
Maj 2004, nr 5 (28 ) .N.WE....T. ,,...
AKTUALNOŚCI

Z obrad Senatu UR
Kwietniowe posiedzenie Senatu Uniwer
sytetu Rzeszowskiego (29.04.2004) 
zdominowała zaproponowana uchwa
ła w sprawie zasad obliczania pensum 
dla nauczycieli akademickich. Przyjęty 
dokument, który publikujemy w tym 
wydaniu „Gazety Uniwersyteckiej”, 
jest kompromisem uwzględniającym 
przede wszystkim możliwości finanso
we UR i w części współgra z opraco
wanymi przez wydziały programami 
oszczędnościowymi.

Obowiązująca od roku akademickie
go 2004/2005 uchwała wcześniej była 
tematem prac dwóch komisji. Ich prze
wodniczący: dr hab. prof. UR Z. Bu
dzyński i prof. dr hab. J. Tabor przed
stawili stanowiska tych zespołów. Uzna
no, że w UR należy podejmować wiele 
różnorodnych działań zmierzających do 
racjonalizacji kosztów, a więc także 
oszczędności w działalności dydaktycz
nej uczelni. Stąd wyszły sugestie, by 
rozważyć pomysł rozliczania godzin 
ponadwymiarowych na podstawie 
umów o dzieło, inne niż dotychczas 
zasady obliczania efektywnych godzin 
za zajęcia na obozach i w terenie, poza 
Uniwersytetem. Dyskutowano też o licz
bie seminariów magisterskich i licencjac
kich, prowadzonych przez nauczycieli 
akademickich, zasadach wynagradza
nia za zajęcia w soboty i niedziele.

Senatorowie uznali, że z wyjątkową 
rozwagą należy występować z propo
zycjami powoływania nowych kierun
ków kształcenia, na niektórych kierun
kach trzeba w najbliższym czasie 
zmniejszyć liczbę specjalności. Tam 
gdzie są możliwości trzeba umacniać 
istniejące kierunki, stąd pozytywna de
cyzja Senatu i akceptacja wniosku Wy
działu Socjologiczno-Historycznego 
o utworzeniu 2-letnich uzupełniających 
studiów magisterskich na kierunku filo
zofia. Senat zatwierdził również wnio

sek Rady Wydziału Filologicznego 
o uruchomienie studiów zaocznych w 
ramach filologii rosyjskiej.

Senatorowie poparli też wniosek Rady 
Wydziału Matematyczno-Przyrodnicze
go o mianowanie na stanowisko profe

Wyjaśnienie w sprawie prawa
Ostatnio Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu opublikowało wyjaśnienie 
w sprawie uzupełniających studiów magisterskich na niektórych kierunkach. 
Przypomniano, że w ramach 6 kierunków (lekarskiego, farmacji, prawa, psy
chologii, stomatologii i weterynarii) prowadzone są wyłącznie jednolite studia 
magisterskie.
Dlatego Ministerstwo wyjaśnia, że w związku z wątpliwościami, jakie mogły 
wystąpić przy interpretacji tego przepisu przed jego nowelizacją, rozporządze
niem z 20 maja 2003 r. (weszło w życie 24 czerwca 2003 r.), która dodała słowo 
„jednolite” do treści przepisu, przyjmuje się, że studia, na które dokonano naboru 
przed tą datą mogą być prowadzone do ukończenia cyklu kształcenia.

12 maja br. Instytut Filologii Polskiej gościł prof. dra hab. Stanisława Jaworskiego z Uniwersyte
tu Jagiellońskiego z wykładem nt. „Aktorstwo pisarza”.

sora zwyczajnego w UR prof. dra hab. 
Ryszarda Kępy.

W końcowej części obrad Senat za
twierdził podpisane w ostatnim czasie 
umowy o współpracy z zagranicznymi 
uczelniami.
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UCHWAtA SENATU UR
Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wymiaru 
pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, 
ustalenia rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych 
w ramach pensum, warunków obni¿ania pensum 
oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 7 oraz art. 101 ust.1- 
4 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż
szym (DzU nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz 
na podstawie § 135-136 Statutu UR z dnia 12 wrze
śnia 2002 r., Senat uchwala:

Rozdział I
Pensum dydaktyczne
§ 1
Dla pracowników naukowo-dydaktycznych obo
wiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 210 
godzin rocznie, chyba ¿e nowa ustawa o szkolnic
twie wy¿szym określi inny wymiar pensum.
§ 2
1. Dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na 
stanowiskach starszych wykładowców i wykładowców 
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 
360 godzin obliczeniowych rocznie.
2. Dla pracowników dydaktycznych zatrudnio
nych na stanowiskach lektorów, instruktorów 
i akompaniatorów obowiązkowy wymiar zajęć 
dydaktycznych wynosi 540 godzin obliczenio
wych rocznie.

Rozdział II
Rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych 
w pensum
§ 3
1. Jedną godzinę obliczeniową stanowi 45 minut 
zajęć dydaktycznych prowadzonych w formach wy
mienionych w uchwale Senatu UR z 4 październi
ka 2001 r. „W sprawie określenia rodzajów zajęć 
dydaktycznych i liczebności grup studenckich, ob
jętych planami studiów wy¿szych i doktoranckich, 
prowadzonych na wszystkich poziomach i syste
mach kształcenia.
2. W wyjątkowych przypadkach, spowodowanych 
koniecznością zapewnienia realizacji programu 
nauczania, dziekan lub kierownik jednostki między
wydziałowej, w której zatrudniony jest nauczyciel 
akademicki, może zlecić nauczycielowi akademic
kiemu, za jego zgodą, prowadzenie zajęć dydak
tycznych powy¿ej limitu określonego w art. 102 ust.1 
ustawy o szkolnictwie wy¿szym.
§ 4
1. Zajęcia dydaktyczne powierza nauczycielowi 
akademickiemu kierownik jednostki prowadzą
cej kształcenie. Projekt obsady zajęć dydaktycz
nych pracowników na kolejny rok akademicki 
należy składać w Dziale Toku Studiów UR do 15 
września ka¿dego roku, który sprawdza zgodność 
projektu przydziałów czynności nauczycieli aka
demickich z planami studiów, zasadami liczeb
ności grup oraz postanowieniami niniejszej 
uchwały.
2. Przydziały czynności godzin dydaktycznych na
uczycieli akademickich podpisuje kierownik jed

nostki prowadzącej kształcenie i dziekan wydziału, 
a zatwierdza prorektor ds. kształcenia.
3. Nauczyciel akademicki zwolniony z zajęć dydak
tycznych z różnych powodów (urlop, sta¿ naukowy, 
itp.) nie może być obciążany zajęciami dydaktycz
nymi w tym okresie.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej 
kształcenie odpowiada za równomierne obciąże
nie dydaktyczne nauczycieli akademickich zatrud
nionych w jednostce.
§ 5
Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów powierza 
się nauczycielom akademickim zatrudnionym na 
stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycz
nych, posiadających co najmniej stopień naukowy 
doktora.
W uzasadnionych przypadkach rada wydziału może 
wyrazić zgodę na powierzenie wykładów wykładow
com i starszym wykładowcom-magistrom.
§ 6
Seminaria magisterskie powierza się profesorom 
i doktorom habilitowanym, a w uzasadnionych przy
padkach dziekan, za zgodą rady wydziału, może 
powierzyć prowadzenie seminariów magisterskich 
również nauczycielom akademickim ze stopniem 
naukowym doktora.
§ 7
Seminaria licencjackie i inżynierskie powierza się 
profesorom, doktorom habilitowanym i doktorom, 
a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za 
zgodą rady wydziału, również starszym wykładow- 
com-magistrom.

Rozdział III
Zasady obni¿ania pensum dydaktycznego
§ 8
1. Wymiar obniżonego pensum dydaktycznego nie 
może być niższy niż minimalny wymiar określony 
w art. 101 ust.3 i 4 ustawy.
2. Decyzję o obniżeniu pensum podejmuje organ 
wskazany w § 136 ust. 3 Statutu UR.
3. Obniżenie pensum może uzyskać nauczyciel 
akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze cza
su pracy.
§ 9
1. Na wniosek nauczyciela akademickiego pełnią
cego funkcje: rektora, prorektora, dziekana, prodzie
kana, dyrektora instytutu, organ wymieniony w § 8 
ust. 2 Statutu UR obniża pensum do minimum okre
ślonego ustawą, maksymalnie do 120 godzin obli
czeniowych rocznie.
2. Na wniosek nauczyciela akademickiego, zatrud
nionego na stanowisku profesora, który ukończył 
sześćdziesiąty rok życia (do 30 września roku po
przedzającego kolejny rok akademicki), organ do 
tego upoważniony może obniżyć obowiązkowy wy
miar zajęć dydaktycznych do 120 godzin oblicze
niowych rocznie.

3. Nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 
stopień naukowy doktora może uzyskać obniżenie 
pensum z powodu szczególnego obciążenia zada
niami badawczymi.
4. Nauczyciel akademicki może uzyskać obniżenie 
pensum w sytuacji, gdy z powodu zmian w planach 
studiów w danym roku nie występuje przedmiot, któ
rego naucza, a nie ma możliwości przydzielenia 
przedmiotu pokrewnego (zbliżonego).
5. Nauczyciel akademicki może uzyskać obniżenie 
pensum do 20% obowiązującego ze względu na 
stan zdrowia, potwierdzony odpowiednim zaświad
czeniem wydanym przez lekarza specjalistę.
6. W okresie korzystania ze zniżki nauczyciel aka
demicki nie może podejmować dodatkowego 
zatrudnienia.
§ 10
Nauczyciel akademicki korzystający z obni¿enia 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych 
nie mo¿e otrzymać wynagrodzenia z tytułu 
pracy w godzinach ponadwymiarowych, z wy
jątkiem wynagrodzenia za prace dyplomowe.

Rozdział IV
Zasady obliczania godzin dydaktycznych
§ 11
45 minut, o których mowa w § 3 stanowi 1 godzinę 
obliczeniową z następującymi wyjątkami:
a) jedna godzina zajęć prowadzonych w Studium 
Języka Polskiego dla Cudzoziemców stanowi 1,5 
godziny obliczeniowej, a w soboty i niedziele - 2 
godziny obliczeniowe,
b) jedna godzina zajęć prowadzonych w języku ob
cym stanowi 2 godziny obliczeniowe za prowadzo
ne wykłady i seminaria. Nie dotyczy to nauki języka 
i studiów językowych.
§ 12
1. Z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych w for
mie zajęć terenowych, obozów i innych form prze
widzianych w planach studiów, których wymiar nie 
został określony w planie studiów liczbą godzin, 
zalicza się efektywną liczbę godzin, nie więcej niż 6 
godzin obliczeniowych dziennie w przypadku cało
dziennego pobytu nauczyciela akademickiego 
poza siedzibą Uniwersytetu, a 3 godziny obliczenio
we dziennie w przypadku zajęć niewymagających 
całodziennego pobytu nauczyciela ze studentami. 
Nie dotyczy to praktyk, które są rozliczane na pod
stawie przepisów odrębnych.
2. Jedna godzina zajęć dydaktycznych prowadzo
nych w Brzozowie i Weryni przez nauczyciela aka
demickiego, który nie jest zameldowany w tej miej
scowości, stanowi 1,5 godziny obliczeniowej.
§ 13
Za kierowanie studiami prowadzonymi według in
dywidualnego planu i programu studiów magister
skich i doktoranckich zalicza się nauczycielowi aka
demickiemu 10 godzin obliczeniowych w roku aka
demickim za każdego studenta.
§ 14
1. Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej promo
torowi zalicza się - po pozytywnej ocenie tej pracy 
przez promotora i recenzenta - 10 godzin oblicze
niowych.
2. Z tytułu prowadzenia pracy licencjackiej (inży
nierskiej) promotorowi zalicza się - po pozytywnej 
ocenie tej pracy przez promotora i recenzenta - 6 
godzin obliczeniowych.
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3. Wypłata za godziny obliczeniowe ponadwy
miarowe z tytułu prowadzenia prac dyplomo
wych następuje do limitu za 30 prac łącznie 
w roku akademickim.
§ 15
Zajęcia dydaktyczne organizowane dla grup stu
dentów - obcokrajowców przebywających w Uni
wersytecie w ramach wymiany są zaliczane do pen
sum zgodnie z międzynarodowymi porozumienia
mi.
§ 16
Prowadzącemu seminarium doktorskie zalicza się 
do pensum 30 godzin dydaktycznych w przypadku 
gdy seminarium liczy nie mniej niż 3 osoby, a nie 
więcej niż 10 osób, a 45 godzin dydaktycznych, je
żeli w seminarium uczestniczy więcej niż 10 osób. 
Dotyczy to prowadzenia seminariów z zakresu tych 
dyscyplin naukowych, z których Uniwersytet posia
da prawo doktoryzowania.

Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 17
1. Każda godzina obliczeniowa wykonana ponad 
pensum dydaktyczne jest godziną ponadwymiaro
wą nauczyciela akademickiego zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyjątkiem okre
ślonym w § 10.
2. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym 
wymiarze czasu pracy nie może otrzymać wynagro
dzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiaro
wych, z wyjątkiem wynagrodzenia za prace dyplo
mowe.
3. W przypadku zbiegu dwóch przeliczników stosu
je się jeden, korzystniejszy dla nauczyciela akade
mickiego.
§ 18
1. Zasady powierzania zajęć dydaktycznych na za
sadzie umowy o dzieło określa odrębna uchwała 
Senatu.
2. Liczebność grup studenckich określa odrębna 
uchwała Senatu.
3. Szczegółowe zasady wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe określają odrębne 
przepisy .
4. Zasady prowadzenia i rozliczania zajęć na stu
diach podyplomowych określają odrębne przepisy.
§ 19
Na wydziałach, na których bilans zamknięcia po
przedniego roku budżetowego jest dodatni można 
stosować zasady:
1. Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej promo
torowi zaliczyć - po pozytywnej ocenie tej pracy przez 
promotora i recenzenta - 12 godzin obliczeniowych. 
2. Z tytułu prowadzenia pracy licencjackiej (inży
nierskiej) promotorowi zaliczyć - po pozytywnej 
ocenie tej pracy przez promotora i recenzenta - 8 
godzin obliczeniowych.
3. Jedna godzina zajęć prowadzonych na studiach 
zaocznych i wieczorowych w soboty i niedziele sta
nowi 1,5 godziny obliczeniowej.
4. Jedna godzina zajęć terenowych, prowadzonych 
poza siedzibą Uniwersytetu, których wymiar okre
ślają plany studiów, stanowi 1,5 godziny obliczenio
wej.
§ 20
Uchwała obowiązuje od roku akademickiego 
2004/2005.

dr Stanisław Zaborniak

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizyczne
go w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem 
w 1978 r., uzyskując tytuły zawodowe magistra spor
tu i trenera lekkoatletyki i piłki nożnej.

Pracę zawodową podjął w 1968 r. jako nauczyciel 
wychowania fizycznego, od 1974 r. w Zespole Szkół 
Budowlanych w Rzeszowie. W 1982 r. w wyniku po
stępowania kwalifikacyjnego otrzymał drugi stopień 
specjalizacji zawodowej.

W latach 1987-1991 był doradcą metodycznym, 
a w latach 1991-1996 konsultantem metodycznym 
w Centrum Doskonalenia Metodycznego Nauczycie
li w Rzeszowie. Od 1996 r. w szkolnictwie wyższym, 
najpierw jako wykładowca w Zakładzie Teorii Spor
tu Instytutu Wychowania Fizycznego WSP w Rzeszo
wie, a w 2002 r. obejmuje stanowisko kierownika 
Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycz
nego i Sportu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z wybo
ru Rady Studium WFiS od 2002 r. jest senatorem 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ważną dziedziną działalności zawodowej Stani
sława Zaborniaka jest praca trenerska w dwóch dys
cyplinach: w piłce nożnej i lekkoatletyce. W obu osią
gał znaczące sukcesy (np. w 1980 r. mistrzostwo Pol
ski Szkół Zawodowych w piłce nożnej). Największe 
jednak sukcesy osiągali jego podopieczni lekko
atleci: drużyna AZS WSP awansowała do pierwszej 
ligi seniorów, wychował olimpijczyków - Bogusława 
Dudę i Jana Kłosa, a także Edytę Relę, szóstą za
wodniczkę mistrzostw świata juniorów w biegu na 
200 m. Wielu podopiecznych dra Zaborniaka zdo
było tytuły mistrzów Polski, między innymi studenci 
Instytutu: Piotr Kowal w biegu na 800 m i Tomasz 
Rząsa w biegu na 1500 m.

W latach 1997-2003 Stanisław Zaborniak pełnił 
funkcję prezesa Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Związków Sportowych, w latach 1995-2003 prezesa 
Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atle
tyki, w latach 2001-2003 prezesa CWKS „Resovia”, 
działa także w strukturach AZS UR. Wiele czasu po
święca działalności Podkarpackiego Towarzystwa 
Naukowego Kultury Fizycznej. Za swoje sukcesy 
w pracy był wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Złotą Odznaką Działacza Kultury Fizycznej oraz tytu
łem Trenera Województwa Podkarpackiego.

Z chwilą podjęcia pracy w WSP wiele uwagi po
święcał działalności naukowo-badawczej. Najpierw 
zajmował się problemami z zakresu fizjologii, zwłasz
cza związanymi z kwestiami wysiłku fizycznego. Wy
niki badań (jako współautor prac zbiorowych) ogło
sił w 8 publikacjach na łamach czasopism nauko
wych: „Medycyna Sportowa” oraz „Przegląd Nauko
wy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego 
WSP w Rzeszowie”. Równolegle uczestniczył w przy
gotowaniu dwóch większych pozycji metodycznych 
z zakresu teorii treningu sportowego: Podstawy lek
kiej atletyki (Rzeszów 1997, ss. 140) i Bieg na 400 m 
przez płotki (Rzeszów 1999, ss. 306).

Drugim nurtem badawczym, który pojawił się w pra
cy naukowej Stanisława Zaborniaka około 1990 r. 
były zagadnienia z historii kultury fizycznej, zwłaszcza

dziejów lekkoatletyki w Polsce. Zajmował się tema
tami dotyczącymi rozwoju tej dyscypliny sportu w sto
warzyszeniach wychowania fizycznego: TG „Sokół”, 
TZR i ogrodów jordanowskich oraz w innych orga
nizacjach polskich, które powstały przed pierwszą 
wojną światową. Prowadzi również badania dotyczą
ce początków działalności klubów sportowych w Ga
licji oraz rozwoju sportu na Rzeszowszczyźnie. Temu 
ostatniemu problemowi poświęcił opracowanie 
współautorskie: Podkarpacie na olimpijskim szlaku 
(Rzeszów 2002, ss. 86). Obok 3 prac historycznych, 
już opublikowanych, pięć dalszych złożonych zosta
ło do druku. Do druku we współredakcji oddane zo
stały Kultura fizyczna studentów, pozycja poświęco
na pamięci mgra Edwarda Sądeckiego i Szkice z hi
storii kultury fizycznej, historii regionalnej oraz histo
rii ustroju i prawa poświęcona pamięci Tomasza 
Opasa. Dalsze trzy są zaawansowane, są to: mono
grafia pt. Działalność Koła Sportowego „Resovia” 
w latach 1905-1945, Rozwój lekkoatletyki w działal
ności TG „Sokół” w II RP, oraz Galicyjskie realności 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Ogólny dorobek Stanisława Zaborniaka obejmu
je 13 prac opublikowanych (w tym 4 książkowe) i pięć 
przyjętych do druku. Przygotowywana jest również do 
druku jego praca doktorska.

W wyniku postępowania i obrony pracy doktorskiej 
pt. Lekkoatletyka na ziemiach polskich w latach 
1867-1918, w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu (16 marca 2004 r.) otrzymał tytuł nauko
wy doktora nauk o kulturze fizycznej. Promotorem był 
prof. dr hab. Bernard Woltmann.
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Z WIZYT¥ W BIBLIOTECE UW

8 maja - Dzieñ Bibliotekarza Granty w UR

W 1961 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol
skich zainaugurowało Dni Oświaty Książki 
i Prasy, wybierając na obchody tych dni zie
lony miesiąc maj. Wówczas też 8 maja ogło
szony został Dniem Bibliotekarza.

SBP to stowarzyszenie społeczne zrzesza
jące ludzi związanych ze sprawami bibliote
karstwa. Organizacja ta ma długą i zacną hi- 
storiê. Już w czasie I wojny w 1916 r. grono 
działaczy oœwiatowych skupione w Komisji Hi
storii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej opraco
wało zarys prawny i organizacyjny społecz
nej reprezentacji osób zajmujących siê pro
blemami bibliotek.

Po latach niewoli przed ludŸmi œwiadomy- 
mi ogromu zniszczeñ i zacofania kulturowe
go kraju stanęło zadanie powołania jednolite
go organizmu społecznego, który byłby 
współuczestnikiem w rozwoju oœwiaty i kultu
ry. 2 lipca 1917 r. zatwierdzono pierwszy sta
tut Związku Bibliotekarzy Polskich. Organiza
cja kontynuowała swoją działalność w dwu
dziestoleciu miêdzywojennym, przetrwała w 
podziemiu II wojnê światową i funkcjonuje na
dal. Na przestrzeni lat zmieniała siê tylko na
zwa, by ostatecznie przyjąć utrzymaną do 
dziś nazwê Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich.

Maj - to święto książki i święto ludzi zawo
dowo związanych z bibliotekarstwem. Biblio
teki polskie organizują w dniach od 10 do 15 
maja dni otwarte, wystawy, liczne spotkania i 
prelekcje poświęcone książce, ogłaszają 

dzień wolny od opłat za przetrzymywanie ksią- 
¿ek i choć zanikła tradycja ulicznych kierma- 
szy, to antykwariaty ogłaszają w tych dniach 
promocyjne ceny, a księgarnie organizują 
specjalne stoiska. Jednym słowem instytucje 
i ludzie związani zawodowo z ksią¿ką podkre
ślają, na miarę mo¿liwości, swoją obecność 
i wagę słowa pisanego w społeczeństwie.

Nasza biblioteka uniwersytecka z powodu 
prac związanych z przeprowadzką do nowe
go gmachu w tym roku nie organizowała ty
powych dla tego święta obchodów. Ograniczy
liśmy się do szkoleniowego wyjazdu do naj
bardziej nowoczesnej i szeroko znanej z ory
ginalnych rozwiązań Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Chcieliśmy zapoznać się 
z metodami pracy przy wolnym dostępie do 
półek, systemem ochrony zbiorów i całościo
wą organizacją pracy nowoczesnej biblioteki. 
Dokładnie przeanalizowaliśmy korzyści pły
nące z systemu prezencyjnego udostępnia
nia, systemów ochrony zbiorów, rozwiązań or
ganizacyjnych pracowni bibliotecznych, sys
temu klasyfikacji zbiorów itp. Wizyta w BUW 
sprawiła, ¿e bibliotekarze z Uniwersytetu Rze
szowskiego uznali, i¿ nasza biblioteka nie 
odbiega standardami od wysokich wymogów 
nowoczesnego bibliotekarstwa, mamy boga
te zbiory i jesteśmy bardziej otwarci na po
trzeby czytelników.

Zapraszamy do Biblioteki Uniwersytetu Rze
szowskiego - placówki z tradycjami - w no
wej siedzibie.

/e.b./

Aktualnie na Uniwersytecie Rzeszowskim re
alizowanych jest 10 grantów, przydzielonych 
przez KBN:

- Międzyrzecze Sanu i Dniestru jako strefa 
kontaktów kulturowych i etnicznych w pradzie
jach i wczesnym średniowieczu, etap I (ba
dania terenowe) - kierownik prof. dr hab. 
Sylwester Czopek

- Dro¿d¿e jako model w badaniach nad starze
niem się niedzielących się komórek metazoa - 
kierownik prof. dr hab. Tomasz Biliński

- Zastosowanie mutantów dro¿d¿y nadwm- 
liwych na stres oksydacyjny dla identyfikacji 
i testowania właściwości antyoksydacyjnych 
związków egzo- i endogennych - kierownik 
prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

- Nowe enzymatyczne i biosensorowe me
tody monitoringu formaldehydu i metanolu 
w środowisku oraz systemy komórkowe do 
detoksykacji formaldehydu - kierownik 
prof. dr hab. Andrzej Sybirny

- Sezonowe zmiany koncentracji hormonów 
steroidowych, tarczycowych, leptyny i czynni
ków wzrostu we krwi obwodowej oraz ich re
ceptorów w gonadach loszek krówek świ- 
nio-dzika. Całkowita aktywność antyoksydacyj- 
na - dr hab. prof. UR Marek Koziorowski

- Zbiorowiska łąkowe w dolinie Sanu - walory
zacja florystyczna, ekologiczna, krajobrazowa 
i paszowa - prof. dr hab. Czesława Trąba

- Opracowanie komputerowego systemu wi
zyjnego do oceny jakości jabłek - kierownik 
dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski

- Wpływ czynników p^yciowych i poubo
jowych na jakość fizykochemiczną i właściwo
ści technologiczne koniny - kierownik prof. 
dr hab. Marek Zin

- Efektywność uprawy roślin strączkowych 
i ich mieszanek ze zbo¿ami - prof. dr hab. 
Dorota Bobrecka-Jamro

- Ocena reakcji behawioralnych koni hucul
skich oraz wzrost i rozwój źrebiąt utrzymy
wanych systemem tabunowym z uwzględnie
niem czynników środowiskowych i stanów fi
zjologicznych - dr inż. Jadwiga Gancarz
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Aktywni i kreatywni
Mieczysław A. £yp

Od kilkunastu lat młodzi Polacy ze Wschodu 
kształcą się w rzeszowskim Centrum Kultury 
i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy 
i Cudzoziemców „POLONUS”.

Równie¿ w bie¿ącym roku akademickim 
w Uniwersytecie Rzeszowskim są słuchacze 
z różnych krajów: Ukrainy, Rumunii, Kazach
stanu, Uzbekistanu i Syrii. W ramach bogate
go programu zajęć poznają także kulturę 
i sztukę regionalną Podkarpacia. Zwiedzają 
Rzeszów, jego zabytki i instytucje zajmujące 
się promocją kultury. W BWA oglądali wysta
wy F. Starowiejskiego, J. Dudy-Gracza, Da
niela Horowitza, III Forum Malarstwa Polskie
go Lesko 2003, wystawę Zuzanny Kusek - 
Kud, Alfreda Kuda i Zuzanny Kud. Skorzystali 
z uprzejmości Dyrekcji Muzeum Okręgowe
go w Rzeszowie i zwiedzili wystawę polskiego 
portretu przełomu XIX i XX wieku. Dwukrotnie 
oglądali próby generalne w Teatrze im. W. Sie- 
maszkowej w Rzeszowie („Mieszczanin 
szlachcicem” Moliera i „Tajemniczy ogród” 
G.H. Burnetta).

W czasie wernisaży fotografii Mieczysława 
A. £ypa i malarstwa Hanny Krupińskiej-£yp 
w Galerii Domu „Polonia” w Rzeszowie wysłu
chali autorskich prezentacji literackich Stani
sławy Kopiec, Zuzanny K. Kud, Anny Nowak 
i Teresy Paryny. Atrakcją ostatniego wernisa
żu były fragmenty ukraińskiego tłumaczenia 
powieści Jerzego Fąfary „Dzień, w którym sta
nąć miała ziemia”, w interpretacji słuchacza 
Centrum „POLONUS” - Jerzego Żelichow

skiego. (Książka Fąfary ukazała się w 2003 r. 
w Kijowie).

W ramach specjalnego programu „Twórcy 
i kreatorzy kultury Podkarpacia” słuchacze 
Centrum „POLONUS” spotkali się z Jolantą 
Jakimą-Zerek, Zuzanną K. Kud, Andrzejem 
Żmudą i Jerzym J. Fąfarą. Każde spotkanie 

było wielkim przeżyciem duchowym i intelek
tualnym. Dało okazję nie tylko bliższego po
znania dorobku artystów i ich osobowości, ale 
także pozwoliło poznać ich poglądy na sztu
kę, literaturę i rolę ludzi świata kultury w życiu 
społecznym współczesnego świata. Warto też 
odnotować, że w ramach współpracy Centrum 
„POLONUS”, Oddziału ZLP i WDK w Rzeszo
wie słuchacze Centrum wzięli udział w spo
tkaniu autorskim nowego prezesa ZG ZLP - 
Marka Wawrzkiewicza, które odbyło się w lu
tym br. w Klubie „Turkus”.

Słuchacze Centrum „POLONUS” przetłu
maczyli niektóre wiersze poetów Podkarpa

cia na język ukraiński, rosyjski, rumuński, 
kazachski i arabski. Warto równie¿ odnotować, 
¿e poezję rzeszowskich literatów tłumaczą też 
współpracujący z Centrum „POLONUS” za
wodowi tłumacze: Helena Krasowska, pracow
nica IBL PAN w Warszawie (na język ukraiń
ski) i £ukasz £yp, absolwent filologii angiel
skiej UJ i Podyplomowego Studium Transla
torskiego tej uczelni (na jęz. angielski).

Utwory Adama Decowskiego, Jerzego 
J. Fąfary, Stanisławy Kopiec, Tadeusza Kuba
sa, Zuzanny K. Kud, Niny Opic, Teresy Pary- 
ny, Mariusza Tenerowicza i Wiesława Zieliń

skiego tłumaczyli: Fares Marek Basmadji (Sy
ria), Polina Borislawska (Kazachstan), Julia 
Czumaczenko (Ukraina), Maria Datskiv 
(Ukraina), Paweł Grumnicki (Ukraina), Jani
na Hahula (Rumunia), Dymitr Karbowski 
(Ukraina), Edward Longier (Rumunia), Jana 
Mandryko (Ukraina), Florian Markulak (Ru
munia), Władysław Rozowski (Ukraina), 
Polina Semionowa (Ukraina), Jan Strocki 
(Ukraina), Cristina Vamsidel (Rumunia), Wik
toria Wierzbicka (Kazachstan), Katarzyna 
Wiśniewska (Uzbekistan), Swietłana Wyszyń
ska (Ukraina), Halina Zengel (Ukraina), Żda- 
niuk Irena (Kazachstan), Jerzy Żelichowski 

(Ukraina).
O słuchaczach Centrum „POLONUS” kształ

cących się w bieżącym roku akademickim 
w Rzeszowie śmiało można powiedzieć, że 
są ludźmi aktywnymi i kreatywnymi.
Mieczysław A. £yp, pracownik centrum „Polonus”
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II EUROPEJSKI KONGRES EASS

Sympozjum EASS - „Sport i Turystyka 
w procesie integracji europejskiej”

Wojciech J. Cynarski

W dniach 22-26 kwietnia odbyło się w Rze
szowie przedkongresowe sympozjum Euro
pejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu 
(European Association for Sociology of Sport, 
EASS) z udziałem goœci zagranicznych. Zo
stało ono poœwiêcone problematyce sporto
wej i turystycznej w Unii Europejskiej oraz ostat
nim przygotowaniom przedkongresowym. Im
prezie patronowało EASS, ale bezpoœrednim 
organizatorem był Instytut Wychowania Fizycz
nego i Zdrowotnego UR i Podkarpackie Towa
rzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Rzeszo
wie. Sympozjum odbyło się z inicjatywy i pod 
kierunkiem naukowym profesorów: J. Kosie- 
wicza, K. Obodyńskiego i O. Weissa.

Program imprezy, dyskusje i wyniki
Znakomite wystąpienia były udziałem reprezen
tantów władz EASS: prof. Otmara Weissa z Wied
nia - prezydenta, prof. Jerzego Kosiewicza 
z Warszawy - wiceprezydenta i dra Georga An
dersa z Hamburga - sekretarza generalnego 
tego stowarzyszenia. Ich tematyka dotyczyła sze
rokiego spektrum refleksji z zakresu socjologii 
sportu, filozofii kultury fizycznej i teorii turystyki. 
Prof. Kazimierz Obodyński omówił problemy 
turystyki na Podkarpaciu, a mgr Marek Kuœnierz 
zaprezentował swe poglądy na turystykę konną 
i agroturystykę. Prof. Milan Ïurièek podjął cie
kawy problem niebezpieczeństw związanych 
z wyjazdami turystycznymi jak napady, porwa
nia itp. (A socio-psychological analysis of risks 
and tourist destination choice process).

Wojciech J. Cynarski przedstawił referat - re
fleksję o sportowych drogach turystycznych (na 
gruncie socjologii kultury). Du¿e zainteresowa

nie wzbudziła moja nowa książka1 i w ogóle 
problematyka sztuk walki. W obradach brali 
udział także dr Stanisław Zaborniak, prof. Jerzy 
Piórecki, mgr Anna Nizioł i mgr Jerzy Kulasa, 
ujmujący problematykę rekreacji ruchowej i tu
rystyki w perspektywach: historycznej, ekolo
gicznej i ekonomicznej. Wyniknęła dyskusja 
o perspektywach kształcenia w zakresie turysty
ki i na temat przysztoœci tej dziedziny nauki.

Obrady sesyjne i dyskusje kuluarowe trwały 
od czwartku do poniedziałku, a miejscem ich 
prowadzenia były nie tylko budynki Instytutu 
(IWFiZ) przy ul. Piłsudskiego i Towarnickiego, 

ale także hotel i restauracja „Polonez” (gdzie 
zakwaterowaliœmy zagranicznych goœci), pod- 

przemyskie arboretum prof. Pióreckiego i go
spodarstwo agroturystyczne Marka Kuœnierza.

Prof. Weiss poinformował, że na konferencję 
do Rzeszowa przywiezie książkę z wybranymi, 

najlepszymi tekstami z konferencji EASS 
w Wiedniu (maj 2002). Przywiezie też pierwszy 
numer nowego pisma naukowego wydawane
go przez Stowarzyszenie „Sport and Society. 
Journal of EASS”. Obydwie publikacje będzie 
można nabyć podczas Kongresu.

Także z wybranych materiałów z sympozjum, 
które uzyskają pozytywne recenzje oraz we 
współpracy ze specjalistami z zakresu turystyki 
i rekreacji (także spoza grona socjologów sportu 
i turystyki) powstanie angielskojęzyczna mono
grafia poświęcona turystyce. A równolegle i nie
zależnie przygotowywany jest drugi tom2, bę
dący efektem międzynarodowych badań nt. 
„Wartości i wzory kulturowe w sporcie”. Badania 
te prowadzone są pod kierunkiem J. Kosiewi- 
cza i K. Obodyńskiego.

Przygotowania do kongresu
Rzeszów - £ańcut (26-30 maja 2004 r.)
26 maja rozpocznie się w Rzeszowie II Euro
pejski Kongres EASS pod hasłem „Sport 
w zmieniającej się Europie”. W kwietniu doko
nano ostatnich ustaleń i rozstrzygnięć i stąd 
wizyta w Uniwersytecie Rzeszowskim całego 
prezydium EASS.

W przygotowaniu jest już druk abstraktów (tzw. 
proceedings) i szczegółowy program imprezy. 
Dogrywane są szczegóły dotyczące zarówno 
części naukowej, jak i towarzyszącego Kon
gresowi programu kulturalnego.

Dużym wydarzeniem spotkania będzie nada
nie honorowego tytułu profesorowi Zbigniewo
wi Krawczykowi, twórcy polskiej szkoły socjo
logii sportu. Właśnie jego wykład w sali balo dr Wojciech J. Cynarski, Instytut Wychowania Fizycznego 

i Zdrowotnego UR

Przygotowania do kongresu: Wojciech J. Cynarski, Otmar Weiss z Wiednia, Georg Anders z Hamburga

wej pałacu Potockich w £ańcucie rozpocznie 
Kongres. Zostali też wybrani referenci sesji ple
narnych (tzw. keynot spikers) - wybitni profeso
rowie socjologii sportu z Niemiec, Norwegii i Wę
gier. Organizatorzy zaprosili też m.in. socjolo
gów z Instytutu Socjologii UR. Większość sesji 
referatowych zostanie przeprowadzona 28 maja 
równolegle na trzech salach Uniwersytetu. Z naj
lepszych materiałów konferencyjnych powsta
nie książka, która będzie naukowym plonem 
obrad europejskich socjologów.

W ciągu tych kilku dni maja Rzeszów i £ańcut 
staną się europejskim centrum socjologii spor
tu, a także miejscem szerszej humanistycznej 
refleksji nad kulturą fizyczną. Jest to niewątpli
wie znakomita promocja dla naszego Uniwer
sytetu, miasta i regionu. Podczas Kongresu 
odbędą się także wybory nowych władz EASS.

Kwietniowe Sympozjum było niewątpliwie po
trzebne i udane zarówno jako impreza nauko
wa (pomimo niewielkiej liczby uczestników) i ja
ko pracowite spotkanie robocze dla zatwierdze
nia przygotowań lub ustalenia szczegółów II 
europejskiego kongresu. Pozostaje zaprosić do 
udziału osoby zainteresowane (udział bierny 
pracowników UR jest nieodpłatny), co niniejszym 
- w imieniu Komitetu Organizacyjnego - czynię.

1. W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki 
w perspektywie europejskiej, Wyd. UR, Rzeszów 2004.
2. Niedawno ukazała się monografia zbiorowa, stanowiąca efekt 
pierwszego etapu badań: J. Kosiewicz, K. Obodyński [red.], Sport 
in the Mirror of the Values, Rzeszów 2003.
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X Środowiskowa Konferencja
Matematyczno-Informatyczna
Rzeszów - Lublin - Korytnica (30 IV - 2 V 2004 r.)

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja br. w Ko
rytnicy (woj. świętokrzyskie) odbyta się 
X Środowiskowa Konferencja Matematycz- 

no-Informatyczna. W spotkaniu uczestni- 
czyty 74 osoby (10 profesorów, 26 dokto
rów, 37 magistrów, 1 student) z dziewięciu 
polskich ośrodków akademickich oraz prof. 
Viktor Starkov z Petrozawodska (Karelia, 
Rosja).

Konferencja zorganizowana zostata przez 
Katedrę Matematyki Politechniki Rzeszow
skiej, Instytut Matematyki Uniwersytetu Rze
szowskiego, Katedrę Podstaw Informatyki 
Wy¿szej Szkoty Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie oraz Katedry Matematyki Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komitetowi Naukowo-Programowemu 
przewodniczyt prof. Jan Stankiewicz, zastęp
cami przewodniczącego zostali profesorowie: 
Jerzy Tocki i Zbigniew Suraj.

Podczas konferencji wygtoszono 50 refera
tów, w tym 20 o problemach analizy zespolo
nej i rzeczywistej, 14 informatyki, 8 dydaktyki 
matematyki i teorii zbiorów rozmytych oraz 
8 zastosowań matematyki w technice i eko
nomii.

Na szczególną uwagę zastugują referaty 
plenarne poświęcone profesorowi Francisz
kowi Lei, w 25 rocznicę śmierci. Ten wybitny 
matematyk urodzony w Grodzisku Górnym 
(w województwie podkarpackim) byt profe
sorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Poli
techniki Warszawskiej oraz cztonkiem zato- 
¿ycielem Polskiego Towarzystwa Matema
tycznego. Byt On autorem dobrze znanych, 
wykorzystywanych do dzisiaj, podręczników 
z analizy matematycznej, analizy zespolo
nej i geometrii analitycznej. Byt autorem oko- 
to 100 prac naukowych, gtównie z analizy 
zespolonej, przyczyniając się tym do stwo
rzenia podstaw tej dyscypliny matematyki 
w Polsce.

Tegoroczna konferencja w Korytnicy byta 
jubileuszową. Pierwsza Środowiskowa Kon

ferencja Matematyczna odbyta się w 1992 
roku w Jaworze nad Soliną. Gtównymi te
matami, rozwa¿anymi na tych konferen
cjach byty: analiza rzeczywista i zespolo
na, dydaktyka matematyki i zastosowania 
matematyki. Po rozszerzeniu tematyki o in
formatykę i jej zastosowania konferencja 
zmienita nazwę na Środowiskową Konferen-

cję Matematyczno-Informatyczną. W kon
ferencjach tych brali udział matematycy 
z wielu ośrodków matematycznych z kraju 
i z zagranicy, między innymi ze Słowacji, 
Czech, Japonii, Finlandii, Ukrainy i Rosji.

Wygłaszane referaty były publikowane w spe
cjalnych tomach Zeszytów Naukowych Po
litechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rze
szowskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego.
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KONFERENCJA „WSPÓ£CZESNE TEKSTY NIEMIECKIE”

Jubileusz 60-lecia urodzin
prof. dra hab. Zdzisława Wawrzyniaka1

Zofia Bilut-Homplewicz

Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów aka
demickich wykształconych na wieko
wych, renomowanych uczelniach odgry
wa na młodych uniwersytetach szczegól
nie wa¿ną rolę. W tę tradycję wpisuje się 
publiczne i uroczyste obchodzenie jubi
leuszy profesorów, których zasługi dla 
nauki i dydaktyki uniwersyteckiej są po
wszechnie znane.

Jubileusz prof. dra hab. Zdzisława Wawrzy
niaka stał się dobrą okazją, by ten zwyczaj 
znalazł swoje miejsce równie¿ na naszym 
młodym uniwersytecie. Mamy więc nadzie
ję, ¿e wydana przez nas Księga Pamiątkowa 
i zorganizowana przez Instytut Filologii Ger
mańskiej konferencja językoznawcza do tego 
się przyczynią.

Pan prof. Zdzisław Wawrzyniak obchodzi 
1 czerwca 2004 r. sześćdziesiątą rocznicę 
urodzin. Swoje ¿ycie związał z czterema mia
stami. Są to w porządku chronologicznym: 
Poznań, Lipsk, Kraków i Rzeszów. W pierw
szych dwóch miastach studiował, dwa następ
ne to miejsca jego działalności akademickiej.

W latach 1962-1964 Zdzisław Wawrzyniak 
studiował germanistykę na Uniwersytecie 
A. Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1964
1967 kontynuował studia na Uniwersytecie 
w Lipsku. Pracę naukową rozpoczął w 1967 r. 
w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersy
tetu Jagiellońskiego. Tam doktoryzował się 
w 1972 r., pisząc pod kierunkiem prof. dra 
hab. Aleksandra Szulca rozprawę „Wilhelm 
von Humboldts Sprachphilosophie und die 
moderne Linguistik”. („Filozofia Wilhelma 
Homboldta, a współczesne językoznaw
stwo”). Za wyniki pracy naukowej otrzymał 
w 1974 r. stypendium Humboldta i przez rok 
prowadził prace badawcze w Instytucie Języ
ka Niemieckiego w Mannheim.

Zdzisław Wawrzyniak jest przede wszyst
kim językoznawcą, teoretykiem tłumaczenia, 
tłumaczem i dydaktykiem języka. Jest rów
nież znany jako poeta. Jego rozległe zainte
resowania trudno dokładnie przyporządko
wać poszczególnym dyscyplinom.

Już w pracy doktorskiej wyszedł poza opis 
systemu językowego i zajął się problemami 
filozofii języka. Od lat siedemdziesiątych pro
wadzi badania nad tekstem. Pracę habilita
cyjną pt. „Untersuchungen zur Textbildung im 
Deutschen”, która ukazała się w 1979 r. po-

W imieniu władz Uniwersytetu ¿yczenia Jubilatowi przekazuje dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski, prorektor ds. nauki i finansów

święcił właśnie problematyce tekstu. W rok 
później ukazała się jego książka „Einführung 
in die Textwissenschaft. Probleme der Text
bildung im Deutschen”.

Gdy ogarniemy refleksją dotychczasową 
działalność naukową i dydaktyczną Jubilata, 
zauważymy, że można ją podzielić na dwa 
okresy, z których każdy obejmuje po 18 lat. 
Pierwszy z nich, związany z pracą na Uni
wersytecie Jagielloñskim, to początek drogi 
naukowej, praca naukowa i jej systematycz
ny rozwój. Tam uzyskał tytuł doktora i dokto
ra habilitowanego, opiekował się pracami 
doktorskimi, tam powstały tłumaczenia o cha
rakterze literackim i filozoficznym.

Drugi, równie ważny etap życia, liczący na
stępne 18 lat, to okres pracy w Rzeszowie. 
Od 1985 r. Z. Wawrzyniak był pracownikiem 
Katedry Filologii Germañskiej WSP, w 1987 r. 
został jej kierownikiem, a następnie dyrekto
rem Instytutu. Pracę kontynuuje na utworzo
nym w 2001 r. Uniwersytecie Rzeszowskim, 
kierując Instytutem Filologii Germañskiej.

Trudno jest wytyczyć jednoznaczną grani
cę między tymi dwoma etapami życia zawo
dowego, wręcz nie wydaje się to potrzebne. 
Trzeba jednak podkreślić, że prof. Wawrzy

niak przybył do Rzeszowa, mając pozycję 
znanego pracownika uniwersytetu i naukow
ca. Należał już wtedy do grona liczących się 
językoznawców w germanistyce polskiej za 
granicą.

W 1991 r. ukazała się monografia Jubilata 
„Praktyczne aspekty translacji literackiej na 
przykładzie języków niemieckiego i angiel
skiego”, praca reprezentatywna dla jego na
stępnego obszaru badawczego - teorii tłu
maczenia. Prof. Wawrzyniak napisał wiele ar
tykułów z zakresu teorii i praktyki tłumaczenia, 
przełożył wiele tekstów z niemieckiego 
i szwedzkiego (m.in. wiersze von H.M. En- 
zensberga, G. Kunerta, J. Bobrowskiego, 
N. Sachs und G. Ekelöfa, ale również teksty 
filozoficzne E. Blocha, K. Jaspersa i A. Scho
penhauera oraz 5 powieści szwedzkich au
torów), które zostały opublikowane w polskich 
czasopismach literaturoznawczych. Jego 
działalność translatorska jest urozmaicona, 
wielostronna, cechuje ją jednocześnie po- 
etyckość i zmysł logiki.

Następny zakres badawczy reprezentują 
prace Jubilata o profilu glottodydaktycznym, 
obejmujące obok książki o charakterze prak
tycznym („Deutsch nach Englisch im glotto-
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didaktischen Gefüge” (2001, współautorka 
Lucyna Wille) wiele artykułów z wymienionej 
problematyki.

W dorobku Zdzisława Wawrzyniaka mo¿- 
na odnaleźć charakterystyczną cechę, na 
którą zwraca uwagę sam Autor: Próbuje on 
często łączyć teorię z praktyką. Jako wynik 
tego zabiegu powstał w r. 1995 podręcznik 
„Adam und Eva im Paradies der Geduld und 
Neugier. Ein Lernbuch für intelligente Leu
te”, który znacznie odbiega od konwencjo
nalnych podręczników. Składa się z 50 lek
cji dla „inteligentnych“ zaawansowanych, któ
re reprezentują ^¿ne rodzaje tekstów (list, 
wiersz, dialog, aforyzm, opowiadanie, spra

wozdanie, piosenka, esej filozoficzny. Ca
łość staje się z ka¿dym rozdziałem coraz 
bardziej powieścią, w której występuje dwóch 
bohaterów).

Charakterystycznym rysem dorobku na
ukowego Jubilata rozległość jego zaintere
sowań. Zajmuje się on przede wszystkim tek- 
stoznawstwem i przekładoznawstwem, glot- 
todydaktyką i lingwistyką kontrastywną. 
Języki, których dotyczą jego badania to nie
miecki i szwedzki, nie brakuje jednak w jego 
pracach równie¿ przykładów z angielskie
go, bułgarskiego i innych języków. Znane 
jest zamiłowanie prof. Wawrzyniaka do krót
kich sformułowań, a utworzone przez niego 
określenie „lakonika“ pragnie zarezerwować 
dla nowej dyscypliny językoznawczej. Cha
rakterystyczny jest równie¿ jego humory
styczny, błyskotliwy sposób traktowania ję
zyka, gry słowne i ¿arty językowe. Znajdu
jemy je zarówno w tekstach pisanych, 
przygotowanych wykładach, jak i sponta
nicznych wystąpieniach.

Ponadto nadałoby zwrócić uwagę na jesz
cze jeden istotny rys twórczości Zdzisława 
Wawrzyniaka, na jego stałe dą¿enie do łą
czenia teorii z praktyką, tego co naukowe 
z tym, co codzienne, tego co powa¿ne z tym, 
co zabawne. Rozwa¿ania teoretyczne ilustru
je najczęściej przykładami; posiada dar 
przedstawiania studentom trudnych proble
mów w przystępny sposób. Jego zajęcia zy
skują szczególne zainteresowanie właśnie 
dzięki temu, ¿e Profesor podkreśla w nich 

bezpoœredni związek z ¿yciem codziennym, 
są one pełne humoru, stosowanych neologi
zmów i wyraŸnie tu widaæ, ¿e sprawia mu przy- 
jemnoœæ tworzenie i prze¿ywanie przygody 
jêzykowej.

* * *
W dn. 27-30.04 zorganizowaliœmy w In
stytucie Filologii Germańskiej konferencjê 
jêzykoznawczą „Moderne deutsche Texte” 
(„Współczesne teksty niemieckie”) związa
ną z jubileuszem prof. Wawrzyniaka, na 
którą przybyli jego długoletni przyjaciele 
i koledzy z uniwersytetów polskich i zagra
nicznych, współpracownicy i studenci. 
Wœrôd okolicznoœciowych ¿yczeń nie za
brakło nawiązań do dorobku Pana Profe
sora i charakterystyki jego twôrczoœci. Jako 
reprezentatywną mo¿na uznaæ wypowiedŸ 
jednego z referentów plenarnych, prof. 
Wolfganga Heinemanna, którego uczniem 
był Jubilat podczas studiów w Lipsku. Za
znaczył, ¿e prof. Wawrzyniak na^y do naj
wybitniejszych przedstawicieli lingwistyki 
tekstu i teorii translacji, a jego wstêp do tek- 
stoznawstwa z 1980 oraz przedstawione 
w nim ujêcie tekstu do dziœ nie straciły na 
aktualnoœci.

1 Tekst oparty jest na wstêpie do Ksiêgi Pamiątkowej „Sprache 
leben und lieben”. Festschrift für Zdzisław Wawrzyniak zum 60. 
Geburtstag herausgegeben von Zofia Bilut-Homplewicz und Zyg
munt Têcza. Frankfurt/M. u.a., 2004.

dr hab. prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz, Instytut Filolo
gii Germańskiej
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Zaskakująca, nieszablonowa 
i piękna

Agata Puchała, Ewelina Świst

Bardzo trudno jest w kilku zdaniach opisać 
pobyt w tak du¿ym mieście jak Moskwa. 
Nawet cztery miesiące, które spędziłyśmy 
tam nie wystarczyły, ¿eby poznać atrakcje 
tej metropolii. Z drugiej jednak strony czas 
ten wystarczył, aby przyzwyczaić się do ¿y- 
cia w stolicy Rosji, poczuć jej specyficzną 
atmosferę i zobaczyć to, czego nie mo¿na 
dostrzec, będąc zwyczajnym turystą.

Moskwa to piękne miasto. Wydawać by 
się mogło, ¿e w niektórych rejonach czas 
zatrzymał się gdzieś między XV a XVI wie
kiem. Budowle o wspaniałej architekturze 
wyłaniają się z różnych, często nieoczeki
wanych miejsc i zakamarków. Moskwa to 
miasto kontrastów: teraźniejszość miesza 
się z przeszłością, rzeczywistość z fanta
zją, nowoczesność z tradycją i historią. 
Monumentalne pomniki, ciekawe muzea, 
zachwycające teatry, przepiękne stacje 
metra tworzą niezwykłą atmosferę tego 8,5- 
milionowego miasta.

Na zwiedzanie Moskwy wykorzystywały
śmy każdą wolną chwilę. Pierwsze dni przed 
rozpoczęciem nauki w całości przeznaczy
łyśmy na wycieczki, dzięki którym udało 
nam się przede wszystkim opanować sztu
kę poruszania się niezapomnianym mo-

skiewskim metrem. Tylko dzięki niemu 
można wygodnie i szybko przemieszczać 
się po mieście i pokonywać znaczne odle
głości dzielące nas od miejsc, które chcia- 
łyśmy zobaczyć.

Głównym celem naszej pierwszej wy
cieczki był Plac Czerwony i Kreml. Już z da
leka potężne kremlowskie mury i wieże 
sprawiają, że każdy, kto na nie patrzy czuje 
się wyróżniony możliwością przebywania 
w tak ważnym miejscu. Przyspieszone bi
cie serca towarzyszy przede wszystkim wej
ściu na Plac Czerwony - piękny wspaniały 
i wyjątkowy. Świadczą o tym nie tylko 

ogromne rzesze turystów odwiedzających 
to miejsce, jak i niespotykana nigdzie in
dziej liczba milicjantów i wojskowych pilnu
jących bezpieczeństwa. Milicja stanowi 
zresztą nieodzowny element moskiewskie
go krajobrazu. Można ją spotkać wszędzie, 
na każdej ulicy, w sklepach i sklepach-par- 
kach, a także w metrze.

Po całodniowych wycieczkach z przyjem
nością wracałyśmy do akademika. Czter- 
nastopiętrowy budynek, połączony z insty
tutem, gdzie chodziłyśmy na zajęcia, znaj
dował się daleko od centrum miasta. 
Rosjanie takie miejsca nazywają „sypialny
mi rejonami”, a nam przypominały polskie 
blokowiska. Życie tutaj toczy się znacznie 
wolniej i spokojniej niż w centrum. Jedyne 
co łączy te dwa miejsca to niezwykle duży 
ruch uliczny i problem jaki ma pieszy na 
całym świecie z bezpiecznym przejściem 
na drugą stronę ulicy. Akademik i instytut, 
które na cztery miesiące stały się naszym 
domem, były miejscem, gdzie spotkali się 
młodzi ludzie z całego świata, różne kultu
ry i religie. Wszyscy byli tu dla siebie mili, 
przyjacielscy i uśmiechnięci. Najsympa
tyczniejszymi ludźmi są chyba Azjaci, któ
rych w akademiku żyło najwięcej. I chociaż 
słabo mówili po rosyjsku zawsze starali się 
nawiązać kontakt ze wszystkimi studenta
mi. To oni rekompensowali nam brak 
uśmiechu na twarzach Rosjan. Uśmiech na 
ulicach Moskwy to rzadkość. Na nasze ra
dosne twarze przechodnie reagowali zdzi
wieniem i głównie dzięki temu rozpoznawali 
w nas cudzoziemców. Mieszkańcy Moskwy 
nie mają w zwyczaju uśmiechać się bez 
powodu, a przyjazne spojrzenie obcego 

człowieka jest odbierane przez nich jako 
pewna propozycja.

Przebywając wśród ludzi z całego świata, 
mogłyśmy dowiedzieć się również, co cudzo
ziemcy wiedzą o naszym kraju, jak go po
strzegają. Dla wielu Polska to monarchia, 
a naszym ojczystym językiem jest angielski. 
Większość studentów spoza Europy nigdy 
nie słyszało o takim państwie jak Polska. Eu
ropejczycy natomiast zachwycali się polski
mi tradycjami i zwyczajami, a nawet naszym 
językiem. Zauważyłyśmy, że istnieje wiele 
stereotypów o naszym narodzie także wśród 
Rosjan. Bardzo często pytano nas o to, jak 
dzisiaj żyje się w Polsce. Ludzie starsi opo
wiadali o swoich doświadczeniach związa
nych z naszym krajem, o życiu w Rosji i w 
Moskwie, niejednokrotnie okazywało się, że 
mają oni polskie korzenie i zawsze bardzo 
ciepło mówili o Polsce.

Będąc w Moskwie, stwierdziłyśmy, że by
cie studentem w rosyjskiej stolicy jest nie
zwykle przyjemne i... korzystne. Przede 
wszystkim dlatego, że moskiewskie władze 
dbają o swoich studentów. Mają oni zapew
nione duże zniżki na przejazdy wszystkimi 
środkami transportu. Nam jednak najbar
dziej podobało się to, że bilety wstępu do 
muzeów i teatrów rosyjscy studenci mogą 
otrzymywać prawie za darmo, gdyż przy
sługują im 80-100% zniżki. Dlatego często 
odwiedzają muzea, chodzą na przedsta
wienia do opery i baletowe spektakle. Naj
większym powodzeniem cieszy się słynny 
Teatr Wielki oraz kameralny teatr na Tagan- 
ce. Tam bilety trzeba kupować z miesięcz
nym wyprzedzeniem.

W Moskwie spotkałyśmy się też z niezwy
kłym zjawiskiem, jakim są przerwy w pra
cy, które przybierają różne formy: przerwa 
obiadowa, techniczna, sanitarna. Trwają nie 
mniej niż godzinę i zawsze są surowo prze
strzegane, bez względu na okoliczności.

Miasto zaskakiwało nas zresztą każdego 
dnia niecodziennymi i zadziwiającymi sy
tuacjami.

Bo Moskwa właśnie taka jest: zaskakują
ca, nieszablonowa, piękna, gościnna, ma
giczna dzięki swojej historii i dzięki ludziom, 
którzy w niej żyją.

Agata Puchała, Ewelina Świst, studentki I roku filologii ro

syjskiej UR
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Najwa¿niejsze jest to, co kryje się... 
„Między słowami”

Dominik Nykiel

Alfred Hitchcock powiedział kiedyś: „by zrobić świet
ny film, potrzebne są tylko trzy rzeczy: świetny scena
riusz, świetny scenariusz, no i jeszcze świetny sce
nariusz”. I taki właśnie stworzyła do swojego drugie
go już filmu Sofia Coppola, córka sławnego re¿ysera 
Francisa Forda Coppoli, który w swoim dorobku ar
tystycznym ma takie filmy jak „Czas Apokalipsy” i „Oj
ciec chrzestny”. Nie tylko napisała (i wyreżyserowa
ła), wkładając w to swój talent, pomysłowość i ser
ce, ale również dostała za niego w tym roku „Złote 
Globy” i tę najważniejszą w światku filmowym nagro
dę - statuetkę Oskara.

Opowiedziana w filmie historia jest bardzo prosta 
i w zasadzie opiera się tylko na dwóch postaciach: 
Boba (Bill Murray) i Charlotte (Scarlett Johansson). 
Pozostałe osoby są jakby tylko tłem do tego, co dzie
je się wewnątrz i na zewnątrz. Oboje chwilowo miesz
kają w tokijskim hotelu.

Bob to odchodzący w zapomnienie aktor telewi
zyjny, który przyjechał do Japonii, by nakręcić rekla
mę whisky, za którą otrzyma spore wynagrodzenie. 
Charlotte z kolei zamknęła właśnie w swoim życiu 
rozdział zwany studiami (studiowała filozofię), a teraz 
towarzyszy w podróży swojemu mężowi, który jest fo
tografem. Niestety ten jest tak zapracowany, że nie 
ma dla niej czasu, przez co ona czuje się zaniedby
wana i znudzona. Ona wkracza dopiero w życie, on 
powoli z niego wychodzi. Różnią się wszystkim. Na
wet wiekiem, bo on mógłby być jej ojcem, który wła
śnie przechodzi kryzys wieku średniego i czuje się 
już wypalony. A mimo to, będąc z dala od domu, los 
pozwala, aby ich ścieżki splotły się z sobą. Poznają 
się przypadkowo, pewnego dnia w hotelowym ba
rze. Wymiana ciepłych spojrzeń, delikatnych półu
śmiechów.. .Szybko okazuje się, że jednak jest coś, 
co ich łączy. Oboje szukają sensu życia w tym cha
osie dzisiejszego świata.

Bob i Charlotte spędzają razem wolny czas. Ale 
nie zasypują się potokiem słów. Nie przekrzykują. Ich 
wspólne, (nie)zwykłe chwile wypełnione są często 
milczeniem, nie ma w tym nic ekscytującego. Uważ
nie przyglądają się sobie nawzajem, jakby w tak krót
kim czasie chcieli zapamiętać każdy najdrobniejszy 
szczegół. Wymieniają spojrzenia, ale nie jakieś po
żądliwe - te są ciepłe, pełne zrozumienia, mówiące: 
Jak dobrze Cię widzieć. Cieszę się, ¿e jesteś przy 
mnie... Jednocześnie jest w nich pewien żal, że być 
może w swoim życiu dokonali złych wyborów uczu
ciowych, poszli nie tą ścieżką, co trzeba. Niczego 
sobie nie wyjaśniają, niczego nie tłumaczą, po pro
stu są. Szukają swojego towarzystwa, lecz bez na
rzucania się. Razem, zagubieni w wielkim mieście 
i we własnych życiach.

Ona jest nim zauroczona (zachwycona), ale pra
wie tego nie okazuje. Ma w nim ciche wsparcie. On 
staje się dla niej mentorem, ale sam też uczy się od 
swojej towarzyszki żyć na nowo i smakować to, co 

przynosi z sobą każdy dzień. Dla obojga czas zaczy
na inaczej płynąć. Coś iskrzy, wyczuwalny jest flirt. 
Mimo to nie ma tutaj łóżkowego spełnienia. I tak 
naprawdę nie ma happy endu. Wręcz czuje się taki 
egzystencjalny ból, ponieważ ci dwoje mijają się 
w swoich uczuciach. Uczuciach, które nie są wyra
żone. I ta końcowa scena. Niespokojne poszuki
wanie w tłumie, przytulenie i niesłyszalny szept do 
ucha, po którym następuje uśmiech przywodzący 
nadzieję na lepsze jutro. Aż w końcu rozłąka. Każde 
podąża w swoja stronę.

Coraz więcej jest (i bardzo dobrze!) filmów, które 
mają nieskomplikowaną fabułę, opowiadają proste, 
ale za to ciekawe (często z życia) historie i nie są 
nafaszerowane efektami specjalnymi, dzięki czemu 
filmy te są bogate w treść i piękne w swojej prosto
cie. „Między słowami” zalicza się właśnie do tej gru
py. Film nakręcony bez zadęcia w 27 dni w kilku miej
scach, z niewielką ekipą i za niewielkie pieniądze. 
Zawierający w scenariuszu wiele wątków osobistych 
z życia reżyserki.

Na ten film idzie się bez większych oczekiwań, bez 
nastawienia, a dostaje się tak wiele. Tutaj nic się nie 
dzieje, ale historia jest tak sprawnie przedstawiona, 
że nas - widzów - urzeka. To nie tylko zasługa pani

Herb dla Naukowego Koła 
Historyków Studentów
Emilia Obarzanek

Dwa lata temu Naukowe Koło Historyków Stu
dentów rozpoczęło starania o nadanie mu 
znaku, który reprezentowałby koło m.in. pod
czas zjazdów studentów-historyków. Starania 
te rozpoczął poprzedni wiceprezes NKHS - 
pan £ukasz Wolak. Wtedy powstały pierwsze 
projekty herbu, które zaprojektował pan Ja
nusz Jawornicki. Korzystając z okazji, człon
kowie NKHS serdecznie dziękują za owe 
projekty.

Dalsze starania o uzyskanie herbu prowadził 
obecny wiceprezes - Marcin Borys i dzięki jego 
zabiegom rozstrzygnięto jaki znak będzie przy
pisany do naszej organizacji. Spośród sporzą
dzonych projektów wybrano wzór przedstawio
ny przez pana J. Jawornickiego.

Oficjalnie decyzję w tej sprawie podjęto 6 
maja 2004 roku. NKHS uzyskało herb i będzie 
go używać w oficjalnych dokumentach i pod
czas ważnych spotkań.
Emilia Obarzanek, członek NKHS, studentka III roku historii 

Coppoli, ale również odtwórców głównych ról. Po
wściągliwa gra Billa Murraya, taka bez emocji, a bu
dząca wiele sympatii i zadowolenia, której nieod
łącznie towarzyszy zmęczony życiem wyraz twarzy. 
Natomiast Scarlett Johansson jest pełna wdzięku, 
spontaniczności i świeżości, a wraz ze swoim uśmie
chem jest barwnym kontrastem dla Murraya. Nie 
sposób tu nie wspomnieć o jej charakterystycznym 
niskim, zachrypniętym i jakże zmysłowym głosie.

Film pozornie wydaje się błahy, film o samotności 
we dwoje, o tęsknocie za bliskością, bratnią duszą, 
której już sama obecność oznacza szczęście. Jest 
w nim wielki magnetyzm, który sprawia, że ma się 
ochotę natychmiast do niego wrócić i zacząć raz 
jeszcze, od początku. Obdarzony jest oszczędnym, 
ale za to inteligentnym, niewymuszonym i błyskotli
wym humorem; w przełożeniu: jedna mina (gest) - 
jeden uśmiech. „Między słowami” jest jak piękny, 
spokojny sen i w takim właśnie klimacie pozostaje 
utrzymany. To potęga obrazu (i muzyki) nad słowa
mi, bo tutaj bardzo mało jest słów. Tutaj wszystko 
odbywa się między słowami. Wszystko zgodnie ze 
starym powiedzeniem: „Mowa jest srebrem, a mil
czenie złotem”.
Dominik Nykiel, student II roku filologii polskiej
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Nad ksią¿ką
o Adolfie Rudnickim

Wojciech Huk

Twórczość Adolfa Rudnickiego (1909-1990) nie 
miała szczęścia do krytyki literackiej. Kolejne 
jego powieści odnotowano wprawdzie recen
zjami, lecz nigdy nie stały się przedmiotem 
obszerniejszych studiów, omawiających je 
w sposób całościowy. Pierwszym monograficz
nym ujęciem tego pisarstwa jest ksią¿ka Anny 
Wal Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa 
Rudnickiego1.

Rudnickiego zaliczamy do „tragicznego po
kolenia” (twórców urodzonych około 1910 r.), 
które współtworzyli m.in. Czesław Miłosz, Jó
zef £obodowski, Stanisław Piętak, Jerzy Andrze
jewski, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz. Pi
sarz był Żydem, który uległ asymilacji kulturo

wej. Wyrósł w ¿ywiole jidysz, wybrał jednak język 
polski.

Anna Wal swe dociekania rozpoczyna od de
biutanckiej powieści Rudnickiego Szczury 
(1932). To powieść psychologiczna „w której 
zainteresowanie pisarza skupia się na sferze 
prze¿yć wewnętrznych bohatera”, w okresie 
dojrzewania.

Charakterystyczną cechą pisarstwa Rudnickie
go, uwidaczniającą się już w debiutanckiej ksią¿- 
ce, jest „skłonność do opisu i penetracji ludzkiej 
psychiki”. Cecha ta determinuje wybór bohate
rów. W Szczurach narrator-bohater bezskutecz
nie próbuje przekroczyć „próg dojrzałości”, czu
je się „więźniem sam w sobie”, cechuje go apa
tia, niemoc, zniechęcenie. Wyalienowany, 
poszukujący siebie bohater, wyrasta z atmosfery 
lat trzydziestych. Autorka monografii stwierdza, że 
na tle utworów, które powstały w tym samym cza
sie, debiut Rudnickiego był debiutem interesują
cym, choć „styl [...] niejednokrotnie daleki jest 
od poprawności”.

Następnie A. Wal analizuje przeżycia i ob
serwacje żołnierskie, jakie Rudnicki zawarł 
w dwóch książkach: Żołnierze (1933 ) i Doświad

czenia (1939). Te powieści również wpisują się 
w charakterystyczny nurt prozy dwudziestolecia, 
lecz tym razem określanego mianem literatury 
faktu bądź neorealizmu. Znamienny był dla niej 
nowy typ powieści znanej jako reportaż, dzien
nik, powieść środowiskowa. Jednakże ze 
względu na fragmentaryczność, swobodną kom
pozycję, brak wiodącego bohatera, trudno za
kwalifikować te powieści Rudnickiego do jed
nego z wymienionych gatunków. Autorka roz
prawy wskazuje na fakt, że kiedy w literaturze 
pojawiają się utwory o charakterze pacyfistycz
nym (dzieła Józefa Wittlina, Andrzeja Struga, 
Stanisława Rembeka) wtedy także ukazują się 
powieści młodych pisarzy (debiutujących w la

tach dwudziestych i trzydziestych) o wyraźnie 
antywojskowym wydźwięku. Obok Rudnickiego 
wymienia Zbigniewa Uniłowskiego, Karola Za
mojskiego, Jalu Kurka, pisarzy, którzy koncen
trowali się na obnażaniu mechanizmów działa
nia wojska. Ich utwory cechuje krytyczny stosu
nek do armii jako instytucji zniewalającej 
człowieka, zabijającej swobodne myślenie. 
Rudnicki, mający za sobą kilkunastomiesięcz- 
ną służbę, zawarł w swoich powieściach bar
dzo dokładny opis życia wojskowego. Ze szcze
gółami pokazuje koszary, sale, pomieszczenia 
żołnierskie, porządek dnia. Pisarz - jak zauwa
ża Anna Wal - zadziwia umiejętnością portreto
wania, wśród dużej liczby żołnierzy, pojedyn
czych sylwetek, każdą obdarzając cechami in
dywidualnymi. Rudnickiego fascynuje człowiek 
i jego psychika, co wyróżnia Żołnierzy i Doświad

czenia - jak pisze autorka rozprawy - „pośród 
prozy o podobnej tematyce, powstałej w okre
sie dwudziestolecia międzywojennego”.

W dalszej kolejności analizie poddany zosta- 
je najważniejszy nurt w twórczości Rudnickie
go, który można skrótowo określić terminem „te
maty żydowskie”, obecny już w przedwojennej 
twórczości pisarza. W powieści Lato (1938) 
obecni są Żydzi i ich kultura. Rudnicki ukazuje 

koegzystencję narodów polskiego i żydowskie
go w przededniu wybuchu drugiej wojny świa
towej. Na wzajemnych stosunkach kładzie się 
już jednak cień nasilającego się w latach trzy
dziestych w Polsce i Europie antysemityzmu. 
Utrudniał on lub wręcz uniemożliwiał asymilację, 
co niejednokrotnie było przyczyną zafascyno
wania Żydów (także Rudnickiego) ideą komuni

zmu.
Okrucieństwa drugiej wojny światowej spowo

dowały, że Rudnicki zmienił pogląd na rolę, 
kształt i zadania literatury. Bardzo surowo oce
nił swoje przedwojenne utwory. Stwierdził, że 
literatura powinna „kształtować stosunek człowie
ka do świata i innych ludzi - łączyć w dziele 
piękno i prawdę”. Pisarz czuje się odpowiedzial
ny za każde słowo, jest przekonany „o koniecz
ności zapisania historii drugiej wojny światowej”. 
Rudnicki pojmował swoją twórczość jako powin
ność wobec narodu żydowskiego. Holocaust 
stał się głównym tematem jego pisarstwa. W tym 
nurcie prozy pisarza jednym z ważniejszych 
jego tematów jest problematyka Żydów ukrywa

jących się po „aryjskiej stronie”. Rudnicki nie 
opisuje tylko codziennych problemów związa
nych z trudami życia, takich jak zdobycie miesz
kania czy pożywienia, lecz ukazuje także zmia
ny w psychice ludzi znajdujących się w sytuacji

zagrożenia, usiłuje oddać psychologię katastro
fy. Przedstawia życie w murach getta, rejestruje 
najdrobniejsze szczegóły życia codziennego, 
często drastyczne i odrażające. Rudnicki - we
dle słów Anny Wal - „w twórczości poświęconej 
Holocaustowi eksponuje problematykę moralną”. 
Bohaterowie postawieni są często w obliczu 
śmierci, wszechpotężnego zła, zostają poddani 
próbie, „która ma potwierdzić lub zaprzeczyć wie
rze w trwałość i niezniszczalność zasad etycz
nych oraz humanitarnych wartości”. W powieściach 
Rudnickiego przeważają ci, którzy wyszli z tej 
próby zwycięsko.

Jest też grupa utworów, w których prozaik po
kazał powojenną rzeczywistość polskich Żydów. 

Charakteryzuje gminy żydowskie, przypomina 
ich stan przed wojną i przeciwstawia sytuacji 
powojennej, w której liczą one po kilkanaście 
osób, choć kiedyś były to społeczności wielo
tysięczne. Niektóre kreacje, jakie stworzył Rud
nicki, opisując społeczność żydowską po woj
nie, są „groteskowe, karykaturalne, ale i tragicz
ne”. Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych 
to - wartościuje Anna Wal - najsłabszy okres 
w twórczości pisarza. Powstałe w tym czasie 
utwory wpisać należy w nurt socrealizmu, a Rud
nickiego zaliczyć do pisarzy agitujących za 
„nową rzeczywistością”. Później też pisarz śle
dzi losy Żydów w powojennej Polsce, wypowia

da się m.in. na temat wydarzeń marca 1968, robi 
to jednak w sposób zamaskowany i za pomocą 
języka ezopowego. Toposy wygnańca, tułacza, 
człowieka prześladowanego, czyli podstawowe 
doświadczenia narodu żydowskiego - podkre
śla autorka rozprawy - są obecne w całej twór
czości Rudnickiego.

Zamykający rozprawę rozdział poświęcony 
został miłości i różnym odmianom tego uczu
cia, które pisarz przedstawiał w swojej prozie. 
Należy pamiętać, że powieść Niekochana, utwór 
podejmujący tę problematykę, została napisa
na przed drugą wojną światową i jest przez kry
tyków uważana za jedną z najlepszych powie- 
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œci Rudnickiego, stawianą obok Ferdydurke 
Gombrowicza. Rudnicki przedstawił w niej mi
łość jako siłę niepodlegającą racjonalizacji, śle
py ¿ywioł i bezbronnego wobec niej człowie
ka. Jedynym wyjściem jest samobójstwo. W ten 
sposób autor - pisze Anna Wal - „wykorzystuje 
odwieczny schemat wielkich mitów miłosnych 
europejskiej kultury [...], w których jedynie 
śmierć jest niepodwa¿alnym schronieniem mi
łości”. Jednak¿e pisarz nadał nowy kształt temu 
schematowi, koncentrując się na psychologicz
nym dramacie postaci, analizując ¿ycie psy
chiczne bohaterów, w czym dostrzec można wy- 
raŸny wpływ psychologizmu. Natomiast cechą 
charakterystyczną utworów o miłości powstałych 
po wojnie jest uwikłanie bohaterów i łączącego 
ich uczucia w historię. To ona miała decydujący 
wpływ na ich losy, sposób prze¿ywania i oka
zywania uczuć. Dzieje postaci literackich, peł
ne tragicznych zdarzeń, są potwierdzeniem 
tego, i¿ wojna uniemożliwiła „ocalenie życia 
uczuciowego”, gdyż uległo ono degradacji i zu
bożeniu. Jakkolwiek wizja świata, którą prezen
tuje Rudnicki, nie jest pesymistyczna, bohate
rom, którzy „nie podołali próbie i utracili wiarę 
[...] w miłość, przeciwstawia postacie, które po
przez to uczucie odnajdywały sens życia”. W 
powojennej prozie Rudnickiego stale obecny jest 
„cień wojny”. Wpływa na życie bohaterów, nawet 
wiele lat po jej zakończeniu, uniemożliwia im nor
malną egzystencję, kaleczy życie uczuciowe. Pi
sarz przedstawia postacie, które spłyciły miłość 
do erotyzmu, dostrzegając w tym liczne zagro
żenia. Miłość tak pojmowana rodzi dramaty, nie 
jest uzdrawiająca, nie towarzyszy jej uczucie speł
nienia, dlatego bohaterowie ponoszą klęski, nie
którzy nawet popełniają samobójstwo. Bardzo

APEL BIBLIOTEKI G£ÓWNEJ UR

Od 1 października 2004 r. 
Biblioteka Główna UR wprowadza 

kary pieniężne 
za niezgodne z Regulaminem Wypożyczalni BG UR 

przetrzymywanie wypożyczonych książek i czasopism.

Do tego czasu można oddawać ksiq¿ki bez żadnych konsekwencji.

Zapraszamy wieloletnich dłużników 
do szybkiego rozliczenia się z Biblioteką.

częste zestawianie miłości ze śmiercią było przy
czyną wielu zarzutów o schematyczność prozy 
Rudnickiego, o „dążenie ku literaturze popular
nej”, jednak zdaniem Anny Wal - „nie można 
odmówić Rudnickiemu ambicji artystycznych”, 
gdyż był to twórca „bezustannie poszukujący 
nowych formuł i technik pisarskich”.

Rudnicki, jakiego prezentuje nam autorka mo
nografii, to twórca ciekawy i intrygujący, który 
porusza ważne, wciąż aktualne tematy. Pozna- 
jemy pisarza uwikłanego w dwa światy: polski 
i żydowski; pisarza, dla którego zawsze najważ
niejszy był człowiek i jego psychika, który -

Dyrekcja Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

zwłaszcza po drugiej wojnie światowej - stał się 
„kronikarzem swoich czasów”. Mimo widocznej 
sympatii autorki dla Rudnickiego, potrafi ona 
jednak spojrzeć nań krytycznym okiem, wyty
kając mu np. moralizatorstwo.

Adolf Rudnicki pozostaje ciągle pisarzem nie
docenionym. Można sądzić, że książka Twór
czość w cieniu menory Anny Wal pomoże zająć 
należne mu miejsce w literaturze polskiej.

1. Anna Wal, Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnic
kiego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2002.

Wojciech Huk, student V roku filologii poskiej

Dla najlepszych studia 
w zagranicznej uczelni

Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskały infor
mację o dotacjach dla studenckich wyjazdów w ra
mach programu wymiany studentów „Sokrates”. Na 
nowy rok akademicki dla Uniwersytetu zaplanowa
no kwotę czterokrotnie większą niż w tym roku - 140 
tys. euro. To rezultat wysokiej oceny dotychczaso
wej współpracy z zagranicznymi uniwersytetami, sys
tematycznego i poprawnego przygotowywania i roz
liczania projektów oraz wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Kwota 140 tys. euro pozwoli na wyjazd 
ponad stu studentów do zagranicznych uczelni. W 
tym roku akademickim w ramach programu „So
krates” wyjechało 30 studentów. Najwięcej do Wiel
kiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Niemiec.
Regularnie przyjeżdżają też do Rzeszowa studenci 
z zagranicznych szkół wyższych objętych programem 
“Sokrates/Erazmus”.
Nowa umowa Uniwersytetu Rzeszowskiego z zarzą
dzającą projektami Agencją Narodową przewiduje 
też kwotę 21500 euro na wyjazdy wykładowców oraz 
grant na wprowadzenie sytemu ECTS w wysokości 
1900 euro.

Jesienią 2004 r. studentki germanistyki: Paulina Bułaty i Urszula Sabik wyje¿d¿ają na studia cząstkowe do Mannheim.
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Spotkanie studentów 
z polarnikiem

Agnieszka Orlof

Sekcja Gleboznawcza Koła Naukowego, 
działająca przy Katedrze Agroekologii Wy
działu Ekonomi Uniwersytetu Rzeszowskie
go organizuje przeciętnie raz w miesiącu 
naukowe spotkanie. Studentów Sekcji łączy 
fascynacja pięknem, różnorodnością i od
miennością środowiska przyrodniczego 
w różnych częściach świata, chęć poznawa

nia stron niedostępnych dla przeciętnego tu
rysty. Jesteśmy ¿ądni wiedzy i przygód, łączy 
nas ciekawość wspólnego poznawania świata 
fauny i flory, który zadziwia swoją specyfiką.

W kwietniu br. gościliśmy geografa, podróż
nika, pracownika naukowego Politechniki 
Rzeszowskiej mgra inż. Zbigniewa Wciśla- 
ka, członka polskiej wyprawy do stacji polar

nej na Spitsbergenie, poło¿onej w Zatoce Bia
łego Niedźwiedzia w obrębie archipelagu 
Svalbard. Gość podczas spotkania ze stu
dentami przedstawił warunki środowiska 
przyrodniczego tamtejszego obszaru, przy
bliżył zakres prowadzonych badań nauko
wych, a także podzielił się swoimi jakże cie
kawymi przeżyciami i wrażeniami z wypraw.

Polarny klimat w obrębie archipelagu 
kształtują prądy oceaniczne: ciepły Prąd Za
tokowy, płynący na północ wzdłuż zachod
nich wybrzeży oraz zimny Sorkapu, płynący 
od Morza Barentsa. Absolutne minimum 
temperatury, które zanotowano 28 marca 
1917 r. w Barentsburgu wynosiło aż minus 
50oC. Obszar archipelagu jest terenem gó
rzystym, 60% jego powierzchni pokrywają lo
dowce, z którymi ściśle powiązana jest więk
szość jezior o głębokości do kilkunastu me
trów. Podłoże stanowią skały od okresu pre- 
kambryjskiego po czwartorzęd. Flora i fauna 
na Spitsbergenie, pomimo surowego klima
tu, jest zadziwiająco bogata. Królem Arktyki 
jest biały niedźwiedź, którego można spotkać 
wszędzie, bowiem podchodzi blisko do ludzi. 
Żywi się fokami, rybami i ptactwem wodnym, 
a gdy jest głodny stanowi zagrożenie dla czło
wieka. Dorodny okaz waży około 600kg, 
a stojąc na łapach osiąga nawet do 3 me
trów wysokości. Innym typowym przedstawi
cielem świata zwierząt na tamtejszym tere
nie jest renifer, prawie wszędzie występuje 
też lis polarny (czyli plesiec). Ptaki występują 
dosyć licznie (ponad 160 gatunków), wiele 
z nich objętych jest ścisłą ochroną. Do naj
bardziej znanych należą: mewa blada, fulmar, 
nurzyk, sowa biała, śnieguła i inne. Świat ro
ślin jest dosyć ubogi, przeważają mchy i po
rosty, relatywnie dużo jest roślin kwiatowych 
(140 - 165 gatunków).

Spotkanie z panem Z. Wciślakiem pozwo
liło nam poznać klimat, geologię, florę i faunę 
Spitsbergenu. Oglądając zdjęcia i slajdy, słu
chając ciekawych wspomnień prelegenta 
w niejednym studenckim sercu obudziło się 
marzenie: „móc tam pojechać” i na własne 
oczy zobaczyć całe to piękno przyrody.
Autor zdjęć: mgr inż. Zbigniew Wciślak 
Autor artykułu: Agnieszka Orlof, V HiS, Uniwersytet Rze
szowski

Członkowie Sekcji Gleboznawczej Koła 
Naukowego składają serdeczne podzię
kowania mgr. inż. Zbigniewowi Wciśla- 
kowi za wygłoszoną dla studentów pre
lekcję.
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XXXII Międzynarodowe Seminarium 
Kół Naukowych w Olsztynie

Ilona Legięć, Jolanta Zając

7 maja 2004 r. odbyło się w Olsztynie XXXIII 
Międzynarodowe Seminarium Kół Nauko
wych z udziałem osób z Sekcji Agroekolo- 
gii SKN Ekonomistów naszego Uniwersy
tetu. Tegorocznemu seminarium towarzy
szyło hasło: „Koła Naukowe Szkołą 
Twórczego Działania”

Po długiej, męczącej drodze do Olszty
na i zakwaterowaniu się w hotelu pieszo 
poszłyśmy do śródmieścia. „Wysoka Bra
ma” otworzyła nam drogę do zabytkowej 
części miasta, gdzie znajdują się liczne 
atrakcje: Zamek Kapituły Warmińskiej, am
fiteatr oraz piękny Park Zamkowy znajdu
jący się nad rzeką £yną. Zauwa¿yłyśmy, 
¿e liczne są tam budynki z czerwonej ce
gły i szpiczaste dachy kryte dachówką. 
Nadaje to Olsztynowi charakter wyjątkowo 
przytulnego miasta.

Po zapoznaniu się z programem i mate
riałami seminaryjnymi uświadomiłyśmy so
bie wielkość i wszechstronność organizowa
nego spotkania. Swój udział potwierdziło bli
sko 500 studentów, doktorantów i gości 
zagranicznych reprezentujących 34 koła na
ukowe.

W czwartek gości powitał rektor Uniwersy
tetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. 
Ryszard J. Górecki i uroczyście otworzył Se
minarium Kół Naukowych. Pierwszy wykład, 
niejako inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. 
Aleksander Bielecki, który mówił o „metodo
logicznej koncepcji programu badawczego na 
przykładzie infrastruktury taksonu Hirudina”.

Kolejnym punktem programu sesji były ob
rady w 12 sekcjach tematycznych obejmują
cych nauki ekonomiczno-prawne, humani
styczne i biologiczno-rolnicze. Zaprezentowa
no ponad 150 prac (referatów i posterów). 
Nasz referat - „Wpływ wodnych wyciągów 
z wybranych roślin leczniczych na rozwój i ¿e- 
rowanie ślimaków nagich z rodzaju śliniki” zo
stał zakwalifikowany do Sekcji Produkcji Ro
ślinnej. Po części referatowej nastąpiła pre
zentacja posterów, a następnie długie 
i burzliwe obrady zakończone ogłoszeniem 
werdyktu. Tym razem nagrodzono Koło Na-

Ilona Legięć i Jolanta Zając podczas sesji w Olsztynie.

ukowe Biotechnologów UWM z Olsztyna 
i Koło Naukowe Rolników AR z Krakowa.

Wieczorem odbyło się ognisko integracyj
ne w uczelnianym ośrodku jeździeckim - Kor- 
towo. Natomiast następnego dnia wyruszyli
śmy na wycieczkę do Świętej Lipki, gdzie za
chwyciły nas ćwierćwieczne organy 
z oryginalnymi ruchomymi figurkami. Tylko 
dla uczestników tej wycieczki odbył się wspa
niały minikoncert organowy. Na dłuższe zwie
dzanie cudownej bazyliki z freskami sprawia
jącymi wra¿enie trójwymiarowych nie było 
czasu, bo szybko zmierzaliśmy do spotkania 
z współczesną historią. W Gierłoży zwiedzili
śmy Wilczy Szaniec, gdzie są ruiny głównej 
kwatery Hitlera.

Szkoda że seminarium trwało krótko i nie 
mogłyśmy zapoznać się z referatami innych 
sekcji. Oczywiście pozytywnych wrażeń, nie 
tylko naukowych, nie brakowało. Poznałyśmy 
wielu ciekawych i sympatycznych ludzi, któ
rzy docenili nasze nowatorskie badania oraz 
zaproponowali współpracę.

Ilona Legięć, Jolanta Zając, studentki I roku PWA, Wydział 
Ekonomii

W poprzednim numerze, redakcja nie za
mieściła informacji o tym, ¿e autorami zdjęć 
na stronie 1 „GU” są Panowie: Andrzej 
Wojton, student IV roku biologii, i Grzegorz 
Pitucha, student V roku biologii.
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Jak płomienie zwieńczone 
czuprynami dymu

Stanisław Rodziński

Wystawa rzeźby profesor Marii Siuty-Góreckiej 
i rysunku profesora Stanisława Góreckiego 
w Galerii Labirynt na krakowskim Kazimierzu. 
„Niekiedy przypominają płomienie zwieńczo
ne czuprynami dymu, który rozwiewa wiatr” - 
tak pisze o rzeźbach Marii Góreckiej Magda
lena Rabizo-Birek. „Nie sposób odnieść się 
do poszczególnych prac (Stanisława Górec
kiego) jako, ¿e ani ich nie nazwano, ani nie 
charakteryzują się swą odrębnością. Każda jest 
częścią bardzo pięknego świata...” To z kolei 
fragment tekstu o rysunkach Stanisława Górec
kiego autorstwa Danuty Kołwzan-Nowickiej.

Cytuję tu fragmenty krótkich, ale trafnych bar
dzo tekstów, które towarzyszą wydanym z oka
zji wystawy równie¿ niedu¿ym, ale bardzo sta
rannym od strony poligraficznej informatorów 
o wystawie w Galerii Labirynt.

Rzeźby Marii Góreckicj eksponowane są na 
postumentach, pogrupowane po dwie lub trzy. 
Dzięki temu owe płomienie, postacie czy prze
dziwne rośliny bądź to połyskujące światłem, 
bądź patynowane w głębokich zieleniach - na
wiązują ze sobą swoisty dialog form i treści. 
Te rzeźby kameralne, ale przecie¿ w równym 
stopniu monumentalne w istocie, jak to napi
sano - przypominają fenomeny ukształtowane 
przez ¿ywioły. Ale przecie¿ są to rzeźby, któ
re powstają w pracowni. Przypominają płomie
nie, stalaktyty, przypominają formy skalne. 
Powstały jednak nie w wyniku powodzi czy 
tysiącletnich procesów geologicznych. Po
wstały w rezultacie twórczego myślenia i rzeź
biarskiej roboty nad formą, nad materiałem, 
proporcjami, z myślą o powierzchni rzeźby 
i jej blasku lub matowej chropowatości paty
ny. Związek z naturą - tak, na pewno. Ale są
dzę, ¿e to wyobraźnia rzeźbiarki, długie 
i ¿mudne poszukiwanie własnego języka rzeź
biarskiego. Czas studiów Marii Góreckiej nie 
był okresem, w którym zagraniczne wyjazdy, 
luksusowe albumy i atrakcyjne wystawy w kraju 
rozbudowywały wiedzę i wyobraźnię młodych 
artystów. Był to czas, w którym najwięcej za- 
^¿ało od własnej, wewnętrznej aktywności, od 
tego, czy młody malarz, czy rzeźbiarz kochał 
swoją pracę, czy myślał jedynie o i tak mało 
znaczących efektach.

Maria Siuta-Górecka pokazuje w Krakowie 
kolekcję rzeźb, które są lapidarną lekcją do
chodzenia do prywatnego języka w sztuce. 
Warto jedynie przypomnieć, ¿e właśnie 
w rzeźbie język ten ukształtować jest trudno.

Grupy rzeźb na wysmukłych obeliskach 
w nied^ej galerii, ukazują swoistą rozmowę

Inspiracja rośliną - rzeźby Marii Góreckiej

tych wysmukłych i krępych, złotych i zielon
kawych form. Czy to ludzie, czy rośliny, czy 
płomienie? To przede wszystkim bardzo do
bre rzeźby. Jeżeli posługując się dość ba
nalnym już określeniem - można pisać o 
¿ywiołowości czy swoistej biologii form rzeźb 
Marii Góreckiej - to patrząc na czarno-białe 
i kolorowe rysunki Stanisława Góreckiego 
wchodzimy w świat innych klimatów i innego 
rodzaju poszukiwań.

Prof. Stanisław Rodziński, Akademia Sztuk Pięknych Kraków 
Zdj. Mirosław Sosnowski

Profesor Stanisław Górecki przy pracy.

Miałem kiedyś okazję pisać o rysunkach Sta
nisława Góreckiego, ¿e robią wra¿enie listów, 
jakie kiedyś jeszcze pisali do siebie bliscy 
sobie ludzie. Te listy to nie były wyłącznie su
che relacje, co było, co jest i kiedy się zoba
czymy. To była swoista literatura. Nie na dar
mo epistolografia stała się niemal dziedziną 
wiedzy i poznawania listów, ich stylu, treści, 
nastroju, nie mówiąc już o staranności i czy
telności pisma.

Górecki rysuje, konstruując światy prze
dziwnych wnętrz, krajobrazów, zjawiskowych 
przestrzeni, światy zamknięte, niezwykle kon
struowane, do których przedostaje się świa
tło, które w równym stopniu są romantyczne, 
co geometryczne, wyrachowane i konstru
owane, ciepłe i przyjazne. Wspomniałem tu 
cytat o tym, że poszczególnych prac artysta 
nie nazywa, nie nadaje im tytułów, że tworzą 
swoistą całość. To właśnie potwierdzałoby 
moje przypuszczenie, że kolejne rysunki 
Góreckiego to listy do bliźnich, a może za
piski dla siebie, może rodzaj pamiętnika? 
Rysunki duże i małe, niektóre nawet tak duże 
jak olejne obrazy, niektóre jak pocztówki wy
syłane na święta bądź z wakacji. Precyzyj
ne, nawarstwiane z ogromną cierpliwością, 
i pieczołowitością, a równocześnie pozba
wione jakiejkolwiek sztuczności, udawania, 
dziwaczenia.

Wystawa w Galerii Labirynt Marii i Stanisła
wa Góreckich, profesorów Instytutu Sztuk Pięk
nych Uniwersytetu Rzeszowskiego to ważna 
wystawa. Wystawa rysunków, rzeźb, ale i po
staw artystów wobec rzeczywistości, wobec 
zauważalnego zamętu w sztuce. To wystawa 
będąca dowodem istotnych twórczych poszu
kiwań i cennych realizacji. Wystawa dobrych 
rzeźb i rysunków.


