
na i Józefy, urodzi³ siê w Chojnie Starym
(s. 11), a nie w Chojnach Starych.

O ksi¹¿ce Jana Wolskiego
Wac³aw Iwaniuk.
Szkice do portretu emigracyjnego poety

Ewa Moskal

prof. dr hab. Kazimierz O¿óg, Instytut Filologii Polskiej
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dotycz¹cych Iwaniuka �wiadczy choæby
liczba zdjêæ zamieszczonych w ksi¹¿ce.

Mimo serdecznego kontaktu z Iwaniu-
kiem, Wolski � autor monografii � nie traci
obiektywnego spojrzenia na bohatera
swych badañ. Pisze bowiem o b³êdnym
niekiedy uto¿samianiu przez Iwaniuka emi-
gracji wspó³czesnej z Wielk¹ Emigracj¹,
o uci¹¿liwo�ci poruszania tych samych
kwestii, ich repetycji. W artykule dla �Rzecz-
pospolitej�, po �mierci poety wspomina:
Anio³em nie by³. Bywa³ uparty, trudny
w kontaktach, mo¿e nawet w niektórych
sprawach zawziêty. Ale zdaje mi siê, ¿e tacy
s¹ ludzie, którzy ¿yj¹ z pasj¹.

Co ciekawe, dostrzega analogiê do-
�wiadczeñ Iwaniuka do do�wiadczeñ Cy-
priana Norwida. Jej podstaw¹ jest podo-
bieñstwo �wiatopogl¹dów obu twórców,
zderzanie siê cz³owieka i historii, poczucie
samotno�ci. Od obu artystów kraj ojczysty
wci¹¿ siê oddala³, co stanowi³o ich ¿ycio-
wy dramat.

Wolski odnajduje w poezji Iwaniuka in-
tertekstualno�æ, wskazuj¹c¹ na uczestnic-
two w kulturze i tradycji: Twórczo�æ Iwa-
niuka jest obszarem rozmaitych literackich
nawi¹zañ, dialogów, ale tak¿e polemik
z tradycj¹, odniesieñ do rozlicznych tek-
stów literatury polskiej i obcej, zw³aszcza
amerykañskiej i angielskiej. (s. 197) Ba-
dacz definiuje zjawisko, po czym umiesz-
cza rozpoznania archetypów i motywów,
które � jak pisze � funkcjonuj¹ na zasa-
dzie symbolu i nios¹ ogromny zakres sko-
jarzeñ i znaczeñ. Okazuje siê, ¿e poeta nie
czerpie wy³¹cznie z tradycji, ale z ni¹ siê
spiera, prze³amuje stereotypy my�lowe.
Oto przyk³ady: Iwaniuk my�li o romanty-
zmie w sposób nowoczesny. [...] Podejmu-
je polemikê albo wrêcz demaskuje zgub-
no�æ romantycznej tradycji w mentalno�ci
polskiej (s. 202) Druga wojna �wiatowa
skompromitowa³a ¿ycie oparte na wznio-
s³ych wzorcach literackich (s. 204). Inter-
tekstualne u Iwaniuka s¹ równie¿ szczegól-
nego rodzaju rozmowy ze sztuk¹ [...] usi-
³uj¹ce zazwyczaj z dzie³ l iterackich
i malarskich wyj¹æ te elementy, które po-
zwalaj¹ na aktualizacjê spojrzeñ, czy od-
czytañ poruszanych problemów. (s. 209)
Istotny wniosek, do jakiego dochodzi ba-
dacz, to ten, ¿e wiersze (Iwaniuka �
przyp.E.M.) s¹ odczytywanymi przy pomo-
cy s³ów wra¿eniami wizualnymi. (s. 214)

Ksi¹¿kê Wolskiego czyta siê dobrze, po-
niewa¿ zosta³a napisana jasnym i zrozu-
mia³ym jêzykiem. Jej wywód jest logiczny
i spójny. Czytelnik znajduje odpowiedzi na
stawiane pytania, tak¿e natury filozoficznej.
�wiadczy o tym choæby zdanie nastêpuj¹-
ce: Wiadomo [...], ¿e miêdzy snem a po-
ezj¹ zachodzi znaczne podobieñstwo, bo
przecie¿ w poezji stykamy siê z kojarze-
niem zjawisk czy faktów � pozornie przy-
najmniej � nieraz bardzo od siebie odle-
g³ych. S³u¿y temu zabiegowi metafora, któ-
ra jest w stanie oddalone od siebie obrazy,
fragmenty po³¹czyæ w jedn¹, a przy tym
sensown¹ ca³o�æ. Na tej samej zasadzie
opieraj¹ siê próby �opowiedzenia snu
(s. 168). Wolski stara siê opisaæ twórczo�æ
Iwaniuka m.in. za pomoc¹ takich katego-
rii, jak: emigracja, wojna, patriotyzm, wê-
drówka, tradycja, egzystencja, pamiêæ, sa-
motno�æ. Precyzyjnie je definiuje, podaje
ich bogate konteksty, a dociekliwego czy-
telnika odsy³a do licznych �róde³ nie tylko
z zakresu historii literatury. Dowodzi to nie-
w¹tpliwej erudycji badacza. Poszczególne
problemy stara siê on opisywaæ tak, aby
przygotowaæ czytelnika do obecno�ci da-
nego motywu czy toposu w twórczo�ci Iwa-
niuka. St¹d liczne cytaty i czêstokroæ bar-
dzo rozbudowane przypisy (np. s. 38, 64).

Autor ksi¹¿ki od lat interesuje siê posta-
ci¹ tego emigracyjnego poety. Wspomina,
¿e przez wiele lat prowadzili ze sob¹ kore-
spondencjê (�Rzeczpospolita� 2001, nr 47,
s. D6). O pasji gromadzenia materia³ów

W ten sposób udowadniaj¹ one sw¹ uni-
wersalno�æ, dowodzi Wolski. Stara siê te¿
przekonaæ czytelników o warto�ci poezji
Iwaniuka

W rozdziale zatytu³owanym Ojczyzna,
obczyzna i trzecia warto�æ emigranckiego
�wiata pisze: Poezja Wac³awa Iwaniuka
jest jak lustro odbijaj¹ce epokê XX wieku.
(s. 266) Dlaczego mieliby�my wierzyæ aku-
rat temu lustru? � mo¿e zapytaæ czytelnik.
Odpowied� jest nastêpuj¹ca: Przebywanie
na emigracji [...] pozwala emigrantom na
obserwowanie spraw polskich z pewnego
dystansu. Zreszt¹ jako wyznacznik zjawi-
ska emigracji Wolski podaje co najmniej
krytyczne, je¿eli nie wrêcz jednoznacznie
wrogie, nastawienie do istniej¹cej, czy na
nowo kszta³towanej rzeczywisto�ci spo-
³eczno-kulturowo-politycznej ojczyzny
(s. 30). Poezja zatem mo¿e byæ przydatna
jako twórcza krytyka. W tym kontek�cie
mo¿na umie�ciæ jeszcze jeden, do�æ �mia-
³y wniosek Wolskiego. Byæ mo¿e wiek dwu-
dziesty nazwany zostanie stuleciem litera-
tury emigracyjnej (s. 34).

Najciekawszy dla mnie rozdzia³ Prze-
kleñstwo wygnania i rado�æ wêdrówki ³¹-
czy siê z moimi zainteresowaniami. Wol-
ski z dba³o�ci¹ o ka¿dy szczegó³ przedsta-
wia sam problem. Relacjonuje obecno�æ
toposu wêdrówki od antycznego Odyse-
usza, powo³uj¹c siê na liczne przyk³ady
z literatury. Pokazuje biblijn¹ symbolikê dro-
gi, rozwa¿a jej ró¿ne aspekty (podró¿ jako
odkrywanie �wiata i jako do�wiadczenie
egzystencjalne). Daje czytelnikowi prze-
gl¹d motywu na przestrzeni ró¿nych epok.
Odwo³uje siê do antropologii. Pisze, jak to-
pos ten rozumieli tacy twórcy jak Dante, czy
Gustaw Herling-Grudziñski. Problem roz-
wa¿a tak¿e w kontek�cie emigracji, by po-
kazaæ go w twórczo�ci Iwaniuka. Cytuje
s³owa Mircei Eliadego, ¿e Podró¿ (Ulisse-
sa � przyp. E. M.) jest podró¿¹ do centrum,
do Itaki, tzn. do siebie samego (s. 180).

Ksi¹¿ka Jana Wolskiego, adiunkta
z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego nie jest jedynie
�ród³em informacji o poecie. Jest impul-
sem do g³êbszej refleksji nad sztuk¹.
Jest form¹ podró¿y do innego cz³owie-
ka: do poety � Iwaniuka, do znawców
literatury, a tak¿e do innych uczestni-
ków kultury.
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Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytu³ów
przekaza³a w³adzom Uniwersytetu Rzeszow-
skiego informacjê, ¿e zatwierdzi³a uchwa³ê
Rady Wydzia³u Socjologiczno-Historycznego
UR o nadaniu stopnia naukowego dra hab.
nauk humanistycznych w zakresie historii dr.
Wac³awowi Wierzbieñcowi, z Instytutu Historii
naszej uczelni.

Urodzony w 1963 r. w Jaros³awiu W. Wierz-
bieniec po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego (klasa o profilu humanistycznym z jêzy-
kiem ³aciñskim) w 1982 r. podj¹³ studia na
kierunku historia w by³ej Wy¿szej Szkole Peda-
gogicznej w Rzeszowie. Dzia³alno�æ naukow¹
rozpocz¹³ od pracy w Studenckim Kole Nauko-
wym Historyków oraz Polskim Towarzystwie Hi-
storycznym. Ju¿ w maju 1983 roku, jako student
I roku, uczestniczy³ w V Ogólnopolskiej Sesji
Epigraficznej w Lublinie, wyg³aszaj¹c referat �Sta-
ry cmentarz rzymskokatolicki w Rzeszowie�, a w
1986 r. na VIII Ogólnopolskiej Sesji Epigraficz-
nej w Lublinie przedstawi³ referat �Nagrobki jako
�ród³o historyczne w badaniach historii regio-
nalnej�.

W 1986 r. na jednym z posiedzeñ rzeszow-
skiego Towarzystwa Historycznego W. Wierz-
bieniec wyg³osi³ referat �Cmentarz ¿ydowski
w Rzeszowie�, który zosta³ wydany w rozsze-
rzonej i uzupe³nionej formie. By³a to pierwsza
publikacja naukowa studenta, a obecnie nauczy-
ciela akademickiego historii.

Na czwartym roku studiów historii W. Wierz-
bieniec uczestniczy³ w prowadzonym przez In-
stytut Religioznawstwa UJ w Krakowie kursie
jêzyka hebrajskiego.

Studia ukoñczy³ w 1987 r. z wynikiem bardzo
dobrym; pracê magistersk¹ �Ludno�æ ¿ydow-
ska Przemy�la w okresie autonomii Galicji�, na-
pisa³ pod kierunkiem prof. dra hab. W³odzimie-
rza Bonusiaka. Efektem rozpoczêtych badañ
by³a publikacja naukowa pt. �Przemyska izra-
elicka gmina wyznaniowa w okresie autonomii
Galicji� i praca nauczyciela akademickiego w In-
stytucie Historii WSP, w Zak³adzie Historii Naj-
nowszej Polski.

W 1991 r. W. Wierzbieniec przebywa³ na mie-
siêcznym stypendium w Jerozolimie, przyznanym
przez Centrum Sztuki ¯ydowskiej Uniwersytetu
Hebrajskiego. W tym czasie uczestniczy³ w kursie
po�wiêconym ¿ydowskiej kulturze materialnej.

Bardzo du¿e znaczenie dla podjêtej tematyki
badañ mia³o uzyskanie 1993 r. presti¿owego sty-
pendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przy-
znawanego m³odym pracownikom naukowym.

Efektem dobrze zorganizowanej pracy naukowo-
badawczej by³o szybkie ukoñczenie prowadzo-
nych badañ i napisanie rozprawy doktorskiej,
obronionej z wyró¿nieniem w lipcu 1994 r. w rze-
szowskiej WSP. Promotorem dysertacji �Spo³ecz-
no�æ ¿ydowska Przemy�la w latach 1918�1939�
by³ prof. dr hab. W³odzimierz Bonusiak. By³a to
pierwsza praca doktorska w dziejach uczelni.

Po obronie pracy doktorskiej, któr¹ w nieco
zmodyfikowanej formie opublikowano w 1996 r.
(ksi¹¿ka ta stosunkowo szybko wesz³a w tzw.
obieg naukowy) przyznano W. Wierzbieñcowi
w 1998 r. nagrodê naukow¹ im. Marcelego Han-
delsmana (Po³udniowo-Wschodni Instytut Nauko-
wy w Przemy�lu, fundatorem by³ Jerzy Gie-
droyæ). W tym okresie obszarem zainteresowañ
dra W. Wierzbieñca sta³a siê przede wszystkim
ludno�æ ¿ydowska zamieszkuj¹ca województwo
lwowskie w okresie II Rzeczypospolitej, a tak-
¿e kwestia ukraiñska oraz zagadnienia ¿ycia re-
ligijnego. Ponadto w ramach zespo³u history-
ków, kierowanego przez prof. Jadwigê Hoff dr
Wierzbieniec zaj¹³ siê sporz¹dzaniem biografii
kodeksów obyczajowych opublikowanych
w Polsce po II wojnie �wiatowej (dokonane ze-
stawienie zosta³o wydane w 1996 r. we Francji).

Bardzo wa¿n¹ zachêt¹ do kontynuowania dzia-
³alno�ci naukowo- badawczej by³o dla m³ode-
go nauczyciela akademickiego WSP przyzna-
nie w 1996 r. pierwszej nagrody za pracê dok-
torsk¹ na III ogólnopolskim konkursie prac
magisterskich i doktorskich o tematyce polsko-
¿ydowskiej i izraelskiej, zorganizowanym przez
¯ydowski Instytut Naukowy. Doktorat zosta³ rów-
nie¿ nagrodzony przez polskiego Ministra Kul-
tury i Sztuki.

W 1996 r. W. Wierzbieniec uzyska³ stypendium
z Centrum Badania Dziejów ¯ydów Polskich na
Uniwersytecie Hebrajskim i dziêki temu w Jerozo-
limie prowadzi³ badania w archiwach i bibliotekach.
Wcze�niej odby³, jako stypendysta Ministerstwa
Edukacji Narodowej, trzymiesiêczny sta¿ na Uni-
wersytecie we Lwowie. Efektem tych wyjazdów by³y
kolejne artyku³y naukowe po�wiêcone tematyce
¿ydowskiej.

W ramach g³ównego nurtu swoich zaintereso-
wañ naukowych ludno�ci¹ ¿ydowsk¹ wojewódz-
twa lwowskiego w okresie II Rzeczypospolitej
prowadzi³ dr Wierzbieniec badania nad proble-
mami demograficznymi i struktur¹ spo³eczno-
zawodow¹, funkcjonowaniem gmin ¿ydowskich,
celami i formami dzia³ania ¿ydowskich organi-
zacji spo³ecznych, a tak¿e stosunkami polsko-
¿ydowskimi i ukraiñsko-¿ydowskimi. Zagadnie-

Pierwsza habilitacja
w Uniwersytecie Rzeszowskim

Ludwik Borowiec

niom tym, w zasadzie niepodejmowanym w Pol-
sce w odniesieniu do Kresów Po³udniowo-
Wschodnich II Rzeczypospolitej, po�wiêci³
szesna�cie opublikowanych artyku³ów i przy-
czynków naukowych.

Doskonaleniu warsztatu naukowego po�wiê-
cony by³ sze�ciomiesiêczny sta¿ naukowy (od
sierpnia 1997 r.) w YIVO Institut w Nowym Jorku
oraz w Center for European Studies New York
University. By³o to mo¿liwe dziêki powtórnemu
stypendium z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Stworzy³o to warunki do realizacji podjêtego ju¿
wcze�niej tematu badawczego: �¯ydzi na tere-
nie województwa lwowskiego w okresie II Rze-
czypospolitej�.

Pracuj¹c w WSP, a obecnie na Uniwersytecie
Rzeszowskim, dr W. Wierzbieniec prowadzi za-
jêcia na kierunku historia z historii najnowszej
Polski, wstêpu do badañ historycznych, jak rów-
nie¿ proseminaria i seminaria prac magisterskich.

Pracuj¹c (w latach 1995�2000) na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim prowadzi³ konwersatorium:
dzieje ¯ydów na ziemiach polskich w okresie
rozbiorów i II Rzeczypospolitej, a w ramach or-
ganizowanego przez Miêdzywydzia³owy Zak³ad
Historii i Kultury ¯ydów w Polsce UJ, a nastêp-
nie Centrum Kultury ¯ydowskiej na Kazimierzu
w Krakowie programy dla zagranicznych studen-
tów po�wiêcone dziejom i kulturze galicyjskich
¯ydów.

WYDARZENIA

Dr hab.  Wac³aw Wierzbieniec
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Koniec ubieg³ego roku akademickiego i pocz¹tek tego by³y szczególnie owocne dla Instytu-
tu Filologii Rosyjskiej. W czerwcu 2003 r. obronili doktoraty z zakresu jêzykoznawstwa
stosowanego pracownicy Zak³adu Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Rosyjskiej:
dr Anna Ga³ka-¯arska i dr Grzegorz Ziêtala, a w listopadzie dr Maria Kossakowska-Ma-
ras. Promotorem by³ dr hab. prof. UR Antoni Paliñski przedstawiony do nagrody Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu w roku akademickim 2003/2004.

Dr MARIA KOSSAKOWSKA-MARAS

Jest absolwentk¹ filologii rosyjskiej WSP w Rzeszo-
wie. W 1992 r. pod kierunkiem doc. Aleksandra Do-
rosa obroni³a pracê magistersk¹  Typy zdañ w ro-
syjskich i polskich tekstach publicystycznych. W la-
tach 1992 � 1995 pracowa³a  w LO w Kro�nie (1992
� 1993) i w LO w Sanoku (1993 � 1995). W ramach
doskonalenia zawodowego odby³a sta¿ jêzykowo-
kulturoznawczy w Moskwie, organizowany przez In-
stytut Jêzyka Rosyjskiego im. A. Puszkina, otrzymu-
j¹c certyfikat ukoñczenia  kursu.

W 1995 r. podjê³a pracê na stanowisku asysten-
ta w Instytucie Filologii Rosyjskiej Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie prowadzi³a  za-
jêcia z praktycznej nauki jêzyka rosyjskiego i me-
todyki nauczania jêzyka rosyjskiego. W tym czasie
M. Kossakowska-Maras rozpoczê³a studia nad
problematyk¹ przygotowania studentów do przy-
sz³ej pracy w charakterze nauczycieli jêzyków ob-
cych, w szczególno�ci zajê³a siê zagadnieniem
kszta³towania ich kompetencji metodycznej. 18 li-
stopada 2003 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim
obroni³a pracê doktorsk¹ Optymalizacja kszta³ce-
nia nauczyciela jêzyka obcego (na przyk³adzie
studiów rusycystycznych), napisan¹ pod kierun-
kiem prof. dra hab. Antoniego Paliñskiego, uzy-
skuj¹c stopieñ naukowy doktora nauk humani-
stycznych w zakresie jêzykoznawstwa stosowane-
go (praca zosta³a wyró¿niona).

Dotychczas M. Kossakowsk¹-Maras opublikowa-
³a 16 artyku³ów oraz wziê³a  udzia³ w 13 konferen-
cjach w kraju i za granic¹.

Dr GRZEGORZ ZIÊTALA

Urodzony  w 1971 r. w £asku (woj. ³ódzkie) i tam w 1989 r.
ukoñczy³ Liceum Ekonomiczne. Po zdaniu  egzami-
nów wstêpnych na UW rozpocz¹³ naukê na 5-letnich
studiach magisterskich w Leningradzkim Pañstwowym
Instytucie Pedagogicznym im. A. I. Hercena (Rosja).
W 1994 r. ukoñczy³ Rosyjski Pañstwowy Uniwersytet Pe-
dagogiczny im. A. I. Hercena w Sankt-Petersburgu, spe-

Dr ANNA ̄ ARSKA

Jest absolwentk¹ filologii rosyjskiej  UMCS w Lublinie
oraz filologii polskiej  WSP w Rzeszowie. W 1995 r.
obroni³a w Instytucie Filologii Rosyjskiej UMCS pracê
magistersk¹ Obraz mnicha i �cz³owieka bo¿ego� w pro-
zie Borysa Zajcewa na tle tradycji literackiej, napisa-
n¹ pod kierunkiem dra Z. Maciejewskiego. W ramach
studiów polonistycznych napisa³a pracê magistersk¹
z metodyki nauczania jêzyka polskiego pod kierun-
kiem dra hab. prof. UR H. Kurczaba na temat Komuni-
kacja pozawerbalna na lekcjach jêzyka polskiego, któr¹
obroni³a w 1997 r.

Od 1995 r. pracuje  w Instytucie Filologii Rosyjskiej,
w Zak³adzie Glottodydaktyki, obecnie na stanowisku
adiunkta. Praca w IFR sprzyja rozwijaniu zainteresowañ
naukowych A. ̄ arskiej, skupionych  wokó³ problematy-
ki nauczania � uczenia siê jêzyków obcych. Prowadzi
ona zajêcia ze studentami filologii rosyjskiej w ramach
przedmiotu praktyczna nauka jêzyka rosyjskiego, meto-
dyka nauczania jêzyka rosyjskiego oraz techniczne �rod-
ki w nauczaniu jêzyków obcych. W Instytucie dr A. ̄ ar-
ska pe³ni równie¿ funkcjê koordynatora i opiekuna
praktyk studenckich. 20 maja 2003 r. obroni³a pracê
doktorsk¹ na temat Autonomizacja w nauczaniu jêzy-
ków obcych na studiach neofilologicznych (na materia-
le jêzyka rosyjskiego), napisan¹ pod kierunkiem dra
hab. prof. UR A. Paliñskiego. Od 1996 r. opublikowa³a
11 artyku³ów zwi¹zanych z tematyk¹ dysertacji, uczest-
niczy³a w 13 miêdzynarodowych konferencjach nauko-
wych w Polsce i w Rosji. Odby³a równie¿ dwa seme-
stralne sta¿e naukowe: w 1998 r. w Instytucie Jêzyków
Obcych im. A. S. Puszkina w Moskwie oraz w  2000 r.
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest t³umaczem przysiêg³ym jêzyka rosyjskiego.

cjalno�æ � jêzyk rosyjski i literatura, broni¹c na Wydzia-
le Filologii i Kultury Rosyjskiej pracê magistersk¹ Meto-
dyka nauczania komunikacji w sferze biznesu w jêzyku
rosyjskim, w polskim audytorium. Uzyska³  tytu³ wyk³a-
dowca jêzyka rosyjskiego i literatury,  magister nauk filo-
logicznych (równoznaczny z nadawanym w Polsce
tytu³em magistra edukacji). Od 1996 r. jest zwi¹zany
z nasz¹ Uczelni¹, gdzie w latach 1996�2003 by³ zatrud-
niony w Instytucie Filologii Rosyjskiej na stanowisku asy-
stenta. W maju 2003 r. obroni³ na Wydziale Filologicz-
nym UR rozprawê doktorsk¹ Nauczanie rosyjskiego jê-
zyka biznesu na studiach rusycystycznych, napisan¹
pod kierownictwem dra hab. prof. UR A. Paliñskiego
i uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk humanistycz-
nych w zakresie jêzykoznawstwa stosowanego. W swej
rozprawie doktorskiej opisa³ potrzeby studentów filolo-
gii rosyjskiej i przedsiêbiorców w zakresie znajomo�ci
i wykorzystania jêzyka rosyjskiego oraz zaproponowa³
dwa autorskie programy modu³owe � �ogólnoekono-
miczny� i �sekretarski� z zakresu nauczania jêzyka biz-
nesu. Praktyczn¹ realizacj¹ rozprawy jest opieka na-
ukowa nad studiuj¹cymi wed³ug indywidualnego pla-
nu i programu z rozszerzonym jêzykiem biznesu, a tak¿e
uruchomienie od roku akademickiego 2004/05 nowej
specjalizacji � jêzyk biznesu na filologii rosyjskiej. Za
wyró¿nion¹  rozprawê doktorsk¹ G. Ziêtala otrzyma³
nagrodê indywidualn¹ III stopnia JM Rektora UR. Od
lipca 2003 r. adiunkt w Instytucie Filologii Rosyjskiej.
Prowadzi æwiczenia z praktycznej nauki jêzyka rosyj-
skiego i metodyki nauczania jêzyka rosyjskiego Od kil-
ku lat pe³ni funkcjê opiekuna-kierownika praktyk peda-
gogicznych na III roku studiów, a od 2002 r.  sekretarza
naukowego Podkarpackiego Komitetu Okrêgowego
Olimpiady Jêzyka Rosyjskiego w Rzeszowie. Przedmio-
tem zainteresowañ naukowych dr G. Ziêtali jest proble-
matyka nauczania jêzyka rosyjskiego do celów specjal-
nych � rosyjskiego jêzyka biznesu, czego przyk³adem
jest opublikowanie 11 artyku³ów i  podrêcznika Rosyjski
jêzyk biznesu (1994, St. Petersburg). Uczestniczy³  w 11
konferencjach w Polsce i Rosji.

.

DOKTORATY PRACOWNIKÓW UR

fot. I. Maras
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JAKO�Æ KSZTA£CENIA

24 marca 2004 r. go�ciem Uniwersytetu Rzeszow-
skiego by³ prof. dr hab. Karol Tarnowski, jeden z naj-
wybitniejszych wspó³czesnych polskich filozofów, któ-
ry od wielu lat pracuje na Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie, a ostatnio tak¿e na UAM
w Poznaniu. Specjalizuje siê w filozofii religii i filozo-
fii Boga, publikuje g³ównie w krakowskim �Znaku�,
z jego najwa¿niejszych ksi¹¿ek nale¿y wymieniæ na-
stêpuj¹ce pozycje: �Bóg i wiara w filozofii Gabriela
Marcela� (Kraków 1991), �Bóg fenomenologów�
(Tarnów 2002). Warto nadmieniæ, ¿e prof. Tarnow-
ski jest tak¿e wybitnym pianist¹, przed laty wiele kon-
certowa³ zarówno w kraju jak i za granic¹.

Pobyt w Rzeszowie prof. Tarnowski rozpocz¹³ od
spotkania z pracownikami Instytutu Filozofii UR, na-
stêpnie wyg³osi³ wyk³ad dla spo³eczno�ci akademic-
kiej na temat �Czy nam wszystko wolno?�. Tu  podj¹³
niezwykle aktualne pytanie; czy w tak szybko zmie-
niaj¹cym siê �wiecie obowi¹zuj¹ nas jakie� uniwer-

Prof. Karol Tarnowski na UR
�Czy nam wszystko wolno?�
Aleksander Bobko

salne warto�ci? Zarysowa³ historiê wspó³czesnego
nihilizmu, który na to pytanie daje odpowied� nega-
tywn¹ i wskaza³ na trudno�ci zwi¹zane z przezwy-
ciê¿aniem dominuj¹cego dzi� relatywizmu i scep-
tycyzmu. Po wyk³adzie wywi¹za³a siê ¿ywa dyskusja,
w której dosz³o do konfrontacji ró¿nych stanowisk.
W dyskusji tej nie wypracowano jednoznacznego roz-
wi¹zania, zgodzono siê natomiast co do tego, ¿e re-
latywizm jest szczególnie wa¿nym wyzwaniem, przed
którym stoi wspó³czesne my�lenie. Znalezienie roz-
strzygaj¹cych argumentów przeciwko relatywizmo-
wi jest chyba niemo¿liwe, natomiast bez w¹tpienia
nale¿y d¹¿yæ do maksymalnie rzetelnego uzasadnia-
nia obiektywno�ci formu³owanych s¹dów moralnych.
Zatem, z ca³¹ pewno�ci¹, �nie wszystko nam wol-
no�, choæ czasem mo¿e siê wydawaæ, i¿ nasze po-
stawy i oceny s¹ wzglêdne i nie maj¹ uniwersalnej
wa¿no�ci.

Akredytacja w szkolnictwie wy¿szym, która
jeszcze 10 lat temu by³a praktycznie nie-
znana, w ostatnim okresie sta³a siê jednym
z najczê�ciej analizowanych i dyskutowa-
nych tematów. Jest to niew¹tpliwie zwi¹za-
ne z narastaj¹c¹ w �rodowisku akademic-
kim �wiadomo�ci¹ wprowadzania rozwi¹-
zañ, które bêd¹ prowadzi³y do odpowiedniej
jako�ci edukacji.

Akredytacja jest procesem, w którym okre-
�la siê czy dany program edukacyjny spe³-
nia  kryteria jako�ci, gwarantuj¹ce zamie-
rzony poziom kszta³cenia. Efektem akredy-
tacji jest pocz¹tkowo opinia, a nastêpnie
decyzja o tym  czy dany kierunek spe³nia
progowe standardy jako�ci. W toku akre-
dytacji ocenia siê cele kszta³cenia i ich re-
alizacjê, najczê�ciej porównuj¹c je do stan-
dardów. Akredytacja mo¿e byæ zewnêtrzna,
b¹d� �rodowiskowa.

Akredytacj¹ okre�la siê równie¿ proces,
w którym szko³a wy¿sza zdobywa prawo
nadawania tytu³ów zawodowych i stopni na-
ukowych lub otrzymuje od kompetentnej
w³adzy zwierzchniej potwierdzenie swoich
kwalifikacji do prowadzenia studiów wy-
¿szych. W³adz¹ zwierzchni¹  mo¿e byæ
pañstwo, instytucja rz¹dowa b¹d� inna kra-
jowa lub zagraniczna szko³a wy¿sza.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna zo-
sta³a powo³ana do ¿ycia decyzj¹ Konferen-
cji Rektorów Uniwersytetów Polskich
(KRUP) 31 stycznia 1998 r. W sk³ad UKA
wchodzi prorektor lub inny przedstawiciel
ka¿dej uczelni bêd¹cej sygnatariuszem
Porozumienia. Kadencja UKA trwa 3 lata.
Przedstawicielem Uniwersytetu Rzeszow-
skiego w sk³adzie UKA trzeciej kadencji jest
Pani dr hab. prof. UR Ewa Orlof prorektor
ds. studenckich i akredytacji. Uniwersytec-
ka akredytacja dotyczy kierunków studiów,
a ocenie podlegaj¹ prowadz¹ce je jednost-
ki. Akredytacjê uzyskuje jednostka organi-
zacyjna dla prowadzonego przez ni¹ kie-
runku studiów. Akredytacji kierunków stu-
diów prowadzonych  przez  jednostki
szkolnictwa wy¿szego udziela KRUP na
podstawie rekomendacji UKA.

Celem dzia³alno�ci Uniwersyteckiej Komi-
sji Akredytacyjnej jest uzgodnienie i ujed-

nolicenie standardów jako�ci kszta³cenia
w ramach poszczególnych kierunków stu-
diów, stworzenie systemu akredytacji kie-
runków studiów, a tak¿e tworzenie warun-
ków dla zwiêkszonej mobilno�ci studentów.

Akredytacja uniwersytecka jest z za³o¿e-
nia dobrowolna, dotyczy tylko tych jedno-

Rola Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
w podnoszeniu jako�ci kszta³cenia

Aleksandra Fic, £ukasz Kuziorowicz

stek organizacyjnych, które �wiadomie i z
w³asnej potrzeby deklaruj¹ chêæ przyst¹pie-
nia do systemu i tym samym akceptuj¹ jego
zasady. Akredytacja udzielana przez UKA
ma charakter �zero � jedynkowy�, tzn. jest
udzielana na okres 2 lub 5 lat, albo odma-
wiana.
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8 III 1975 r. � Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet. ¯yczenia z tej
okazji sk³ada przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej Filii UMCS
w Rzeszowie doc. dr T. Opas.

Wizyta delegacji rzeszowskiej WSP w Korei Pó³nocnej w 1989 r.

Muzeum w swych zbiorach posiada niewiele za-
bytków zwi¹zanych z istnieniem Wy¿szej Szko³y Pe-
dagogicznej w Rzeszowie. Jest to fakt bardzo nie-
pokoj¹cy. Wydaje siê jednak, i¿  powoli ta nieko-
rzystna sytuacja siê zmieni, poniewa¿ swoje pami¹t-
ki ofiarowali m.in.: prof. D. Markowski, prof. prof.
T. i R. Amplowie, dr M. Rabizo-Birek, dr S. D³u-
ski. Ka¿de wiêc dzia³anie powiêkszaj¹ce zbiory
Muzeum zas³uguje na odnotowanie. Du¿¹ ilo�æ
zdjêæ oraz dokumentów przekaza³ prof. D. Markow-
ski. Otrzymane materia³y dotycz¹ ró¿nych okresów
w dziejach WSP. Czê�æ z nich pochodzi z lat 70.
XX w. �wiadcz¹ one o du¿ej aktywno�ci pracowni-
ków Uczelni, o ich wyjazdach naukowych i sta¿ach
zagranicznych. Muzeum wzbogaci³o siê te¿ o pa-
mi¹tki dotycz¹ce XI Ogólnopolskiego Zjazdu So-
cjologicznego odbywaj¹cego siê w Rzeszowie i Ty-
czynie we wrze�niu 2000 r.

Z kolei o aktywnej dzia³alno�ci �rodowiska literac-
kiego w Rzeszowie �wiadcz¹ przekazane materia³y
przez dr M. Rabizo-Birek, dra S. D³uskiego. Muzeum
otrzyma³o wiêc kwartalniki �Fraza� oraz �Nowa Oko-
lica Poetów�. Posiadamy te¿ tomiki wierszy wielu za-
s³u¿onych dla rzeszowskiej Uczelni pracowników,
w tym m.in. prof. Zdzis³awa Wawrzyniaka.

Chêæ przekazania zbiorów do Muzeum zg³osili rów-
nie¿ prof. W. Serczyk, a tak¿e prof. J. Pó³æwiartek.

Cenna jest kolekcja pami¹tek po prof. Tomaszu
Opasie. 17 marca 2004 r. pracownicy Muzeum wy-
jechali s³u¿bowo do Lublina. Celem podró¿y by³y
odwiedziny pani Stanis³awy Opas, wdowy po Pro-
fesorze. Prof. T. Opas znany by³ zw³aszcza w Lubli-
nie i Rzeszowie. Od 1972 r. kierowa³ Zak³adem Hi-
storii Teorii Pañstwa i Prawa oraz Nauk Politycz-
nych Filii UMCS w Rzeszowie. By³ równie¿ kierow-
nikiem Komisji Nauk Prawnych Towarzystwa Na-
ukowego w Rzeszowie, a tak¿e kierownikiem Kate-
dry Historii i Prawa na zamiejscowym Wydziale

Nowe zbiory Muzeum
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Jerzy Horwat, Bernadeta Szarzyñska

PAMI¥TKI MUZEUM UR

Aleksandra Fic, £ukasz Kuziorowicz, Dzia³ Spraw Studenc-
kich i Akredytacji

Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie
Lubelskim, profesorem KUL-u. W latach 1970�1975
kilkakrotnie pe³ni³ funkcjê prodziekana. By³ auto-
rem ponad 70 rozpraw i publikacji naukowych.
Zmar³ 23 maja 2001 r.

Pani Stanis³awa Opas zgodzi³a siê przekazaæ do zbio-
rów Muzeum UR wiele cennych pami¹tek. S¹ to wiêc
przede wszystkim zdjêcia dotycz¹ce ró¿nych okre-
sów ¿ycia Profesora. Jest te¿ dokumentacja archi-
walna, w tym w³asnorêczny ¿yciorys T. Opasa oraz
jego ojca Józefa. Bardzo ciekawy jest te¿ zbiór nad-
bitek artyku³ów ofiarowanych Profesorowi przez przy-
jació³ i kolegów. Niektóre z nich posiadaj¹ dedyka-
cjê lub autografy osób zaprzyja�nionych z Profeso-
rem i wskazuj¹ na kontakty T. Opasa z wieloma uczo-
nymi w kraju i za granic¹.

Procedura akredytacyjna dla okre�lone-
go kierunku studiów wszczynana jest po
zg³oszeniu przez co najmniej piêæ uniwer-
sytetów wniosków akredytacyjnych. Warun-
kiem  koniecznym, umo¿liwiaj¹cym wyst¹-
pienie o akredytacjê, jest posiadanie przez
dan¹ jednostkê wewnêtrznego systemu
oceny i podnoszenia jako�ci kszta³cenia
oraz systemu transferu punktów kredyto-
wych ECTS.

W postêpowaniu akredytacyjnym ocenê
wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce standardy ogólne:
� zgodno�æ prowadzonych zajêæ ze spe-

cjalizacj¹ naukow¹ i dorobkiem badaw-
czym prowadz¹cych zajêcia nauczycieli
akademickich,

� udzia³ kadry profesorskiej w realizacji pro-
gramu zajêæ,

� okre�lona liczba studentów danego kie-
runku studiów przypadaj¹cych na jedne-
go samodzielnego pracownika naukowe-
go, wyk³adaj¹cego na tym kierunku, za-
trudnionego na etacie w uczelni
prowadz¹cej podlegaj¹cy akredytacji kie-
runek,

� zgodno�æ programu kszta³cenia na da-
nym kierunku i poziomie studiów z zakre-
sem wiedzy, której opanowanie jest nie-
zbêdne do spe³nienia europejskich stan-
dardów wykszta³cenia,

� okre�lenie przez jednostkê organizacyj-
n¹ sylwetki absolwenta,

� posiadanie odpowiedniej infrastruktury
dydaktycznej,

� prowadzenie udokumentowanej wspó³pra-
cy z licz¹cymi siê zagranicznymi o�rod-
kami naukowymi.
Jednostki, które pozytywnie przesz³y

przez proces akredytacji otrzymuj¹ od UKA
certyfikat jako�ci. Jest on wyró¿nikiem naj-
wy¿szej jako�ci edukacji, a jego posiada-
cze tworz¹ elitarny klub.

Jednostki prowadz¹ce akredytowany kieru-
nek maj¹ prawo do umieszczania na swoich
�firmówkach� oraz we wszelkich materia³ach in-
formacyjnych logo Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej wraz ze stosownym opisem
o udzielonej akredytacji.

Dotychczasowe do�wiadczenia dowodz¹,
¿e �rodowiskowe komisje akredytacyjne
odgrywaj¹ bardzo istotn¹ rolê w procesie
doskonalenia nauczania w szko³ach wy¿-
szych. Powinny byæ one trwa³ym elemen-
tem systemu zapewniania jako�ci kszta³ce-
nia w polskich uczelniach, niezale¿nie od
centralnego organu akredytacyjnego.
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Marsza³kowie Napoleona, anegdoty i ciekawostki
Pawe³ Korzeniowski

O Napoleonie Bonaparte s³yszeli wszyscy, natomiast
niewiele wiemy o jego marsza³kach. Z regu³y pozo-
stawali w cieniu �boga wojny� i jedynie znawcy te-
matu potrafi¹ powiedzieæ o nich cokolwiek wiêcej.
A byli to ludzie nieprzeciêtni, nie tylko je¿eli chodzi
o sprawy zwi¹zane z wojaczk¹, ale tak¿e, a mo¿e
i przede wszystkim, byli to ludzie o nieprzeciêtnych
osobowo�ciach.

Marsza³ek  Pierre  Augereau (1757�1816) nie by³
zbyt wybijaj¹cym siê wojskowym, ale za to bardzo
interesuj¹cym cz³owiekiem. By³ synem murarza i w
m³odo�ci próbowa³  ró¿nych zawodów. By³ m.in. lo-
kajem markiza Bassampierre�a, lecz wyrzucono go
za uwiedzenie pokojówki, nastêpnie by³ kelnerem
w Palais-Royal, gdzie uwiód³ kelnerkê. Po tej wpad-
ce wst¹pi³ do armii burgundzkiej, lecz d³ugo tu  miej-
sca nie zagrza³ � posprzecza³ siê z oficerem, dosz³o
do pojedynku. Oficera pochowano z wszelkimi ho-
norami, a  Augereau musia³ uciekaæ. Nastêpnie s³u-
¿y³ w wielu armiach europejskich, m.in. pruskiej i ro-
syjskiej (s³u¿y³ pod Suworowem), z których do�æ szyb-
ko dezerterowa³. Gdy nie ucieka³ z kolejnych armii,
zajmowa³ siê uwodzeniem kobiet i pojedynkami, a ¿e
i w jednym i w drugim by³ niez³y, przez to nie zjedny-
wa³ sobie przyjació³. Po wybuchu rewolucji we Fran-
cji wst¹pi³ do armii francuskiej i o dziwo nie uciek³
z niej, a ¿e mia³ szczê�cie, do�æ szybko awansowa³,
a Napoleon uczyni³ go nawet marsza³kiem, mimo i¿
Augereau wybitnym wojskowym nie by³.

Z kolei Louis Nicolas Davout (1770�1823) by³ ca³-
kowitym przeciwieñstwem Augereau. Pochodzi³ ze
starej burgundzkiej rodziny szlacheckiej o silnych tra-
dycjach ¿o³nierskich. Przed rewolucj¹ jego nazwi-
sko pisa³o siê d�Avout. Cz³owiek o silnej osobowo-
�ci, niezachwianej postawie moralnej, bezkompro-
misowy, je¿eli chodzi o lojalno�æ i uczciwo�æ.
Podobno nigdy nie ukrad³ ani franka, co w porówna-
niu do innych marsza³ków jest czym� niezwyk³ym.
Podobno, gdy Davout popad³ w k³opoty finansowe
Napoleon, widz¹c, ¿e marsza³ek sam nie poprosi go
o pomoc, mia³ powiedzieæ nastêpuj¹ce s³owa �(�)
muszê mu daæ, przecie¿ sam sobie nie we�mie�.
Bardzo rzetelny i dba³y o swych ¿o³nierzy, jego korpus
by³ zawsze najlepiej wyekwipowany i wyszkolony
w ca³ej Wielkiej Armii i niewiele ustêpowa³ Gwardii.
Uwa¿any za najwybitniejszego dowódcê, obok Na-
poleona, który podobno by³ o niego zazdrosny. Pod
Auerstadt (1807) pokona³ g³ówne si³y pruskie, mimo
i¿ mia³ dwukrotnie s³absze oddzia³y od Prusaków, a w
1809 r. zwyciê¿y³ Austriaków pod Eckmühl. Cesarz
za te zas³ugi nada³ mu tytu³ ksiêcia Auerstadt
i Eckmühl. W 1812 r. podczas odwrotu z Moskwy Na-
poleon nies³usznie obwini³ go za rozbicie korpusu
Ney�a pod Krasnem, a mimo to w 1813 r. Davout
broni³ Hamburga nawet po abdykacji Napoleona.
Gdy po klêsce pod Waterloo zwolennicy cesarza kry-
tykowali marsza³ka Ney�a to w³a�nie Davout stan¹³
w jego obronie, mimo i¿ szczerze siê nienawidzili.

Z kolei marsza³ek Jean Lannes (1769�1809) by³
jedyn¹ osob¹, która mog³a otwarcie krytykowaæ sa-

mego Napoleona, który ceni³ go sobie nie tylko jako
dowódcê, ale i jako przyjaciela. Niezwykle lojalny,
doskona³y wojskowy, walczy³ pod Austerlitz, Napole-
on nada³ mu tytu³ ksiêcia Montebello. Zgin¹³ pod
Essling, gdy kula armatnia urwa³a mu nogê. Podob-
no, gdy Napoleon dowiedzia³ siê o �mierci Lannes�a
po raz drugi i ostatni w ¿yciu zap³aka³. (Pierwszy raz,
gdy dowiedzia³ siê o �mierci Desaixa pod Marengo
w 1800). Ostatnie s³owa marsza³ka mia³y brzmieæ
tak: �Sire, za chwilê stracisz cz³owieka, który ciê ko-
cha³�.

Joachim Murat (1767�1815) to  najbarwniejsza
postaæ epoki napoleoñskiej. By³ 11. dzieckiem obe-
r¿ysty i pocz¹tkowo by³ przeznaczony do stanu du-
chownego, lecz wyrzucono go z seminarium. I chy-
ba dobrze, bo zas³yn¹³ jako doskona³y dowódca ka-
walerii. Wielu uwa¿a, ¿e Murat nie by³ w pe³ni
zrównowa¿onym cz³owiekiem, ale zwa¿ywszy, ¿e by³
kawalerzyst¹, mo¿na to uwa¿aæ za zaletê. Niejedno-
krotnie jego zaskakuj¹ce szar¿e i z pozoru szalone
zachowania decydowa³y o zwyciêstwach. Podobno
kozacy, bêd¹c pod wra¿eniem jego postawy, uczynili
go swym atamanem. Sam kiedy� powiedzia³ do Na-
poleona: �Panie, moja g³owa nie na wiele ci siê przy-
da, lecz moje ramiê jest do twych us³ug�. By³ niezwy-
kle zami³owany w bogatych strojach, chyba nigdy
nie ubra³ regulaminowego munduru, a gdy Napole-
on uczyni³ go Wielkim Admira³em Francji (chocia¿ Pawe³ Korzeniowski, student III roku historii

nie mia³ bladego pojêcia o marynarce), Murat sam
zaprojektowa³ oficjalny mundur galowy. O¿eni³ siê
z siostr¹ Napoleona, Karolin¹. Napoleon uczyni³ go
Wielkim Ksiêciem Bergu i Kliwii, a nastêpnie kró-
lem Neapolu. Ostatecznie, gdy upadek Napoleona
by³ przes¹dzony, przeszed³ na stronê koalicji antyna-
poleoñskiej, co jednak go nie uratowa³o, zosta³ roz-
strzelany przez swych poddanych, a jego ostatnie s³o-
wa brzmia³y �Oszczêd�cie g³owê, celujcie w serce!�.

A ostatnie slowa marsza³ka Neya (którego rozstrze-
lano podobnie jak Murata) brzmia³y �Niech ¿yje Fran-
cja! Towarzysze, prosto w serce!�. Natomiast Berna-
dotte za³o¿y³ dynastiê panuj¹c¹ w Szwecji do dzi�.
Tak¿e wiele jest wspomnieñ o genera³ach napole-
oñskich.  Na przyk³ad gen. Rapp pod Austerlitz przy-
prowadzi³ Napoleonowi zwi¹zanego na postronku
dowódcê gwardii rosyjskiej. Ten sam Rapp by³ naj-
czê�ciej rannym ¿o³nierzem w historii (³¹cznie chy-
ba 27 razy), gdy znoszono go z pola bitwy pod Mo¿aj-
skiem, Napoleon widz¹c go, powiedzia³: �co, znowu
ranny, Rapp, jeste� jak zwykle niepoprawny�. Z kolei
gen. Lasalle, najlepszy huzar Francji, powiada³, ¿e
dobry huzar nie powinien do¿yæ trzydziestki; zgin¹³
w 1809 r. pod Wagram prowadz¹c z fajk¹ w rêku
swoich kirasjerów. Mia³ 34 lata. Pó�niej ¿artowano,
¿e ¿y³ cztery lata na kredyt.

Wydarzy³a siê rzecz prawie niebywa³a (niespotyka-
na). Co�, czego w polskim kinie dawno nie by³o.
Pojawi³ siê lekki, bezpretensjonalny film, który nie
jest polsk¹ (a w dodatku historyczn¹) superproduk-
cj¹, a na który ludzie wal¹ drzwiami i oknami. Aby go
obejrzeæ trzeba by³o staæ w d³ugich kolejkach do kasy.
A wszystko za spraw¹ �Nigdy w ¿yciu!�, na podstawie
bestsellerowej powie�ci (o takim samym tytule) Ka-
tarzyny Grocholi.

W czym tkwi magia tego obrazu? Krytycy pastwi¹
siê nad tym filmem, nie pozostawiaj¹c na nim su-
chej nitki, zarzucaj¹c brak realizmu i prawdy w rela-
cjach uczuciowych, i do znudzenia powtarzaj¹, ¿e
trudno doszukaæ siê wiarygodnego portretu 40-la-
tek. Niektórzy pisz¹, ¿e tej komedii romantycznej
brak� dramatu (!).

By³em i widzia³em. I jako przedstawiciel gorszego
gatunku jestem pod wra¿eniem. Tym bardziej ¿e
temu filmowi przykleja siê etykietkê �babskiego�. Dla
mniej zorientowanych nale¿y siê krótkie streszcze-
nie. �Nigdy w ¿yciu!� to historia prawie czterdziesto-
letniej kobiety � Judyty (subtelnie zagranej przez Da-

nutê Stenkê), która porzucona przez mê¿a (ach ci
mê¿czy�ni), bez mieszkania i z dorastaj¹c¹, ale jak-
¿e du¿o wiedz¹c¹ o sprawach damsko � mêskich
córk¹ Tosi¹ (Joanna Jab³czyñska) postanawia roz-
pocz¹æ ¿ycie od nowa. Rozpoczyna od wybudowa-
nia domu. Poza córk¹, jej oparciem w d¹¿eniu do
realizacji marzeñ jest najlepsza przyjació³ka Ula (Jo-
anna Brodzik). Judyta buduje swój w³asny i piêkny
domek na uboczu, a w tzw. miêdzyczasie� zako-
chuje siê w nowym facecie o jak¿e rajskim imieniu
Adam (i tutaj obecny jest amant ma³ego i du¿ego
ekranu � Artur ¯mijewski).

W tym filmie wszystko jest piêkne. Piêkni s¹ ludzie
(no, mo¿e poza mê¿em Judyty), s¹ piêknie ubrani
(bardzo modnie i m³odzie¿owo jak na swój wiek),
piêkne s¹ wnêtrza, takie nowoczesne, pe³ne przepy-
chu i piêkne s¹ plenery, od których nie sposób ode-
rwaæ oczu. W �Nigdy w ¿yciu!� Warszawa i okolice
wygl¹daj¹ piêkniej ni¿ Nowy Jork na niejednym fil-
mie. To wszystko sprawia, ¿e ulegamy temu, co wi-
dzimy na ekranie i niczym pod hipnoz¹ dajemy siê
temu porwaæ i unie�æ wysoko. To bardzo �kolorowy�

Czy �Nigdy w ¿yciu�
siê nie zdarzy?

Dominik Nykiel
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Ko³o Naukowe Studentów Archeologii dzia³a
od roku 1999. Wówczas te¿ okre�lono priory-
tet dzia³añ tej organizacji: rozpowszechnianie
wiedzy archeologicznej, a tak¿e poszerzanie
naukowych zainteresowañ cz³onków Ko³a.
Pierwszym krokiem w tym kierunku by³o zapro-
szenie mgra Gancarskiego, dyrektora Muzeum
Podkarpackiego w Kro�nie, który wyg³osi³ refe-
rat na temat kultury Otomani. By³o to spotkanie
wyj¹tkowo cenne dla studentów archeologii,
w Polsce  niewiele jest  publikacji na ten temat.
Do pierwszych wa¿nych osi¹gniêæ naszego
Ko³a nale¿y tak¿e nawi¹zanie kontaktu ze stu-
dentami archeologii Uniwersytetu Poznañskie-
go oraz Uniwersytetu w Lublinie.

W  2000 r. trójka studentów (£ukasz Stachurski,
Krzysztof S³owik i Anna Lasota) uczestniczy³a
w miêdzynarodowej konferencji studentów arche-
ologii, zorganizowanej w Poznaniu. Wyg³osili oni
referaty na temat funkcjonowania archeologii w spo-
³eczeñstwie. Pó�niej cz³onkowie naszego Ko³a
prezentowali referaty na naukowych konferencjach
w Kro�nie, Lednicy oraz Gdañsku. W listopadzie
ubieg³ego roku dwa odczyty zosta³y zaprezento-

wane na konferencji archeologicznej w Kro�nie,
dotycz¹cej okresu rzymskiego w polskich Karpa-
tach. Cztery rozprawy naukowe naszych cz³onków
s¹ opublikowane, w druku znajduje siê kolejnych
sze�æ. Tegoroczne referaty równie¿ czekaj¹ na
swoj¹ publikacjê.

W latach 2001/2002 uda³o siê zrealizowaæ dwa
istotne za³o¿enia programowe Ko³a. Brali�my
udzia³ w wyje�dzie zorganizowanym przez pro-
fesorów J. Machnika oraz S. Czopka do Ko-
szyc. Mieli�my wówczas okazjê zwiedziæ prze-
krojow¹ wystawê archeologiczn¹ od epoki ka-
mienia do XIX wieku, a tak¿e obejrzeæ grodzisko
kultury Otomani w Ni�nej My�li. Dot¹d to wyj¹t-
kowe stanowisko znali�my jedynie z publikacji.

Kolejny wyjazd  zorganizowano do Pragi na
wystawê pt. �Europa w roku 1000�. Zgromadzo-
no tu wyj¹tkowe eksponaty z Czech, Wêgier,
S³owacji, Niemiec oraz Polski. Wówczas zwie-
dzili�my nie tylko ekspozycjê, ale równie¿ naj-
wa¿niejsze zabytki stolicy Czech; miêdzy inny-
mi rezerwat archeologiczny znajduj¹cy siê pod
dziedziñcem katedry �w. Wita na Hradczanach
oraz unikatowe w Europie pozosta³o�ci romañ-
skich domów mieszkalnych.

W maju 2003 r. KNSA zorganizowa³o wyjazd
14 osób do Niemiec, na  wystawê w Bevern,
której wspó³organizatorem by³ prof. dr hab.
A. Kokowski. Ekspozycja obejmowa³a najcie-
kawsze zabytki zwi¹zane z ludem Wandalów,

Byli�my nie tylko
w Muzeum Pergamonu

Anna Lasota

Dominik Nykiel, student II roku filologii polskiej

film, pe³en ciep³a, z du¿¹ dawk¹ s³odyczy i humoru.
Ogl¹daj¹c go �nie bol¹ nas uszy� od dennych, sztam-
powych dialogów, które niestety czêsto s¹ powszech-
ne w rodzimych produkcjach. Tutaj dialog jest dyna-
miczny, dowcip ciêty, a wrêcz chwilami �odwa¿ny�
(spostrze¿enia seksualne filmowej córki Tosi na te-
mat ch³opaków i porady dla mamy). A w dodatku
wszystko ³adnie sfilmowane przez Tomasza Dobro-
wolskiego i oprawione znanymi i �wie¿ymi przeboja-
mi, jak chocia¿by utwór �¯a³ujê� Eweliny Flinty.

Bije te¿ z tego filmu pewnego rodzaju naiwno�æ,
wyidealizowanego �wiata, trochê utopijnego, ale tak¹
naiwno�æ przyjemnie siê ch³onie. I to w dodatku ca-
³ym sob¹. I naprawdê nie ma potrzeby klasyfikowaæ
tego filmu i zarzucaæ mu, ¿e jest �babski�. Teraz filmy
s¹ jak spodnie � przeznaczone zarówno dla mê¿-
czyzn jak i kobiet. I wierzcie mi, ¿e niektórzy panowie
bardziej ¿ywio³owo reagowali na to co dzieje siê na
ekranie ni¿ panie. Nie jest to co� nienormalnego.
Film zosta³ zrobiony jako lekkostrawny, po obejrze-
niu którego ma siê uczucie b³ogiej syto�ci. Takie
dzie³o ku pokrzepieniu serc. Na pocz¹tku XXI wieku.
Mo¿e nie dla wszystkich, ale na pewno dla wiêkszo-
�ci. Bo tutaj stopieñ podobania siê (albo nie) zale¿y
od umiejêtnego (tj. odpowiedniego) podej�cia do
tego filmu. Natomiast wychodz¹c z sali kinowej do
szarej rzeczywisto�ci, gdzie jest zdecydowanie mniej
barw ni¿ w tym filmie, na pewno, chocia¿ na chwilê,
na jaki� czas, pozostanie u�miech na twarzy.

wypo¿yczone z muzeów z Niemiec i Polski.
Przy okazji niejako byli�my tak¿e w Hildeshe-
im. Znajduj¹ siê tu dwa wa¿ne zabytki architek-
toniczne: romañska katedra oraz ko�ció³ �w.
Andrzeja z XIV w.

Dalszym etapem w naszej wycieczce by³o
zwiedzanie Muzeum Pergamonu w Berlinie.
Czterogodzinny pobyt w tym niesamowitym
miejscu pozwoli³ zapoznaæ siê nam z architek-
tur¹ i najwa¿niejszymi zabytkami Staro¿ytnej
Grecji, Rzymu i Bliskiego Wschodu.

W lipcu i sierpniu ub. r. piêciu cz³onków na-
szego Ko³a, we wspó³pracy z pracownikami In-
stytutu Archeologii i Muzeum Okrêgowego
w Rzeszowie, bra³o udzia³ w wykopaliskach ar-
cheologicznych na stanowisku w miejscowo�ci
Olchowa. Studenci mieli okazjê poszerzyæ swo-
je umiejêtno�ci praktyczne przez kontrolowanie
i sporz¹dzanie dokumentacji terenowej. Wyko-
paliska te pozwoli³y rozpoznaæ sytuacjê osad-
nicz¹ na tym terenie w okresie neolitu oraz
w okresie wp³ywów rzymskich.

Dzia³alno�æ naszego Ko³a to nie tylko wyjaz-
dy. Na zebraniach, organizowanych, co dwa ty-
godnie, przedstawiamy referaty, a to zachêca
do dyskusji. Ponadto bardzo szczegó³owo
omawiamy realizacjê podjêtych zadañ i  wyzna-
czamy  sobie nowe.

 Istniej¹cy w naszym Kole podzia³ ról bardzo
usprawnia realizacjê za³o¿eñ.

Anna Lasota, prezes Ko³a Naukowego Studentów
Archeologii
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Potrzebê (u)�miechu ludzko�æ dostrzega-
³a ju¿ od zamierzch³ych czasów. Jej apro-
bata siêgnê³a zenitu w dziele J. Huizingii
pt. Homo Ludens. Ksi¹¿kê tê z miejsca po-
lecam wszystkim, dla których humor, do-
bra zabawa to wa¿ny element ¿ycia.

Mora³ p³yn¹cy z lektury tego dzie³a obrali
sobie za motto studenci z  Samorz¹du Stu-
dentów Wydzia³u Filologicznego. Wiedzieli
o tym, ¿e to co zaplanowali mo¿e wyda-
rzyæ siê tylko jednego dnia � 1 kwietnia,
czyli w �Prima Aprilis�. Tradycja tego dnia
dopuszcza bowiem wszelkiej ma�ci ¿arty,
wyg³upy, zabawne sytuacje, (ob)scenicz-
ne gesty. Mo¿liwo�ci te zosta³y wykorzy-
stane przez aktyw Wydzia³u Filologiczne-
go podczas cyklicznej ju¿ imprezy �Powia-
³o wiosn¹�. Rozpiêto�æ programu tego
przedsiêwziêcia by³a olbrzymia, wiêc ka¿-
dy znalaz³ dla siebie co� �miesznego. Do-
datkowym atutem �wiêtowania by³y godzi-
ny dziekañskie, dane przez Pana prof.
dra hab. Stanis³awa Uliasza, dziekana
Wydzia³u Filologicznego. Szkoda tylko,
¿e  wiêksza czê�æ ¿aków Wydzia³u Filolo-
gicznego wziê³a informacje o imprezie  za
primaaprilisowy ¿art. Plusem jest to, i¿
zarówno �nabrani� jak i ci, którzy �oszukaæ
siê nie dali� pojawili siê wspólnie oko³o
21.00 w naszym Klubie Studenckim �Pod
Palm¹�.

Maraton u�miechu rozpocz¹³ siê konkur-
sem audiotele, w wyniku którego studenci
zdecydowali, ¿e gwiazd¹ wieczoru bêdzie
nie Krzysiek Zaleski (jak to widnia³o na,
plakacie), ale...Micha³ Wi�niewski z ze-
spo³em ICH TROJE w nieco odmiennym
sk³adzie ni¿ zazwyczaj. Grupa przypomnia-
³a swoje najwiêksze przeboje, rozgrzewa-
j¹c do czerwono�ci spragnion¹ widowiska
publiczno�æ. Bisom nie by³o koñca.

Gdy Ich Troje schodzi³o ze sceny, wbie-
gli na ni¹ arty�ci Baletu Nowosybirskiego.
Zaprezentowali brawurowy uk³ad chore-
ograficzny do utworu �Jezioro ³abêdzie� Pio-
tra Czajkowskiego. Niektóre bardzo kunsz-
towne, a zarazem karko³omne figury wy-

�miali siê
do rozpuku

Artur Tylmanowski

Organizatorem XII Ogólnopolskiego Zjazdu History-
ków Studentów, który odby³ siê w Zielonej Górze
w dniach 22�25 marca 2004 r. by³o Ko³o Naukowe
Historyków Studentów Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. Obrady odbywa³y siê w 10 sekcjach tematycz-
nych:
� sekcja historii staro¿ytnej
� sekcja historii �redniowiecznej � dzieje Ko�cio³a

i religii
� sekcja historii �redniowiecznej � dzieje polityczne

i spo³eczne
� sekcja historii XVI-XVIII wieku
� sekcja historii XIX wieku
� sekcja historii XX wieku � dzieje polityczne
� sekcja historii XX wieku � dzieje spo³eczno-go-

spodarcze
� sekcja historii wojskowo�ci
� sekcja historii kobiet
� sekcja nauk pomocniczych historii.

W XII Zje�dzie wziêli udzia³ przedstawiciele 24 kó³
naukowych studentów historii z o�rodków akademic-
kich  ca³ego kraju. Inauguracja obrad nast¹pi³a w po-
niedzia³ek (22 marca)  w auli Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Uczestników powita³a przewodnicz¹ca
KNHS, a wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ dyrektor In-

Do repertuaru organizowanych przez Samorz¹d Stu-
dentów Wydzia³u Filologicznego przedsiêwziêæ we-
sz³y ju¿ na trwa³e spotkania z lud�mi kultury. Do tej
grupy nale¿¹ niew¹tpliwie muzycy zespo³ów: HABA-
KUK, PROLETARYAT, FARBEN LEHRE. Pierwszy
zespó³ to obecnie jedna z najwiêkszych nadziei pol-
skiego �regae�, drugi to legenda mocnego rockowe-
go grania, którego utwory, takie jak �Hej, naprzód
marsz�, czy �Proletaryat� nuci³a swego czasu prawie
ca³a polska m³odzie¿. Trzeci za� to graj¹ca punk-
rocka polska grupa maj¹ca na swym koncie kon-
certy u boku takich gwiazd jak: Die Toten Hosen,
GBH, U.K SUBS, Vibrators. Nazwê zaczerpnêli z Kwia-
tów polskich Juliana Tuwima.

12 marca 2004 r. zostali �sprowokowani� i poja-
wili siê w Klubie Studenckim �Pod Palm¹�. Od sa-
mego pocz¹tku g³ównym za³o¿eniem spotkania
mia³a byæ dyskusja na tematy, które dotycz¹ muzyki
wykonywanej przez poszczególne grupy. Jednym
z ciekawszych pytañ by³a kwestia obecno�ci utwo-
rów w postaci plików w formacie mp3, w globalnej
sieci, jak¹ jest Internet. Sednem sprawy by³y pyta-
nia o nielegalne posiadanie nielicencjonowanych
utworów muzycznych na �twardych dyskach� kom-

�Pankregeparty�
w Klubie �Pod Palm¹�
Artur Tylmanowski

puterów. Muzycy twierdzili zgodnie, ¿e obecno�æ
w komputerach �niewielkiej liczby� ich piosenek nie
jest �wielkim z³em�, ale ju¿ nagrywanie ca³ych p³yt,
a przede wszystkim ich nielegalna dystrybucja, jest
po prostu okradaniem zespo³ów z nale¿nych im tan-
tiem i tego rodzaju dzia³ania s¹ po prostu przestêp-
stwem.

Wojciech Wojda zaskoczy³ wszystkich, mówi¹c,
¿e wraz ze swoj¹ grup¹ FARBEN LEHRE udostêp-
nili w Internecie spor¹ liczbê utworów w³a�nie do...
��ci¹gniêcia� przez osoby zainteresowane!

Nie brak³o te¿ pytañ zwi¹zanych z... Rzeszowem.
Arty�ci opowiadali swym fanom o licznych zabaw-
nych sytuacjach, jakich do�wiadczyli podczas wy-
stêpów w naszym, mie�cie, a tak¿e... w akademi-
kach przy ulicy Cichej. Na sali panowa³a bardzo
lu�na atmosfera, a muzycy chêtnie pozowali do pa-
mi¹tkowych zdjêæ, a tak¿e podpisywali gad¿ety zwi¹-
zane ze swoj¹ sceniczn¹ dzia³alno�ci¹. Czêsto-
chowski HABAKUK, pabianicki PROLETARYAT
i p³ocki FARBEN LEHRE bardzo serdecznie podziê-
kowa³y za zaproszenie, poczêstunek oraz niezapo-
mniane chwile w Klubie Studenckim �Pod Palm¹�.
Artur Tylmanowski, student V roku filologii polskiej

stytutu Historii, prof. dr hab. Wojciech Strzy¿ewski.
Uczestników spotkania serdecznie powita³a dr Jo-
anna Karczewska, opiekun Ko³a Naukowego Hi-
storyków Studentów UZ. Po zakoñczeniu uroczystej
inauguracji uczestnicy zjazdu udali siê na  bankiet
do �Palmiarni�. W nastêpnych dniach obradowano
w sekcjach  tematycznych.

Ko³o Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego reprezentowa³y dwie osoby:  Agniesz-
ka Duda, która wyg³osi³a referat: �Jakub Szela � kon-
trowersyjna postaæ wydarzeñ z roku 1846 (sekcja XIX
wieku) i Krystian Sroka � referat �Udzia³ Wincente-
go Witosa w dzia³alno�ci Frontu Mores� (Sekcja XX
wieku � dzieje polityczne).

Organizatorzy zadbali te¿ o wype³nienie czasu wol-
nego uczestnikom zjazdu; 23 marca by³a  wycieczka
do Zielonogórskiego Parku Etnograficznego w Ochli,
w �rodê do Muzeum Archeologicznego �rodkowe-
go Nadodrza w �widnicy oraz do Muzeum Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Górze.

W ostatnim dniu Zjazdu w Zielonej Górze  wybra-
no organizatora spotkania historyków studentów
w przysz³ym roku. Bêdzie nim Ko³o Naukowe Histo-
ryków Studentów Uniwersytetu Gdañskiego.

Byli�my na XII Ogólnopolskim
Zje�dzie Historyków Studentów

Agnieszka Duda

Agnieszka Duda, studentka III roku historii
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GAZETA

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

Nasza spo³eczno�æ studencka to prawie 23 tysi¹ce
osób, w�ród których mo¿na spotkaæ  i takich o krañco-
wo odmiennych pogl¹dach na temat narkomanii. Dla-
tego, maj¹c na uwadze dobro studentów, Samorz¹d
UR w ostatnim czasie sporo uwagi po�wiêci³ przeko-
nywaniu studentów o szkodliwo�ci u¿ywania wszelkie-
go rodzaju �rodków odurzaj¹cych.

W minionym roku akademickim wprowadzono w ¿y-
cie program o nazwie �STUDENCI PRZECIWKO
WYPADKOM I NARKOTYKOM�. Scenariusz przewi-
dywa³ organizacjê cyklu koncertów muzycznych w kil-
kunastu miejscowo�ciach Podkarpacia. W ramach
tych spotkañ przedstawiciele w³adz lokalnych i policji
informowali o zagro¿eniach zwi¹zanych z u¿ywaniem
narkotyków, przebywania w grupach podwy¿szonego
ryzyka, subkulturach, itp. W trakcie realizacji projektu od-
wiedzili�my takie miasta, jak � Kolbuszowa, £añcut, Lu-
baczów � oraz kilka miejscowo�ci z dwóch powiatów:
mieleckiego i tarnobrzeskiego. Do udzia³u w tym przed-
siêwziêciu zaprosili�my Redakcjê Gazety �Korso� z Miel-
ca. Przedstawiciele czasopisma od d³u¿szego czasu
wspieraj¹ tego typu inicjatywy spo³eczne.

Ostatnio rozpowszechniano w mediach nie-
pokoj¹c¹ informacjê o ewentualnej mo¿liwo-
�ci dzia³ania w akademikach Uniwersytetu
ludzi rozprowadzaj¹cych narkotyki. W tej sy-
tuacji, przy wspó³pracy z w³adzami Uniwer-
sytetu, dopracowali�my system ochrony
w domach studenckich. Stosowana jest sku-
teczniejsza forma kontrolowania i weryfika-
cji osób wchodz¹cych na teren akademików.

Znane jest tak¿e stanowisko Zarz¹du Samorz¹-
du Studentów w kwestii mo¿liwo�ci dzia³añ ope-

racyjnych policji na terenie domów studenckich.
Uchwa³¹ Parlamentu Studentów z 18 marca br.
nie wyra¿ono zgody na swobodne wej�cie funk-
cjonariuszy Policji na teren akademików w sytu-
acji podejrzenia osób przebywaj¹cych w DS-ach
lub ich mieszkañców o posiadanie narkotyków.
Podtrzymano tym samym sprawdzon¹ dotychczas
zasadê konieczno�ci uzyskania zgody zaintereso-
wanych s³u¿b ze strony w³adz rektorskich. Ostat-
nio powtórzyli�my dla ogó³u studentów prezenta-
cjê spektaklu teatralnego o tematyce antynarkoty-
kowej i antyalkoholowej. Wspomniana sztuka by³a
zatytu³owana �Widokówka z Sodomy�. Na spotka-
nie 22 marca w Auli Uniwersytetu zaprosili�my stu-
dentów i wyk³adowców UR. Wcze�niej w UR za-
prezentowano spektakl �Ostatni odlot Metysa�.

W tym semestrze przewidujemy przedstawiæ na fo-
rum lokalnego o�rodka akademickiego akcjê spo³ecz-
n¹ w postaci cyklu prelekcji. Nazwali�my j¹: �STU-
DENCI PRZECIWKO NARKOTYKOM�. Ca³o�æ pro-
gramu poprowadzimy pod patronatem honorowym
Pani prof. Ewy Orlof, prorektora ds. studenckich i akre-
dytacji w UR. Wyk³ady profilaktyczne wyg³osz¹ przed-
stawiciele nauki z kilku dziedzin: patologii spo³ecznej,
pedagogiki resocjalizacyjnej i socjologii. O zabranie
g³osu w naszych rozwa¿aniach poprosimy tak¿e przed-
stawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszo-
wie. Do wspó³pracy zapraszamy Samorz¹dy Studen-
tów pozosta³ych uczelni rzeszowskich, Centrum
Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych i lokalny o�ro-
dek Karanu.

Nowa akcja
Samorz¹du Studenckiego
Grzegorz Rze�nik

Grzegorz Rze�nik, sekretarz Samorz¹du Studentów UR

konywane przez baletmistrzów zapar³y
dech w piersiach u niejednej siedz¹cej na
sali osoby. Prywatnie ch³opaki s¹ wielkimi
fanami P. Czajkowskiego i pracuj¹ nad za-
³o¿eniem internetowego fanklubu wielkie-
go kompozytora. Fakt, i¿ na co dzieñ s¹
studentami Instytutu Filologii Rosyjskiej
sprzyja ich dodatkowej mobilizacji! Wio-
senne przes³anie mia³ równie¿ wystêp ka-
baretu �ETAM�.

Jeszcze wiêkszym zainteresowaniem
cieszy³a siê aukcja przedmiotów nale¿¹-
cych do ... w³adz oraz administracji UR.
Pracownicy nauki oraz administratorzy na-
szej Alma Mater byli bardzo hojni w kwe-
stii fantów przeznaczonych na ow¹ licyta-
cjê. Pod m³otek posz³y m.in.: ksi¹¿ki,
wydawnictwa, rze�by, bloczek na obiad
z jad³ospisem, a tak¿e rzeczy osobiste na-
le¿¹ce do wyk³adowców, takie jak: okula-
ry, krawat i rêkawiczki �na rower�. Chêtnych
do zakupu tych bezcennych przedmiotów
nie brakowa³o. Podczas aukcji panowa³a
atmosfera rodem z sesji gie³dowej na...
Wall Street!

Ostatnim punktem programu �Powia³o
wiosn¹� by³ wystêp zespo³u studentów In-
stytutu Muzyki UR �HA£GAS BAND�. Mu-
zycy zaprezentowali zgromadzonym i�cie
�biesiadny� zestaw piosenek, a w Klubie
Studenckim �Pod Palm¹� do pó�nych go-
dzin bawili siê studenci omotani �wiosen-
nym powiewem�.

Artur Tylmanowski, student V roku filologii polskiej
Zdjêcie: Waldemar Wierzgacz, III rok socjologii

 Imprezê zabezpiecza³a profesjonalna ochrona
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Jeste�my studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego
i systematycznie uczestniczymy w pracach badaw-
czych prowadzonych w ramach Ko³a Naukowego
Ekonomistów, w trzech sekcjach dzia³aj¹cych przy
Katedrze Agroekologii: Sekcji Agroekologii (opiekun
dr Marta Pisarek); Biologicznych Metod Ochrony Ro-
�lin (o. dr Ewa Stompor-Chrzan) oraz Ochrony �ro-
dowiska Rolniczego (o. dr Janina B³a¿ej). W  marcu
2004 r. brali�my udzia³ w III Miêdzynarodowej i IV Ogól-
nopolskiej M³odzie¿owej Konferencji Naukowej, �Eu-
ropa � Ekorozwój � M³odzie¿ � Edukacja�, zorganizo-
wanej przez Sekcjê Rolnictwa Ekologicznego i Agro-
turystyki �SIEWCA� oraz Katedrê Ogólnej Uprawy Roli
i Ro�lin  Akademii Rolniczej we Wroc³awiu.

Wyprawê do Wroc³awia rozpoczêli�my wczesnym
rankiem 17 marca z dworca PKP w Rzeszowie. Podró¿
okaza³a siê d³uga i mêcz¹ca, ale poniesiony trud op³a-
ci³ siê. Wroc³aw powita³ nas wiosenn¹, s³oneczn¹ po-
god¹. Przepe³nieni ciekawo�ci¹ ruszyli�my na podbój,
jak siê pó�niej okaza³o, piêknego miasta. Bez mapy w rê-
ku i bez przewodnika zwiedzali�my Wroc³aw, kieruj¹c
siê intryguj¹cymi nazwami ulic, jak np.: Wiêziennicza,
No¿ownicza, Ku�nicza, Kotlarska, £aciarska. Spaceru-
j¹c po wroc³awskim rynku zachwycali�my siê piêknymi
fasadami kamieniczek, monumentalnym charakterem
gmachu Uniwersytetu, ratuszem i, o dziwo, atrakcyjnie
wkomponowan¹ nowoczesn¹ architektur¹. Nasze sto-
py przekroczy³y 5  s³ynnych wroc³awskich mostów (Tum-
ski, Piaskowy, Zwierzyniecki, Pokoju i najpiêkniejszy �
Grunwaldzki, na którym mo¿na by³o poczuæ siê jak
w Londynie). Dane nam by³o równie¿ obejrzeæ prze-
piêkn¹ Panoramê Rac³awick¹.

W czwartek � 18. marca odby³a siê zasadnicza czê�æ
tegorocznej Konferencji Naukowej, przeprowadzonej
pod has³em: �Przysz³o�æ rolnictwa ekologicznego
w Europie �rodkowowschodniej po przyst¹pieniu kra-
jów Europy �rodkowowschodniej do Unii Europej-
skiej�. Zgromadzi³a ona blisko 100 uczestników z ró¿-
nych instytucji krajowych i zagranicznych reprezentu-
j¹cych wy¿sze uczelnie, pracowników naukowych

parków krajobrazowych i IUNG-u. Wyg³oszono 21 re-
feratów, w tym 4 naszego autorstwa. Referaty wsparte
prezentacj¹ multimedialn¹ wyg³osi³y: Jolanta Zaj¹c
� �Metody utrwalaj¹ce równowagê przyrodnicz¹
w agroekosystemach�; Barbara Buczek - �Stan go-
spodarstw w gminie Krempna, w powiecie jasiel-
skim�; Anna My�liwiec - �Wp³yw wodnych ekstrak-
tów z leczniczych ro�lin przyprawowych na ¿erowa-
nie �limaków nagich z rodzaju Arion�; Ilona Legiêæ
� �Zastosowanie czosnku do zwalczania �limaków
nagich z rodzaju Arion�.

W sesji  posterowej tak¿e  studenci UR prezento-
wali swoje prace: Agnieszka Gajewska - �Wp³yw
ekstraktów z wybranych ro�lin leczniczych na rozwój
Rhizoctonia solani Kühn�; Pawe³ Bere� - �Wp³yw czyn-
ników agrotechnicznych na zdrowotno�æ i plonowa-
nie pszenicy jarej�.

Nasze wyst¹pienia zosta³y opublikowane w formie
piêciostronicowych artyku³ów w materia³ach konfe-
rencyjnych.

Po zakoñczeniu obrad plenarnych brali�my udzia³
w  warsztatach na temat: �Problemy i mo¿liwo�ci pro-
dukcji ro�linnej w ekologicznych gospodarstwach rol-
nych � bezinwentarzowych i z ma³¹ obsad¹ zwierz¹t�,
oraz �Rolnictwo ekologiczne a zagro¿enie ze strony
organizmów genetycznie modyfikowanych�. Dyskusje
i polemiki by³y tak pasjonuj¹ce, ¿e uczestnicy sesji
spó�nili siê na uroczyst¹ kolacjê w  chiñskiej restaura-
cji. A podawano tam przeró¿ne potrawy, takie jak: stu-
letnie jaja, pulpet warzywny, wo³owina na ostro, kur-
czak w egzotycznych warzywach, ry¿ z kie³kami, sa³at-
ka z o�miu warzyw, herbata ja�minowa.  Wra¿enia po
degustacji serwowanych  potraw by³y mieszane. Jed-
ni brali dok³adkê, a inni wyszli z burcz¹cym brzuchem
w poszukiwaniu sklepów z polsk¹ ¿ywno�ci¹.

W trzecim dniu zaplanowano zwiedzanie gospo-
darstw zajmuj¹cych siê produkcj¹ i przetwórstwem
¿ywo�ci metodami ekologicznymi oraz agroturystyk¹.
Wyprawê rozpoczêli�my od  gospodarstwa Józefa Cory
w Krzczonowie. Kolejnym celem naszego wyjazdu by³o

zapoznanie siê z problemami produkcji rolnej na tere-
nie Parku Narodowego Gór Sto³owych w miejscowo-
�ci Pasterka, gdzie po interesuj¹cym spotkaniu  cze-
ka³ na nas ekoobiadzik w �Szczelince�.

Najd³u¿ej go�cili�my w gospodarstwie  Anny i Mi-
ros³awa Lechów w Jarkowie ko³o Lewina K³odzkie-
go � miejscowo�ci, w której znajduje siê minirezy-
dencja pani Violetty Villas. Tu poznali�my przede
wszystkim zasady  ekologicznej uprawy aronii. W³a-
�ciciele zajmuj¹ siê równie¿ agroturystyk¹, a zachwy-
cili nas pomys³owo�ci¹ w promowaniu swojego go-
spodarstwa. Rodzina pañstwa Lechów przyjmuje
go�ci w niepowtarzalnych, specjalnie na tê okazjê
zaprojektowanych ekologicznych strojach, uszytych
z naturalnych surowców. Produkty ¿ywno�ciowe sa-
modzielnie przez nich przetworzone maj¹ oryginal-
ne opakowania i etykiety oraz intryguj¹ce nazwy (np.
�Ani herbata, Ani aronia�). Ich sprzeda¿ u³atwia  nie-
konwencjonalny, wiklinowy, obwo�ny sklepik.

Podczas zorganizowanej specjalnie dla nas eko-
biesiady jedli�my  pierogi, smalec, miód, chleb, ki-
szonki, wêdliny oraz popijali  nalewki z aronii i soki
owocowe. Podczas ekobiesiadowania dosz³o rów-
nie¿ do wymiany m³odzie¿owych powiedzonek z ró¿-
nych regionów Polski. Oto kilka z nich: cynablaster �
co� modnego, na topie; nypel sztuka nie �migana �
co� nowego, nieu¿ywanego; multiplikator � powie-
lacz; klakson � czkawka. Po udanej imprezie czeka³
nas krótki odpoczynek w Polanicy Zdroju i tam  wcze-
snym rankiem dnia nastêpnego  przywitali�my astro-
nomiczn¹ wiosnê.

Ostatni dzieñ konferencji przeznaczony by³ na zwie-
dzanie niektórych atrakcji Kotliny K³odzkiej. Mieli�my
okazjê przebyæ s³ynn¹ trasê stu zakrêtów, na której
odbywaj¹ siê rajdy samochodowe; zobaczyæ rucho-
m¹ szopkê, kalwariê i bazylikê w Wambierzycach oraz
uzdrowisko w Kudowie Zdroju, gdzie �delektowali�my
siê� leczniczymi wodami mineralnymi. Podczas poby-
tu w Górach Sto³owych odwiedzili�my Dyrekcjê Parku
Narodowego, gdzie zapoznali�my siê z metodami pro-
pagowania walorów przyrodniczych i kulturowych tych
gór oraz z aktywn¹ dzia³alno�ci¹ osób zaanga¿owa-
nych w ochronê miejscowej flory i fauny. Tutaj te¿ mie-
li�my okazjê zwiedziæ nietypowe �Muzeum ¯aby�, li-
cz¹ce oko³o 3000 eksponatów z 20 krajów. Muzeum
to zosta³o za³o¿one w zwi¹zku z czynn¹ ochron¹ p³a-
zów, prowadzon¹ na terenie PNGS.

Wycieczkê zakoñczyli�my w ekologicznym gospo-
darstwie pañstwa Kaliñskich w Nowym Gier³towie,
specjalizuj¹cym siê w hodowli kóz, gdzie ugoszczo-
no nas naturalnymi, wiejskimi potrawami. Tutaj te¿
poinformowano o wynikach  konkursu na najbardziej
nowatorskie prace badawcze.

Nasz wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie siê do kon-
ferencji zosta³ przez jury doceniony. Okaza³o siê, ¿e
przeprowadzone przez nas badania by³y cieka-
we, wykonane szczególnie starannie i zawiera³y
aspekt praktycznego zastosowania w rolnictwie.

Do Rzeszowa wrócili�my zachwyceni wyjazdem
i co najwa¿niejsze z dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi. Za wyg³oszone referaty nagrodzono: I miej-
sce � Ilona Legiêæ � studentka I roku PwA, II miej-
sce � Anna My�liwiec � studentka V roku EPR; za
sesjê posterow¹: I miejsce � Pawe³ Bere� � stu-
dent V roku  HiS, III miejsce � Agnieszka Gajew-
ska � studentka V roku HiS.

Jak rzeszowscy ekostudenci
szukali wiosny we Wroc³awiu

Pami¹tkowe zdjêcie we wroc³awskiej Akademii Rolniczej.
Od lewej stoj¹: Ilona Legieæ, Anna My�liwiec, Barbara Buczek, dr Marta Pisarek � opiekun grupy i Jolanta Zaj¹c Barbara Buczek, Ilona Legiêæ, Anna My�liwiec, Jolanta Zaj¹c



15 Kwiecieñ 2004, nr 4 (27 )   U N I W E R S Y T E C K A
GALERIA

prof.Stanis³aw Górecki � Instytut Sztuk Piêknych UR

Urodzi³ siê w 1942 r. w £odzi. Studia w Akade-
mii Sztuk Piêknych w Krakowie. Dyplom
w 1967 r. w Pracowni Miedziorytu pod opiek¹
prof. Mieczys³awa Wejmana. Jest profesorem
na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Piêknych
w Krakowie. Kieruje Pracowni¹ Rysunku. Naj-
czê�ciej swoje prace realizuje w technice
mezzotinty. Mieszka w Krakowie. Sprawowa³
opiekê naukowo-artystyczn¹ nad przewoda-
mi kwalifikacyjnymi I-stopnia. Jest autorem
recenzji do przewodów kwalifikacyjnych I i II
stopnia oraz recenzji do postêpowañ o nada-
nie tytu³u profesora. W latach 1984�1987 pe³ni³
funkcjê prodziekana. W kadencji 1987�1990
pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Grafiki. Od
kilku lat sprawuje funkcjê kierownika Katedry
Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki Aka-
demii Sztuk Piêknych w Krakowie.

Od 1997 r. kierownik Zak³adu Grafiki w by-
³ej WSP, a obecnie Uniwersytecie Rzeszow-
skim.

�WIAT W MEZZOTINTACH
PROF. KOTKOWSKIEGO
Studiuj¹c na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie
bardzo ceni³em sobie indywidualne korekty st.
asystenta W³odzimierza Kotkowskiego. Jego
przyjazna osobowo�æ oraz du¿a ¿yczliwo�æ,
a tak¿e cierpliwo�æ i wyrozumia³o�æ dla studen-
tów stawiaj¹cych pierwsze kroki w grafice sprzy-
ja³a dobrej atmosferze w pracy. Wyja�nia³ i po-
maga³ w przygotowaniu p³ytki cynkowej lub
miedzianej, w wykonywaniu matrycy i uzyski-
waniu dobrej odbitki. Potrafi³ stworzyæ atmosfe-
rê twórczej rywalizacji, zachêca³ do poszuki-
wania w³asnej drogi twórczej.

Akceptowa³ prace zrealizowane w innych
dyscyplinach, je¿eli by³y szczer¹ wypowiedzi¹
studenta.

W roku 1971 zorganizowa³em w klubie stu-
denckim �Za�cianek� wystawê indywidualn¹ swo-
ich rysunków, W³odzimierz Kotkowski cennymi
uwagami inspirowa³ mnie do pog³êbiania warsz-
tatowo artystycznych warto�ci w rysunkach. W ro-
ku 1973 w³adze rektorskie powierzy³y Kotkow-
skiemu opiekê nad grup¹ studentów Akademii
Sztuk Piêknych z Krakowa, zakwalifikowanych
do wziêcia udzia³u na Festiwalu Studentów Uczel-
ni Artystycznych-Muzycznych, Plastycznych
i Teatralnych w Nowej Rudzie.

 Maj¹c na uwadze Jego znajomo�æ zjawisk
zachodz¹cych we wspó³czesnej sztuce oraz
umiejêtno�æ wspó³pracy ze studentami by³ to
doskona³y wybór, który zaowocowa³ interesu-

j¹cymi wyst¹pieniami. Uczestnicy tamtych
spotkañ wspominaj¹ do dzisiaj ciekawe pre-
zentacje na Festiwalu. Okres studiów wspo-
minam z przyjemno�ci¹, poniewa¿ spotka-
³em tam wybitnych Twórców i Pedagogów do
których nale¿a³ przede wszystkim W³odzi-
mierz Kotkowski.

W1995 roku podjêli�my z ¿on¹ pracê
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Rze-
szowie. Zaprosili�my do wspó³pracy Pro-
fesora W³odzimierza Kotkowskiego. Zorga-
nizowa³ od podstaw Pracowniê Grafiki
w Zak³adzie Wychowania Plastycznego �
obecnie Instytucie Sztuk Piêknych na Uni-
wersytecie Rzeszowskim. Od kilku lat spra-
wuje funkcjê kierownika Zak³adu Grafiki.
Jest doskona³ym artyst¹ i pedagogiem, do-
�wiadczonym organizatorem, przyczyni³ siê
w znacznym stopniu do powstania obecne-
go kszta³tu naszego Instytutu. By³ promoto-
rem dra Marka Olszyñskiego broni¹cego
doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Warsza-
wie, a obecnie sprawuje opiekê artystycz-
n¹ nad trzema asystentami, którzy wszczêli
postêpowanie doktorskie na Wydziale Gra-
fiki Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie.
W Ogólnopolskim Konkursie im. Tadeusza
Kulisiewicza organizowanym dla absolwen-
tów Uczelni Plastycznych z Polski dwóch
Jego absolwentów otrzyma³o I nagrodê

                               Kwesta na rzecz zwierz¹t z przytuliska ,,Kundelek��

W ostatnim tygodniu marca w Polsce zorganizowano dni pomocy dla zwierz¹t ze schronisk.
Samorz¹d Studencki UR postanowi³ wesprzeæ znajduj¹ce siê w pobli¿u Rzeszowa przytuli-
sko �Kundelek�. Najaktywniej na ten apel odpowiedzia³ samorz¹d studentów Wydzia³u So-
cjologiczno-Historycznego. Studenci z IV roku socjologii zorganizowali zbiórkê pieniêdzy do
wcze�niej przygotowanych puszek. Kwestowano 24 i 25 marca. W pierwszym dniu kwestu-
j¹cy zbierali wolne datki w budynku Wydzia³u Sociologiczno-Historycznego, efektem by³a
kwota 457 z³ 30 gr. W nastêpnym dniu kwestuj¹cy odwiedzili s¹siednie wydzia³y, Matema-
tyczno-Przyrodniczy i Filologiczny, gdzie  studenci i pracownicy naukowi UR wsparli nasz¹
inicjatywê kwot¹ 327 z³ 98. gr. W ten sposób z UR przekazano  na konto przytuliska Kunde-
lek kwotê 785 z³ i 28 groszy. W zamian otrzymali�my podziêkowanie i od tego momentu
stali�my siê przyjació³mi przytuliska �Kundelek�.

Tomasz Kocur
Samorz¹d Studentów

Wydzia³u Socjologiczno-Historycznego

W³odzimierz Kotkowski
Stanis³aw Górecki

(roczne stypendium). Z inicjatywy prof. W³o-
dzimierza Kotkowskiego studenci naszego
Instytutu wziêli udzia³ w Konkursie na Ry-
sunek organizowanym na Wydziale Grafiki
ASP, gdzie otrzymali III nagrodê i dwa wy-
ró¿nienia.

 W³odzimierz Kotkowski jest wybitnym
Twórc¹, znanym i cenionym w kraju i za gra-
nic¹. W uczelnianym �rodowisku jest cenio-
nym koleg¹ i przyjacielem. Otrzyma³ wiele
nagród i wyró¿nieñ, a jego prace znajduj¹
siê w znanych muzeach i kolekcjach w kraju
i za granic¹.

Mezzotinty Kotkowskiego s¹ prawdziwym
obrazem Jego niezwyk³ej osobowo�ci. Nie
poddaj¹ siê prostej ocenie krytyków sztuki,
ukrywaj¹ sw¹ g³êbok¹ tajemnicê, przepe³nio-
n¹ niezwyk³ym przekazem o Cz³owieku i �wie-
cie. Tak jak wielka poezja i muzyka zachwyca
i wyzwala nastrój, podobne doznania przeni-
kaj¹ widza ogl¹daj¹cego Jego grafiki. Kom-
pozycja, forma i warsztat od wieków s¹ mow¹
artysty i powinny s³u¿yæ w twórczym procesie
� mówienia prawdy. W³odzimierz Kotkowski
potrafi doskonale wszystkie te warto�ci o¿y-
wiæ w swojej twórczo�ci. Dla mnie przebywa-
nie z tymi dzie³ami jest spotkaniem z WIELK¥
SZTUK¥.
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W³a�nie przeczyta³em w �Dzienniku Polskim� infor-
macjê o kolejnej fazie procesu s¹dowego dotycz¹-
cego plakatu do filmu Formana �Skandalista Larry
Flint�. Plakat przedstawia³ bohatera filmu w pozie
Ukrzy¿owanego, na tle sk¹po os³oniêtego ³ona ko-
biety. Oskar¿eni powiedzieli, ¿e dokonuj¹c wyboru
plakatu, nie byli �wiadomi, ¿e mo¿e raniæ uczucia
religijne chrze�cijan.

Równie niepoinformowan¹ o mo¿liwo�ci ura¿e-
nia chrze�cijan by³a artystka, która w formê krzy¿a
wpisa³a mêskie genitalia i od tego czasu uznawana
jest przez wielu krytyków, artystów, publicystów i du-
chownych za nies³usznie prze�ladowan¹, gdy¿ � jak
wiadomo � arty�cie wszystko wolno.

Z kolei w�ród protestuj¹cych przeciwko amerykañ-
skiej agresji na Irak widzia³em (szczególnie w rela-
cjach telewizyjnych z krajów zachodniej Europy) pa-
cyfistów i mi³o�ników wolno�ci, którzy na sztanda-
rach mieli umieszczony czerwony sierp i m³ot.

Mo¿e kto� zapytaæ dlaczego o tych w³a�nie zjawi-
skach piszê, pragn¹c omówiæ krakowsk¹ wystawê
Tadeusza Boruty - �wietnego malarza i eseisty. Po-
wód jest prosty.

¯yjemy w czasach kompletnego chaosu medial-
nego, zamêtu pojêæ i degradacji warto�ci. Jak nigdy
dot¹d (tak mi siê przynajmniej wydaje) obraz (nie
olejny tylko rozumiany jako przedstawienie, forma
ukazania rzeczywisto�ci) sta³ siê tak agresywny i wy-
wiera taki wp³yw na ludzi.

Okazuje siê wiêc, ¿e w �rodku Europy, w tradycyj-
nie katolickim kraju, a przynajmniej w kraju, w któ-
rym postaæ ukrzy¿owanego Chrystusa oznacza co�
dla wiêkszo�ci, poniewieranie wizerunkiem i zna-
kiem krzy¿a staje siê czym� normalnym, a sprzeciw
wobec tych brutalnych dzia³añ spotyka siê ze zdzi-
wieniem. Dramatyczne sceny w �Pasji� Gibsona �
budz¹ protest intelektualistów, artystów, ksiê¿y i kryty-
ków. Sadystyczne sceny w filmach emitowanych w TV
niemal o ka¿dej porze dnia i nocy � sprzeciwu niczy-
jego nie budz¹. Adam Hanuszkiewicz powiedzia³, ¿e
Chrystus upad³ dwa razy, a w filmie ci¹gle upada.
Co� siê naszemu arty�cie pomyli³o, bo upadki by³y
trzy, ale przecie¿ na chrze�cijañstwie zna siê w Pol-
sce ka¿dy, podobnie jak na antysemityzmie, prawie
i wolno�ci sztuki.

Sierp i m³ot bêd¹cy symbolem krwawych rz¹dów
Stalina � nadal jest znakiem wolno�ci, szczególnie
w krajach, do których nie dotar³a Armia Czerwona,
a pacyfi�ci nadal walcz¹ z Buschem.

W takich w³a�nie czasach maluje Tadeusz Boruta.
Fakt, ¿e tê twórczo�æ znam od wielu lat, gdy¿ by³

Boruta moim studentem � pozwala mi my�leæ i pisaæ
o jego twórczo�ci i postawie - nie jako o zjawisku,
które eksplodowa³o nieoczekiwanie, w wyniku kalku-
lacji lub mody na religijno�æ. Ubieg³e lata pozwalaj¹
mi zobaczyæ konsekwencje rozwoju i pog³êbiania siê
tej twórczo�ci i postawy, od lat studenckich protestów
NZSu, stanu wojennego i aktywno�ci Boruty w struk-
turach Komitetu Kultury Niezale¿nej, a¿ do dzisiaj. Ca³y

ten czas znam i widzê tego samego cz³owieka i mala-
rza, który w pewnym momencie ¿ycia dokona³ wyboru
i z uporem robi swoje.

Wystawa w krakowskim Muzeum Archidiecezjal-
nym jest prób¹ ukazania trzech w moim  przekona-
niu najwa¿niejszych elementów twórczo�ci malarza.
Pierwszym jest jego wiara w Boga i decyzja, by z ca³¹
�wiadomo�ci¹ uczyniæ swoj¹ twórczo�æ szczegól-
nym wyznaniem swego Credo.

Drugim jest odwieczne zagadnienie formy i tre�ci,
a wiêc takie doskonalenie warsztatu malarza, takie
dr¹¿enie spraw rysunku, koloru, �wiat³a i przestrzeni
� by forma, a wiêc jako�æ realizacji malarskiej � unio-
s³a przekazywan¹ tre�æ.

Elementem trzecim jest zobaczenie w³asnej wizji,
wyobra�ni, swej prywatno�ci � w wielkim teatrum ma-
larstwa, w tradycji, w przesz³o�ci i tera�niejszo�ci sztu-
ki. Boruta, maluj¹c i pisz¹c o sztuce, ma wyostrzon¹
�wiadomo�æ miejsca w czasie. Swojego miejsca, ale
i miejsca tego, co nazywamy sztuk¹ wspó³czesn¹.

Tak wiêc na du¿ych p³ótnach dostrzegamy odwiecz-
ne motywy pasyjne, ale i nawi¹zuj¹ce do wielkich po-
staci chrze�cijañstwa (�w. Franciszek), czy bêd¹ce
rozwa¿aniami o kulturze, przemijaniu i trwaniu (�For-
my tradycji�). Wiele razy napotykamy na twarz mala-
rza, któr¹ daje postaciom biblijnym. Nie jest to jednak
wyraz patosu, czy dobrego samopoczucia. To prze-
cie¿ stara jak �wiat, znana w �redniowieczu, a stoso-
wana przez Matejkê i Malczewskiego forma unaocz-

nienia obecno�ci artysty, jego duchowego uczestnic-
twa w krêgu spraw i rzeczy, które maluje. Patrz¹c na
obrazy Tadeusza Boruty my�lê te¿ o odwadze malo-
wania tego, co maluje ju¿ bez ma³a dwadzie�cia kilka
lat. Kiedy� Józef Czapski mówi³ mi, przegl¹daj¹c kata-
log wystawy z czasów stanu wojennego: �jeste�cie od-
wa¿ni, ja ba³bym siê namalowaæ Ukrzy¿owanego...�
Sam Czapski, têskni¹c jednak za motywem Boga,
maluje swoj¹ interpretacjê znanego obrazu Rouaulta
przedstawiaj¹cego ¿o³nierzy szydz¹cych z Chrystusa.
Tak¿e wspominam rozmowê ze Stanis³awem Fren-
klem, który przyja�ni³ siê z Rouaultem i uwa¿a³, ¿e naj-
bardziej przejmuj¹cymi obrazami religijnymi tego wiel-
kiego malarza, od którego zaczyna siê w³a�ciwie wspó³-
czesna sztuka religijna, by³y grafiki i p³ótna cyklu
�Miserere� z sêdziami, prostytutkami, ca³ym �wiatem
oczekuj¹cym na mi³osierdzie. Jak malowaæ obrazy
o tematyce religijnej ze �wiadomo�ci¹, ¿e robi³ to
Rembrandt,  El Greco, Tycjan, Rouault...Na pytanie
to z ca³ym baga¿em ryzyka i si³y swej sztuki odpowia-
da Tadeusz Boruta: trzeba malowaæ SWOJE malar-
stwo religijne, SWOJEGO Chrystusa, SWOJEGO
Niewiernego Tomasza. Kto mo¿e niech zobaczy od-
powied� Boruty, artysty, który od niedawna jest nauczy-
cielem akademickim w Instytucie Sztuk Piêknych Uni-
wersytetu Rzeszowskiego.

Wystawa malarstwa Tadeusza Boruty
w krakowskim Muzeum Archidiecezjalnym

Stanis³aw Rodziñski

Studencki Zespó³ Pie�ni i Tañca �Resovia Saltans�
oraz

Ko³o Naukowe Polonistów Uniwersytetu Rzeszowskiego

zapraszaj¹ na

Koncert Wiosenny

Koncert odbêdzie siê 20 maja br. w Auli Uniwersytetu
przy ul. Rejtana, o godz. 13.30

W programie:
Polskie tañce narodowe i regionalne, utwory wokalne i muzyczne,
recytacje i poezja �piewana.

Wykonawcy:
3 grupy taneczne, grupa wokalna i kapela SZPiT �Resovia Saltans�
Sekcja Teatralna Ko³a Naukowego Polonistów

Scenariusz: Ryszar Kapica, Bo¿ena Taras

Re¿yseria: Ryszard Kapica


