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AKTUALNO�CI

Z obrad Senatu UR

W sobotê, 19 czerwca, po raz pierwszy w dzie-
jach Rzeszowa obchodzono �wiêto ulicy
3 Maja. Niedaleko ko�cio³a, zwanego niegdy�
studenckim, na skwerku przed Muzeum  Okrê-
gowym  prezentowa³ siê  Uniwersytet Rzeszow-
ski. Studenci z Instytutu Sztuk Piêknych nie tyl-
ko wystawiali swoje prace, ale tak¿e zapozna-
wali zainteresowanych z ró¿nymi przejawami
artystycznej dzia³alno�ci. Na stoisku Wydaw-
nictwa  UR rzeszowianie chêtnie kupowali nie
tylko ksi¹¿ki  zwi¹zane z histori¹ naszego mia-
sta. Dla maturzystów i doros³ych by³y informa-
cje o mo¿liwo�ciach studiowania i uzupe³nia-
nia wykszta³cenia w ramach studiów podyplo-
mowych. Nasz AZS zaprezentowa³ zdobyte
ostatnio okaza³e puchary  i inne nagrody.

To posiedzenie Senatu zdominowa³y propozycje  zmian
w strukturze Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tej spra-
wie senatorowie zapoznali siê z trzema opiniami Se-
nackich Komisji: ds. Bud¿etu Finansów i Decentraliza-
cji,  Dydaktyki i Wychowania oraz Organizacji i Rozwo-
ju. W dyskusji podnoszono sprawy nawi¹zuj¹ce do
przedstawionych przez przewodnicz¹cych komisji sta-
nowisk: prof. dra hab. Józefa Tabora, dra  hab. prof.
UR Zdzis³awa Budzyñskiego i dr hab.  prof. UR
Kazimierza Obodyñskiego. Zmiany obejm¹ trzy wy-
dzia³y. Senatorowie postanowili, ¿e Wydzia³ Pedagogicz-

ny zmieni nazwê na Wydzia³ Pedagogiczno-Artystyczny
i pozostan¹ tam trzy kierunki: pedagogika, edukacja ar-
tystyczna w zakresie sztuk piêknych i edukacja artystycz-
na w zakresie sztuki muzycznej. W nowo tworzonym Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu bêd¹ trzy kierunki: fizjoterapia,
pielêgniarstwo i po³o¿nictwo. Senatorowie zaaprobo-
wali te¿ pomys³ utworzenia Wydzia³u Wychowania Fi-
zycznego.  Z Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego
bêdzie wy³¹czona biologia, a nazwa wydzia³u zmieni siê
na Wydzia³ Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Dwa
kierunki: biologia i rolnictwo wejd¹ w sk³ad  Wydzia³u

Biologiczno-Rolniczego. Senat na posiedzeniu w dniu
27 maja br. przyj¹³ projekt bud¿etu Uczelni na 2004 r.
W sprawie przyjêcia i realizacji programu oszczêdno-
�ciowego w UR odbêdzie siê w po³owie lipca nadzwy-
czajne posiedzenie.

Senat zaaprobowa³ te¿ przedstawione przez mgra
Mieczys³awa Doskocza, dyrektora administracyj-
nego UR, propozycje zmian w organizacji funkcjo-
nowania administracji i obs³ugi uczelni.

Senatorowie w g³osowaniu tajnym zaakceptowali
4 wnioski rad wydzia³ów  w sprawie zatrudnienia: dra
hab. Mieczys³awa B³aszczyka (na stanowisku prof.,
nadzwycz.), dra hab. Bogus³awa Droby (na stanowi-
sku prof. nadzwycz.), dra hab. Janusza Skowrona (na
stanowisku prof. nadzwycz.)  dra hab. prof. UR Lesz-
ka Suszyckiego (na stanowisku prof. nadzwycz. na
czas nieokre�lony).

Po raz pierwszy
w Rzeszowie
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Dzieñ 1 maja 2004 roku to data szczególna w hi-
storii Polski. III Rzeczpospolita po d³ugich nego-
cjacjach sta³a siê  pe³noprawnym cz³onkiem Unii
Europejskiej. Czas naszego wej�cia w politycz-
ne i gospodarcze struktury unijne zbieg³ siê z
pierwsz¹ w ¿yciu politycznym Polski kampani¹
wyborcz¹ przed wyborami do Parlamentu Euro-
pejskiego.  Wybory te zosta³y wyznaczone na
13 czerwca 2004. W wyniku negocjacji akcesyj-
nych Polska uzyska³a 54 miejsca w PE,  i o tak¹
liczbê mandatów ubiega³o siê � wed³ug danych
Pañstwowej Komisji Wyborczej � a¿ 1887 kan-
dydatów zarejestrowanych na listach 15 komite-
tów wyborczych.

Czas poprzedzaj¹cy ka¿dorazowe wolne wy-
bory  (parlamentarne, prezydenckie, samorz¹do-
we) nazywa siê okresem kampanii wyborczej.
Jest to okres szczególnego o¿ywienia politycz-
nego i medialnego, kiedy ró¿ni kandydaci (par-
tie polityczne, organizacje, komitety wyborcze)
staraj¹ siê  o poparcie obywateli (A. W. Jab³oñ-
ski, L. Sobkowiak, red., 2002). Wolne wybory s¹
w pañstwach demokratycznych, tak¿e i w Polsce
po zmianach wywo³anych przez bezkrwaw¹ re-
wolucjê Solidarno�ci (1989), g³ównym wyznacz-
nikiem demokratyczno�ci systemu. Zwyk³y akt
g³osowania obywateli potwierdza suwerenno�æ
narodu. Jêzykoznawca analizuje ka¿d¹ kampa-
niê wyborcz¹ jako odmianê publicznej komuni-
kacji z dominuj¹c¹ w niej funkcj¹ perswazyjn¹.

Analiza jêzyka kampanii wyborczych jest bar-
dzo interesuj¹cym zagadnieniem, z jednej bo-
wiem strony teksty z ka¿dej kampanii g³osz¹
szczytne idee, odwo³uj¹ siê do wielkich warto-
�ci, opieraj¹ siê na fundamencie aksjologicz-
nym kandydata czy partii, z drugiej za� teksty
te wykorzystuj¹ zasady reklamy (tutaj nazywa-
ne marketingiem politycznym), które maj¹ swo-
i�cie �sprzedaæ� dan¹ ideê czy osobê. Bardzo
ciekawe jest obserwowanie owego zderzenia
wielkich warto�ci, wznios³ych hase³ i ich promo-
cji, zwyk³ego reklamowania.

Ka¿da kampania wyborcza charakteryzuje siê
wielk¹ mnogo�ci¹ perswazyjnych oddzia³ywañ,
ale g³ówny ciê¿ar pozyskiwania wyborcy spo-
czywa na jêzyku. Od umiejêtno�ci tworzenia
skutecznych tekstów, dobrze (atrakcyjnie) uza-
sadniaj¹cych, ¿e warto g³osowaæ na X-a, zale-
¿y czêsto powodzenie b¹d� niepowodzenie
kandydata czy partii.

Pierwsza polska kampania wyborcza przed wy-
borami do PE w do�æ powszechnym odczuciu
obserwatorów polskiej sceny politycznej by³a kam-
pani¹ s³ab¹, bezbarwn¹, niemraw¹. G³osy takie za-
czê³y siê ju¿ pojawiaæ w czasie trwania kampanii.

Porównajmy kilka wypowiedzi, które zanotowa³em
oko³o 13 czerwca 2004 r.: Tak bezbarwnej kampa-
nii wyborczej jeszcze w £ódzkiem nie by³o (Rzecz-
pospolita);  O ostatnim etapie kampanii wyborczej
mo¿na powiedzieæ to samo, co o jej pocz¹tku i �rodku
� nie by³a porywaj¹ca (TVN Fakty); By³a to kampa-
nia bardzo mizerna, statyczna, nudna, banalna, ma³o
dynamiczna, stereotypowa (TVP 1 Wiadomo�ci):
W tej kampanii wyborczej by³y bzdury, wielkie bzdu-
ry. Spo³eczeñstwo nie by³o  w ogóle uczone, co to
jest Unia Europejska (I program PR).

Moje obserwacje potwierdzaj¹ te spostrze¿e-
nia. U¿ywaj¹c terminu socjologicznego mo¿na
stwierdziæ, ¿e ma³o by³o  w przestrzeni spo³ecz-
nej tekstów wyborczych zachêcaj¹cych do g³o-
sowania na okre�lone osoby. Nie by³o w zasa-
dzie tekstów, które edukowa³yby wyborców na
tematy zwi¹zane z PE i sam¹ Uni¹. Niestety,
zaprzepaszczono wielk¹ szansê podniesienia
�wiadomo�ci obywatelskiej obejmuj¹cej spra-
wy nowej wielkiej ojczyzny, jak¹ jest (przynaj-
mniej formalnie) Unia Europejska. Teksty te by³y
ma³o widoczne,  s³abo zauwa¿alne tak w me-
diach, jak i na ulicach naszych miast, nie mó-
wi¹c ju¿ o wioskach, gdzie ich w ogóle nie by³o.
Przeciêtny Polak, który na co dzieñ nie intere-
suje siê polityk¹, nie by³ tak mocno atakowany
w tej kampanii jak w wielu poprzednich, które
odbywa³y siê w 15 latach wolnej Rzeczypospo-
litej. Bardzo niska frekwencja w tych wyborach
(oko³o 20%) potwierdza u³omno�æ  i s³abo�æ tej
kampanii. W przyt³aczaj¹cej wiêkszo�ci Polacy
nie dali siê jednak przekonaæ, ¿e warto g³oso-
waæ.

Uwa¿am, ¿e istniej¹ dwie g³ówne przyczyny
tego stanu rzeczy. Po pierwsze, zaskoczy³a,
zarówno polityków jak i partie czy komitety wy-
borcze, zupe³nie nowa jako�æ tej kampanii i brak
dok³adnego rozeznania w nowych realiach po-
litycznych, zw³aszcza w kompetencjach PE.
Jêzykowy obraz tej najwa¿niejszej instytucji
ogranicza siê g³ównie do jej ukazania jako miej-
sca, gdzie przyznaje siê fundusze. O kompe-
tencjach politycznych  tego cia³a przedstawiciel-
skiego  w tekstach wyborczych w ogóle siê nie
mówi, bo siê ich po prostu nie zna. Po wtóre,
s³abo�æ tej kampanii wynika z fatalnego stanu
wspó³czesnego (wiosna 2004) ¿ycia polityczne-
go w Polsce (afery korupcyjne, dymisja rz¹du
L. Millera tu¿ po akcesji 2 maja 2004, rozpad
SLD, k³opoty z utworzeniem nowego rz¹du,
wojna w Iraku, bardzo z³y  w �wiadomo�ci spo-
³ecznej obraz Sejmu).

Polacy � co potwierdzaj¹ zgodnie obserwa-
torzy  sceny politycznej � utracili zaufanie do

tzw. elit politycznych. Jest to powa¿ny kryzys
pañstwa i polskiej demokracji. Niebezpieczne
jest przekonanie przeciêtnego Polaka, ¿e
o wszystkim decyduj¹ zakulisowe, �kanapowe�
porozumienia polityków, co powoduje, ¿e  zwy-
kli obywatele nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na ¿y-
cie polityczne. Dalej, bardzo trudno by³o kan-
dydatom staraj¹cym siê o miejsce w PE wyzna-
czyæ liniê miêdzy tym, co europejskie a tym,
co polskie. Kampania skupia³a siê g³ównie na
sprawach polskich. Prawie wszyscy kandydaci
(sztaby wyborcze, partie polityczne)  powtarzali
w tej kampanii schematy z wcze�niejszych kam-
panii wyborczych i w swych obietnicach, auto-
prezentacjach, fotografowaniu siê z szefami par-
tii (np. z A. Lepperem czy J. Kaczyñskim), slo-
ganach wyborczych czy programach dzia³ania
zachowywali siê tak, jakby starali siê o mandaty
do Sejmu czy Senatu RP, a nawet o mandaty sa-
morz¹dowe.

Kiedy porównujê materia³y wyborcze z po-
przednich kampanii z obecnymi, uderza du¿a
liczba nazwisk powtarzaj¹cych siê. Niektóre
osoby ci¹gle kandyduj¹ i  po raz kolejny staraj¹
siê przekonaæ wyborców, aby oddali na nich
g³osy, nic wiêc dziwnego, ¿e  nierzadko powta-
rzaj¹ siê stare teksty w nieznacznym stopniu
dostosowane do nowej sytuacji. Interesuj¹ce,
¿e poszczególne komitety wyborcze skupia³y
siê g³ównie na zachwalaniu swoich najwa¿niej-
szych kandydatów, zajmuj¹cych pierwsze miej-
sca na listach wyborczych. I tu w³a�nie sz³o g³ów-
ne uderzenie propagandowe. Przyj¹³ siê nawet
nowy termin na okre�lenie tych osób, by³y one
okre�lane metaforycznie jako lokomotywy wy-
borcze. Na listach wyborczych znajdowa³y siê
czêsto osoby niezwi¹zane z polityk¹, znani ak-
torzy, dziennikarze, profesorowie.

Analizuj¹c ró¿ne  teksty wyborcze z pierw-
szej kampanii przed wyborami do PE mo¿na
znale�æ potwierdzenie  wcze�niej przytacza-
nych  s¹dów o s³abo�ci i nieudolno�ci tej kam-
panii. Powtarzano w niej stare schematy, do�æ
czêsto dzia³ano na emocje,  nie zrobiono prak-
tycznie niczego,  aby wykonaæ po¿yteczn¹ dla
spo³eczeñstwa pracê edukacyjn¹. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e kampania ta okaza³a siê nieskutecz-
na, o czym �wiadczy bardzo niska frekwencja.
G³osowali ci, którzy od dawna byli zdecydowa-
ni g³osowaæ na danego kandydata (partie) i nie
musieli byæ przekonywani przez jakiekolwiek
dzia³ania perswazyjne.

Rzeszów, 14 czerwca 2004

Pierwsza polska kampania przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego z 13 czerwca 2004 r.

Kazimierz O¿óg

prof. dr hab. Kazimierz O¿óg, Instytut Filologii Polskiej UR

JÊZYK POLSKICH WYBORÓW
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18 czerwca 2004 r. przedstawiciele Wydawnictwa UR
uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji pod nazw¹
Problemy wspó³czesnego edytorstwa w szkole
wy¿szej, organizowanej przez Wy¿sz¹ Szko³ê Ekono-
mii i Administracji w Bytomiu oraz Górno�l¹sk¹ Wy¿-
sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ im. Kardyna³a Augusta Hlon-
da w Mys³owicach. Do udzia³u w konferencji zapro-
szono nie tylko wydawnictwa szkó³ wy¿szych, ale tak¿e
wszystkie inne wydawnictwa zajmuj¹ce siê publika-
cj¹ podrêczników akademickich i ksi¹¿ek naukowych,
jak równie¿ wszystkich zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ wy-
dawnicz¹ oraz tych, którzy zajmuj¹ siê tematyk¹ pra-
wa autorskiego.

2) prof. dr hab. Andrzej Szewc (Wy¿sza Szko³a Eko-
nomii i Administracji w Bytomiu) � Podstawowe insty-
tucje prawa autorskiego ze szczególnym uwzglêdnie-
niem problemów wydawniczych,

3) Joanna Hetman (dyrektor Wydawnictwa Biblio-
teka Analiz) � Prawo autorskie w dzia³alno�ci wydaw-
nictwa po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej,

4) Aleksander Stuglik (wyk³adowca Wy¿szej Szko³y
Ekonomii i Administracji w Bytomiu) � Odpowiedzial-
no�æ wydawcy za zawarto�æ publikowanych ksi¹¿ek.

5) Piotr Dobro³êcki (redaktor naczelny Magazynu
Literackiego �Ksi¹¿ki�) � Dzia³alno�æ Public Rela-
tions w obszarze ksi¹¿ki niskonak³adowej,

6) El¿bieta Pawe³ka (Biblioteka Wy¿szej Szko³y Eko-
nomii i Administracji w Bytomiu) � Rola bibliotek
w marketingu wydawnictw szkó³ wy¿szych,

7) Tadeusz B¹k (prezes Zarz¹du Wydawnictwa Di-
fin) � Zarz¹dzanie nowymi technologiami na rynku
wydawniczym publikacji naukowych i fachowych,

8) Katarzyna Wytyczak (kierownik Dzia³u Wydaw-
nictw �l¹skiej Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania w Katowi-
cach) � Wydawanie publikacji w �l¹skiej Wy¿szej
Szkole Zarz¹dzania w Katowicach na podstawie sys-
temu zarz¹dzania jako�ci¹ ISO 9001,

9) Waldemar Szweda (informatyk Oficyny Wydaw-
niczej Politechniki Opolskiej) � Standaryzacja ma³ej
drukarni offsetowej.

Podsumowania wyst¹pieñ dokona³a kierownik
konferencji mgr Ewa Kucyper.

Prezentowane referaty po uprzednim zrecenzowa-
niu zostan¹ opublikowane w materia³ach pokonfe-
rencyjnych.

Konferencji towarzyszy³ konkurs na najlepsz¹ ksi¹¿-
kê po wzglêdem edytorskim.

Posiedzenie komisji odby³o siê 17 czerwca 2004 r.
o godz. 10 w Bibliotece �l¹skiej. Komisja pod prze-
wodnictwem dyrektora Biblioteki �l¹skiej prof. zw.
dr. hab. Jana Malickiego obradowa³a w nastêpuj¹-
cym sk³adzie: wiceprzewodnicz¹cy prof. dr hab. Le-
onard Ogierman, dr Jolanta Gwio�dzik, dr Anna To-
karska, dr Miros³aw Wójcik, mgr Magdalena Goik.
Komisja ocenia³a poprawno�æ typograficzn¹, a tak-
¿e ciekawe rozwi¹zania edytorskie (takie jak grafika,
kolorystka) oraz wizualn¹ estetykê ksi¹¿ki.

Do konkursu zg³oszono 40 tytu³ów. Ocena ksi¹¿ek
przez komisjê konkursow¹ przebiega³a bez zasadni-
czych rozbie¿no�ci. Komisja wytypowa³a nastêpuj¹-
ce ksi¹¿ki:

� w kategorii �ksi¹¿ka naukowa� � nagrodê
zdoby³o Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego za ksi¹¿kê Rozpacz i próby jej przezwy-
ciê¿enia w poezji porozbiorowej (1793�1806);

� w kategorii �ksi¹¿ka dydaktyczna� � nagrodê
zdoby³o Wydawnictwo �l¹skiej Wy¿szej Szko³y Zarz¹-
dzania im. gen. Jerzego Ziêtka za ksi¹¿kê Geografia.
Wybrane zagadnienia spo³eczno-ekonomiczne;

� wyró¿nienia przyznano � dla Wydawnictwa
Instytutu Muzyki Uniwersytetu �l¹skiego Filia w Cie-

Nagroda dla Wydawnictwa
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Stanis³aw Dudziñski

szynie za ksi¹¿kê Oto arty�ci pe³nowarto�ciowi, któ-
rzy s¹ kobietami... Polskie kompozytorki 1816�1939
oraz dla Wydawnictwa Naukowego ��l¹sk� za ksi¹¿-
kê Dzieñ dobry. Podrêcznik do nauki jêzyka polskie-
go dla pocz¹tkuj¹cych.

Warto dodaæ, ¿e w tym konkursie prawdziwym zwy-
ciêzc¹ jest dr Marek Nalepa, autor nagrodzonej
ksi¹¿ki, który przygotowuj¹c j¹ do wydania, mia³ ju¿
wizjê jej kszta³tu graficznego, propozycjê reproduk-
cji do wykorzystania na ok³adce oraz pomys³ wpro-
wadzenia rysunków ruin zamków, które wype³nia³yby
wolne miejsca wewn¹trz ksi¹¿ki. Pomys³ autorski
uda³o siê zrealizowaæ dziêki sta³emu wspó³pracow-
nikowi Wydawnictwa UR, m³odemu arty�cie � Grze-
gorzowi Wolañskiemu.

Podczas konferencji uczestnicy prezentowali rów-
nie¿ nowo�ci wydawnicze. Stanowisko wystawien-
nicze UR cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem. Po-
doba³y siê nasze ok³adki, które powodowa³y zainte-
resowanie ksi¹¿kami. Sprzedali�my wiele ksi¹¿ek
i przyjêli�my sporo zamówieñ.

SUKCES WYDAWNICTWA UR

Ekspozycja ksi¹¿ek Wydawnictwa UR podczas konferencji

Konferencja odby³a siê w Bibliotece �l¹skiej
w Katowicach pod patronatem dyrektora Biblioteki
�l¹skiej prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego.

Celem konferencji by³a prezentacja referatów zwi¹-
zanych z szeroko pojêt¹ tematyk¹ wydawnicz¹
(a wiêc takich jak: marketing wydawniczy, zarz¹dza-
nie wydawnictwem, zakup i sprzeda¿ praw autor-
skich, redakcja i korekta tekstu) oraz komunikatów
dotycz¹cych procesu wydawniczego (rozwi¹zania
poligraficzne: sk³ad, druk, grafika), a tak¿e stworze-
nie forum dyskusyjnego i wymiany do�wiadczeñ zwi¹-
zanych z dzia³alno�ci¹ wydawnicz¹ oraz nowocze-
snymi rozwi¹zaniami edytorskimi w zakresie publi-
kacji dydaktycznych i naukowych.

Otwarcia konferencji dokonali prorektor ds. rozwo-
ju i wspó³pracy z zagranic¹ dr Miros³aw Wójcik (Gór-
no�l¹ska Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna im. Kardyna-
³a Augusta Hlonda w Mys³owicach) i dyrektor Bibliote-
ki �l¹skiej w Katowicach prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Swoje referaty zaprezentowali:
1) prof. zw. dr hab. Jan Malicki (dyrektor Biblioteki

�l¹skiej) � referat inauguracyjny: O problemach edy-
torstwa naukowego,



4Czerwiec 2004, nr 6 (29 )U N I W E R S Y T E C K A

W kwietniu 2004 r. zespó³ badawczy z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego w sk³adzie: prof.
dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro, dr Ar-
kadiusz Tuziak, dr Bo¿ena Tuziak, dr
W³adys³awa Jastrzêbska zakoñczy³ bada-
nia dotycz¹ce postaw i dzia³añ administracji
samorz¹dowej i rz¹dowej województwa pod-
karpackiego w zakresie innowacji.

Badaniami objêto  wszystkie szczeble ad-
ministracji publicznej województwa podkar-
packiego: samorz¹dy gminne, samorz¹dy
powiatowe oraz struktury Urzêdu Marsza³-
kowskiego i Podkarpackiego Urzêdu Woje-
wódzkiego. Ogó³em do jednostek admini-
stracji publicznej na terenie województwa
podkarpackiego skierowano drog¹ poczto-
w¹ 228 kwestionariuszy ankiet, otrzymano
144 wype³nione kwestionariusze.

Do ankiet do³¹czono formularze zg³osze-
niowe projektów pilota¿owych, które wype³-
ni³o 11 jednostek administracji samorz¹do-
wej z 7 gmin: Bircza, Borowa, Brzozów, Le-
¿ajsk, Radomy�l Wielki, Ropczyce, Stubno;
z 4 powiatów: Dêbica, Krosno, Nisko, Tarno-
brzeg.

W ramach prac badawczych przeprowa-
dzono równie¿ wywiady pog³êbione oraz
poddano analizie merytoryczn¹ zawarto�æ
lokalnych (powiatowych) strategii rozwoju pod
k¹tem problematyki szeroko rozumianej in-
nowacyjno�ci. Tak¹ analizê przeprowadzo-
no w odniesieniu do strategii uzyskanych
z 11 powiatów województwa podkarpackiego.

Ponadto przeprowadzono studia literaturo-
we na temat innowacyjnych metod zarz¹dza-
nia rozwojem lokalnym i regionalnym, sto-
sowanych przez administracjê publiczn¹
w innych krajach, g³ównie unijnych.

W wyniku przeprowadzonych badañ zgro-
madzono obszerny zbiór danych empirycz-
nych. Najwa¿niejsze z nich poddano anali-
zie z zastosowaniem korelacji miêdzy wy-
branymi zmiennymi oraz w odniesieniu do
przyjêtych, na etapie konceptualizacji pro-
blematyki badawczej, hipotez.

14 maja 2004 r.  Komisja Odbioru Prac
prowadzonych w ramach projektu: Regional-
na Strategia Innowacji dla Województwa Pod-
karpackiego, reprezentuj¹ca strony odbie-
raj¹ce, tj. Politechnikê Rzeszowsk¹ i Urz¹d
Marsza³kowski, przyjê³a obszerny raport
z przeprowadzonych badañ, wysoko ocenia-

j¹c poziom opracowania jego merytorycz-
nej zawarto�ci.

Wa¿niejsze ustalenia badawcze w g³ów-
nych obszarach problemowych

Badania wykaza³y, ¿e pojmowanie innowa-
cji przez respondentów cechuje siê znacz-
n¹ ró¿norodno�ci¹, przy czym dominuje bar-
dzo ogólnikowe rozumienie tego pojêcia.
�wiadczy to o niewystarczaj¹cym rozwiniê-
ciu komponentu poznawczego w postawach
badanych przedstawicieli administracji pu-
blicznej.

Rozbudowane ujêcie innowacji, ze zwró-
ceniem uwagi na twórcze my�lenie, jako jej
istotn¹ cechê, najczê�ciej pojawia siê w�ród
pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego
i Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Najpe³niejsze rozumienie innowacji, z pod-
kre�leniem jej procesowego, dynamicznego
i twórczego charakteru stwierdzono w urzê-
dach, które zadeklarowa³y, ¿e wdro¿y³y lub
wdra¿aj¹ systemy zarz¹dzania jako�ci¹.

W�ród badanych przedstawicieli admini-
stracji publicznej stwierdzono wysokie dekla-
rowane poparcie dla wprowadzenia innowa-
cji w sferze zarz¹dzania i kierowania zespo-
³ami ludzkimi.

Deklaracjom �proinnowacyjnym� nie towa-
rzysz¹ jednak, na takim poziomie, na jakim
nale¿a³oby oczekiwaæ, dzia³ania i rozwi¹za-
nia innowacyjne � podejmowano je w nie-
spe³na 1/3 przebadanych urzêdów. Kompo-
nent behawioralny postaw innowacyjnych jest
zatem stosunkowo s³abo rozwiniêty.

Komponent emocjonalno-oceniaj¹cy po-
staw respondentów  wobec innowacji cechu-
je siê znaczn¹ ambiwalencj¹ � u wiêkszo�ci
z nich innowacje wywo³uj¹ mieszane uczu-
cia � zarówno obawy jak i nadzieje.

Analiza poziomu wiedzy i umiejêtno�ci
pracowników administracji w zakresie zarz¹-
dzania rozwojem lokalnym i regionalnym
wskazuje, ¿e zarz¹dzanie to dla nich okre-
�lenie bardziej praktyczne ni¿ teoretyczne.
Badani wyra¿ali przekonanie, ¿e takie zarz¹-
dzanie polega g³ównie na kreatywnym od-
dzia³ywaniu, prowadz¹cym do ujmowania
potencja³u zmiany zbiorowo�ci podmiotów
spo³ecznych i gospodarczych objêtych
wspólnot¹ samorz¹dow¹ w ramach okre�lo-
nego terytorium.

Wiêkszo�æ respondentów jest �wiadoma,
¿e w podstawowym zakresie rozwój regional-
ny i lokalny to kreowanie nowych warto�ci,
do których zalicza siê przede wszystkim:
nowe rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej,
spo³ecznej, us³ugowej, administracyjnej,
nowe firmy, instytucje, organizacje, nowe
miejsca pracy, nowe produkty, dobra i us³u-
gi, atrakcyjne oferty lokalizacyjne, wysok¹
jako�æ  �rodowiska ¿ycia,  dostêpno�æ i ró¿-
norodno�æ us³ug.

Uzyskane wyniki nie potwierdzaj¹ w pe³ni
hipotezy, ¿e terenowe jednostki administra-
cji publicznej nie rozwijaj¹ wspó³pracy z in-
stytucjami wsparcia, jednostkami badawczo-
rozwojowymi, uczelniami wy¿szymi itp.
Wiêkszo�æ samorz¹dów deklaruje takie
wspó³dzia³anie.

Urzêdy najczê�ciej wspó³pracuj¹ z agen-
cjami i stowarzyszeniami rozwoju lokalnego
i regionalnego. Wspó³praca ta dotyczy g³ów-
nie: kursów i szkoleñ, przygotowania wnio-
sków o �rodki z funduszy unijnych, wymiany
do�wiadczeñ, przygotowania ró¿nych pro-
jektów, wprowadzania nowych metod orga-
nizacji i zarz¹dzania, promowania nowych
produktów i lokalnych walorów.

Miar¹ innowacyjno�ci i efektywno�ci dzia-
³añ prorozwojowych urzêdów administracji
publicznej jest miêdzy innymi skuteczno�æ
w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych.
Zdecydowana wiêkszo�æ urzêdów (ponad
80%) nie pozyska³a w ci¹gu ostatnich 3 lat
¿adnego inwestora zagranicznego dla pod-
leg³ego im terenu.

Ponad trzy pi¹te zbadanych urzêdów nie
promowa³o w ci¹gu ostatnich 3 lat ¿adnych
innowacji oraz nie wspiera³o finansowo M�P
wdra¿aj¹cych innowacje.

Formy wsparcia innowacyjnych M�P ze stro-
ny jednej trzeciej urzêdów to: bezp³atne prze-
kazywanie informacji o funduszach pomoco-
wych dla M�P,  udostêpnianie Internetu (w³a-
snych stron www), udostêpnianie w³asnego te-
renu, stosowanie zwolnieñ i ulg podatkowych.

Najczê�ciej rozwijane instytucjonalne in-
strumenty wspierania M�P dzia³aj¹cych na
terenie podleg³ym poszczególnym jednost-
kom administracji to: o�rodki szkoleniowo-
doradcze, inkubatory przedsiêbiorczo�ci,
parki przemys³owe, centra transferu techno-
logii i parki technologiczne.

Innowacyjno�æ administracji publicznej
regionu Podkarpacia

Arkadiusz Tuziak

JAKIE JEST PODKARPACIE?
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Najczê�ciej stosowane finansowe instru-
menty wspierania M�P dzia³aj¹cych na te-
renie  podleg³ym poszczególnym jednost-
kom administracji to: ulgi inwestycyjne, fun-
dusze po¿yczkowe, fundusze porêczeniowe,
fundusze dotacji inwestycyjnych, granty (sub-
wencje) na badania.

Wyniki badañ upowa¿niaj¹ do wniosku, ¿e
budowanie otoczenia sprzyjaj¹cego dzia³alno-
�ci gospodarczej, przedsiêbiorczo�ci i innowa-
cyjno�ci jest jednym z najwa¿niejszych dzia-
³añ samorz¹dów zorientowanych na zdynami-
zowanie lokalnego rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego.

Objête badaniem urzêdy administracji pu-
blicznej dostrzegaj¹ potencjalnie szerokie
i zró¿nicowane mo¿liwo�ci wspó³pracy miêdzy
nimi a M�P, jednostkami badawczo-rozwojo-
wymi oraz instytucjami wsparcia.

Najwiêksz¹ otwarto�æ i wolê wspó³pracy w za-
kresie tworzenia �pola kontaktu� dla firm, o�rod-
ków sektora B+R oraz instytucji wsparcia  wy-
kazuje Urz¹d Marsza³kowski.

G³ówne, zidentyfikowane poprzez badania,
bariery utrudniaj¹ce innowacyjny rozwój na po-
ziomie wspólnot samorz¹dowych to: niedobór
�rodków finansowych, przepisy i ich zmienno�æ,
niedoinwestowanie w urz¹dzenia szeroko ro-
zumianej infrastruktury technicznej, d³ugi okres
przygotowywania planów przestrzennego
zagospodarowania, brak profesjonalnych insty-
tucji wspieraj¹cych innowacyjno�æ, ma³e zaan-
ga¿owanie spo³eczno�ci lokalnej, nieuregulo-
wane stosunki w³asno�ciowe gruntów, zbyt
niskie wp³ywy z podatków.

W wiêkszo�ci poddanych analizie powiato-
wych strategii rozwoju, atutów i mo¿liwo�ci roz-
woju lokalnego upatruje siê w rozwijaniu inno-
wacyjno�ci i przedsiêbiorczo�ci w bran¿y tury-
stycznej. Dziedzinami, które zdaniem przed-
stawicieli samorz¹dów nale¿y rozwijaæ i wspie-
raæ s¹ tak¿e: przetwórstwo rolno-spo¿ywcze,
produkcja zdrowej ¿ywno�ci, nowoczesne i eko-
logiczne rolnictwo, przemys³ drzewny oraz han-
del, us³ugi i drobna wytwórczo�æ oparta g³ów-
nie na lokalnych zasobach.

Przeanalizowane strategie powiatowe w uk³a-
dzie tematycznym stanowi¹ ró¿norodne pró-
by projekcji lokalnych scenariuszy rozwojo-
wych. W niektórych przypadkach mo¿na od-
nie�æ wra¿enie, ¿e stopieñ zainteresowania
w³adz samorz¹dowych opracowaniami o cha-
rakterze strategicznym jest odwrotnie propor-
cjonalny do czasu realizacji okre�lonych kon-
cepcji strategicznych.

Badania potwierdzaj¹ hipotezê o dwojakim
uwarunkowaniu poziomu innowacyjno�ci kadr
administracji publicznej. Zidentyfikowano za-
równo zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne determi-
nanty postaw innowacyjnych. Pierwsze tkwi¹
w obiektywnych uwarunkowaniach systemo-

wych (uregulowania formalno-prawne, stan lo-
kalnych bud¿etów, struktura w³asnych i zleco-
nych zadañ itp.). Drugie zlokalizowane s¹ w sfe-
rze �wiadomo�ci spo³ecznej (zachowawczo�æ,
obawa przed zmianami, swoista bierno�æ itp.).

Poddane gruntownej analizie wyniki badañ
w zasadniczych obszarach problemowych po-
zwoli³y na sformu³owanie konkretnych zaleceñ
i sugestii dla RSI, które zawarto w raporcie z ba-
dañ przekazanym zleceniodawcom. Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e zostan¹ one � w miarê mo¿-
liwo�ci � uwzglêdnione przy tworzeniu strategii
innowacyjno�ci dla regionu Podkarpacia.

Jako kierownik zespo³u badawczego pragnê
podziêkowaæ wszystkim osobom, które przy-
czyni³y siê do zrealizowania trudnego przed-
siêwziêcia badawczego. W pierwszym rzêdzie
dziêkujê Cz³onkom zespo³u za po�wiêcony
czas i zaanga¿owanie na ka¿dym etapie ba-
dañ. Dziêkujê równie¿ panu mgr Ryszardowi
Hallowi, który wspó³pracowa³ z zespo³em w za-
kresie komputerowego opracowania danych
empirycznych.

Sk³adam podziêkowania w³adzom uczelni,
w szczególno�ci panu prorektorowi dr hab. prof.
UR Waldemarowi Furmankowi, który koordy-
nowa³ ca³o�æ prowadzonych prac oraz panu
prorektorowi dr hab. prof. UR Jerzemu Kitow-
skiemu za okazane zrozumienie i umo¿liwie-
nie cz³onkom zespo³u wziêcia udzia³u w kilku

konferencjach naukowych zwi¹zanych z pro-
blematyk¹ prowadzonych badañ.

Dziêkujê tak¿e dyrektorowi Wydawnictwa
Uczelnianego panu mgr Stanis³awowi Dudziñ-
skiemu i kierownikowi Redakcji pani mgr Kry-
stynie Strycharz oraz pozosta³ym pracownikom
Wydawnictwa za szybkie i sprawne � mimo na-
t³oku bie¿¹cych zadañ, wydrukowanie Informa-
tora o badaniach, który jest integraln¹ czê�ci¹
przewidzianej umow¹ dokumentacji wyników
badañ, a zarazem publikacj¹ przybli¿aj¹c¹ szer-
szemu gronu odbiorców wa¿n¹ problematykê
innowacyjno�ci administracji publicznej.

Dziêkujê wszystkim innym osobom, które
w jakikolwiek sposób wspiera³y realizacjê prac
badawczych, których efekty s¹ wymiernym
wk³adem ze strony naszej uczelni na rzecz
rozwoju regionu.

Na koniec pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e jako
cz³onek Zespo³u Konsultacyjnego ds. opraco-
wania RSI dla województwa podkarpackiego
bêdê móg³ nadal s³u¿yæ swoj¹ wiedz¹ i do-
�wiadczeniem, reprezentuj¹c Uniwersytet Rze-
szowski w tym wspólnym prorozwojowym
przedsiêwziêciu regionalnych i lokalnych w³adz
samorz¹dowych, podkarpackich przedsiê-
biorstw, jednostek naukowo-badawczych oraz
instytucji infrastruktury rynku i wspierania
przedsiêbiorczo�ci.
dr Arkadiusz Tuziak, Instytut Socjologii UR

JAKIE JEST PODKARPACIE?

3 czerwca 2004 r w Galerii Kontrasty otwarto wystawê prac prof. Marii Góreckiej
i prof. UR Marii Polakowskiej-Prokopiak z Instytutu Sztuk Piêknych UR.
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pierwszego (w historii tej naukowej organiza-
cji) cz³onka honorowego EASS.

II Konferencja EASS, Rzeszów-£añcut,
21�30 maja 2004 r.
Oficjalne rozpoczêcie kongresu i konferencji
naukowej pod has³em Sport Involvement in
a Changing Europe odby³o siê w sali balowej
Zamku w £añcucie 27 maja oko³o godziny
16.30. Ceremoniê otwarcia poprowadzi³ dr
Georg Anders, który powita³ zebranych
uczestników i zaproszonych go�ci w jêzyku
polskim. Nastêpnie wyst¹pili profesorowie
O. Weiss (jako prezydent EASS), W. Bonu-
siak (rektor UR), R.M. Kalina (prorektor AWF
w Warszawie) i przedstawiciele w³adz lokal-
nych. Weiss przedstawi³ mowê laudacyjn¹,
ukazuj¹c sylwetkê i znakomite osi¹gniêcia
prof. Krawczyka (WSE Warszawa, UR). Zbi-
gniewowi Krawczykowi wrêczono dyplom nr
1 z tytu³em Honorowego Cz³onka EASS. Na-
stêpnie twórca polskiej szko³y socjologii spor-
tu wyg³osi³ pierwszy wyk³ad plenarny, nt. Sport
w zmieniaj¹cej siê Europie, otwieraj¹cy obra-
dy konferencyjne.

Drugi dzieñ konferencji uczestnicy spêdzili
w Rzeszowie � g³ównie w Instytucie Socjologii
UR, gdzie obradowano w 12 sekcjach.

Sesja 1 � w której obradach uczestniczy³
autor tej publikacji � by³a po�wiêcona filozo-
fii sportu. Prowadz¹cymi sesjê byli ks. prof.
S. Kowalczyk (KUL) i prof. R.M. Kalina (AWF
Warszawa). Liczna, kilkunastoosobowa gru-
pa z Warszawy by³a na tej sesji reprezento-
wana przez trójkê referentów: J. Kosiewicza,
J. Mosza i P. Rymarczyka. Prof. Kosiewicz
rozpocz¹³ sesjê referatem nt. relacji antro-
pologii sportu do filozofii spo³ecznej. Prof.
Kowalczyk omówi³ g³ówne kierunki filozofii
sportu, wed³ug w³asnej klasyfikacji. Pod nie-
obecno�æ W. Lukiewicza (Bia³oru�) z refera-
tem wyst¹pi³ dr W. Sikorski, podejmuj¹c pro-
blem zwi¹zków sportu z problemami spraw-
no�ci i zdrowia. Z kolei na powi¹zania sportu
z mediami i przemys³em reklamy zwróci³
uwagê R.M. Kalina. W dyskusji akcentowa-
no wielopostaciowy i ró¿norodny (tak¿e pod
wzglêdem aksjologii) charakter wspó³cze-
snego sportu.

 Zagadnieniom zwi¹zków sportu i turystyki
z tradycj¹ kulturow¹ po�wiêcone by³y wyst¹-
pienia w sekcji 6, gdzie na prowadz¹cych zo-

II Kongres EASS
Rzeszów � £añcut 2004

Wojciech J. Cynarski

European Association for Sociology of Sport
(EASS), czyli Europejskie Stowarzyszenie
Socjologii Sportu, zosta³o powo³ane dla ko-
ordynowania dzia³añ i lepszej naukowej
wspó³pracy europejskich humanistów, podej-
muj¹cych problematykê sportu wyczynowe-
go i kultury fizycznej. Socjologia sportu, bê-
d¹ca subdyscyplin¹ socjologii kultury,
w ostatnich latach rozwija siê bardzo dyna-
micznie. W naszym kraju prym wiedzie
tutaj Katedra Nauk Spo³ecznych AWF im
J. Pi³sudskiego w Warszawie, z któr¹ blisko
wspó³pracuje nasz Instytut Wychowania Fi-
zycznego i Zdrowotnego UR. Efektem dzia-
³añ, zrzeszonych w EASS socjologów, a tak-
¿e filozofów i pedagogów kultury fizycznej,
by³ zorganizowany w Rzeszowie i £añcucie
drugi miêdzynarodowy Kongres tego stowa-
rzyszenia.

* * *
Wiêkszo�æ go�ci przyby³a do Rzeszowa ju¿
w �rodê 26 maja. Nastêpnego dnia o godzi-
nie 10.00 w sali konferencyjnej hotelu �Rze-
szów� odby³o siê zebranie zarz¹du i komitetu
fundatorów EASS, które poprzedzi³o formal-
ne rozpoczêcie konferencji. Do udzia³u zo-
stali zaproszeni przedstawiciele komitetu or-
ganizacyjnego przysz³ej konferencji � Fino-
wie, natomiast organizatorów rzeszowskiej
konferencji reprezentowa³ na zebraniu wy¿ej
podpisany.

Uczestników powitali O. Weiss (prezydent)
i J. Kosiewicz (wiceprezydent EASS). Sekre-
tarz generalny G. Anders przedstawi³ szcze-
gó³owe sprawozdanie z zebrañ zarz¹du EASS
w Budapeszcie i Kolonii. Zaprezentowano
dwie pierwsze ksi¹¿ki, bêd¹ce efektem na-
ukowych dzia³añ EASS � monografiê  wybra-
nych prac z kongresu z Wiednia1 i efekt pro-
jektu badañ miêdzynarodowych2. Redaktor
naczelny �European Journal of Sport and
Society� (EJSS) � D. Jütting � przedstawi³ ra-
port o sytuacji ekonomicznej tego pisma.
Otrzymuj¹ je wszyscy cz³onkowie EASS.
W dyskusji nad projektami miêdzynarodowej
wspó³pracy naukowej pojawi³a siê propozy-
cja G. Szabó Földesi pozyskania �rodków
z funduszy Unii Europejskiej i rozszerzenia
badañ porównawczych w zakresie organiza-
cji sportu, które dotycz¹ m.in. Polski i Wêgier,
na obszar Rumunii, Bu³garii i krajów by³ej Ju-

gos³awii. M. Arvisto (Estonia) wskaza³ na ko-
nieczno�æ dalszych badañ funkcjonowania
ró¿nych modeli sportu. J. Kosiewicz poinfor-
mowa³ o zaawansowaniu prowadzonych pod
jego kierunkiem interdyscyplinarnych badañ
� kolejna ksi¹¿ka (pt. Sport and Values) jest
ju¿ w przygotowaniu.

Nastêpnym punktem obrad by³a dyskusja
nad statutem EASS. Rozpoczêto od polemiki
na temat definicji szeroko rozumianego po-
jêcia sport. A. Paw³ucki zwróci³ uwagê na ko-
nieczno�æ akcentowania moralnego wymia-
ru sportu, bêd¹cego jego sk³adnikiem kon-
stytutywnym. J. Kosiewicz uzupe³ni³, ¿e nale¿y
uwzglêdniæ szerzej ca³¹ aksjologiê sportu.
W.J. Cynarski zauwa¿y³, ¿e rol¹ kultury fizycz-
nej jest nie tylko poprawianie fizycznej spraw-
no�ci, ale tak¿e osobowo�ci. Z kolei O. We-
iss zaproponowa³ wpisanie do definicji sportu
wymiaru kulturowego.

W nawi¹zaniu do zasad wynikaj¹cych ze
statutu omówiono plan walnego zebrania i za-
sady elekcji nowych w³adz. Kolejne wybory
w³adz EASS maj¹ siê odbyæ za dwa lata w Fin-
landii. Zosta³y te¿ zaproponowane kolejne
miejsca konferencji, które � jak wnioskowa³
J. Kosiewicz � bêd¹  organizowane  corocz-
nie � w Portugalii (2007) i w Budapeszcie
(2008).

W³a�nie w Finlandii odbêdzie siê w 2006 r.
trzeci kongres EASS. Organizatorzy przedsta-
wili raport nt. prowadzonych ju¿ przygotowañ.
Ogólnym tematem bêdzie The Changing
Role of Public, Civic and Private Sectors in
Sport Culture � zmieniaj¹ca siê rola sekto-
rów pañstwowego, spo³ecznego i prywatnego
w kulturze sportowej. Kongres EASS odbêdzie
siê zaraz po du¿ym �wiatowym Kongresie AIE-
SEP na uniwersytecie w Jyväskylä. Do Komi-
tetu Naukowego zostali zaproszeni naukow-
cy z Austrii (1), Danii (1), Niemiec (1), Polski
(1) i Finowie (8), co mo¿e nie odpowiada geo-
grafii europejskiej socjologii sportu, ale dobrze
oddaje naukowe ambicje gospodarzy. J. Ko-
siewicz i Z. Krawczyk zaproponowali zmiany
tematów trzech sekcji problemowych spo�ród
siedmiu fiñskich propozycji i sugestie te zo-
sta³y przyjête.

Otmar Weiss podczas zebrania zwróci³ uwa-
gê na fakt znacz¹cej pozycji Polaków w euro-
pejskiej socjologii sportu. Fakt ten potwierdza
chocia¿by nominacja prof. Z. Krawczyka na
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stali wybrani: prof. UR Kazimierz Obodyñski
i dr Bernd Schulze z Niemiec. Schulze po-
�wiêci³ swój referat pracy wolontariuszy w klu-
bach pi³ki no¿nej. Prof. M. Ponczek (AWF
Katowice) i dr J. Che³mecki (Warszawa)
przedstawili opracowania z zakresu historii
kultury fizycznej. Ni¿ej podpisany wyg³osi³ re-
ferat o �drogach turystycznych� europejskich
sportowców. W dyskusji W. Sikorski (£ód�)
mówi³  o do�wiadczeniach polskich judoków
w konfrontacji z Japoñczykami i tamtejsz¹
kultur¹ w kolebce judo � Instytucie Kodokan
w Tokio.

 Sesjê 8, po�wiêcon¹ agresji i przemocy
w sporcie, poprowadzili profesorowie J. Ma-
s³owski (Gdañsk) i H. Itkonen (Jyväskylä).
Referat Itkonena pt. Sport, kontrola spo³ecz-
na, etyka wzbudzi³ o¿ywion¹ dyskusjê. M.in.
Sikorski wskaza³ na wielce znacz¹c¹ moty-
wacjê perfekcjonistyczn¹ w sporcie. W dru-
gim referacie, autorstwa Janusza Mas³ow-
skiego, Marcina Wojtczaka i Joela Muian-
gi wykazano na gruncie przeprowadzonych
badañ, ¿e w ponad 90 % przypadków agre-
sja w sporcie powodowana jest chêci¹ od-
powiedzi na agresjê przeciwnika. W�ród
kontaktowych sportów Mas³owski wymieni³
pi³ê no¿n¹ (najwiêcej kontuzji), boks, kara-
te,... Z kolei z badañ Cynarskiego i Obo-
dyñskiego wynika, ¿e si³owe i kontaktowe
sporty walki mog¹ wzmagaæ agresjê u æwi-
cz¹cych, natomiast sporty typu non-contact
i nierywalizacyjne sztuki walki lepiej rozwi-
jaj¹ samokontrolê. Na pytanie o g³ówny cel
uprawiania sztuk walki ni¿ej podpisany wy-
ja�ni³, ¿e chodzi tu o wskazany wcze�niej
przez Sikorskiego szeroko pojêty perfekcjo-
nizm.

Najwiêkszym chyba powodzeniem (pe³na
sala) cieszy³a siê poprowadzona przez prof.
S. Tokarskiego (PAN) i dr Attilê Borbély�ego
(Semmelweis University, Budapeszt) sesja
po�wiêcona dialogom kulturowym na obsza-
rze sportu. Obrady rozpocz¹³ Stanis³aw To-
karski  referatem o westernizacji, easterniza-
cji i ekstremalizacji sportu. Czê�æ wyst¹pie-
nia dotyczy³a sztuk i sportów walki, czê�æ
sportów ekstremalnych. Zdaniem Sikorskie-
go tzw. sporty ekstremalne s¹ form¹ rekre-
acji, a wed³ug A. Paw³uckiego � ikaryjskim ab-
surdem. Andrzej Paw³ucki (AWFiS Gdañsk)
po�wiêci³ swe wyst¹pienie problemowi �azja-
tyzacji� kultury fizycznej. Niestety brak³o cza-
su na polemikê z tre�ci¹ referatu prof. Paw-
³uckiego, oryginalnego i interesuj¹cego, lecz
nieco kontrowersyjnego. A. Borbély omówi³
proces zmian statusu spo³ecznego sztuk walki
na Wêgrzech � cztery etapy: 1945�1956,
1956�1989, 1989�2004. Po Igrzyskach Olim-
pijskich w Tokio, gdzie  wprowadzono do pro-
gramu olimpijskiego judo, azjatyckie sporty
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walki zyska³y �wiatow¹ popularno�æ i uzna-
nie. Ostatni referat, dotycz¹cy etosu filmów
sztuk walki, zaprezentowa³ ni¿ej podpisany.
Czy¿ popularno�æ ekranowych herosów nie
wynika z potrzeby etosu honoru, mêstwa
i szlachetno�ci we wspó³czesnym, skomercja-
lizowanym �wiecie?

Prowadz¹cymi pozosta³e sesje byli: M. Arvi-
sto, P. Vuolle, K. Suomi, K. Zieliñski, K. Gre-
en, A. Paw³ucki, S. Smoleñ, M. Doupona To-
pic, M. Lenartowicz, L. Fialova, A. Husting,
D. Jütting i W. Otrêbski.

Tego dnia kolejnym punktem programu by³
przejazd do gospodarstwa agroturystyczne-
go mgr M. Ku�nierza w Zalesiu (gmina £añ-
cut). Uczestnicy obejrzeli i wys³uchali koncer-
tu zespo³u folklorystycznego �Resovia Sal-
tans�, po czym zdegustowali potrawy lokalnej,
podkarpackiej kuchni i mieli okazjê spróbo-
waæ jazdy konnej na przygotowanych wierz-
chowcach.

W sobotê (29 maja) uczestnicy konferen-
cji spotkali siê w zamku w £añcucie, gdzie
odby³y siê trzy sesje plenarne. Dr Joachim
Mrazek z Kolonii by³ prowadz¹cym I sesjê,
w której wyst¹pi³ M. Fonteneau, przedstawi-
ciel UE z Brukseli. W referacie Jednoczona
Europa a sport zosta³y przedstawione zw³asz-
cza rozstrzygniêcia formalnoprawne i fran-
cuski projekt promocji sportu. Drug¹ sesjê
poprowadzi³ prof. Jerzy Kosiewicz, referat
wyg³osi³a prof. Gyöngyi Szabó Földesi z Wê-
gier. III sesji plenarnej przewodniczy³ prof.
Zbigniew Krawczyk, a autork¹ wiod¹cego wy-
k³adu by³a prof. Kari Fasting z Norwegii. Wy-
st¹pienie po�wiêcone by³o bardzo modne-
mu (i poprawnemu politycznie) kierunkowi
�gender� w badaniach socjologicznych doty-
cz¹cych sportu. Niektóre tezy referentki
wzbudzi³y kontrowersje, sprowokowa³y pyta-
nia i dyskusjê.

Nastêpnie odby³o siê walne zebranie sto-
warzyszenia, które poprowadzi³ prof. Jütting.
Po sprawozdaniach przewodnicz¹cego
i sekretarza generalnego EASS oraz re-
daktora naczelnego �EJSS� przyst¹piono do
wyborów. Do komisji skrutacyjnej wybrano
W. J. Cynarskiego i J. Kulasê. W g³osowa-
niu tajnym zdecydowan¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów wybrano powtórnie dotychczasowego
przewodnicz¹cego oraz sekretarza gene-
ralnego, których zaproponowa³a rada
za³o¿ycieli EASS. Ponadto og³oszono usta-
lenia z zebrania odbytego w czwartek
(27.05.2004).

Podczas ceremonii zakoñczenia konfe-
rencji podziêkowano uczestnikom, podkre-
�laj¹c wysoki poziom naukowy prezentowa-
nych tre�ci, a tak¿e organizatorom: K. Obo-
dyñskiemu i J. Kosiewiczowi. Najwiêcej s³ów
uznania, a tak¿e kwiaty od O. Weissa, otrzy-

ma³a mgr Anna Nizio³, prowadz¹ca bardzo
sprawnie sekretariat konferencji. Wymienio-
no tak¿e nazwiska innych cz³onków Komi-
tetu Organizacyjnego � Wojciecha Bajorka,
Jerzego Kulasê, Marka Ku�nierza. K. Po-
niewa¿ obowi¹zywa³ jêzyk angielski ,
Studium Jêzyków Obcych UR pomog³o,
u¿yczaj¹c anglistów jako t³umaczy, którzy
mieli interweniowaæ w sytuacjach problemo-
wych. K. Obodyñski podziêkowa³ tym
wszystkim, którzy pomogli, lub u�wietnili
sw¹ obecno�ci¹ konferencjê i zaprosi³ do
dalszej wspó³pracy z IWFiZ UR. Obieca³ te¿
w krótkim czasie wydanie  ksi¹¿ki z wybra-
nymi tekstami referatów. O. Weiss zaakcen-
towa³ wagê odbytej konferencji i jej znacze-
nie dla rzeszowskiego o�rodka akademic-
kiego. J. Kosiewicz zwróci ³  uwagê na
miêdzynarodowy dialog kulturowy, jako
wa¿ny obszar dzia³añ EASS.

W efekcie dwuletnich przygotowañ odby³
siê europejski kongres � pierwszy tego typu
na Uniwersytecie Rzeszowskim � miejsce
spotkania najlepszych specjalistów z Polski
i wybitnych socjologów sportu z Europy. Go-
�cie zagraniczni, którzy przybyli do Rzeszo-
wa z wielu krajów (od Estonii po Antyle Holen-
derskie), powinni wywie�æ wspomnienia i do-
znania estetyczne z sal ³añcuckiego pa³acu,
z percepcji naszego folkloru, piêkna przyrody...

1. G. Anders, J. Mrazek, G. Norden, O. Weiss [eds.],
European Integration and Sport, LIT, Münster 2004.

2. J. Kosiewicz, K. Obodyñski [eds.], Sport in the
Mirror of the Values, Rzeszów 2003.

Zdjêcia z konferencji znajduj¹ siê na drugiej stronie
ok³adki.
dr Wojciech J. Cynarski, Instytut Wychowania Fizycznego
i Zdrowotnego UR

KONFERENCJE
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Podzia³ dotacji
na badania w³asne

w Uniwersytecie Rzeszowskim
(rok 2004)

Minister Nauki � Przewodnicz¹cy KBN przyzna³ Uni-
wersytetowi Rzeszowskiemu na badania w³asne na
rok 2004 kwotê 636.000 z³.

Dotacja ta zosta³a podzielona nastêpuj¹co:
� 90% dotacji dla jednostek organizacyjnych,
� 10% rezerwa Rektora.

Przy podziale �rodków dla jednostek wziêto pod uwa-
gê:
� punkty wg wagi zatrudnienia na dzieñ 31.12.2003 r.,
� punkty z oceny parametrycznej za rok 2003
(uwzglêdniono: publikacje z listy filadelfijskiej, listy
KBN oraz monografie i redakcje),
� punkty z rozwoju kadry za rok 2003,
� kosztoch³onno�æ wg dziedzin nauk.

Lp. Jednostka organizacyjna Dotacja

1 Wydzia³ Ekonomii 110 448

2 Wydzia³ Prawa 16 289

3 Instytut Filologii Angielskiej 8 713

4 Instytut Filologii Germañskiej 7 889

5 Instytut Filologii Polskiej 27 671

6 Instytut Filologii Rosyjskiej 13 777

7 Instytut Biologii i Ochr. �rodow. 36 502

8 Instytut Biotechnologii 20 842

9 Katedra Biosystematyki 10 794

10 Instytut   Fizyki 88 963

11 Instytut Matematyki 19 546

12 Instytut Techniki 33 032

13 Instytut Pedagogiki 29 084

14 Instytut Fizjoterapii 17 191

15 Instytut Wych. Fiz. i Zdr. 17 898

16 Instytut Muzyki 20 316

17 Instytut Sztuk Piêknych 16 783

18 Instytut Archeologii 14 546

19 Instytut Filozofii 14 954

20 Instytut Historii 18 958

21 Instytut Socjologii 25 261

22 Katedra Politologii 2 943

23 Rezerwa Rektora 10% 63 600

24 Razem 636 000

DOTACJE

Promocja, upowszechnianie
i popularyzacja osi¹gniêæ naukowych
i naukowo-technicznych

Dzia³alno�æ wydawnicza UR
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Mieszkaj¹cy na sta³e w chorwackiej Rijece prof. Ju-
raj Plenkoviæ wyk³ada na Uniwersytecie Rzeszow-
skim dopiero od roku. W polskim ¿yciu naukowym
uczestniczy jednak od dawna. Na Wydziale Psycho-
logii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego obro-
ni³ rozprawê doktorsk¹, a kilka lat pó�niej na Uniwer-
sytecie Gdañskim � pracê habilitacyjn¹.

Ostatnio nasza uczelniana oficyna wyda³a ksi¹¿kê
prof. J. Plenkovicia pt. Ekologia humanistyczna wo-
bec globalizacji. Jest to nawi¹zuj¹cy do wersji chor-
wackiej z 2002 r. esej filozoficzny, napisany przez uczo-
nego � humanistê o niezwykle rozleg³ych zaintereso-
waniach badawczych. Zg³êbiaj¹c na pozór odleg³e
dziedziny wiedzy o cz³owieku, Autor stworzy³ humani-
styczn¹ syntezê ich najwa¿niejszych w¹tków, aby na
tej podstawie spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie o
miejsce cz³owieka w stanowi¹cym ontyczn¹ jedno�æ
bytowym uniwersum.

Jak pisze prof. J. Plenkoviæ: �Punktem wyj�cia
i celem ekologii humanistycznej jest cz³owiek. Bê-
d¹c miar¹ wszechrzeczy, cz³owiek ma jednak k³o-
poty z okre�leniem w³asnej to¿samo�ci. Pytania:
kim jest, dok¹d zmierza w gatunkowym i osobni-
czym rozwoju, a dok¹d zmierzaæ powinien, czy ma
poszukiwaæ dla siebie miejsca po�ród bytu przy-
rodniczego, czy raczej jego uposa¿enie predys-
ponuje go do tego, by sytuowa³ siebie ponad spek-
trum natury � pozostaj¹ bez odpowiedzi. W litera-
turze antropologicznej pojawia siê natomiast wiele
definicji szcz¹tkowych o charakterze bardziej pu-
blicystycznym ni¿ wyja�niaj¹cym, które akcyden-
talne aspekty ludzkiego istnienia przedstawiaj¹
jako cechy wyra¿aj¹ce gatunkow¹ istotê cz³owie-
ka. Dowiadujemy siê wiêc, ¿e cz³owiek to przede
wszystkim: homo sapiens (istota rozumna, kieru-
j¹ca siê w swoich wyborach logik¹) albo homo
religiosus (istota wierz¹ca, poszukuj¹ca nadprzy-
rodzonego uzasadnienia dla swego istnienia),
homo faber (cz³owiek praktyczny, spe³niaj¹cy siê
w pracy), homo metaphysicus (istota otwarta na
porz¹dek transcendentny), homo moralis (istota
obdarzona sumieniem i zdolno�ci¹ warto�ciowa-
nia swoich czynów), homo comunicationis (istota
komunikuj¹ca siê, spe³niaj¹ca siê w spo³ecznym
przekazie), homo ludens (istota rozrywkowa, wy-
ra¿aj¹ca siê w zabawie), homo animalis (inteli-
gentne zwierzê, u¿ywaj¹ce w³adz rozumowych je-
dynie dla realizacji instynktownych po¿¹dañ),
homo socialis (stworzenie towarzyskie, spo³ecz-
ne), homo bestialis (istota z natury agresywna,
krwio¿ercza), a tak¿e homo fraus (istota ¿yj¹ca
w stanie zak³amania). Nurty filozofii teistycznej do-
wodz¹ z kolei, ¿e cz³owiek jest osob¹, czyli obra-
zem Boga, i st¹d czerpie wyró¿niaj¹c¹ go spo-
�ród stworzenia godno�æ.

Jak podkre�la³ Martin Heidegger, teza o niemal
boskiej kreatywno�ci cz³owieka zyska³a w naszych
czasach szczególne potwierdzenie w rozwoju cy-

wilizacji technicznej, a zarazem sta³a siê mocno
problematyczna pod wzglêdem moralnym. Z po-
wodu odkryæ naukowych i rozwoju technologii
moc cz³owieka dosz³a bowiem do swego zaprze-
czenia, gdy¿ potencja³ niszczycielski ludzko�ci nie
pozostaje w ¿adnej proporcji do zdolno�ci two-
rzenia. Tej obiektywnej sprzeczno�ci towarzyszy
kryzys aksjologiczny. Og³oszony wszechmocn¹
istot¹ cz³owiek postawi³ siê ponad prawami natu-
ry i zniszczy³ bezpowrotnie ogromne po³acie przy-
rody, zarówno w ujêciu geograficznym, jak i po-
przez eliminacjê wielu gatunków istot ¿ywych.
Równolegle z czynieniem sobie Ziemi poddan¹
gatunek homo sapiens popad³ w alienacjê i za-
cz¹³ siê przemieszczaæ w porz¹dku istnienia do
poziomu cyborgów. W globalistycznej gospodar-
ce z jej kultem wytwórczo�ci pracuj¹ca jednostka
sta³a siê przedmiotem handlu, wymienianym na
pieni¹dze jak ka¿dy inny towar.

Na pocz¹tku XXI wieku, w okresie najwiêkszego na-
silenia kryzysu to¿samo�ci, pojawiaj¹ siê nowe, re-
windykacyjne koncepcje cz³owieka � pojmowanego
jako homo regius (cz³owiek królewski), któremu trze-
ba przywróciæ utracon¹ na rynku godno�æ osobow¹.
Cz³owiek wed³ug tych propozycji interpretacyjnych jest
mieszkañcem dwóch �wiatów. Z jednej strony jest isto-
t¹ zamkniêt¹ w krêgu genetycznych uwarunkowañ, z
drugiej za� � bytem otwartym na autokreacjê, realizo-
wan¹ poprzez pracê i twórczo�æ. W obrêbie tego pa-
radygmatu my�lenia o miejscu ludzko�ci w bytowym
uniwersum sytuuje siê ekologia humanistyczna, syn-
tezuj¹c wszelkie w¹tki aktywno�ci cz³owieka � jako
istoty bezsilnej i kruchej wobec ¿ywio³ów i przemijania
(jako jednostka) i zarazem wszechmocnej w gatun-
kowym rozwijaniu coraz doskonalszych form cywiliza-
cji � w zrównowa¿on¹ na wszystkich poziomach egzy-
stencjalnych osobowo�æ�.

Ekologia humanistyczna
Juraja Plenkovicia

W kolejnych rozdzia³ach ksi¹¿ki prof. J. Plenkoviæ
pisze o stosunku cz³owieka do transcendencji, przy-
rody, spo³eczeñstwa i siebie samego. Szczególn¹
uwagê zwraca na dostêpny tylko gatunkowi ludzkie-
mu wysi³ek o charakterze aksjologicznym � poszuki-
wanie i kreowanie sensu w³asnej egzystencji. Wiele
miejsca po�wiêca te¿ zagro¿eniom cz³owieczeñstwa
poprzez uniwersalizacjê cywilizacji konsumpcyjnej,
która sytuuje cz³owieka po�ród rzeczy jako produ-
centa i nabywcê dóbr, tak zaabsorbowanego tymi
czynno�ciami, ¿e nie zostaje mu czasu na refleksjê
nad celowo�ci¹ swoich wysi³ków.

Chocia¿ ksi¹¿ka prof. Plenkovicia zawiera g³ê-
bok¹ wiedzê o najg³êbszej strukturze �wiata, god-
na jest polecenia równie¿ jako wakacyjna lektura.
Przechadzaj¹c siê po lesie, ch³odz¹c zmêczone
stopy w krystalicznym górskim potoku czy za¿ywa-
j¹c dobrodziejstw nas³onecznienia, warto bowiem
zrozumieæ i odczuæ nasz¹ jedno�æ z wszechbytem,
by nastêpnie w sposób ostro¿ny, rozumny i wywa¿o-
ny w³¹czyæ siê w proces jego przekszta³cania.

Krystyna Strycharz

Wyd. Rzeszów 2004

Wyd. Rijeka 2002

NOWO�CI WYDAWNICTWA UR
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Celem miêdzynarodowej konferencji naukowej
zorganizowanej w dniach 23�26 maja w Ar³amo-
wie przez Wydzia³ Ekonomii Uniwersytetu Rze-
szowskiego, we wspó³pracy z Instytutem Geogra-
fii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
w Warszawie oraz Komisj¹ Geografii Komunika-
cji Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w Warszawie, pod kierownictwem prof. UR dr
hab. Jerzego Kitowskiego by³o przedstawienie
bilansu otwarcia poszerzenia Unii Europejskiej.
Temat konferencji: �Europa �rodkowa i Wschod-
nia u progu Unii Europejskiej � bilans otwar-
cia� by³ punktem wyj�cia do wymiany do�wiad-
czeñ uczestników na temat spo³eczno-ekono-
micznych aspektów wst¹pienia krajów Europy
�rodkowej i Wschodniej do UE oraz wskazanie
mo¿liwych kierunków integracji w przysz³o�ci.

Miêdzynarodowa konferencja w Ar³amowie jest
kontynuacj¹ konferencji naukowych organizowa-
nych wcze�niej  przez Wydzia³ Ekonomiczny Filii
UMCS w Rzeszowie, pod tym samym kierownic-
twem w Polañczyku. Tegoroczna jest  XII spotka-
niem z tego cyklu.

Wspó³organizatorem konferencji by³a Komisja
Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa
Geograficznego w Warszawie, która w tym roku
obchodzi jubileusz X-lecia istnienia. Pierwszym
przewodnicz¹cym Komisji, powsta³ej na konferen-
cji w Polañczyku w 1994 r., by³ prof. dr hab. Teofil
Lijewski, obecnie przewodniczy jej dr hab., prof.
UR Jerzy Kitowski.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: pro-
rektor ds. nauki i finansów Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, przewodnicz¹cy Komisji Geografii Komu-
nikacji PTG prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski oraz
zastêpca dyrektora ds. naukowych Instytutu Geo-
grafii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
prof. dr hab. Marek Degórski. W konferencji wziê-
³o udzia³  70 uczestników (przedstawiciele krajo-
wych o�rodków naukowych) i  23 go�ci z zagrani-
cy, reprezentuj¹cych 6 krajów (Bia³oru�, Bu³garia,
Litwa, Rosja, S³owacja, Ukraina).

Byli w Ar³amowie przedstawiciele: Akademii
Ekonomicznej w Tarnopolu (Ukraina), Uniwersy-
tetu w Brze�ciu (Bia³oru�), Uniwersytetu Lwowskie-
go, Uniwersytetu w Czerniowcach (Ukraina), Uni-
wersytetu w Kijowie, Instytutu Geografii Rosyjskiej
Akademii Nauk, Bu³garskiej Akademii Nauk, In-
stytutu Geologii i Geografii w Wilnie, Instytutu
Geografii S³owackiej Akademii Nauk. Stronê pol-
sk¹ reprezentowali naukowcy  z: Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie, Akademii Podlaskiej, Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Gdañ-
skiego, Uniwersytetu Szczeciñskiego, Uniwersy-

tetu £ódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Szko³y
G³ównej Handlowej w Warszawie, Szko³y G³ów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wy¿szej  Szko³y Ekonomicznej w Bia³ymstoku, Wy-
¿szej Szko³y Administracji  i Zarz¹dzania w Prze-
my�lu, Krakowskiej Szko³y Wy¿szej im. A.F. Mo-
drzewskiego, Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN w Warszawie.

Podczas konferencji wyg³oszono 42 referaty, za-
prezentowane w czterech sesjach problemowych:
�Europejskie procesy integracyjne� � 8 referatów;
�Europa �rodkowa i Wschodnia wobec europej-
skich procesów integracyjnych� � 15 referatów;
�Kierunki transformacji spo³eczno-gospodarczej
Polski w nowych uwarunkowaniach geopolitycz-
nych� �15 referatów; �Uk³ady komunikacyjne w no-
wej architekturze geopolitycznej� � 4 referaty.

Kierownictwo obrad kolejnych sesji plenarnych
obejmowali:
I sesja: prof. dr hab. Andrzej Stasiak (wiceprze-

wodnicz¹cy KPZK PAN), prof. dr hab. Marga-
rita Ilieva (Bu³garska Akademia Nauk)

II sesja: prof. dr hab. Maria Ciechociñska (Aka-
demia Podlaska), prof. dr hab. Stanis³aw
Ciok (Uniwersytet Wroc³awski)

III sesja: prof. dr hab. Stefan Ka³uski (Uniwer-
sytet Warszawski), prof. dr hab. Svitlana Py-
sarenko (Uniwersytet Lwowski)

IV sesja: prof. dr hab. Sergei Tarkhov (Rosyj-
ska Akademia Nauk).
Najwiêcej dyskusji wzbudzi³y referaty: prof. dr

hab. Marii Ciechociñskiej (Akademia Podlaska)
nt. �Wp³yw geopolityki i geostrategii na kraje Euro-

py �rodkowowschodniej�, prof. dr hab. Andrzeja
Stasiaka (wiceprzewodnicz¹cy KPZK PAN) nt.
�Nowa (2004 rok) prognoza demograficzna Pol-
ski do 2030 roku a koncepcja rozwoju regional-
nego�, prof. dr hab. Stanis³awa Koziarskiego (Uni-
wersytet Opolski) nt. �Tranzytowe po³¹czenia au-
tostradowe w nowych krajach Unii Europejskiej�,
prof. dr hab. Marka Sobczyñskiego (Uniwersytet
£ódzki) nt. �Transport lotniczy w Polsce u progu
akcesji do Unii Europejskiej. Bilans otwarcia i per-
spektywy�, dr Stanis³awa Macio³a (Szko³a G³ów-
na Handlowa) nt. �Priorytety polskiego i europej-
skiego szkolnictwa wy¿szego do 2005 r.�, doc. dr
Vidmantasa Daugirdasa (Instytut Geologii i Geo-
grafii w Wilnie) nt. �Litwa jako przestrzeñ interak-
cji kultur� oraz prof. dr hab. Svitlany Pysarenko
(Uniwersytet Lwowski) nt. �Ukraiñska droga do

Europa �rodkowa i Wschodnia
u progu Unii Europejskiej � bilans otwarcia

Tomasz �piewak

Od lewej: prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski (prorektor ds. nauki i finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego), prof. dr hab. Teofil
Lijewski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), prof. dr hab. Marek Degórski (zastêpca dyrektora ds.
naukowych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), prof. dr hab. Andrzej Stasiak (wiceprzewodnicz¹cy
KPZK PAN).

Projekt okoliczno�ciowego stempla wykona³
spo³ecznie dr Stanis³aw Magdziak z Zak³adu
Rze�by Instytutu Sztuk Piêknych UR, za co or-
ganizatorzy konferencji sk³adaj¹ autorowi
serdeczne podziêkowania.
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zjednoczonej Europy�.  Uniwersytet Rzeszowski by³
reprezentowany przez 4 osoby:
� prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski wyst¹pi³ z refe-

ratem: �Ocena kondycji finansowej podmiotów
gospodarczych województwa podkarpackiego
u progu integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹�,

� mgr Agata Janas przedstawi³a referat: �Grupo-
wanie pañstw 25 cz³onków Unii Europejskiej
metodami analizy skupieñ i sieci neuronowych
typu SOM�,

� mgr Justyna Kêdra przygotowa³a referat: �Próba
oceny nap³ywu bezpo�rednich inwestycji zagra-
nicznych do Polski u progu Unii Europejskiej�,

� mgr Tomasz �piewak mówi³ nt. �Wybrane
aspekty przyst¹pienia nowych pañstw cz³onkow-
skich UE do unii gospodarczej i walutowej�.
Konferencjê zakoñczy³a trwaj¹ca 2 godziny dys-

kusja podsumowuj¹ca. Mówiono o konieczno�ci
dalszych studiów nad problematyk¹ spo³eczno-
ekonomiczn¹ procesów integracji europejskiej
i sformu³owano grupê zagadnieñ, które stanowiæ
bêd¹ trzon tematyczny przysz³orocznej konferen-
cji. Podsumowania konferencji dokona³ dr hab.,
prof. UR Jerzy Kitowski.

Obradom towarzyszy³y tradycyjnie ju¿ imprezy kultu-
ralno-towarzyskie oraz  program turystyczny. W ostat-
nim dniu konferencji jej uczestnicy odbyli wycieczkê
tras¹ przeworskiej kolei w¹skotorowej, której d³ugo�æ
wynosi 46 km, bierze pocz¹tek w Przeworsku i prze-
biega piêkn¹ dolin¹ rzeki Mleczki oraz Pogórza Dy-
nowskiego do malowniczej doliny Sanu. Atrakcj¹ jest
te¿  tunel o d³ugo�ci 602 m.

Organizacja konferencji by³a mo¿liwa dziêki
wsparciu grona sponsorów, w tym m. in. takich
przedsiêbiorstw: : �ASIX� Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo-Handlowe S.C., Zak³ad Silników Sp.
z o.o., �GREINPLAST� Sp. z o.o., �KWARCSYS-
TEM� Sp. z o.o., �NOVA� Agencja Handlowo-Pro-
mocyjna S.C., �GESTA� Sp. z o.o., P.P.H. �POLI-
MARKY�, �POLMOS £AÑCUT� S.A., P.P.T.E. �SO-
LAR-BIN� Sp. z o.o.., Zak³ady Miêsne �HERMAN�
w Kielnarowej, Browar �VAN PUR� S.A., Bank
Ochrony �rodowiska S.A. O/Rzeszów., F.H.
�FOTO-HURT�  Sp. z o.o.

Tomasz �piewak, sekretarz konferencji

Miêdzynarodowa Konferencja
Obywatelstwo europejskie �
nowe perspektywy, nowe wyzwania
Rzeszów, 18 VI 2004 r.

Z udzia³em JM Rektora Uniwersytetu Rze-
szowskiego  prof. W³odzimierza Bonusiaka
i Wojewody Podkarpackiego Jana Kurpa
odby³a siê w naszej uczelni konferencja na
temat przysz³o�ci  Podkarpacia w zjedno-
czonej Europie. Wiod¹c¹ tematyk¹ przed-
stawionych referatów by³a specyfika tego
regionu Polski. Po³o¿enie geograficzne na-
szego województwa rodzi nowe problemy,
nieznane np. na zachodzie kraju.  Tu prze-
biega granica z Ukrain¹, pañstwem, które
nie nale¿y do UE. St¹d specyficzne zadania
w obs³udze ruchu towarowego i ludno�ci
przekraczaj¹cej  granice Unii.
O sprawach tych dyskutowali w UR  na-
ukowcy z Uniwersytetu �laskiego i Rze-
szowskiego oraz przedstawiciele  Biesz-
czadzkiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.
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Prof. dr hab. Kazimierz O¿óg interesuje siê
wspó³czesnym jêzykiem polskim od wielu
lat. Potwierdzeniem jego fascynacji s¹ ko-
lejne prace, w których opisuje polsk¹
grzeczno�æ jêzykow¹ i elementy metatek-
stowe w tekstach mówionych oraz zmiany
jêzykowe na prze³omie wieków. Trzy ksi¹¿-
ki jego autorstwa: Zwroty grzeczno�ciowe
wspó³czesnej polszczyzny mówionej, Lek-
sykon metatekstowy wspó³czesnej polszczy-
zny mówionej, Polszczyzna prze³omu XX i
XXI wieku, dzi� ju¿ klasyka, wyznaczaj¹
nowe obszary badawcze w polskim jêzy-
koznawstwie. Nie inaczej jest w przypadku
jego ostatniej rozprawy Jêzyk w s³u¿bie po-
lityki. Jêzykowy kszta³t kampanii wybor-
czych, wydanej nak³adem Wydawnictwa
Uniwersytetu Rzeszowskiego na prze³omie
kwietnia i maja br.

Publikacja K. O¿oga wpisuje siê w nurt
polskich badañ lingwistycznych nad jêzy-
kiem polityki III Rzeczypospolitej. Dotyczy
zjawisk szczególnych � jêzyka kampanii wy-
borczych w wolnej, demokratycznej Polsce
po 4 czerwca 1989 roku. Prezentowana
ksi¹¿ka jest refleksj¹ nad stanem dzisiejszej
polszczyzny wykorzystywanej w walce po-
litycznej.

Celem nadrzêdnym pracy � kilkakrotnie
podkre�lanym przez Autora � jest zapozna-
nie badaczy jêzyka, marketingu polityczne-
go, komunikacji spo³ecznej oraz zwyk³ych
u¿ytkowników jêzyka ze wspó³czesnymi za-
chowaniami jêzykowymi i politycznymi Po-
laków. Odbiorca odnajdzie w niej ponadto
wskazówki, jak korzystaæ z bogactwa lek-
sykalnego i ró¿norodno�ci stylowej dzisiej-
szej polszczyzny, aby rozwijaæ w³asn¹, wer-
baln¹ i kulturow¹, kompetencjê komunika-
cyjn¹, czyli umiejêtno�æ funkcjonalno-prag-
matycznego pos³ugiwania siê tekstami, by
tworzyæ skuteczne teksty wyborcze.

Tworz¹c jêzykowy obraz wspó³czesnych
kampanii wyborczych w Polsce na tle dy-
namicznych zjawisk socjokulturowych, siê-

ga prof. O¿óg po teksty wyborcze ze wszyst-
kich kampanii, jakie odby³y siê w naszym
kraju w latach 1989-2002. Zasadniczy kor-
pus �ród³owy stanowi¹ wyborcze: slogany,
ulotki, programy, foldery, listy, afisze, piosen-
ki, ksi¹¿ki, gazety � jednodniówki, bilety wi-
zytowe, wywiady prasowe z kandydatami,
przemówienia, konwencje, reklamówki ra-
diowe i telewizyjne, debaty telewizyjne oraz
teksty internetowe. Uzupe³niaj¹ je minimal-
ne teksty perswazyjne � skróty nazw partii i
slogany wyborcze umieszczane na ró¿nych
przedmiotach, np. mapach miast, kalenda-
rzach, balonach, pi³kach, koszulkach, cza-
peczkach, d³ugopisach, cukierkach. Uwzglêd-
nienie w analizie niejednorodnego materia³u,
obejmuj¹cego kilka tysiêcy tekstów wybor-
czych zró¿nicowanych tre�ciowo, funkcyjnie i
formalnie, pozwala K. O¿ogowi na nakre�le-
nie stosunkowo pe³nego, obiektywnego i wia-
rygodnego jêzykowego obrazu polskich kam-
panii wyborczych po roku 1989.

Odbiór tekstu u³atwia sprawno�æ jêzyko-
wo-stylistyczna autora oraz przejrzysta,

przemy�lana struktura tematyczna pracy,
implikowana przyjêt¹ metodologi¹ integru-
j¹c¹ elementy pragmatyki jêzykowej, re-
toryki, jêzykoznawstwa strukturalnego, psy-
chologii spo³ecznej, socjologii i nauk poli-
tycznych. Logiczny wywód: od ogólnych
rozwa¿añ na temat polszczyzny, jêzyka
polityki i kampanii wyborczych po roku
1989, przez dok³adn¹ analizê retoryczn¹,
aksjologiczn¹ i jêzykowo-stylistyczn¹ tek-
stów wyborczych jako dzia³añ jêzykowych,
a¿ po szczegó³ow¹ interpretacjê perswa-
zyjnej funkcji listów, sloganów oraz nazw
komitetów wyborczych, sprawia, ¿e rozpra-
wa K. O¿oga jest pasjonuj¹ca poznawczo,
po¿yteczna praktycznie i perspektywiczna
w sensie potrzeby dalszych lingwistycz-
nych penetracji jêzyka polityki. Satysfakcjê
z lektury Jêzyka w s³u¿bie polityki uinten-
sywnia staranne wydanie i szata graficz-
na ksi¹¿ki wzbogacona dowcipnymi ry-
sunkami Grzegorza Wolañskiego, trafnie
komentuj¹cymi opisywane zjawiska jêzy-
kowe.

Apolitycznie o polityce
O ksi¹¿ce Kazimierza O¿oga
Jêzyk w s³u¿bie polityki s³ów kilka

Bo¿ena Taras

RECENZJE
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1 czerwca 2004 r. Uniwersytet Rzeszowski od-
wiedzi³a trzyosobowa delegacja w³adz Uniwer-
sytetu z Trnavy (S³owacja). Przewodniczy³ prof.
Peter Blaho, rektor s³owackiej uczelni. Towa-
rzyszyli mu dwaj prorektorzy: prof. Alexander
Sabó, prorektor odpowiedzialny za  wspó³pracê
z zagranic¹ i doc. Andrzej Filipek, prorektor
ds. toku studiów. Celem spotkania z w³adzami
Uniwersytetu Rzeszowskiego by³o nawi¹zanie
wspó³pracy (w szczególno�ci przez wydzia³y pra-
wa) oraz zaprezentowanie za³o¿eñ wspólnych
projektów miêdzynarodowych. Podpisanie umo-
wy o wspó³pracy stwarza od nowego roku aka-
demickiego nowe mo¿liwo�ci wymiany stu-
dentów i nauczycieli akademickich, wspólnej or-
ganizacji sympozjów i konferencji oraz poszerza
mo¿liwo�ci sk³adania wniosków o granty, zarów-
no do polskich jak i s³owackich instytucji.

Podczas spotkania dyskutowano równie¿
o wymianie  studentów w ramach programu So-
crates/Erasmus oraz uczestnictwie m³odzie¿y
w letnich szko³ach kultury i jêzyka, organizowa-
nych przez obie uczelnie. Rektorzy Uniwersytetu
w Trnavie spotkali siê równie¿ z w³adzami Insty-
tutu Biologii i Ochrony �rodowiska UR, gdzie
rozwa¿ano mo¿liwo�ci podjêcia wspólnych
badañ.

Trnava bli¿ej Rzeszowa

W dniach 13�22 czerwca br. w wielu miejsco-
wo�ciach Polski, Ukrainy i S³owacji  odbywa³y
siê imprezy w ramach Wielokulturowego Fe-
stiwalu �Galicja�. Fundacja �Dziedzictwo�, któ-
ra jest organizatorem tego przedsiêwziêcia
w programie imprez przypomnia³a, ¿e  idea
budowania wiêzi kulturowych  w dobie jedno-
cz¹cej siê Europy zosta³a niezwykle ciep³o
przyjêta przez artystów wielu krajów. W  Festi-
walu uczestniczyli  twórcy  z Austrii, Czech,
Izraela, Polski, Rumunii, S³owacji, Ukrainy
i Wêgier. Celem imprezy  by³o  kszta³towanie
zainteresowania  kultur¹ mniejszo�ci narodo-
wych.

W Rzeszowie odby³y siê cztery imprezy, jed-
na  w Uniwersytecie Rzeszowskim.

W sobotê (19.06), w Sali Senatu UR odby³a
siê dyskusja panelowa na temat: �Dzieje i kul-
tura  ̄ ydów Rzeszowa z perspektywy XXI wie-
ku�. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dr El¿-
bieta R¹czy, dr Grzegorz Zamoyski, Bogu-
s³aw Kotula i Mosze Oster. Nad ca³o�ci¹ czu-
wa³ i dyskusjê poprowadzi³ dr hab. Wac³aw
Wierzbieniec z Instytutu Historii UR.

Galicja 2004

dr Bo¿ena Taras, Instytut Filologii Polskiej UR

Ksi¹¿ka prof. O¿oga ukazuje siê w bardzo
istotnym dla polskiej demokracji momencie.
Wiêkszo�æ wyborców negatywnie warto�ciu-
je dzisiejsz¹ scenê polityczn¹. Spo³eczeñ-
stwo odsuwa siê od jazgotu politycznego elit,
odrzucaj¹c ich chamstwo, prostactwo, brak
kultury osobistej i nieumiejêtno�æ pos³ugiwa-
nia siê jêzykiem polskim. Mimo ¿e polityka
wci¹¿ wzbudza w spo³eczeñstwie wiele emo-
cji, prof. O¿óg nie warto�ciuje ¿adnego ugru-
powania czy polityka. Z ca³ej rozprawy (274
strony) emanuje obiektywizm, nie ma w niej
miejsca na stronniczo�æ. Tylko w jednym
miejscu autor pozwala sobie na subiekty-
wizm, osobist¹ ocenê, pisz¹c: S¹dzê, ¿e s¹
one nadu¿yciem. Owo �nadu¿ycie� dotyczy
wszak¿e sytuacji niecodziennej, bo wykorzy-
stywania przez polityków fotografii z papie-
¿em Janem Paw³em II w akcie chwalenia siê
dyskursu politycznego.

Maj¹c gwarancjê apolityczno�ci prezen-
towanego tekstu, �wiadcz¹cej o wysokiej
kompetencji naukowej i kulturze osobistej
Autora, warto siêgn¹æ po tê ksi¹¿kê, aby,
po pierwsze, umiejêtnie tworzyæ pozytywny
wizerunek kandydata, partii, organizacji
w oczach wyborców, po drugie, nie byæ wiê-

cej ofiar¹ populistycznej gry wyborczej, po
trzecie, czerpaæ przyjemno�æ z obcowania
z piêknem mowy ojczystej. Dlatego z pe³-
nym przekonaniem, niezale¿nie od prefe-
rencji politycznych, rekomendujê Pañstwu
ksi¹¿kê profesora Kazimierza O¿oga Jêzyk
w s³u¿bie polityki jako ze wszech miar god-
n¹ przeczytania.

RECENZJE
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Absolwentka Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Rzeszowie. Studiowa³a na Wydziale Rze�by
Krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych. W  1996  r.
obroni³a dyplom z wyró¿nieniem w Pracowni Rze�by
u prof. Józefa Sêkowskiego i w Pracowni Ceramiki
u prof. Czes³awa D�wigaja. Po ukoñczeniu studiów
wróci³a do Rzeszowa i podjê³a pracê w pracowni
ceramiki na warsztatach terapii zajêciowej z osoba-
mi niepe³nosprawnymi. Od 1999 r. pracuje w Insty-
tucie Sztuk Piêknych, obecnie na stanowisku adiunk-
ta w Zak³adzie Rze�by UR.

W grudniu 2003 r. obroni³a pracê doktorsk¹ na
Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie. Temat pra-
cy rze�biarskiej �Generatory Lêku� podejmowa³ pro-
blem multiplikacji formy. Inspiracj¹ i my�l¹ prze-
wodni¹ jej uk³adów rze�biarskich jest analiza nad
³adem i porz¹dkiem natury, nad niestabilno�ci¹ po-
koju na �wiecie, nad lêkiem zwi¹zanym z losem
kolejnych pokoleñ. S¹ to dylematy i obawy wspó³-
czesnej cywilizacji, stanowi¹ce jednocze�nie g³ów-
ne zagadnienia cykli form rze�biarskich dr Krystyny
Ziemniak. Jak napisa³a prof. Maria Górecka: w pra-
cy stosuje przeniesienia swoich idei i pragnieñ na
niekonwencjonalne pe³zaj¹ce robaki, spaceruj¹ce
bomby na wysokich nogach, przechadzaj¹ce siê
gromady owadów. Kojarzy i przenosi nieprawid³o-
wo prowokuj¹ce przedmioty (...) na niekonwencjo-
nalne stworzenia. Wszystkie te fantastyczne i nie-
realne formy maj¹ g³ówny cel, gdzie� siê spiesz¹
i tworz¹ odrêbn¹ spo³eczno�æ, maj¹ swój zamkniê-
ty �wiat i porz¹dek. Z niepokojem, obaw¹ i buntem
przenosi nasze warto�ci i cechy na rzeszê stwo-
rzeñ, które w formie i kolorze posiadaj¹ cechy zmu-
towanych owadów i gadów. Poprzez konsekwentne
³¹czenie ró¿nych technik w jednej rze�bie wydoby-
wa warto�ci zró¿nicowane, od delikatnych miêkko-
�ci (...) do ostrych bry³. U¿ywa równie¿ nietypowych
symboli i zmienia ich znaczenie. Si³¹ autorki jest jej
prawid³owa analiza kompozycji, du¿e wyczucie for-
my, materii, koloru (...). Dr Krystyna Ziemniak od-

Dr KRYSTYNA ZIEMNIAKDr GRZEGORZ WISZ

Grzegorz Wisz urodzi³ siê w 1970 roku. Uczy³ siê
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Stanis³awa
Konarskiego w Rzeszowie, w klasie o profilu ma-
tematyczno- fizycznym, sk³adaj¹c w  1989 r.  egza-
min dojrza³o�ci.

Pó�niej  studiowa³ na kierunku fizyka w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia ukoñ-
czy³ w 1994 r. po przedstawieniu i obronie pracy
magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dra
hab. Eugeniusza Szeregija na temat ,,Parametry
struktury pasmowej roztworów sta³ych ZnCdHg-
Te�. Jako   asystent pracowa³ w Zak³adzie Fizyki
Cia³a Sta³ego Instytutu Fizyki WSP, zajmuj¹c siê
zagadnieniami zwi¹zanymi z technologi¹ osadza-
nia cienkich warstw HgCdTe � podstawowego
materia³u u¿ywanego do budowy detektorów pod-
czerwieni.

W 1995 r. zosta³ powo³any na kierownika Pra-
cowni Zastosowañ Informatyki. Ta decyzja zmie-
ni³a znacznie kierunek naukowych zainteresowañ
Grzegorza Wisza. Dziêki jego staraniom znacznie
rozbudowano  Pracowniê:  uruchomiono drugi
modu³ dydaktyczny, wszystkie systemy kompute-
rowe po³¹czono w sieæ oraz  zmodernizowano plat-
formê programow¹.

Kontakt, w jakim pozostawa³  z Zak³adem Fizyki
Cia³a Sta³ego, kierowanym przez dra hab. Maria-
na Ku�mê sprawi³, ¿e po wstêpnych wspólnych
pracach po�wiêconych osadzaniu tellurku kad-
mowo-rtêciowego metod¹ laserowej ablacji po-
jawi³a siê bardzo obiecuj¹ca perspektywa opra-
cowania alternatywnej technologii otrzymywania
tego materia³u. Dodatkowo podjêto wspó³pracê
z prof. Tamar¹ Gorbach i Piotrem Smertenko z In-
stytutu Fizyki Pó³przewodników Ukraiñskiej Aka-
demii Nauk w Kijowie, którzy zaproponowali u¿y-
cie anizotropowo trawionej powierzchni krzemu

jako pod³o¿a do laserowego osadzania warstw
HgCdTe. Uzyskane po raz pierwszy tego typu wy-
niki zaprezentowano i opublikowano w pracy De-
position CdHgTe epitaxial layers on anisotropical-
ly etched Silicon Surface by laser evaporation
(T. Gorbach, M. Kuzma, E. Sheregii, S. Svechni-
kov, P. Smertenko, G. Wisz,  Applied Surface Scien-
ce., 96�98, 881�889, 1996)

Rezultaty uzyskane w obszarze technologii cien-
kich warstw HgCdTe sprawi³y, ¿e w 1997 r.
zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji kierownika Pra-
cowni Zastosowañ Informatyki, koncentruj¹c siê
na pracy w laborator ium Zak³adu Fizyki
Pó³przewodników. Kolejne wyniki badañ z zakre-
su technologii cienkich warstw zaprezentowa³ w
1998 r. na najwiêkszej w Europie konferencji
materia³owej European Materials Research So-
ciety w Strasbourgu, we Francji oraz na konfer-
encji Physics and Technology of Nanostructured,
Multicomponent Materials w U¿gorodzie, na
Ukrainie.

W 1998 r. G. Wisz zosta³ kierownikiem grantu
uczelnianego Otrzymywanie cienkich warstw Cd-
HgTe metod¹ napylania laserowego. W trakcie
realizacji projektu uda³o siê dobraæ parametry
wi¹zki laserowej, a tak¿e warunki dla pod³o¿y Al2O3

i Si w sposób umo¿liwiaj¹cy otrzymywanie warst-
wy o kontrolowanym sk³adzie, a to wa¿ne dla
produkcji urz¹dzeñ o spodziewanej odpowiedzi
spektralnej.

Zebrany materia³ do�wiadczalny i wyniki opu-
bl ikowane w latach 1996�1999 w siedmiu
artyku³ach, zamieszczonych w czasopismach o
zasiêgu miêdzynarodowym, pozwoli³y na otwarcie
w  1999 r. przewodu doktorskiego, którego pro-
motorem by³ dr hab. prof. UR  Marian Ku�ma.

W roku 2000 G. Wisz odby³ sta¿ naukowy w Insty-
tucie Fizyki Pó³przewodników Ukraiñskiej Akademii
Nauk. W trakcie pobytu w Kijowie zapozna³ siê
z metodologi¹ pomiarów statycznych parametrów
pó³przewodnikowych heterostruktur HgCdTe/Si.

Wyniki prac prowadzonych w latach 1999�2003
zosta³y opublikowane w piêciu artyku³ach. W 2003
r. zosta³a przedstawiona rozprawa doktorska
Warunki wzrostu i w³asno�ci pó³przewodnikowe
cienkich warstw Hg1-xCdxTe otrzymywanych
metod¹ ablacji laserowej. Po  obronie pracy, zre-
cenzowanej przez prof. dra hab. in¿. Antoniego
Rogalskiego z Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie oraz prof. dra hab. Miko³aja Ber-
czenkê Rada Wydzia³u Matematyczno-Przyrodni-
czego UR nada³a w dniu 6 listopada 2003 r. Grze-
gorzowi Wiszowi stopieñ naukowy doktora nauk
fizycznych w zakresie fizyki.

Obecnie doktor Wisz zajmuje siê laserow¹
technologi¹ cienkich warstw z uwzglêdnieniem
problematyki wytwarzania kropek kwantowych,
które w przysz³o�ci mog¹ byæ podstaw¹ elektroni-
ki jedno-elektronowej i komputerów kwantowych.

Dr Grzegorz Wisz jest cz³onkiem Polskiego
Towarzystwa Fizycznego, opiekunem Ko³a
Naukowego Fizyków oraz pe³nomocnikiem
dyrektora Instytutu Fizyki do spraw kontak-
tów z zewnêtrznymi podmiotami gospodarc-
zymi i fundacjami.
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Urodzona we Lwowie, tam te¿ ukoñczy³a w 1986 r.
Lwowsk¹ �redni¹ Specjalizowan¹ Szko³ê Muzycz-
n¹ im. S. Kruszelnickiej w klasie fortepianu, za�
w 1991 r. uzyska³a dyplom magistra nauk o sztu-
ce (z wyró¿nieniem) na Wydziale Historyczno-
Teoretycznym Lwowskiego Pañstwowego Kon-
serwatorium im. M. W. £ysenki. Nastêpnie stu-
diowa³a muzykologiê na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim, absolutorium w 1997 r.

Od 1995 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, przez ostatnie  lata by³a asy-
stentem w Zak³adzie Andragogiki. Prowadzi zajê-
cia z kilku  przedmiotów: jak edukacja artystycz-
na, zajêcia umuzykalniaj¹ce, gra na instrumen-
cie (fortepian) dla studentów ró¿nych lat studiów
dziennych.

W latach 1997-2003 odby³a studia doktoranc-
kie w Narodowej Akademii Muzycznej im. P.I.Czaj-
kowskiego, gdzie 24 grudnia 2003 r. obroni³a pra-
cê doktorsk¹ pt. Austriacki teatr we Lwowie (1789-
1872): historia, repertuar muzyczny, wykonawstwo
operowe, kontekst kulturowy. By³o to rezultatem
wieloletnich badañ naukowych nad powy¿szymi
zagadnieniami w archiwach i bibliotekach Lwo-
wa i Wiednia, dok¹d wyje¿d¿a³a w celach badaw-
czych w ramach realizacji grantu KBN. Promoto-
rem by³a prof. dr hab. Tamara Hnatiw, ze znanej
�szko³y muzykologii�. Na mocy uchwa³y Specjali-
zowanej Rady Naukowej tej¿e Akademii 10 mar-
ca 2004 r. uzyska³a dyplom doktora nauk sztuki
w dziedzinie sztuki muzycznej.

Dr Teresa Mazepa  uczestniczy³a w kilkunastu
sympozjach, sesjach i konferencjach naukowych,
w tym te¿ o charakterze miêdzynarodowym, wy-
g³aszaj¹c referaty przewa¿nie zwi¹zane z zagad-

kry³a swój znak, symbol, ci¹gle poszukuj¹c odpo-
wiednich materia³ów rze�biarskich w celu przeka-
zania, zaakcentowania i wzmocnienia w³asnej filo-
zofii (...).

Twórczo�æ Krystyny Ziemniak oscyluje wokó³ po-
jêcia teatru form i to zarówno w odniesieniu do rze�-
biarskich � wieloelementowych kszta³tów buduj¹-
cych przestrzeñ �sceny� oraz  jako dialog znaczeñ
w obrêbie symboliki i dramaturgii na p³aszczy�nie
dzie³o � widz. Powielanie kszta³tów nie jest tu tylko
formalistycznym aktem dodawania, ale ka¿dorazo-
wo procesem  otwartym, interaktywnym aktem twór-
czym. Liczba, skala obiektów, ich wewnêtrzne kon-
figuracje w przestrzeni mog¹ ulegaæ ci¹g³ym zmia-
nom. Obiekty nie tyle lêk powoduj¹, ile go obrazuj¹
formalnie. Nie tyle strasz¹, ile uwypuklaj¹ ostro�æ
cywilizacyjnych zagro¿eñ. Ostrzegaj¹. Jêzyk multi-
plikacji zwielokrotnia si³ê oddzia³ywania i wzmac-
nia przekaz. �Generatory Lêku� to piêæ grup rze�-
biarskich (ceramika, drewno, metal) multiplikowa-
nych form w odrêbnych zespo³ach znaczeniowych.
Znaczenia pojedynczych modu³ów jak równie¿ ich
namno¿enia kierowane s¹ do cz³owieka niejako
z zewn¹trz, nie przez jego kszta³t jak to ma miejsce
w wiêkszo�ci propozycji Magdaleny Abakanowicz,
ale poprzez wyra�nie odmienne od ludzkiego zna-
ku �arte fakty�.

Wed³ug prof. Mariusza Kulpy: Z perspektywy cza-
su i pewnego do�wiadczenia w twórczo�ci w³asnej
Krystyna Ziemniak formu³uje jêzykiem rze�by kolej-
ne pytanie, które znaczyæ mo¿e tak¿e odpowied�:
�Jak rze�b¹ oswoiæ lêk?�. Zapewne nie jest to jej ostat-
nie s³owo. (...) Jako artystka  aktywnie uczestniczy
w prezentacjach indywidualnych i zbiorowych �rodo-
wiska oraz uczelni. Jej prace cechuje du¿a kultura,
wra¿liwo�æ i humanizm. W sensie formalnym poszu-
kiwania kszta³ty ³¹czy z prostot¹ i szacunkiem dla
tworzywa. W swoich wypowiedziach przekonuj¹co
formu³uje nurtuj¹ce j¹ problemy artystyczne i kultu-
rowe.

Problemem, który w szczególny sposób absor-
buje uwagê  dr Krystyny Ziemniak jest konstru-
owanie wypowiedzi artystycznych opartych na na-
mno¿eniu formy. Zmultiplikowane kszta³ty otacza-
j¹ nas nie tylko w naturze, ale tak¿e  poprzez wy-
twarzane przemys³owo identyczne przedmioty co-
dziennego u¿ytku. Nie odczuwamy lêku na widok
pojedynczego przeciwnika, ale ich mnogo�æ ge-
neruje w nas strach. Jedna kropla wody urasta do
rangi symbolu � deszcz niesie urodzaj � ulewa
zniszczenie. Pojedynczy kamieñ nie stwarza ba-
riery � ich nagromadzenie buduje mur nie do po-
konania. Fenomen genetycznie uwarunkowanych
cech �wiata fauny i  flory tworzy gatunek- mno-
go�æ osobników o identycznym wygl¹dzie uwa-
runkowanym kodem genetycznym. Które oblicze
powielania posiada wyra�niejsze rysy: poczucie
bezpieczeñstwa w t³umie czy zagro¿enie konstru-
owane przez mnogo�æ? Czy w otoczeniu identycz-
nych form o zewnêtrznym podobieñstwie cz³owiek
mo¿e czuæ siê wyalienowany, osamotniony w in-
tensywno�ci w³asnego postrzegania �wiata,
w prze¿ywaniu emocji, doznañ, ze swoimi pogl¹-
dami? Oto jedno z pytañ, które czêsto zadaje dr
Krystyna Ziemniak.

Dr TERESA  MAZEPA

nieniami dzia³alno�ci muzycznej austriackiego te-
atru we Lwowie. Wiêkszo�æ z nich zosta³a opubli-
kowana w jêzyku polskim i ukraiñskim w takich
wydawnictwach jak: Edukacja wczesnoszkolna:
rzeczywisto�æ i perspektywy (pod redakcj¹ J. Kidy),
Rzeszów 1996; Zeszyt Naukowy Akademii Muzycz-
nej im. Karola Lipiñskiego we Wroc³awiu, Wroc³aw,
nr 70 (1997), 74 (1999); Zeszyt Naukowy Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego; seria Sztuki piêkne. � Mu-
zyka nr 1 (pod red. L. Mazepy), Rzeszów 2002; Wo-
kalistyka w Polsce i na �wiecie. � T. I., Wroc³aw
2002; Musica Galiciana (pod red. L. Mazepy), Rze-
szów, T. I. (1997), T. III. (1999), T. V. (2000), T. VII
(2003); Lwów (kolegium redakcyjne), T. II. (1999),
T. VI. (2001); Kyjiw�ke muzykoznawstwo [Muzyko-
logia kijowska], Kijów 2000; Teoretyczni pytannia
kultury, oswity ta wychowannia [Teoretyczne zagad-
nienia kultury, szkolnictwa i wychowania], Kijów
2002; �Kamerton� (red. naczelny A. Szypu³a), Rze-
szów 1996 (nr 1/2), 2003 (nr 1/2).  Jest te¿ autork¹
has³a Tadeusz Majerski w 6 tomie Encyklopedii
Muzycznej PWM / Czê�æ biograficzna (pod red.
E. Dziêbowskiej), Kraków 2000.

W 2003 r. we Lwowie zosta³a wydana dwutomo-
wa praca autorstwa Leszka i Teresy Mazepów
z dwujêzycznym tytu³em Droga do Akademii Mu-
zycznej we Lwowie. T. I. � Od muzyków miejskich
do Konserwatorium (pocz. XV w. � 1939 r.), T. II.
� Od Konserwatorium do Akademii (1939�2003),
która praktycznie jest pierwsz¹ histori¹ kultury mu-
zycznej tego miasta. Teresa Mazepa w tej mono-
grafii jest autork¹ rozdzia³ów dotycz¹cych teatru
muzycznego oraz lwowskich towarzystw muzycz-
nych.
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Seminarium zosta³o przygotowane z inicja-
tywy Ko³a Naukowego Politologów Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Celem seminarium
by³o stworzenie okazji do dyskusji i wzajem-
nego poznania siê studentów ze zbli¿onych
kierunków studiów w Rzeszowie i Lwowie.
Bezpo�rednim impulsem do przygotowania
seminarium by³o rozszerzenie Unii Euro-
pejskiej o 10 pañstw, w tym o Polskê oraz
reperkusje tego wydarzenia po stronie ukra-
iñskiej i polskiej. Wstêpne uzgodnienia do-
tycz¹ce organizacji seminarium zapad³y
w styczniu 2004 r.

Partnerem po stronie ukraiñskiej by³ In-
stytut Integracji Europejskiej na Wydziale
Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersyte-
tu Lwowskiego, kierowany przez prof. Boh-
dana Hudia. Prof. Hud�, który wyk³ada
tak¿e w Wy¿szej Szkole Spo³eczno-Gospo-
darczej w Tyczynie, zaproponowa³, by w se-
minarium wziê³a równie¿ udzia³ grupa stu-
dentów politologii z Tyczyna. Takie rozwi¹-
zanie okaza³o siê korzystne, tak¿e ze wzglê-
dów finansowych: Uniwersytet Rzeszowski
i WSSG w Tyczynie podzieli³y siê kosztami
wynajêcia autokaru (³¹cznie 1500 z³), nato-
miast koszty zakwaterowania i wy¿ywienia
we Lwowie pokrywali sami uczestnicy se-

Polsko-ukraiñskie seminarium
studenckie we Lwowie

Obci¹¿enia i szanse wspó³pracy
polsko�ukraiñskiej

Wojciech Furman, Pawe³ Matelowski

Dr WIES£AWA WALC

W 1991 r. ukoñczy³a studia w Wy¿szej Szkole Peda-
gogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika,
specjalno�æ pedagogika  opiekuñczo-wychowaw-
cza. Obroni³a pracê magistersk¹ pod tytu³em Cele
i d¹¿enia ¿yciowe m³odzie¿y wychowywanej w do-
mach dziecka, napisan¹ pod kierunkiem prof. dra
hab. Kazimierza Z. Sowy.

Od 1991 r. pracuje  w Instytucie Pedagogiki, w Za-
k³adzie Pedagogiki Opiekuñczej. Prowadzi zajêcia
dydaktyczne z pedagogiki opiekuñczej, teoretycznych
podstaw pracy opiekuñczo-wychowawczej, metodyki
pracy opiekuñczo-wychowawczej. Pe³ni tak¿e funk-
cjê koordynatora i opiekuna praktyk pedagogicznych
na studiach dziennych i zaocznych.

Jej naukowe zainteresowania zwi¹zane s¹ z pro-
blematyk¹ przemocy w relacjach miêdzyludzkich,
praw dziecka oraz kwesti¹ przemian w polskim sys-
temie opieki nad dzieckiem.

18 maja 2004 r. obroni³a na Wydziale Pedagogicz-
nym Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie rozprawê doktorsk¹ pod ty-
tu³em Postawy rodzicielskie w percepcji m³odzie¿y,
a jej opinie na temat zjawiska przemocy personal-
nej, przygotowan¹ pod kierunkiem naukowym dra
hab. Józefa Sowy, prof. AP. Opublikowa³a 10 artyku-
³ów naukowych, wspó³redagowa³a ksi¹¿kê Przemoc
wobec dzieci. Wybrane zagadnienia teoretyczne
i praktyczne.

Od 1998 r. jest jednym z opiekunów Studenckiego
Krêgu Korczakowskiego, dzia³aj¹cego przy Instytu-
cie Pedagogiki. W ramach dzia³alno�ci Krêgu wspó³-
organizowa³a 4 konferencje naukowo-szkoleniowe,
cykl zajêæ edukacyjnych w rzeszowskich szko³ach
podstawowych pod has³em Prawa moje � prawa in-
nych oraz 5 imprez dla dzieci potrzebuj¹cych pomo-
cy (wychowanków placówek opiekuñczo-wycho-
wawczych z województwa podkarpackiego, �wietlic
profilaktycznych w Rzeszowie oraz pacjentów Od-
dzia³u Dzieciêcego Szpitala Wojewódzkiego nr 2
w Rzeszowie).

minarium. £¹cznie z polskiej strony uczest-
niczy³o w seminarium 29 osób, z tego 16
z Uniwersytetu i 13 z WSSG.

Grupa wyjecha³a z Rzeszowa w niedzielê
2 maja w po³udnie. Przekroczenie granicy od-
by³o siê sprawnie, do czego przyczyni³ siê list
polecaj¹cy z Uniwersytetu Lwowskiego. Prof.
Hud� czeka³ na grupê we Lwowie i pilotowa³ j¹
do miejsca zakwaterowania w Brzuchowicach.
By³ to internat o�rodka szkolenia administra-
cji, stosunkowo tani i o niez³ym standardzie
(zestawy: pokój 2-osobowy, pokój 3-osobowy
i ³azienka). Koszt jednego noclegu wyniós³ 30
hrywien (oko³o 25 z³) od osoby.

Przy wyznaczaniu terminu seminarium
zosta³o uwzglêdnione to, ¿e 3 maja jest
dniem wolnym od pracy  w Polsce, a zwy-
k³ym dniem pracy  na Ukrainie. Okaza³o
siê jednak, ¿e w bie¿¹cym roku obchody
�wiêta 1 Maja na Ukrainie trwa³y przez 4 dni
� zwyk³y weekend 1 i 2 maja, plus dwa dni
�wiêta. W efekcie zarówno 3 jak i 4 maja
na Ukrainie �wiêtowano, co mia³o wp³yw na
realizacjê programu seminarium.

Pierwszy dzieñ (poniedzia³ek 3 maja) zo-
sta³ przeznaczony na wspólne zwiedzanie
miasta. Studenci ukraiñscy oprowadzili swo-
ich polskich kolegów po centrum Lwowa.
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dr Wojciech Furman Opiekun Ko³a Naukowego Politologów
Pawe³ Matelowski Prezes Ko³a Naukowego Politologów

Razem pojechali�my na Cmentarz £ycza-
kowski. Dla polskich studentów by³a to nie-
spodziewana lekcja najnowszej historii, po-
niewa¿ tego dnia w kaplicy Cmentarza Or-
l¹t dy¿urowa³ wiceprezes Polskiego Towa-
rzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi
we Lwowie Zygmunt Jurkowski. W spo-
sób wywa¿ony i wzruszaj¹cy opowiedzia³
o budowie i odbudowie cmentarza, o spo-
³ecznej pracy pozosta³ych we Lwowie Pola-
ków, którzy bezinteresownie troszcz¹ siê
o pamiêæ poleg³ych i o godny wygl¹d cmen-
tarza.

Drugi dzieñ seminarium (wtorek 4 maja)
odbywa³ siê w sali lustrzanej g³ównego gma-
chu Uniwersytetu Lwowskiego. Sala by³a pe³-
na, uczestnikami ze strony ukraiñskiej by³o
oko³o 50 studentów � cz³onków Parlamen-
tu M³odzie¿owego i stowarzyszenia �M³oda
Dyplomacja�. Otwarcia seminarium doko-
na³ dziekan Wydzia³u Stosunków Miêdzy-
narodowych Uniwersytetu Lwowskiego prof.
Markian Malski. Po wstêpnych wyst¹pie-
niach przedstawicieli organizatorów (prof.
Bohdan Hud�, dr Wojciech Furman z Ka-
tedry Politologii UR i dr Krzysztof Kubala
z WSSG) prowadzenie seminarium prze-
jêli studenci: przewodnicz¹cy Ko³a Nauko-

wego Politologów Pawe³ Matelowski
i przewodnicz¹ca �M³odej Dyplomacji� So-
fia Fedyna.

Pierwsza czê�æ seminarium dotyczy³a ste-
reotypów narodowo�ciowych. Wprowadze-
niem do dyskusji by³y dwa referaty, najpierw
ze strony polskiej, przygotowany przez Ta-
deusza ̄ ywczaka, Szymona Szymczyka
i Iwonê Kazimiersk¹ z Ko³a Naukowego
Politologów, nastêpny by³ referat ze strony
ukraiñskiej. Dyskusja okaza³a siê ¿ywa i au-
tentyczna, nie brakowa³o spiêæ i polemik,
jednak ostateczny wyd�wiêk by³ zdecydo-
wanie pozytywny i �wiadczy³ o wzajemnej
chêci zrozumienia drugiej strony.

Tematem drugiej  czê�ci  seminarium
by³y bie¿¹ce stosunki polityczne obu kra-
jów. Referat wprowadzaj¹cy do dyskusji
przedstawili: Piotr Ciepiela, Szczepan
Grzanka i Wioletta Pokrywka z Ko³a Na-
ukowego Politologów, kolejny referat przy-
gotowali studenci ukraiñscy. W dyskusji
poruszano bardzo szeroki zakres tematów.
Studenci ukraiñscy bardzo krytycznie wy-
powiadali siê o wspó³czesnych przyk³adach
³amania demokracji na Ukrainie, z uzna-
niem mówili natomiast o funkcjonowaniu
demokracji w Polsce. Studenci polscy po-

wstrzymywali siê od dawania rad swoim
ukraiñskim kolegom, wskazuj¹c równocze-
�nie na problemy i dylematy wspó³czesnej
polskiej polityki krajowej i zagranicznej.

Podczas seminarium nie by³o wiêkszych
problemów jêzykowych. Ka¿da ze stron wy-
powiada³a siê w swoim jêzyku, a wypowiedzi
Ukraiñców by³y sprawnie t³umaczone na pol-
ski. Po zakoñczeniu obrad grupa polska wró-
ci³a tego samego dnia do kraju, choæ tym
razem przekroczenie granicy wymaga³o
cierpliwo�ci i zajê³o ponad dwie godziny.

Ca³o�æ seminarium nale¿y oceniæ zdecy-
dowanie pozytywnie. Seminarium przyczy-
ni³o siê do wzajemnego poznania i zrozu-
mienia, da³o impuls do g³êbszego zainte-
resowania siê problemami wspó³czesnej
Ukrainy oraz pozwoli³o spojrzeæ na pol-
skie spory z perspektywy s¹siedniego kra-
ju. Zdobyte do�wiadczenia zamierzamy
wykorzystaæ podczas przygotowañ do
trójstronnego seminarium polsko-nie-
miecko-ukraiñskiego, planowanego na
12�18 wrze�nia br. w Rzeszowie oraz do
podobnego seminarium w maju przysz³e-
go roku we Lwowie.
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O pobycie w Sankt-Petersburgu
s³ów kilka

Natalia Kwarta, Monika Ziêba

Tradycj¹ sta³y siê ju¿ wyjazdy studentów filolo-
gii rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego do
Petersburga, w ramach umowy o wspó³pracy
z tamtejszym Uniwersytetem im. A. Hercena.
Tak¿e w tym roku grupa rzeszowskich studen-
tek mia³a mo¿liwo�æ bezpo�redniego zetkniê-
cia siê z rosyjsk¹ nauk¹, kultur¹ i obyczajami.

Poniewa¿ wyjazd ten organizowany by³ w ra-
mach wymiany studenckiej, g³ównym jego ce-
lem by³o  poszerzanie wiedzy uczestników tego
programu. Bra³y�my udzia³ w ró¿nych zajêciach
prowadzonych na petersburskim uniwersyte-
cie. Dziêki temu mog³y�my zapoznaæ siê z no-
wymi zjawiskami w jêzyku rosyjskim, zw³asz-
cza zwi¹zanymi z informatyk¹ i komputerami,
a tak¿e z jêzykiem i stylem wypowiedzi pra-
sowych. Dziêki zajêciom, po�wiêconym Pe-
tersburgowi, jego historii, ¿yciu kulturalnemu
i licznym atrakcjom, mog³y�my uzupe³niæ infor-
macje faktograficzne, co nad New¹ by³o pro-
cesem naturalnym i prostym, a we w³asnym
instytucie przez wiêkszo�æ studentów zosta-
³oby uznane za nudn¹ i niepotrzebn¹ �pamiê-
ciówê�. Uzyska³y�my wiele informacji, dotycz¹-
cych obecnych trendów w rosyjskiej kulturze
i rozrywce, co niew¹tpliwie pomo¿e nam lepiej
zrozumieæ pewne zjawiska. Du¿e znaczenie
mia³o dla nas równie¿ nie tylko przypomnienie
sobie, ale i przeæwiczenie w�ród �native spe-
akers� fonetyki i akcentuacji rosyjskiej, wbrew
obiegowej opinii, sprawiaj¹cej sporo proble-
mów. Pobyt nad New¹ pozwoli³ nam na zdo-
bycie bardzo cennej wiedzy o wspó³czesnej
Rosji i Rosjanach, która z pewno�ci¹ zostanie
wykorzystana przez nas w dalszej nauce.

Choæ jecha³y�my do Rosji jako studentki,
szybko odezwa³y siê w nas turystyczne ci¹go-
ty, gdy¿ to, co Petersburg oferuje przyjezdnym
mo¿e zadowoliæ nawet najbardziej do�wiadczo-
nych turystów, którzy widzieli ju¿ najpiêkniejsze
miejsca �wiata.

Po³o¿ony na wielu wyspach, pociêty kana³a-
mi, nad którymi przerzucono ponad 500 mostów
Sankt-Petersburg nasuwa skojarzenia z Wene-
cj¹. W ci¹gu kilku dni pobytu w tej �Wenecji
Pó³nocy� uda³o nam siê zobaczyæ  niewielk¹
czê�æ miasta, które wywar³o na nas ogromne
wra¿enie.

Petersburg to jedno z tych miast, po których trze-
ba chodziæ. Inaczej nie poczuje siê jego wspania-
³ej atmosfery, a wiele urokliwych zak¹tków umknie
uwagi. Spaceruj¹c po ulicach, zau³kach i nabrze-
¿ach ma siê ci¹gle w pamiêci to, ¿e kiedy� cho-
dzili têdy najwiêksi rosyjscy pisarze, na czele
z Puszkinem, Gogolem i Dostojewskim.

Mieszka³y�my na ulicy Kazañskiej, kilkaset
metrów od legendarnej g³ównej arterii Peters-
burga � Newskiego Prospektu. Dziêki temu co-
dziennie, bez konieczno�ci tracenia czasu na
dojazd, mog³y�my podziwiaæ najpiêkniejsze bu-
dowle miasta: Pa³ac Zimowy, sobory Kazañski,
Isaakijewski, a tak¿e, jakby przeniesiony z baj-
ki sobór Zbawiciela, zwany Spasem-na-Krowi.
Petersburg szczyci siê swoimi muzeami, z któ-
rych wiele znajduje siê w zabytkowych pa³acach.
Na przyk³ad jedno z najs³ynniejszych muzeów
�wiata, Ermita¿, mie�ci siê obecnie w Pa³acu
Zimowym. Jego zbiory s¹ tak ogromne, ¿e przed
wej�ciem do tej �wi¹tyni sztuki trzeba siê do-
brze zastanowiæ, co chce siê zobaczyæ, gdy¿
na zwiedzenie wszystkiego w ci¹gu jednego
dnia  nie ma po prostu szans.

Lista petersburskich atrakcji jest znacznie d³u¿-
sza. Jest w�ród nich metro z tunelami wydr¹¿o-
nymi g³êboko pod dnem Newy, a tak¿e kolek-
cja ikon w Muzeum Rosyjskim, urz¹dzonym
w Pa³acu Michaj³owskim. Nie mo¿na te¿ zapo-
mnieæ o najs³ynniejszym pomniku Petersburga,
przedstawiaj¹cym Piotra I.

Na zwiedzenie zas³uguj¹ tak¿e pa³ace w oko-
licach Petersburga, przede wszystkim Carskie
Sio³o carycy Katarzyny II, z jego wspania³¹ bursz-
tynow¹ komnat¹.

W Petersburgu kwitnie ¿ycie kulturalne. Mnó-
stwo ludzi chodzi do teatrów, które zwykle,
o czym same siê przekona³y�my, bêd¹c na
spektaklu w s³ynnej �Aleksandrince�, s¹ wype³-
nione po brzegi. Rosjanie te¿ bardzo du¿o czy-
taj¹. Jest to widoczne praktycznie na ka¿dym

kroku � w metrze, w autobusie, w parku, na uli-
cy. Ksi¹¿kê mo¿na tam kupiæ niemal wszêdzie.

 Zainteresowanie kultur¹ i sztuk¹ jest odczuwal-
ne tak¿e  w rozmowach m³odych Rosjan, którzy,
jak zauwa¿y³y�my, czêsto dyskutuj¹ o przeczyta-
nych ksi¹¿kach, chêtnie bior¹ udzia³ w ró¿nych im-
prezach kulturalnych i t³umnie odwiedzaj¹ muzea.

Naturalnie od czasu do czasu koniecznie trze-
ba czym� pokrzepiæ nadw¹tlone zwiedzaniem
si³y, a najlepiej  s³ynnymi blinami, które mo¿na
kupiæ w ulicznych budkach. Polecamy blin �tro-
pikalny�. Pycha!!!

Ciekawym, choæ dla turystów irytuj¹cym zjawi-
skiem s¹ ró¿nego rodzaju przerwy, których w ci¹-
gu dnia jest kilka i w³a�ciwie nie wiadomo czemu
s³u¿¹. Na Rosjanach nie robi¹ one ¿adnego wra-
¿enia � ze stoickim spokojem oczekuj¹ na wzno-
wienie pracy przez pani¹ w okienku.

Swego rodzaju wstrz¹sem by³y dla nas ulice Pe-
tersburga, a raczej to, co siê na nich dzieje. Cho-
cia¿ mnóstwo ludzi korzysta z metra to i tak w go-
dzinach szczytu miasto zalewaj¹ sznury samocho-
dów, przy czym ma siê czêsto wra¿enie, ¿e na
jezdni nie obowi¹zuj¹ ¿adne zasady, a �wiat³a
i znaki drogowe s³u¿¹ jako w¹tpliwa dekoracja. Jed-
nak chocia¿ kierowcy je¿d¿¹ jak im siê podoba,
a piesi przechodz¹ tam, gdzie im wygodnie (przy
zupe³nej obojêtno�ci mundurowych), nie spotka-
³y�my siê z wieloma kolizjami i wypadkami.

Pobyt w Petersburgu, choæ krótki, pozwoli³
nam lepiej poznaæ rosyjsk¹ duszê, która nada-
je mu ten niepowtarzalny charakter, niespotyka-
ny w innych europejskich miastach, mog¹cych
poszczyciæ siê d³u¿sz¹ histori¹. O obliczu mia-
sta stanowi¹ ludzie, a ci s¹ tam wspaniali: go-
�cinni i serdeczni. Warto odwiedziæ Petersburg,
je�li nie dla monumentalnych zabytków, czy licz-
nych skarbów kultury i sztuki, to w³a�nie dla jego
mieszkañców, ludzi bardzo ¿yczliwych i otwar-
tych. I koniecznie trzeba kupiæ matrioszkê, któ-
ra bêdzie przypominaæ o pobycie nad New¹.

Natalia Kwarta i Monika Ziêba, studentki IV roku filologii
rosyjskiej
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W dniach 12�16 maja 2004 r. studenci z Naukowe-
go Ko³a Historyków  i Naukowego Ko³a Polonistów
przebywali na Ukrainie. Chcieli�my zwiedziæ kilka
miejscowo�ci: Lwów, Olesko, ̄ ó³kiew, Podhorce, Bu-
czacz, Kamieniec Podolski, Chocim, ̄ waniec i Zba-
ra¿. Plany by³y ambitne, niestety nie uda³o siê ich
w pe³ni  zrealizowaæ.

Autobusem uniwersyteckim dojechali�my do gra-
nicy, po czym przeszli�my bez wiêkszych przeszkód
na stronê ukraiñsk¹. Tu musieli�my wykupiæ ukraiñ-
skie ubezpieczenie, mimo i¿ mieli�my przecie¿ pol-
skie ubezpieczenie  na wyjazdy zagraniczne. Jakim�
cudem (!) uda³o siê nam wynaj¹æ  autobus, tak by
nas nie rozdzielano i grup¹ dojechaæ do Lwowa, pod
Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Niestety,  zna-
lezienie noclegu i zakwaterowanie zajê³o a¿ 5 go-
dzin. Tyle  oczekiwali�my pod Uniwersytetem, po-
niewa¿ przez przypadek zapomnieli o nas. Czekanie
siê op³aci³o, gdy¿ poznali�my tamtejsz¹ m³odzie¿ stu-
denck¹. Spali�my  w  o�rodku  sportowym,  w dzielni-
cy Nowy Lwów.

Drugi dzieñ przeznaczyli�my na zwiedzanie Lwo-
wa. Rozpoczêli�my od  wizyty na Uniwersytecie Lwow-
skim,  gdzie uzgodnili�my dalsze plany. Zwiedzali-
�my  m.in. Arsena³ Królewski, kilka ko�cio³ów i cer-
kwi, katedry, operê  oraz weszli�my na Kopiec Lwa.

Trzeciego dnia o godzinie 10.00 byli�my ju¿ wszy-
scy gotowi do wyjazdu. Niestety, zabrak³o jednego �
autokaru.  Nikt nie wiedzia³ co siê sta³o z autokarem,
po prostu nie przyjecha³. Postanowili�my zwiedzaæ
dalsze czê�ci Lwowa � Cmentarz £yczakowski
i Cmentarz Orl¹t Lwowskich. Tutaj odszukali�my
groby: Ordona, Konopnickiej, Grottera, hr. Tarnow-
skiego, hr. Zaleskiego (gubernator Galicji), Goszczyñ-
skiego, a tak¿e zbiorowy grób powstañców stycznio-
wych. Po powrocie do o�rodka,  mimo pó�nej pory
i dzieki uprzejmo�ci dyrektora tego¿ o�rodka uda³o
nam siê zarezerwowaæ autokar na  dwa dni. Nastêp-
nego dnia autokar siê pojawi³ tylko z piêtnastominu-
towym opó�nieniem. Nasz¹ wycieczkê  po okolicach
Lwowa zaczêli�my od zamku w Z³otowie, w którym
zaskoczy³ nas widok altany w stylu orientalnym i fi-
gurka przedstawiaj¹ca popiersie Chiñczyka. Nastêp-
nie w drodze do Podhorców czê�æ z nas zwiedzi³a
jedn¹ z najwa¿niejszych cerkwi na Ukrainie. W Pod-
horcach obejrzeli�my zamek Koniecpolskich, który
nale¿a³ tak¿e do Zakrzewskich. Spotkali�my przypad-
kiem przewodnika, który w podziemiach pali³ papie-
rosy i opowiedzia³ nam (za darmo i po polsku!) histo-
riê tego zamku. Nastêpnie udali�my siê do Krzemieñ-
ca, gdzie znajduj¹ siê  ruiny murów tamtejszego
zamku. Widok by³ imponuj¹cy, gdy¿ zamek znajduje
siê na wzgórzu góruj¹cym nad miastem. Po zwie-
dzeniu ruin historycy poszli co� zje�æ, a poloni�ci
obejrzeli Liceum Krzemienieckie, do którego uczêsz-
cza³ m.in. S³owacki. W drodze powrotnej zatrzymali-
�my siê w Olesku, gdzie urodzi³ siê król Jan III Sobie-
ski. Z powodu pó�nej pory (by³a 21.00) nie uda³o
nam siê zwiedziæ zamku. W czasie podró¿y  emocji
nie brak³o,  zepsu³ siê autokar. Mimo to humor nam

dopisywa³, zw³aszcza naszemu koledze z Niemiec,
Oliverowi Tasch�owi. Na szczê�cie szybko uda³o siê
naprawiæ autokar i na 23.00 byli�my w o�rodku. Tej
ostatniej wspólnej nocy, mimo ogromnego zmêcze-
nia,  zrobili�my (historycy) wieczorek po¿egnalny, który
zakoñczy³ siê o 5.00. Ostatniego dnia wyruszyli�my
w kierunku pó³nocnym, ku ̄ ó³kwi, aby zwiedziæ miej-
sce, gdzie urodzi³ siê i mieszka³ hetman Stanis³aw
¯ó³kiewski. Stamt¹d pojechali�my do Krechowa,
gdzie znajduje siê klasztor Bernardynów. Po kupieniu
pami¹tek udali�my siê do Medyki, gdzie przekroczyli-

�my granicê. Szczê�liwi z powrotu, wsiedli�my do au-
tokaru i wrócili�my do Rzeszowa ok. godziny 19.00.

Ten wyjazd  poszerzy³ nasze horyzonty i zmieni³
spojrzenie na wiele istotnych kwestii. To, co ka¿dy
z uczestników wycieczki zauwa¿y³ po powrocie do
kraju, to zupe³nie inne podej�cie do up³ywaj¹cego
czasu, które wynika z nagminnego oczekiwania na
wszystko i wszystkich.

Od tego wyjazdu  nic nie jest ju¿ takie samo.

To by³a historia
Emilia Obarzanek

autor zdjêæ: Phillipe van Bellinghen
Emilia Obarzanek, cz³onek NKHS, studentka III roku historii
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Odojewski pod lup¹ kobiety
Tomasz Majdosz

Twórczo�æ W³odzimierza Odojewskiego (pisarza
zapomnianego nieco po jego wyje�dzie z kraju
w 1971 r., autora mitycznej niemal powie�ci Zasy-
pie wszystko, zawieje...), prze¿ywa  ostatnio swoisty
renesans zainteresowania i to w dodatku za spra-
w¹ kobiet. Wystarczy wspomnieæ esej Marii Janion
Cierñ i ró¿a Ukrainy zamieszczony w jej ksi¹¿ce pt.
Wobec z³a (1989). Rozprawa ta otworzy³a drogê do
ponownej refleksji nad pisarstwem Odojewskiego.
Pó�niej, w latach dziewiêædziesi¹tych, zaintereso-
wanie znacznie wzros³o, do czego przyczyni³a siê,
po zniesieniu cenzury, mo¿liwo�æ wydawania jego
ksi¹¿ek w Polsce, a tak¿e ukazanie siê ksi¹¿ki Ingi
Iwasiów Kresy w twórczo�ci W³odzimierza Odojew-
skiego (Szczecin 1994). Pojawi³y siê liczne prace
naukowe, m.in. Ukraina w twórczo�ci W³odzimie-
rza Odojewskiego i W³odzimierza Pa�niewskiego
(Katowice 2000) autorstwa El¿biety Dutki, jak rów-
nie¿ ksi¹¿ka Magdaleny Rembowskiej-P³óciennik
pt. Poetyka iantropologia. Cykl podolski W³odzimie-
rza Odojewskiego. Ale dopiero dysertacja M. Rabi-
zo-Birek, obecnie adiunkta w Zak³adzie Literatury
Polskiej XX w. Uniwersytetu Rzeszowskiego, pt.
Miêdzy mitem a histori¹. Twórczo�æ W³odzimierza
Odojewskiego, (Warszawa 2002), stanowi solidny i
pe³ny opis dorobku autora Zasypie wszystko, za-
wieje... �ci�lej rzecz ujmuj¹c, obejmuje czas od
debiutanckiej powie�ci Wyspa ocalenia (która uka-
za³a siê dopiero czterna�cie lat po napisaniu), a¿
do utworu Oksana z 1999 r. W ksi¹¿ce Magdaleny
Rabizo-Birek nie pojawiaj¹ siê utwory dla dzieci,
które Odojewski opublikowa³ w 1957 r. (Spisek
Czarnych Or³ów i ¯eglarze króla jegomo�ci ), gdy¿
jak sama wyznaje, koncentruje siê na utworach
ukazuj¹cych historiê XX w., a przestrzeñ czasowa
ksi¹¿ek dla dzieci obejmuje XVII w.

Monografia Miêdzy mitem a histori¹ stanowi syn-
tezê problemów poruszonych przez W³odzimierza
Odojewskiego w twórczo�ci literackiej. Jej autorka
podejmuje kwestie dotycz¹ce konfliktów polsko-ukra-
iñskich (po czê�ci polsko-ukraiñsko-¿ydowskich),
stosunki miêdzy tymi narodami, ¿ycia na ziemi, która
w zale¿no�ci od zawirowañ historycznych, nale¿a³a
do Polaków i Ukraiñców. Mowa o Podolu i Wo³yniu,
które sta³y siê przestrzeni¹ wydarzeñ ca³ego cyklu
ukraiñskiego W³odzimierza Odojewskiego, a wiêc
powie�ci Wyspa ocalenia (1964), Zasypie wszyst-
ko, zawieje... (1973) i tomu opowiadañ Zmierzch
�wiata (1962). Pisz¹c o Wojnie na kresach autorka
ods³ania kwestiê zag³ady ¯ydów, która mimo i¿ jest
spraw¹ drugoplanow¹ w twórczo�ci autora Zmierz-
chu �wiata, pozostaje jednak w polu jego obserwa-
cji. Podobnie ma siê rzecz z kwesti¹  �zmiany oku-
panta� od  1941 r.

Odojewski stara siê zrozumieæ problemy Polaków
na Kresach Wschodnich, �ledzi zderzenie dwóch kul-
tur, ukraiñskiej i polskiej, d¹¿¹c w ten sposób do po-
jednania miêdzy tymi narodami. Tym samym tropem
pod¹¿a M. Rabizo-Birek w swojej ksi¹¿ce. �ledzi uwa¿-
nie tok my�lenia Odojewskiego i co istotne, nie daje

siê wci¹gn¹æ emocjonalnie w zawi³e dzieje historii
polsko-ukraiñskiej. Historii trudnej, pe³nej niewyja�nio-
nych spraw. Przed ni¹ problematykê tê podejmowali
w swoich badaniach inni: Oksana Weretiuk (m.in.
w ksi¹¿ce Wizja Ukrainy we wspó³czesnej powie�ci
polskiej i ukraiñskiej, Warszawa 1998), Stanis³aw
Uliasz (w rozprawie O literaturze kresów i pograniczu
kultur, Rzeszów 2001) i Inga Iwasiów we wspomnia-
nej ksi¹¿ce o twórczo�ci Odojewskiego.

Stosunek M. Rabizo-Birek do tych kwestii jest
ch³odny i zobiektywizowany. Badaczka wskazuje za-
rzewia konfliktów; choæ, jak sama zdradza, wiedzê
na ten temat zawdziêcza m.in. ksi¹¿ce Daniela Be-
auvois�a Walka o ziemiê. Szlachta polska na Ukra-
inie prawobrze¿nej pomiêdzy caratem a ludem ukra-
iñskim, (Sejny 1996).

W kolejnych rozdzia³ach stosunek emocjonalny
autorki do poruszanych  kwesti zaczyna siê dyna-
mizowaæ. Chodzi tu g³ównie o utwory w dorobku
Odojewskiego podejmuj¹ce problematykê katyñ-
sk¹ i ³agrow¹. Autor Zabezpieczania �ladów wystê-
puje tutaj w roli pisarza nie-�wiadka, co spotka³o
siê z krytyk¹ m.in. pó�niejszego przyjaciela Odo-
jewskiego, Józefa Mackiewicza, bezpo�redniego
�wiadka ekshumacji grobów pomordowanych ofi-
cerów polskich w Katyniu. Pó�niej do krytyki do³¹-
czy³ siê równie¿ Jacek Trznadel. Przed tymi zarzu-
tami (chodzi tu o niezgodno�æ z prawd¹ historycz-
n¹) autora Zabezpieczenia �ladów skutecznie bro-
ni Magdalena Rabizo-Birek w swojej ksi¹¿ce,
stwierdzaj¹c m.in., ¿e Odojewski opowiada siê
celowo za fikcj¹, po to, by ods³oniæ prawdê o tam-
tych wydarzeniach. Ponadto trafnie porównuje ona
relacje Mackiewicza-�wiadka (zawarte w jego tek-
�cie Widzia³em na w³asne oczy) i Odojewskiego-
nie-�wiadka, ubrane w fikcjê literack¹ (np. w po-
wie�ci Zasypie wszystko, zawieje..., gdzie bohater,
Pawe³ Woynowicz, relacjonuje swoj¹ wyprawê i
prze¿ycia z ekshumacji zbiorowych polskich gro-
bów).

Magdalena Rabizo-Birek bierze pod uwagê ca³¹
twórczo�æ Odojewskiego, która obok  problemów
narodowo�ciowych Polaków, Ukraiñców, Rosjan,
ukazania najwiêkszych zbrodni i upokorzeñ, jakie
dotknê³y jednostkê w zawierusze systemów totalitar-
nych, mia³a te¿ tzw. okres �zaczadzenia� komuni-
zmem. Autorka podejmuje próbê nie tyle usprawie-
dliwienia, co zrozumienia epizodu socrealistyczne-
go w twórczo�ci Odojewskiego, epizodu, który po-
mijaj¹ inni badacze. Okres socrealistyczny w litera-
turze polskiej by³ swoist¹ aberracj¹ my�low¹. Podob-
nie by³o z  utworami Odojewskiego, które ukaza³y siê
w latach 1954-1956 (Opowie�ci leskie, Upadek To-
biasza, Dobrej drogi, Mario, Kretowisko) i które sam
pisarz okre�li³ jako bezwarto�ciowe. Badaczka pod-
kre�la, ¿e mimo ideologicznego nacechowania tych
utworów, ujawnia siê w nich pó�niejszy styl pisarski
autora cyklu podolskiego. Próbuj¹c zrozumieæ ten
okres w dorobku Odojewskiego, wskazuje na jego
postawê samotnika. Jednak¿e, co zauwa¿a w swo-

jej ksi¹¿ce Magdalena Rabizo-Birek, od 1958 r.
(w tym czasie Odojewski wystêpuje z partii), autor
Opowie�ci leskich wpisuje siê ju¿ w �poetykê poko-
lenia Wspó³czesno�ci�, dokonuj¹c jednocze�nie roz-
liczenia z okresem stalinowskim, czego �wiadec-
twem s¹ trzy ksi¹¿ki wydane w latach 1958-1960 (Bia-
³e lato, Miejsca nawiedzone, Kwarantanna).

Okres stalinowski i �poodwil¿owy� Magdalena Rabi-
zo-Birek zamyka w rozdziale trzecim, w którym analizuje
tak¿e jednoaktówki Odojewskiego, ukazuj¹ce siê w roz-
g³o�niach radiowych w latach sze�ædziesi¹tych. Ich pro-
blematyka to szczególne damsko-mêskie sprawy osa-
dzone w realiach ówczesnej rzeczywisto�ci.

Ostatni rozdzia³ �Ból, który oczyszcza�. Do�wiad-
czenia emigracyjne, (mo¿na go by³o znale�æ, w skró-
conej wersji, w ksi¹¿ce W krêgu twórczo�ci pisarzy
emigracyjnych pod redakcj¹ Zbigniewa Andresa �
Rzeszów 1999) jest bolesn¹ wiwisekcj¹ Odojew-
skiego � emigranta. Autor Wyspy ocalenia, przeby-
waj¹c ponad  dwadzie�cia lat poza krajem, nie stwo-
rzy³ wiêkszego utworu epickiego (chocia¿ podej-
mowa³ próby, czego dowodem jest niedokoñczona
czwarta czê�æ cyklu podolskiego Odej�æ, zapo-
mnieæ, ¿yæ...).  Rabizo-Birek udowadnia, ¿e �choro-
ba emigracyjna� nie pozwala skupiæ uwagi na tyle,
aby móc pracowaæ nad utworem o wiêkszym for-
macie. W tym te¿ rozdziale ukazany jest stosunek
Odojewskiego do zachodniego konsumpcjonizmu
i jego wewnêtrzne rozdarcie pomiêdzy Monachium,
Francj¹ i Polsk¹.

Cztery rozdzia³y z ksi¹¿ki Magdaleny Rabizo-Birek
to jakby wyspy, o które odbijaj¹ siê fale przyp³ywów
i odp³ywów historii, bêd¹cej w naszej �wiadomo�ci
i po czê�ci naszych wschodnich s¹siadów, delikat-
n¹ materi¹. Opis czterech krêgów tematycznych
obecnych w twórczo�ci Odojewskiego, których nikt -
jak dot¹d - nie obj¹³ w tak syntetyczny sposób. Ksi¹¿-
ka Miêdzy mitem a histori¹ jest bardzo bogata pro-
blemowo, faktograficznie i interpretacyjnie,  nie mo¿-
na przeoczyæ ¿adnego z niej s³owa, gdy¿ straci³oby
siê przez to sens w³a�ciwego odczytania dzie³a W³o-
dzimierza Odojewskiego.
Tomasz Majdosz, student IV roku filologii polskiej
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Tegoroczne rzeszowskie Juwenalia odznacza³y
siê wielo�ci¹ imprez. Jak wiadomo najwa¿niej-
szym elementem ka¿dej studenckiej zabawy jest
muzyka. A tej nie zabrak³o na Juwenaliach 2004.

Pierwszy dzieñ up³yn¹³ pod znakiem rocka. Za-
inicjowa³ go graj¹cy muzykê lat 60. i 70. rzeszow-
ski kwintet ROCKAWAY. Muzycy zespo³u nie kryli
fascynacji takimi zespo³ami, jak: Guns �N� Roses,
Aerosmith, Led Zeppelin, co znalaz³o odzwier-
ciedlenie w ich bardzo ¿ywio³owym wystêpie.

Kolejnym punktem programu (ok. godziny 16.30)
by³ wystêp formacji ALTAIR. Zaroi³o siê od ubra-
nych w czarne t-shirty, d³ugow³osych wielbicieli
muzyki metalowej. Niektórym wytrwa³ym fanom za-
pewne przypomnia³y siê pierwsze Juwenalia Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, na których z powodze-
niem zaprezentowa³a siê czo³ówka rzeszowskiej
sceny metalowej z zespo³em ALTAIR w³¹cznie.

Oko³o godziny 18 na scenê �wyskoczyli� ho³-
duj¹cy nurtowi �ska� muzycy zespo³u SKAN-
GUR. Z powodzeniem wystêpowali ju¿ na wielu
imprezach juwenaliowych w kraju, a tak¿e od-
byli zagraniczn¹ trasê. Na Podkarpacie trafili ju¿
raz na zaproszenie samorz¹dów studenckich
Politechniki Rzeszowskiej, a potem Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, gdzie w klubach �Plus� i
�Pod Plam¹� ich wystêpy zgromadzi³y bardzo
wielu mi³o�ników polskiego ska i rocka. Docho-
dzi³a godzina 20.00, gdy z g³o�ników pop³yn¹³
¿eñski wokal. Oznacza³o to, ¿e na scenê zawi-
ta³a Kasia Nosowska ze zespo³em HEY. W po-
naddwugodzinnym show nie zabrak³o utworów
z ostatniej p³yty �Music, Music� a tak¿e starszych
szlagierów, takich jak �Teskañski�, �Moja i Twoja
nadzieja�, �Zazdro�æ�, �Dreams�. Po tej czê�ci
koncertu prezydent Tadeusz Ferenc przekaza³
symboliczny klucz do bram miasta. Odby³o siê
to w obecno�ci w³adz Uczelni. Na koncertowej
scenie stadionu �Resovia� pojawili siê: prof. dr
hab. W³odzimierz Bonusiak, rektor Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego oraz dr hab. prof. UR Ewa
Orlof, prorektor ds. studenckich i akredytacji.
W huku oraz b³ysku kilkunastominutowych fajer-
werków studencka trzydniowa w³adza w Rzeszo-
wie zosta³a przypieczêtowana.

Zgromadzeni na stadionie �Resovii� uczestni-
cy zaczêli wypatrywaæ gwiazdy. Je�li mówimy
o tym, ¿e �muzyka ³¹czy pokolenia�, to takim
najbardziej adekwatnym przyk³adem by³a owa
gwiazda pierwszego dnia Juwenaliów, czyli ze-
spó³ LADY PANK. Utworów takich jak: �Mniej ni¿
zero�, �Marchewkowe Pole�, �Zawsze tam gdzie
ty�, �Ma³a Lady Pank� czy �Zostawcie Titanica�
przysz³y pos³uchaæ co najmniej dwie genera-
cje mieszkañców Rzeszowa. Wszyscy, dla któ-
rych zabawa na stadionie nie by³a wystarczaj¹-
ca, udali siê do rzeszowskich klubów �Akade-
mia�, �Index�, �Trygon�, gdzie za spraw¹ muzyki

granej przez DJ-ów, bawili siê do bia³ego rana.
Drugi dzieñ Juwenaliów 2004 to oprócz psy-

chodelicznej dawki muzyki, jak¹ wniós³ koncert
zespo³u JESUS CHLYSLER SUICIDE, tak¿e po-
drygiwanie oraz �bujanie siê� w rytmach hip �
hopu i du¿ej dawki pozytywnego �reggae�. JE-
SUS CHLYSLER SUICIDE uraczy³ swoich fanów
du¿¹ ilo�ci¹ ostrych rockowych kompozycji.
Wokalista zespo³u � Tomasz Rzeszutek, dziêki
swojemu specyficznemu g³osowi oraz ciekawe-
mu przebraniu, pozosta³ jednym z najbardziej
charakterystycznych juwenaliowych wokalistów.

 Eskalacjê oraz olbrzymie zainteresowanie
hip-hopem obserwujemy obecnie na ca³ym
�wiecie, a tak¿e w naszym kraju. Przedstawi-
cielami tego nurtu s¹ na ogó³ mê¿czy�ni. Do
wyj¹tków na tej¿e scenie nale¿y niew¹tpliwie
zespó³ SISTARS, który pojawi³ siê na scenie po
godzinie 19.00. Ewenementem w muzyce ze-
spo³u tego nurtu by³a i jest sekcja rytmiczna w
postaci basisty, gitarzysty, perkusisty oraz kla-
wiszowca. Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie,
i¿ rzeszowskie Juwenalia by³y w zasadzie
przedbiegiem zespo³u przed Opolem 2004, na
którym to �siostry� zdoby³y nagrody w kilku naj-
wa¿niejszych kategoriach.

Pocz¹tki rodzimego hip � hopu/rapu to przede
wszystkim aktywno�æ zespo³u KALIBER 44.

Obecnie KALIBER 44 jest ju¿ legend¹, a po-
chodz¹cy z jego sk³adu ABRADAB z powodze-
niem realizuje siê w ró¿nego rodzaju przedsiê-
wziêciach. Dowodem tego jest p³yta �Miasto jest
nasze�, a tak¿e nale¿¹cy do bardzo udanych
ubieg³oroczny wystêp na presti¿owej imprezie
�Creamfields�. W Rzeszowie wykona³ g³ównie
utwory z repertuaru Kailbra 44 oraz przygotowa³
rozbujany t³um na przyjêcie gwiazdy wieczoru.

Ukoronowaniem drugiego dnia Juwenaliów
2004 w Rzeszowie by³ wystêp najpopularniejsze-
go polskiego zespo³u graj¹cego ³agodn¹, wrêcz
piosenkow¹ odmianê muzyki reggae � DAAB-u.
Przez zespó³ DAAB przewinê³o siê bardzo wie-
lu muzyków, w tym a¿ czterech zwi¹zanych z ze-
spo³em T.LOVE. Istniej¹ca ponad 20 lat grupa
zaprezentowa³a w Rzeszowie wiele swych utwo-
rów. Nie zabrak³o tak¿e najbardziej znanego son-
gu, czyli �Ogrodu serc�. Koncert DAAB-u przy-
niós³ ze sob¹ niesamowit¹ energiê, w której mo¿-
na by³o odnale�æ ¿yciowe credo króla tej¿e mu-
zyki Boba Marleya brzmi¹ce � ��piewaj i tañcz�.
Tak te¿ by³o na Resovii. Konfenansjerem tego¿
dnia by³ Robert Leszczyñski, do niedawna juror
programu �Idol�. Po zakoñczeniu imprezy Roberta
ogl¹daæ by³o mo¿na w rzeszowskiej �Akademii�,
gdzie wcieli³ siê w rolê DJ-a!

Ostatni dzieñ �w³adzy studenckiej� w Rzeszo-
wie up³yn¹³ pod znakiem industrialnego rocka
oraz wielu balladowych kompozycji. Dziêki

temu, ¿e RATATAM prowadzi niezwykle o¿y-
wion¹ dzia³alno�æ koncertow¹ i niestraszne mu
wystêpy u boku takich gwiazd jak GOLEC uOr-
kiestra, MARYLA RODOWICZ, BRATANKI, DE
PRESS, KASA czy grupa NO TO CO, uda³o
mu siê sprowadziæ pod scenê wszystkich do
tej pory wyleguj¹cych siê na trawie. �Pokojo-
wo nastawieni, pokojowo nakrêceni�, s³owa
utworu rzeszowskiej grupy jeszcze d³ugo po-
zosta³y w pamiêci bawi¹cych siê studentów,
co prze³o¿y³o siê na zupe³nie bezkonfliktowe
Juwenalia.

Oko³o godziny 19.00 nast¹pi³ kolejny czê-
�ciowo �podkarpacki desant�. Na stadionie �Re-
sovii� pojawi³a siê legenda polskiej muzyki in-
dustrialnej zespó³ AGRESSIVA 69. Juwenalio-
wy koncert by³ czê�ci¹ trasy koncertowej pro-
muj¹cej najnowsze wydawnictwo zespo³u za-
tytu³owane �Dirrrt�. Oprócz w³asnych utworów
muzycy Agressivy zagrali tak¿e cover Depe-
che Mode �Personal Jesus�, którym potwier-
dzili, i¿ mogliby w ka¿dej chwili ponownie przy-
j¹æ zaproszenie zagrania przed Davem Gaha-
nem & CO.

Zaraz po Agressivie na scenie zainstalowali siê
PUDELSI. Liderem tej¿e formacji jest MACIEK
MALEÑCZUK, obecnie jeden z jurorów progra-
mu �IDOL�. Muzyka PUDELSÓW wymyka siê jed-
noznacznym opiniom i nie sposób jej zaszuflad-
kowaæ. Jest to wynik eksperymentów charyzma-
tycznego �Pana Maleñczuka�, którego atutem jest
niebywa³y talent wokalny id¹cy w parze z trze�-
w¹ ocen¹ sytuacji w naszym kraju, czego dowo-
dem s¹ zarówno ciekawe teksty, jak i wydana
przez niego ksi¹¿ka pt. �Chamstwo w pañstwie�.
Dzie³em Pudelsów sta³ siê bardzo retrospektyw-
ny koncert, którego wiêkszo�æ stanowi³y kom-
pozycje zawarte na bardzo dobrze przyjêtej
przez krytykê p³ycie pt. �Wolno�æ s³owa�. Komen-
tarze Maæka posiada³y zabarwienie satyry celnie
podsumowuj¹cej �wiat nas otaczaj¹cy.

Zespo³u WILKI, któremu w udziale przypad³ za-
szczyt zagrania fina³owego koncertu XI Rzeszow-
skich Juwenaliów, nie trzeba chyba nikomu przy-
bli¿aæ. O tym, ¿e �Ba�ka mia³a fajny biust� wie ju¿
chyba ka¿dy obywatel naszego kraju. Robert
Gawliñski & �pozosta³e Wilki� to autorzy wielu hi-
tów, z których wiêkszo�æ, takich jak �Moja baby�,
�Eli lama Sabachtani�, �Son of the blue sky�, �Nie
zabijê nocy�, �O sobie samym�, �Trzy noce z desz-
czem�, �Nie sta³o siê nic� zaprezentowali publicz-
no�ci na zakoñczenie XI Rzeszowskich Juwena-
liów. Echo nios³o �Resovia�, �Resovia�, a s³owa
te wykrzykiwa³ podekscytowany podkarpack¹
go�cin¹ Robert Gawliñski.

XI Rzeszowskie Juwenalia zosta³y oficjalnie
zamkniête, ale tylko... do maja 2005 roku!

XI Rzeszowskie Juwenalia
19�21 V 2004 r.
Artur Tylmanowski

Artur Tylmanowski, student V roku filologii polskiej

STRONY STUDENCKIE
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Po pó³rocznych przygotowaniach dziewiêcio-
osobowa grupa studentów pracuj¹cych
w Sekcji Gleboznawczej Ko³a Naukowego
wybra³a siê na kolejn¹ wyprawê terenow¹
(w dniach 30 IV � 02 V br.), tym razem nad
100-letnie Jeziorka Duszatyñskie. Ze wzglê-
du na swoj¹ genezê stanowi¹ one unikato-
w¹ osobliwo�æ przyrody nieo¿ywionej. Po-
wsta³y na skutek osuniêcia siê olbrzymich
mas skalnych i pod tym wzglêdem nie maj¹
równych w Polsce.

Jeziorka Duszatyñskie po³o¿one s¹ na pó³.-
wsch. Stoku Chryszczatej, w terenie gêsto
zalesionym, z dala od szlaków komunikacyj-
nych i osiedli ludzkich. Sceneria ta nadaje im
tajemniczo�ci, spokoju, osobliwego uroku.
Okoliczna ludno�æ uwa¿a³a ten teren za za-
czarowany, a z powstaniem jeziorek wi¹za³a
ró¿ne legendy. Jedna z nich mówi o tym, ¿e
powsta³y one na skutek upadku meteorytu,
który utworzy³ trzy wg³êbienia, które wype³ni³y

siê wod¹. Inne �ród³a podaj¹, ¿e jeziorka po-
wsta³y wskutek dzia³añ diab³a, który upu�ci³
kamieñ, za� w miejscu upadku kamienia
utworzy³y siê jeziorka. Kolejna z legend ich
powstanie wi¹¿e z katastrofaln¹ burz¹, która
obali³a zaklête w kamieñ olbrzymy stoj¹ce na
szczycie Chryszczatej i w miejscach ich upad-
ku mia³y powstaæ zag³êbienia, z czasem wy-
pe³nione wod¹.

Po blisko piêciogodzinnej wêdrówce z Ko-
mañczy przez Duszatyñ dotarli�my w rejon
jeziorek (od 1957 r. Rezerwat Zwiez³o). Naj-
mniejsze z nich i najni¿ej po³o¿one
(492 m n.p.m.) obecnie jest w fazie koñcowej
wype³niania osadami. Drugie, na wysoko�ci
687 m n.p.m. ma powierzchniê lustra wody
ok. 4500 m2, trzecie, najwy¿ej po³o¿one na
wysoko�ci 708 m n.p.m. ma aktualnie po-
wierzchniê 12000 m2. Wykonali�my wstêpne
obserwacje i pomiary elementów morfologicz-
nych przyleg³ego terenu i pobrali�my próby

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
wspólnie z Muzeum Okrêgowym w Rzeszowie pro-
wadzi obecnie prace wykopaliskowe na pó³nocnym
odcinku planowanej obwodnicy Rzeszowa. Bada-
niami kieruj¹: prof. dr hab. Sylwester Czopek
i dr Andrzej Pelisiak. W pracach wykopaliskowych
bior¹ udzia³ m.in. studenci Instytutu Archeologii UR.

Do tej pory odkryto pozosta³o�ci po urz¹dzeniach
gospodarczych i mieszkalnych, które s¹ �ladem za-
gospodarowania przestrzennego osady przez pierw-
sz¹ osiad³¹ ludno�æ rolnicz¹ mieszkaj¹c¹ w trwa-
³ych osadach. Pierwsza kultura rolnicza wykazuje jed-
no�æ kulturow¹ na ca³ym obszarze, jaki zajmowa³a
od Renu, przez Polskê a¿ po Ukrainê. Odkryte pozo-
sta³o�ci osady mo¿na wi¹zaæ z ludno�ci¹, która ¿y³a
na terenie Polski ok. 5 tys. lat p. n.e. Mieszkañcy osa-
dy utrzymywali rozleg³e kontakty m.in. z terenami na
po³udnie od Karpat, o czym �wiadcz¹ zabytki wyko-
nane z tzw. obsydianu, którego wychodnie znajduj¹
siê w Górach Bukowych. Oprócz narzêdzi wykona-
nych z obsydianu odkryto równie¿ du¿¹ ilo�æ siekie-
rek kamiennych, wykonanych z tzw. margla dynow-
skiego, a tak¿e fragmenty ceramiczne.

Dalsze prace wykopaliskowe oraz analiza pozy-
skanego materia³u zabytkowego pozwol¹ dok³adniej
poznaæ charakter tego stanowiska.

Archeolodzy badaj¹ tereny
przeznaczone pod obwodnicê Rzeszowa

Maciej Dêbiec, Iwona Florkiewicz

Czarodziejskie jeziorka
na stoku Chryszczatej

Jolanta Suwa³a, Agnieszka Orlof, Agnieszka Bober

STRONY STUDENCKIE

Maciej Dêbiec, Iwona Florkiewicz, studenci V roku archeolo-
gii UR
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26 kwietnia br. studenci z  Naukowego Ko³a History-
ków Studentów zwiedzali  pozosta³o�ci poligonu ra-
kiet V1 i V2 w Bliznem. W wyje�dzie uczestniczy³o 19
osób, studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku
historii.  Opiekê naukow¹ sprawowali dwaj nauczy-
ciele akademiccy z Instytutu Historii UR: dr hab.
Wac³aw Wierzbieniec i dr Andrzej Olejko. Stu-
denci  katalogowali resztki urz¹dzeñ technicznych
i umocnieñ Bliznego. W rolê przewodnika po okolicy
wcieli³ siê  le�niczy ze wsi Ocieka.

W czasie badañ studenci odkryli unikatowe pozo-
sta³o�ci wyrzutni pocisków V1. Pomimo wielkiej de-
wastacji, wszak minê³o ju¿ ponad 60 lat od chwili
tworzenia poligonu, przedstawia ona bardzo du¿¹
warto�æ poznawcz¹. Przy tym obiekcie dr Andrzej
Olejko przybli¿y³ studentom pierwotny wygl¹d wyrzutni,
oraz sposób odpalania pocisków V1. Kolejnymi  zwie-
dzanymi i bardzo ciekawymi obiektami by³y betono-
we schrony dla za³ogi wyrzutni V2, usytuowane w nie-
du¿ej odleg³o�ci od siebie. Studentom uda³o siê
okre�liæ miejsce, gdzie najprawdopodobniej znaj-
dowa³a siê wyrzutnia, z której odpalano pociski V2.

W czasie pobytu na poligonie referaty dotycz¹ce
badanego miejsca wyg³osili studenci: Pawe³ Korze-
niowski Konstrukcje Wernera von Brauna, koncep-
cja ich u¿ycia � autorstwa Marcina Piotrowa, stu-

materia³u do dalszych badañ laboratoryjnych.
Planujemy przeprowadziæ bardziej wnikliwe ana-
lizy pozwalaj¹ce okre�liæ stopieñ i tempo zmian
gemorfologicznych w obrêbie jezior i przyleg³ych
terenów w okresie ich funkcjonowania.

Wyprawa, poza elementami naukowymi i tu-
rystycznymi dostarczy³a nam wielu niezapo-
mnianych wra¿eñ, doznañ i prze¿yæ, a szcze-
gólnie mo¿liwo�ci kontemplacji przyrody. Zo-
stali�my oczarowani wiosenn¹ �wie¿o�ci¹
barw i urzeczeni zieleni¹ okrywaj¹c¹ drzewa,
których li�cie poruszane przez wiosenny po-
wiew wiatru otula³y ciep³e promienie s³oñca.
Znakomicie wkomponowuj¹ce siê w �rodo-
wisko potoki, strumyki i wodospady z nieska-
zitelnie czyst¹ wod¹ swoj¹ mow¹, któr¹ do dzi�
mamy w uszach, dope³nia³y naszych estetycz-
nych wra¿eñ.

Historia na wyci¹gniêcie rêki
Pawe³ Róg

denta drugiego roku historii oraz Miros³aw Zieliñski
Wywiad polski a zdobycie i transport rakiety V2 �
autorstwa Andrzeja Budziwojskiego, studenta trzecie-
go roku historii.

Tre�æ studenckich opracowañ  rozszerzy³ dr Olej-
ko, przedstawiaj¹c ma³o znane informacje dotycz¹-
ce  akcji Most III, której uczestnicy  przewie�li  samo-
lotem  Dakota czê�ci V2 z lotniska pod Tarnowem
do Anglii. Pawe³ Róg, student III roku historii UR

Ciekawego odkrycia dokona³ dr hab. W. Wierzbie-
niec, który znalaz³  obiekt o nieznanym przeznaczeniu.
Na powierzchni znajdowa³a siê gruba betonowa p³y-
ta, za� nieco pod powierzchni¹ pusta przestrzeñ.

Po zakoñczeniu naukowych badañ uczestnicy wy-
jazdu spotkali siê przy ognisku, a  wspólne pieczenie
kie³basek by³o ostatnim punktem programu.

Jolanta Suwa³a, Agnieszka Orlof, Agnieszka Bober, student-
ki wydzia³u ekonomii UR
zdj. Agnieszka Sala
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Dla wyja�nienia podajê, ¿e MBWA to Ma³o-
polskie Biuro Wystaw Artystycznych, które
w Olkuszu zajmuje piêkny, staropolski dwór
przy ulicy Szpitalnej.

Charakter wnêtrza galerii przywo³uje wiêc
w jakim� sensie klimat domu, gdzie w jednej
z sal w rogu stoi fortepian, bo w zwyczaju tu-
tejszych wernisa¿y s¹ te¿ krótkie koncerty i re-
citale.

Obrazy Jadwigi Szmyd-Sikory w tym w³a-
�nie wnêtrzu zosta³y bardzo dobrze wyeks-
ponowane przez szefa galerii, równie¿ ma-
larza i pedagoga Stanis³awa Stacha, a �wia-
t³o i charakter wnêtrz po³¹czy³ siê �wietnie
z klimatem obrazów.

Jadwiga Szmyd pokazuje na olkuskiej wy-
stawie obrazy, które bêd¹c tre�ciowym i for-
malnym zwieñczeniem wystawy, otwieraj¹ �
jak s¹dzê � dalsze i g³êbsze poszukiwania
malarki, która w³a�nie w pejza¿ach i mar-

Malarstwo profesor Jadwigi Szmyd-Sikory
w Galerii MBWA w Olkuszu

Stanis³aw Rodziñski

twych naturach odnalaz³a wa¿ny dla siebie
�wiat inspiracji i interpretacji.

Obrazy powstaj¹ cyklami, wspólne dla grup
p³ócien tytu³y s¹ wskazaniem tropu dla ogl¹-
daj¹cego obrazy, pozwalaj¹ patrzeæ na ma-
larstwo, ale i domy�laæ siê jego przes³ania, po-
zwalaj¹ patrzeæ na kolor, kompozycjê czy �wia-
t³o, tak wa¿ne w tych obrazach, wchodziæ �
je¿eli to mo¿liwe � w tajemniczy sens malo-
wania.

Draperia i butelka, stó³ i okno, rozleg³e pole
i drzewo to przecie¿ znaki codzienno�ci, które
niemal nieustannie spotykamy. Dla jednych s¹
symbolami szarych dni, normalno�ci, a nawet
bana³u. Dla skupionego artysty s¹ obszarem
odkrywania kolorystycznych niuansów, eksplo-
zji �wiat³a, inspiruj¹ w³asny sposób kadrowa-
nia p³ótna, tworzenia materii malarskiej raz
gêstej, raz po³o¿onej spokojnie i delikatnie.
W ekspozycji olkuskiej obrazy po³¹czono

w grupy, kieruj¹c siê w³a�nie motywami i pro-
blemami malarskimi. Dziêki temu pomys³o-
wi wydaje siê, ¿e to malarka zaprosi³a nas
do pracowni i pokazuje to, nad czym praco-
wa³a dawniej, a co robi teraz. Patrzymy na
ewolucjê motywów, ale i na dojrzewaj¹c¹
w obrazach rolê koloru i �wiat³a. To równie¿
sprawia, ¿e z natury swej to skupione i ciche
malarstwo staje siê wewnêtrznie mocne,
a tradycja kolorystyczna, która wydaje siê pa-
tronowaæ postawie twórczej Jadwigi Szmyd-
Sikory � ewoluuje w stronê ekspresji, drama-
tycznej kompozycji, mocnych partii �wiat³a i
mocnego koloru.

Olkuska wystawa profesor Jadwigi Szmyd-
Sikory to bardzo dobra wystawa, która nie tyl-
ko pozwala odkrywaæ metafizyczne piêkno
codzienno�ci, ale i uczy patrzenia na obrazy.

prof. Stanis³aw Rodziñski, ASP Kraków
zdjêcie: prof. Irena Popio³ek-Rodziñska


