


Dyplomaci amerykañscy: Kenneth Fairfax i William Bellis przekazali
Uniwersytetowi Rzeszowskiemu zbiór 144 ksi¹¿ek, bibliotekê klasyki
amerykañskiej XIX i XX wieku.

21 pa�dziernika 2004 r. Jan Krzysztof Bielecki, prezes Banku PEKAO,
wyg³osi³ wyk³ad dla studentów ekonomii UR. Mówi³ o szansach dla
Polski na pocz¹tku XXI wieku.

17 listopada 2004 r. na Wydziale Prawa go�ci³y delegacje ze S³owa-
cji, Wêgier i Anglii. Tematem spotkania by³ program Erasmus Mun-
dus Master Courses.

Po 29 latach pracy w akademickiej bibliotece przesz³a na emeryturê
mgr Irena Stanisz.

Spotkanie w³adz UR z Pani¹ pose³ Krystyn¹ Skowroñsk¹ dotyczy³o
aktualnych problemów szkolnictwa wy¿szego w Polsce.

26 listopada w auli UR uroczy�cie wrêczono dyplomy studentom
Wydzia³u Ekonomii.

Aktualno�ci
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Habent sua fata libelli � tak mówi ³aciñskie przys³o-
wie, znaczy ono, ¿e ksi¹¿ki maj¹ swoje dzieje. Ka¿-
dy te¿ naród ma swoje wa¿ne ksiêgi, splecione
przedziwnie z jego losami. Jedn¹ z takich ksi¹¿ek
dla Polaków by³y kantyczki, czyli zbiory pie�ni bo-
¿onarodzeniowych. Kantyczki by³y czêsto � prócz
modlitewników � jedyn¹ ksi¹¿k¹ w domu. Dotyczy-
³o to zw³aszcza ch³opskich zagród. Przechowywa-
no j¹ pieczo³owicie, jak najcenniejsz¹ rzecz okrêca-
no w chustkê i trzymano w skrzyni. Kantyczki mia³y
wiele wydañ, a w okresie zaborów by³y najbardziej
rozpowszechnion¹ polsk¹ ksi¹¿k¹ i bardzo mocno
oddzia³a³y na polsk¹ tradycjê religijn¹ i narodow¹,
ucz¹c nie tylko piêknych tekstów kolêd, ale i poka-
zuj¹c wielu milionom polskich ch³opów literacki jêzyk
polski. Dysponujê reprintem wydania z roku 1910,
ksi¹¿ka ukaza³a siê w Krakowie, wydawc¹ by³ ks.
Melchor K¹dzio³a. Kantyczka ta zawiera a¿ 195
kolêd i 70 pastora³ek. Wszystkie przyk³ady podajê
za t¹ ksi¹¿eczk¹.

Kultura polska wytworzy³a w ci¹gu wieków spe-
cjalnie na okres �wi¹t Bo¿ego Narodzenia bogac-

two form obrzêdowo�ci, szczególnie wiele mamy
bo¿onarodzeniowych pie�ni religijnych zwanych ko-
lêdami, ale typowo polskim zjawiskiem s¹ ludowe
jase³ka, rytua³y kolêdnicze i pastora³ki. Polskie kolê-
dy nale¿¹ do najpiêkniejszych w �wiecie. Zros³y siê
one nierozerwalnie z kultur¹ i religijno�ci¹ polsk¹,
a takie utwory jak: Bóg siê rodzi, Ach ubogi ¿³obie,
Dzisiaj w Betlejem, Gdy siê Chrystus rodzi, Mêdrcy
�wiata nale¿¹ do podstawowych znaków polskiej
kultury. Gdy �piewamy te niezwyk³e utwory, to nie
tylko z rado�ci¹ jak owe ¿ywio³y wy�piewujemy Bogu
chwa³ê, ale i wchodzimy w centrum polskiej kultury.
Powtarzamy zachowania narodowe utwierdzone
od setek lat.

Przedziwna noc Narodzenia Chrystusa chwa-
lona jest tak¿e przez pastora³ki, i to one bêd¹
dzisiaj przedmiotem moich skromnych rozwa¿añ.
S¹ one, owszem, w swej warstwie tre�ciowej ho³-
dem sk³adanym Bo¿ej Dziecinie, ale s¹ przede
wszystkim �wiadectwem ludowego, prostego,
szczerego w swej istocie, prze¿ywania tych �wi¹t
i ¿ycia polskiego ch³opstwa. Nazwa pastora³ka

Weso³e polskie pastora³ki
Kazimierz O¿óg

wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa pastor �pa-
sterz�. Pierwotnie by³a to pie�ñ o tematyce bo¿o-
narodzeniowej, rozwijaj¹ca w¹tek pasterski tych
zdarzeñ sprzed dwóch tysiêcy lat � najpierw
anielskiego og³oszenia wielkiej nowiny o naro-
dzeniu Chrystusa, a nastêpnie ho³du z³o¿onego
przez ubogich pasterzy Dzieci¹tku. To tutaj w¹-
tek �wiecki góruje nad biblijnym. Pastora³ki s¹
pe³ne humoru, ¿artu, rado�ci i dowcipu. Ich tek-
sty obfituj¹ w zabawne sytuacje. Przedziwna noc
betlejemskich zdarzeñ ukazana jest tutaj w pol-
skim krajobrazie, z ludowym rozrzewnieniem, wiel-
k¹ prostot¹, a czêsto i z rubasznym humorem.
Dzieci¹tku jest zimno, bo wokó³ polski, smagaj¹-
cy mrozem i �niegiem grudzieñ, szopa, zwana
najczê�ciej bud¹, jest licha, hula w niej wiatr, a cie-
p³o daj¹ swym oddechem tylko swojski wó³ i nie-
co egzotyczny, ale znany i u nas osio³ek. Paste-
rze nosz¹ polskie imiona, my�l¹ jak ludzie pro�ci,
maj¹ te¿ tak¹ sam¹ prost¹ wiarê. Mamy zatem
w tekstach pastora³ek takie imiona pasterzy, jak:
Antek, Micha³, Kuba, Bartek, Szymek, Walek,
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Wojtek, Marcin, Stach, Jêdrek, Grzesiek, Ja-
cek, Sobek, Wacek, Jan, Franek, Roch, Kac-
per. Mo¿na tu �ledziæ, jakie imiona by³y dawniej
modne w�ród ludu. Je�li pastora³ka powsta³a
na pograniczu jêzykowym np. polsko-ruskim,
to natychmiast to widaæ, bo pasterze nosz¹ imio-
na typu: Tomko, Hryc (od Hrihoryj). Czasem
jest to gwarowa postaæ imienia, co najlepiej
�wiadczy o pochodzeniu tych utworów: Bartos,
Jadamek, Symek. Ka�mierz. Nie znamy auto-
rów tych pie�ni. Najczê�ciej byli to twórcy ludo-
wi, mo¿e baka³arze ucz¹cy w szkó³kach para-
fialnych, gdy¿ w niektórych fragmentach mamy
cytaty ³aciñskie.

Humor pastora³ek zawiera siê w kilku elemen-
tach tre�ci. Tak jak mówi¹ tradycyjne podzia³y,
jest tu humor sytuacyjny, komizm postaci, wresz-
cie humor jêzyka. Pastora³ki pokazuj¹ trzy weso-
³e, zabawne sytuacje; budzenie siê pasterzy pod
wp³ywem niezwyk³ego �wiat³a, szykowanie da-
rów, a i sam pok³on Dzieci¹tku niesie czasem
�mieszne sytuacje.

Wiele pastora³ek zaczyna siê scen¹ niezwyk³ej
�wiat³o�ci i ¿artobliwego budzenia, niekiedy to bu-
dzenie by³o do�æ brutalne, jak w poni¿szym frag-
mencie:
Budzi³em dobrze, kijem po ¿ebrze
Maæka i Kubê �pi¹cego.
Wstañ, mi³y szwagrze! (s. 426).

Skutek takiego budzenia by³ szybki, zaraz wszy-
scy siê obudzili:
Na te wo³ania, z smacznego spania
Porwa³ siê Stach z Grze�kiem i spad³ z broga.
Maciek truchleje, ze strachu mdleje. (s. 449)

Droga naszych pastuszków do stajni w Betle-
jem by³a pe³na ¿artobliwych przygód:
Biegli�my wszyscy trzej prêdko po roli;
Maciek pad³ i krzyczy: G³owa mnie boli!
Jak boli, tak boli, we�¿e mnie powoli,
mój Kuba.
Le¿y na polu, z wielkiego bólu
Stêkaæ ju¿ Maciek nie mo¿e. (s. 427);
Szymek wzi¹³ kozê na powróz,
prowadzi do Pana;
�piewa sobie, wykrzykuje: dana , moja dana;
Koza siê zbryka³a, powróz mu urwa³a;
Skoczywszy jak dzika, do lasu bie¿a³a. (s. 499)

Ludowi twórcy pastora³ek bawili siê wylicza-
niem sk³adanych Dziecinie darów:
Biegn¹ wiêc w skoki, nabrawszy w troki
jab³ek, obwarzanków i gruszek.
Miodu pra�nego, mas³a m³odego,
Mleka i �mietany garnuszek.
Kurcz¹t m³odych czworo,
kur starych o�mioro.
Przy tym jaj �wie¿ych dwie kopy.
Dwie kozy dla mleka i jagni¹teczko,
indyka, kap³ona i ciel¹teczko. (s. 451)

Najczê�ciej w�ród darów pojawiaj¹ siê wiktu-
a³y w³a�nie takie, jakie by³y w ch³opskich spi¿ar-
niach (komorach), zatem: najpierw chleb, ró¿ne-
go rodzaju sery, mas³o, krupy, mleko, �mietana,
jab³ka, �liwki, gruszki, a tak¿e zwierz¹tka: go³ê-
bie, kury, kaczki, gêsi, barany, ciel¹tka, ko�lêta,

rzadko dawano co� do okrycia, czasem pastusz-
kowie wrêczali Dzieci¹tku zabawki.

W jednej pastora³ce autor ubolewa, ¿e w Betle-
jem ma³y Jezus przymiera g³odem i jest mu zim-
no, tymczasem gdyby siê urodzi³ w naszych Ka-
szubach, mia³by wspania³e wygody. Prawie ca³a
pie�ñ po�wiêcona jest wyliczaniu owych wygód,
zw³aszcza porz¹dnego jedzenia. Autor wyra�nie
rozkoszuje siê pokazywaniem dobrych potraw.
Mo¿e nie by³y one jego udzia³em? Taki tekst to
piêkny dowód, co dawni ch³opi polscy uwa¿ali
za przysmaki:
Gdyby� siê w naszych Kaszubach rodzi³,
Nie tak by� siê by³ Jezuniu g³odzi³!
Na ka¿de �niadanie mia³by� przysmarzanie,
Z mas³em bu³eczkê, mleka szklaneczkê.
Na obiad mia³by� kaszê jêczmienn¹
Roso³em ¿ó³tym t³usto podlan¹:
Z soporem gêsinê i z sperk¹ jarzynê,
Z imbierem flaki; z³e¿ te przysmaki?
I jajeczniczkê z t³ust¹ kie³bas¹,
Mia³by�, Maluchny, nielich¹ pasz¹!
Piwa Tucholskiego albo Gostyñskiego
Mia³by� po uszy, to pi³by� z duszy! (s. 387)

Sta³ym motywem w pastora³kach jest oddanie
pok³onu Jezusowi i Jego Matce, tak¿e �wiêtemu
Józefowi, oraz z³o¿enie darów. Mamy tu zupe³-
nie inny obraz tego ho³du ani¿eli w kolêdach, to
w³a�nie z tekstów kolêd dowiadujemy siê, ¿e Ma-
ryja by³a pobo¿nie skupiona i adorowa³a Dzie-
ci¹tko, a �wiêty Józef czule, z wielk¹ trosk¹ na
Nie spogl¹da³, a Ono co najwy¿ej p³aka³o z zim-
na. Natomiast wed³ug pastora³ek w szopie betle-
jemskiej panuje weso³y ruch, nie ma ¿adnej sta-
tyczno�ci, jest rojno, weso³o i gwarno. Wyt³uma-
czenie jest proste, polski lud nie znosi³ bezczyn-
no�ci, zreszt¹ nie by³o na bezczynno�æ czasu,
kocha³ tak¿e humor. Dlatego te¿ �wiête Osoby
w stajni wykonuj¹ ró¿ne, niekiedy bardzo proste
czynno�ci:
Maryja siedz¹c przy Dziecinie
Z wielkiej rado�ci niemal ginie.
Dogadza, dogadza, dogadza.
Ju¿ na ³onie posadza, posadza;

Ju¿ nakarmia, ju¿ powija;
Ju¿ ko³ysz¹c siê uwija.
Jak mo¿e, jak mo¿e.
A Józef stary, stary, stary,
Wesó³ jest bez miary. (s. 475)

Ogólny nastrój wesela, rado�ci z narodzenia Chry-
stusa podkre�la w pastora³kach gra na ró¿nych
instrumentach. W szopie rozbrzmiewa muzyka. Pa-
stuszkowie s¹ tutaj ukazani jako ludzie bardzo mu-
zykalni, sama gra sprawia im wiele rado�ci, graj¹
z ogromnym zaanga¿owaniem, graj¹ wprost za-
wziêcie, a instrumentów jest co niemiara. Niektóre
z nich s¹ ludowe, inne nie, ale twórcy pastora³ek
widzieli te instrumenty chocia¿by w kapelach dwor-
skich; s¹ to zatem: dudy, piszcza³ki, multanki, surmy,
oboje, waltornie, bandurki, skrzypce, fujarki, harfy,
cymba³y, nawet organy, sza³amaje, rogi, kobzy, kla-
wicymba³y, puzony, cytry, wiole, klarnety, lutnie, tr¹-
by, basy, kot³y, bêbny. Znakomita to kapela. �wiet-
na jest zaradno�æ graj¹cych pasterzy, je�li siê in-
strument psuje, natychmiast go naprawiaj¹:
Bartos siê troska, ¿e nie ma i w³oska
Na smyku, na smyku.
A nie my�l¹c wiele, szast ogon kobyle
Do szyku, do szyku. (s. 417)

Zachowanie graj¹cych w szopie pastuszków nie
zawsze by³o odpowiednie, w swoim zapamiêtaniu
robili ró¿ne psoty, a nawet pili alkohol. Jak zatem
sobie radzi pastora³ka z takimi niesfornymi go�æ-
mi? Bardzo prosto � �wiêty Józef ich wyprasza:
Jak s³owika g³os Ludwika,
Jêdru� krzyczy, jak wó³ ryczy.
Coraz wiêcej ich przybywa:
Dominik rogu dobywa.
K³ad³ do gêby, wybi³ zêby.
Po omacku wino w garczku
Popijaj¹ i hasaj¹!
Nie ka¿dy siê Panu k³ania³,
Bo ich Józef powygania³.
Spaæ, spaæ, ch³opy, id�cie z szopy,
Do�æ ju¿ tego weso³ego! (s. 397)

Czy wielki skarb kultury polskiej, jakim s¹ pasto-
ra³ki, skazany jest na zapomnienie? Dzisiaj znamy
zaledwie kilka polskich pastora³ek: Bracia, patrz-
cie jeno; Gdy �liczna panna Syna ko³ysa³a; Hej,
bracia, czy wy �picie; Na kopie siana siedzia³em
z rana. Jednak coraz czê�ciej siêgaj¹ po nie chó-
ry i zespo³y kolêdnicze. Miejmy nadziejê, ¿e ten
du¿y obszar kultury ludowej zwi¹zanej z Bo¿ym
Narodzeniem przetrwa � mimo wszystko � w pa-
miêci narodu. Pastora³ki s¹ tego warte. S¹ nie-
odzownym elementem polskich �wi¹t.

Wszystkim moim Czytelnikom na te God-
nie �wiêta sk³adam najlepsze ¿yczenia po-
koju, rado�ci �wi¹tecznej i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ej Dzieciny. �piewajmy piêkne pol-
skie kolêdy i pastora³ki, bo one dobrze ³¹cz¹
pierwiastek religijny i narodowy, nasz pol-
ski. Christus, Christus natus est nobis!
Radujmy siê i weselmy � tak¿e przez bo¿o-
narodzeniowy �piew!

 Górno, w II niedzielê adwentu 2004 r.

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

ID¥ �WIÊTA
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Ministerstwo Zdrowia przekaza³o w³adzom Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego wyniki przeprowadzonej nie-
dawno kontroli przez cz³onków Krajowej Rady Akre-
dytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na dwóch kie-
runkach: pielêgniarstwie i po³o¿nictwie. Dzia³aj¹ca przy
Ministrze Zdrowia Rada ocenia³a, czy Uniwersy-
tet Rzeszowski spe³nia obowi¹zuj¹ce standardy
kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych.

Wynik kontroli jest pozytywny,  a przekazane rekto-
rowi uczelni  certyfikaty (nr 10/2004 i 11/2004) potwier-
dzaj¹, ¿e najm³odsze w Uniwersytecie Rzeszowskim
kierunki s¹ jednymi z pierwszych (i nielicznych w Pol-
sce) posiadaj¹cych na najbli¿sze 3 lata akredytacjê
Ministra Zdrowia.  W UR prowadzone s¹ studia licen-
cjackie, ich absolwenci uzyskaj¹ tytu³ zawodowy li-
cencjata pielêgniarstwa i licencjata po³o¿nictwa, rów-
nowa¿ny  podobnym  dyplomom i uprawnieniom zdo-
bytym w krajach Unii Europejskiej.

Instytut Pielêgniarstwa i Po³o¿nictwa  prowadzi stu-
dia dzienne, wieczorowe i  zaoczne, a dla absolwen-

tów szkó³ pomaturalnych tak¿e studia pomostowe,
umo¿liwiaj¹ce uzyskanie dyplomu w czasie krótszym
ni¿ trzy lata.

Na trzyletnim  pielêgniarstwie studiuj¹ 124 osoby, na
po³o¿nictwie  34 osoby.

Dla absolwentek liceum medycznego i pomatural-
nych szkó³ medycznych /pielêgniarek/ zaplanowano
studia pomostowe:
� absolwentki liceum medycznego, które rozpoczê³y
naukê po 1980 r.,  bêd¹ studiowaæ 4 semestry
� absolwentki liceum medycznego, które rozpoczê³y
naukê przed 1980 r., bêd¹ studiowaæ 5 semestrów
� absolwentki 2-letniej pomaturalnej medycznej szko³y
zawodowej bêd¹ studiowaæ 4 semestry
� absolwentki 2,5-letniej  pomaturalnej medycznej szko-
³y zawodowej bêd¹ studiowaæ trzy semestry

Studia pomostowe dla pielêgniarek rozpoczn¹ siê w
lutym 2005 r., natomiast studia pomostowe dla po³o¿-
nych trwaj¹ od listopada 2004 r. i naukê na pierwszym
roku podjê³o 75 osób.

Certyfikaty jako�ci
dla pielêgniarstwa i po³o¿nictwa

26 listopada br. w Teatrze Maska odby³o siê uro-
czyste wrêczenie nagród Prezydenta Mia-
sta Rzeszowa.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach:
literatura, technika i nauka, kultura i sztuka,
sport.

W kategorii �nauka i technika� rzeszowscy rad-
ni uhonorowali nagrod¹ prof. UR dr. hab. Kazi-
mierza Obodyñskiego, dyrektora Instytutu
Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, w ka-
tegorii �kultura i sztuka� prof. dr. hab. Leszka
Mazepê. Natomiast nagrodê Prezydenta Miasta
Rzeszowa �M³ode Talenty� w dziedzinie �nauka
i technika� za du¿e osi¹gniêcia w pracach ba-
dawczych w zakresie archeologii dosta³a Kata-
rzyna Tryba³a, studentka Instytutu Archeologii
UR, a za zaanga¿owanie w pracê Ko³a Nauko-
wego Ekonomistów oraz uczestnictwo w miêdzy-

Tak dla ekonomii
W grudniu br. w³adze Uniwersytetu Rzeszowskiego
otrzyma³y Uchwa³ê Prezydium Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej i Zespo³u Kierunków Studiów Ekono-
micznych (nr 23/8/2004), podjêt¹ na pro�bê w³adz
UR o powtórn¹ ocenê kierunku �ekonomia�. W doku-
mencie oceniaj¹cym ekonomiê stwierdzono: Prezy-
dium Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej i Zespó³
Kierunków Studiów Ekonomicznych uzna³y, ¿e ar-
gumenty zawarte w wyja�nieniach Rektora uzasad-
niaj¹ zmianê negatywnej oceny jako�ci kszta³ce-
nia na kierunku �ekonomia� prowadzonym na pozio-
mie zawodowym i magisterskim na Wydziale Eko-
nomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wyra¿onej
w Uchwale nr 741/2004 Prezydium Pañstwowej
Komisji Akredytacyjnej z  9 wrze�nia 2004 r. i wy-
danie oceny  warunkowej. Nastêpna ocena jako�ci
kszta³cenia  powinna nast¹piæ w roku akademickim
2005/2006. W najbli¿szym czasie Uniwersytet otrzy-
ma  uchwa³ê w sprawie kierunku �matematyka�, oce-
nianego w listopadzie 2004 r.

AKTUALNO�CI

W czasie pa�dziernikowego  posiedzenia Senatu Uni-
wersytetu Rzeszowskiego (28 X 20004) podjêto tema-
tykê nauczania jêzyków obcych przez Miêdzywy-
dzia³owe  Studium Jêzyków Obcych. Oprócz naucza-
nia studentów pracownicy Studium przygotowuj¹
osoby wyje¿d¿aj¹ce na zagraniczne sta¿e, praktyki
i studia, pomagaj¹  organizatorom miêdzynarodowych
sesji, kongresów i konferencji, prowadz¹ egzaminy
jêzykowe dla doktorantów oraz uczestnicz¹ w t³uma-
czeniach niektórych wydawnictw. Now¹ rzecz¹ s¹
odp³atne us³ugi edukacyjne dla urzêdów i instytucji
pañstwowych oraz podmiotów gospodarczych, zle-
caj¹cych uczelni nauczanie jêzyków obcych. Studium
organizowa³o równie¿ studia podyplomowe z metody-
ki nauczania jêzyka angielskiego i prowadzi centrum
egzaminacyjne jêzyków obcych, wystawiaj¹ce miê-
dzynarodowe certyfikaty. Jest to efekt wspó³pracy uni-
wersyteckiego Studium z miêdzynarodowymi organi-
zacjami: British Council, Goethe Institut,  IATEFL, Per-
son Education, Alliance Française i innymi.
W dalszej czê�ci obrad Senat UR zatwierdzi³ kandy-
datury nauczycieli akademickich zg³oszonych przez
wydzia³y na now¹ kadencjê Pañstwowej Komisji Akre-
dytacyjnej  i pozytywnie zaopiniowa³ propozycjê Rady
Wydzia³u Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie
dr. hab. Andrzeja  Pelisiaka  na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w UR.
W  sprawach ró¿nych prowadz¹cy obrady rektor UR
prof. dr hab. W³odzimierz Bonusiak przedstawi³ list JE
ks. bp. Kazimierza Górnego z podziêkowaniami za przy-
znanie  Medalu UR nr 1, zapozna³ Senat z pismem
Rektora UMCS do grupy pos³ów z Podkarpacia, poin-
formowa³ o li�cie wys³anym do Aleksandra Bentkow-
skiego, przewodnicz¹cego Rady Spo³ecznej UR.
Prof. UR dr hab. Stanis³aw Sagan, prorektor UR i prze-
wodnicz¹cy  senackiej komisji ds. statutu, przedstawi³
projekt uchwa³y w sprawie zmian w Statucie UR, któ-
r¹ przekazano do  zatwierdzenia przez MENiS.
Senatorowie przyjêli te¿ uchwa³ê w sprawie zajêæ na
kierunku biologia prowadzonych w Weryni i Kolbu-
szowej.

Z obrad Senatu

Nagrody Prezydenta
Miasta Rzeszowa

narodowych konferencjach i wysoko oceniane
opracowania � Pawe³ Bere�, absolwent Wydzia-
³u Ekonomii UR.



6Listopad-Grudzieñ 2004, nr 8�9 (31 )U N I W E R S Y T E C K A
NON OMNIS MORIAR

Les³aw Morawiecki (1949�2004)

29 pa�dziernika 2004 r., po walce z ciê¿k¹ cho-
rob¹, odszed³ od nas prof. UR dr hab. Les³aw
Morawiecki, wybitny uczony, autor ksi¹¿ek z za-
kresu antyku, rozlicznych artyku³ów i prac popu-
larnonaukowych, wyk³adowca w Instytucie
Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w In-
stytucie Historii Uniwersytetu Marie Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie, wychowawca licznej rzeszy
magistrów i doktorów.

Profesor Les³aw Morawiecki urodzi³ siê 2 stycz-
nia 1949 r. w Bytomiu. Studia wy¿sze ukoñczy³ na
Uniwersytecie Jagielloñskim, uzyskuj¹c w 1971 r.
tytu³ magistra historii. Nastêpnie podj¹³ pracê
w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Gabine-
cie Numizmatycznym, gdzie pracowa³ do 1985 r.
Tytu³ doktora nauk humanistycznych uzyska³
w 1979 r. w Uniwersytecie Jagielloñskim na pod-
stawie rozprawy pt. Propaganda polityczna
w mennictwie pó�nej republiki rzymskiej 44�43 r.
p.n.e., napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab.
Józefa Wolskiego [Political propaganda in the coi-
nage of the late Roman Republic 44�43 B.C.,
Wroc³aw-Kraków 1983].

1 maja 1985 r. zosta³ zatrudniony w Instytucie
Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rze-
szowie (od 1 wrze�nia 2001 r. Uniwersytetu Rze-
szowskiego), gdzie pracowa³ do �mierci. Tytu³
doktora habilitowanego uzyska³ w Uniwersyte-
cie Jagielloñskim w 1990 r., przedk³adaj¹c pracê
W³adza charyzmatyczna w Rzymie u schy³ku re-
publiki (lata 44�27), Rzeszów 1989. W 1992 r.
zosta³ zatrudniony na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Rzeszowie. Rok wcze�niej powierzono Mu kie-
rowanie Zak³adem Historii Staro¿ytnej i �rednio-
wiecznej, któr¹ to funkcjê sprawowa³ do �mierci.
Od 1994 r. Les³aw Morawiecki pracowa³ tak¿e
w Instytucie Historii Uniwersytetu Marie Curie-
Sk³odowskiej w Lublinie, gdzie kierowa³ Zak³a-
dem Historii Staro¿ytnej, a od 2002 r. w Instytucie
Historii Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Przemy�lu. Wykszta³ci³ 5 doktorów (1 w UR,
4 w UMCS) oraz liczn¹ rzeszê magistrów.

Zakres zainteresowañ badawczych Profesora
Les³awa Morawieckiego by³ bardzo szeroki. Od
pocz¹tku drogi naukowej bardzo istotn¹ rolê ogry-
wa³y w Jego studiach monety, które to �ród³a
wykorzystywa³ z wielk¹ erudycj¹. Jednym z g³ów-
nych nurtów badañ nad mennictwem antycznym
by³ propagandowy aspekt monet, czemu po�wiê-
ci³ wiele prac, jak choæby: Propagandowe aspek-
ty mennictwa staro¿ytnego [�Wiadomo�ci Numi-
zmatyczne� 1980, z. 1, s. 1�21], Ideologia pryn-
cypatu a mennictwo Augusta [�Antiquitas� 13

(1987), s. 137�145], Pontificalia atque augura-
lia insignia and the political propaganda in the
coinage of the Roman Republic [�Notae Numi-
smaticae� 1 (1996), s. 37�57]. Wa¿n¹ rolê w Je-
go badaniach odgrywa³y tak¿e prace dotycz¹ce
religii: The beginnings of the cult of Mars Ultor
[�Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne�
1980, z. 70, s. 29�37], Adranos. Una divinità
dai molteplici volti [�Kokalos� 41 (1995), s. 29�
50]. Profesor Les³aw Morawiecki nie ogranicza³
siê do �wiata rzymskiego, publikuj¹c równie¿ pra-
ce na temat mennictwa celtyckiego (np. Mennic-
two celtyckie, Kraków 1986), greckiego (Herac-
les as a Symbol of Alexander the Great�s Per-
sian war [�Folia Orientalia�, vol. 24 (1987),
s. 51�62], etruskiego (Mennictwo etruskie [�Res
Historica� 14, Lublin 2002, s. 29�54]). W Jego
dorobku znajduj¹ siê te¿ prace o monetach z Ma-
sady (The Coins of Masada [�The Qumran Chro-
nicle� 7 (1997), s. 65�89]), Kossyry (Coins from
Cossyra [�Notae Numismaticae� 3�4 (1999),
s. 129�139]). Ponadto podejmowa³ kwestie na-
p³ywu i obiegu monet rzymskich na terenie Bar-
baricum (Nap³yw i obieg denarów rzymskich w do-
rzeczach Wis³oka i Sanu [w: Na granicach
antycznego �wiata. Sytuacja kulturowa w po³u-
dniowo-wschodniej Polsce i regionach s¹sied-
nich w m³odszym okresie przedrzymskim i okre-
sie rzymskim. Materialy z konferencji � Rzeszów,
20�21 XI 1997 pod red. S. Czopka i A. Kokow-
skiego, Rzeszów 1999, s. 75�90]). Profesor Le-
s³aw Morawiecki by³ równie¿ autorem katalogu
monet republikañskich w Muzeum Narodowym
w Krakowie [Catalogues of the Collection. Na-
tional Museum in Cracow, vol. II, Ancient Coins.
1. The Coins of the Roman Republic, Cracow
1982] oraz opracowañ popularnonaukowych do-
tycz¹cych mennictwa greckiego (Pocz¹tki men-
nictwa greckiego [�Nauka dla Wszystkich�, nr 356,
Wroc³aw�Kraków 1983] i rzymskiego (Pocz¹tki
mennictwa rzymskiego [�Nauka dla Wszystkich�,
nr 366, Wroc³aw�Kraków 1982]). Chêæ popula-
ryzowania wiedzy o antyku zaowocowa³a po-
nadto napisaniem wiêkszo�ci rozdzia³ów popu-
larnej Wielkiej Historii �wiata [Kraków 1999�2000,
t. I�V]. W�ród prac Les³awa Morawieckiego mo¿-
na znale�æ takie, które dotyka³y bardzo ró¿nych
aspektów ¿ycia staro¿ytnych, np. religijno-praw-
nych (S¹dy Bo¿e w staro¿ytno�ci [w: Religia i pra-
wo karne w staro¿ytnym Rzymie, red. A. Dêbiñ-
ski, Kury³owicz, Lublin 1998, s. 19�41]), poezji
augustowskiej (Fidicen Romanae Lirae [w: Ide-
ologia i propaganda w staro¿ytno�ci. Materia³y
konferencji Komisji Staro¿ytnej PTH, Rzeszów

12�14 wrze�nia 2000 pod red. L. Morawieckie-
go i P. Berdowskiego, Rzeszów 2004]), qumra-
nologii (The Copper Scroll Treasure. A Fantasy
or Stock Inventory? [�The Qumran Chronicle�
4 (1994), s. 169�174]). Warto wymieniæ te¿ pra-
ce o charakterze historiograficznym: �Rewolucja
Rzymska�. Wspó³czesne mity historiografii [w:
Prze³omy w historii. Pamiêtnik, t. II, cz. I, pod red.
K. Ruchniewicza, Toruñ 2000, s. 25�37], Po-
cz¹tki Rzymu w historiografii i podrêcznikach
szkolnych [�Wiadomo�ci Historyczne�, wrzesieñ�
pa�dziernik 2003, s. 195�208] czy metodologicz-
nym, np. Monety rzymskie a �ród³a pisane, [�Prze-
gl¹d Historyczny� 85 (1994), s. 207�220], Ro-
man Coins and Roman Literature [w: Everyday
Life and Literature in Antiquity, ed. S. Stabry³a,
Kraków 1995, s. 103�111].

Pozycja Profesora Morawieckiego w �rodowi-
sku staro¿ytników w Polsce by³a bardzo silna.
�wiadcz¹ o tym liczne recenzje doktorskie, habi-
litacyjne, wydawnicze, jak równie¿ udzia³ lub prze-
wodnictwo Profesora w przeró¿nych gremiach
i komisjach zwi¹zanych z badaniem antyku. Pro-
fesor nie tylko by³ chêtnie zapraszany z wyk³a-
dami, ale sam równie¿ zaprasza³ do Rzeszowa.
Wizyty w Instytucie Historii profesora Dietera Metz-
lera z Niemiec i profesora Karla Strobla z Austrii
otwiera³y, w naszym zamierzeniu, cykl wyk³adów
go�ci z zagranicy. Mieli�my tak¿e w zamiarze wy-
dawanie tych referatów w serii Opuscula Anti-
qua Resoviensia.

Profesor Morawiecki uczyni³ wiele dla promocji
rzeszowskiego �rodowiska staro¿ytniczego, jak
równie¿ samego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Wyrazem uznania dla Jego wysi³ków by³o powie-
rzenie Mu w 1997 r. funkcji przewodnicz¹cego Ko-
misji Historii Staro¿ytnej PTH, jak równie¿ decyzja
o organizacji Zjazdu Komisji Historii Staro¿ytnej
w 2000 r. w Rzeszowie. Dzia³ania Profesora po-
dejmowane na rzecz promocji rzeszowskiego �ro-
dowiska naukowego sz³y w parze z aktywnym za-

Piotr Berdowski
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anga¿owaniem wewn¹trz naszej uczelni. Profe-
sor Les³aw Morawiecki pe³ni³ rozliczne funkcje. By³
wicedyrektorem, a nastêpnie dyrektorem Instytutu
Historii WSP w Rzeszowie (lata 1991�1998), cz³on-
kiem Senatu WSP w Rzeszowie, wreszcie dzieka-
nem Wydzia³u Socjologiczno-Historycznego (funk-
cjê tê pe³ni³ od 1 stycznia 2002 r. a¿ do �mierci).
Wspó³pracownicy Profesora Morawieckiego i ci,
którzy stykali siê z Nim na p³aszczy�nie zawodo-
wej, wiedz¹, ¿e wype³nia³ swoje obowi¹zki z wiel-
kim po�wiêceniem, zawsze w poszanowaniu praw-
dy i godno�ci drugiego cz³owieka.

Dorobek naukowy Profesora Les³awa Mora-
wieckiego, a tak¿e Jego aktywno�æ zawodowa
wymaga³yby oddzielnego potraktowania. Nawet
pobie¿ny przegl¹d uzmys³awia wszechstronno�æ
i wielk¹ erudycjê Profesora.  Les³aw Morawiecki
wywodzi³ siê ze �wietnej �szko³y� profesora Jó-
zefa Wolskiego, nestora historii staro¿ytnej w kraju,
ucznia profesora Ludwika Piotrowicza, który
w okresie miêdzywojennym zaszczepi³ w niepod-
leg³ej Polsce trwa³e zainteresowanie badaniami
nad �wiatem staro¿ytnym. Warsztat naukowy
Profesora Morawieckiego jest godny podkre�le-
nia, gdy¿ wraz z Jego postaw¹ i swego rodzaju
�filozofi¹� uprawiania nauki stanowi³ trwa³y wzo-
rzec dla nas, Jego uczniów. Zreszt¹ trzeba pa-
miêtaæ, ¿e Profesor Morawiecki by³ nauczycie-
lem tyle¿ wymagaj¹cym, co pozostawiaj¹cym
m³odym adeptom nauki pe³niê swobody twórczej.
Spe³nia³ w wiêkszym stopniu rolê przewodnika
i inspiratora ni¿ nauczyciela sensu stricto. Atmos-
fera, jaka towarzyszy³a Jego seminariom i  zwy-
k³ym spotkaniom, by³a szczególna. Profesor, jak
nikt inny, nawi¹zywa³ kontakt z m³odymi lud�mi
w sposób spontaniczny i niezwykle naturalny. Ce-
chowa³o Go przy tym swoiste (jak wiedz¹ �wta-
jemniczeni�, unikatowe i nie do skopiowania) po-
czucie humoru. Wszystkie te cechy sprawia³y, ¿e
Profesor bardzo chêtnie przebywa³ z m³odymi
lud�mi. By³ organizatorem i animatorem �s³yn-
nych� obozów naukowych, które przynios³y zu-
pe³nie wymierne efekty w postaci czterech tomów
inskrypcji nagrobnych pogranicza polsko-ukra-
iñskiego, zebranych przez rzeszowskich i lwow-
skich studentów (Inscriptiones funebres in confi-
nio Poloniae et Ucrainae repertae).

Jako uczeñ Profesora Morawieckiego mia³em
okazjê spotykaæ siê z Nim w przeró¿nych oko-
liczno�ciach. Paradoksalnie, wiêkszo�æ z tych
spotkañ nie mia³a charakteru �naukowego� � by³y
to �zwyk³e� kontakty towarzyskie. Nawet wtedy,
w lu�nej atmosferze, rozmowy schodzi³y prêdzej
czy pó�niej na tematy naukowe. Rozmawiali�my
o nowych ksi¹¿kach, wymieniali�my siê informa-
cjami o tym, nad czym aktualnie pracujemy. Bar-
dzo czêsto oddawali�my siê �filologicznym ³ami-
g³ówkom�, analizuj¹c jaki� passus z twórczo�ci
Wergiliusza czy Horacego, lub po prostu frag-
ment jakiej� inskrypcji czy papirusu. Czasem cho-
dzi³o o jedno s³owo. Mogli�my rozmawiaæ o tym

nawet godzinê! Tego chyba mi najbardziej dzi-
siaj brakuje...

Profesor kocha³ ksi¹¿ki, i to mi³o�ci¹ absolutn¹.
Posiada³ ogromny i unikatowy  ksiêgozbiór �róde³
staro¿ytnych, encyklopedii, opracowañ. Je�li by³o
cokolwiek, czym siê chwali³ (a by³ niezwykle skrom-
nym cz³owiekiem), by³y to w³a�nie ksi¹¿ki. Dzie-
si¹tki razy by³em �wiadkiem rado�ci na Jego twa-
rzy i wielkiego podniecenia, gdy przychodzi³a pacz-
ka z zagranicy z zamówionymi ksi¹¿kami.
Ka¿demu powrotowi ze stypendium zagraniczne-
go towarzyszy³ swego rodzaju pokaz �³upów�.
Z biegiem czasu zrodzi³o siê nawet w tym zakresie
miêdzy nami ciche wspó³zawodnictwo (w którym,
rzecz jasna, by³em bez szans). Gdy któremu� z nas
uda³o siê zaskoczyæ drug¹ stronê jak¹� nowo�ci¹,
rado�æ by³a obopólna i prawdziwie szczera. War-
to dodaæ, ¿e prywatna biblioteka Profesora Mora-
wieckiego s³u¿y³a nam wszystkim, a mo¿e w³a�nie
przede wszystkim nam m³odym, uczniom Profeso-
ra. Wobec �ladowej ilo�ci literatury niezbêdnej dla
badacza antyku w naszej Bibliotece Uniwersytec-
kiej Profesor pozostawa³ niejednokrotnie ostatni¹
(i jedyn¹) �desk¹ ratunku�.

Profesor Les³aw Morawiecki by³ dla nas, Jego
uczniów, Kim� wa¿nym. Mia³ równie¿ wielu przy-
jació³ w�ród pracowników Instytutu Historii, a
tak¿e Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nie by³o
dla mnie tajemnic¹, ¿e wielkim szacunkiem cie-
szy³ siê tak¿e w �rodowisku polskich staro¿ytni-
ków. Czu³em siê jednak w pewnym sensie za-
skoczony, a jednocze�nie absolutnie wzruszo-
ny, gdy w dniach choroby Profesora by³em
�wiadkiem najpierw szczerego zatroskania, a
nastêpnie ogromnego bólu po Jego �mierci.
Mia³em, i mam, wielki honor utrzymywaæ kon-
takt z niektórymi z przyjació³ Profesora Mora-
wieckiego i wiem, ¿e tak jak dla nas, Jego
uczniów, równie¿ dla nich Profesor by³ bardzo
wa¿n¹ i blisk¹ osob¹.

Trudno pisaæ o stracie Profesora Morawiec-
kiego, gdy tak niewiele czasu up³ynê³o od Jego
�mierci, która przerwa³a rozpoczête prace, w
tym ksi¹¿kê o Marku Brutusie i upadku republi-
ki, podrêcznik mennictwa rzymskiego, katalog
monet rzymskich z kolekcji lwowskiej, liczne ar-
tyku³y.

Odej�cie Profesora stanowi bolesn¹ stra-
tê dla polskiej nauki i �rodowiska history-
ków staro¿ytnych, a tak¿e dla Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Zachowamy na zawsze
w naszej pamiêci Profesora Les³awa Mora-
wieckiego jako wybitnego naukowca, cz³o-
wieka ¿yczliwego, bezpo�redniego w kon-
taktach, otwartego na m³ode pokolenie ba-
daczy, pe³nego dobra i humoru. Je�li
mo¿emy w tej sytuacji co� zrobiæ, to chyba
tylko wyraziæ wielk¹ wdziêczno�æ dla Nie-
go: Viro doctissimo, optimo et carissimo
gratias maximas facimus.

Irena Klich urodzi³a siê w 1918 r. w Dêbicy, jako
najm³odsze dziecko znanego w tym mie�cie filologa
klasycznego, prezesa PCK i twórcy TG �Sokó³� prof.
Stanis³awa Wi�niewskiego i Antoniny Wi�niewskiej,
z domu Przeworskiej. W 1936 r. podjê³a studia na
filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagielloñskim.
Tu¿ przed wojn¹ wysz³a za m¹¿ za nauczyciela za-
wodu w Technikum Mechanicznym w Dêbicy � Jana
Klicha. Czas wojny i okupacji hitlerowskiej spêdzi³a
w rodzinnym domu w Dêbicy. By³a szwagierk¹ ne-
stora tajnego nauczania w tym mie�cie prof. in¿. W³a-
dys³awa Zieliñskiego. Bra³a tak¿e udzia³ w organizo-
wanych przez niego zajêciach.
Po wojnie Klichowie zamieszkali w G³ucho³azach,
na Ziemiach Odzyskanych, sk¹d Irena doje¿d¿a³a
do Krakowa, by kontynuowaæ studia. Wtedy zwi¹-
za³a siê z nielegaln¹ wówczas organizacj¹ � Narodo-
we Si³y Zbrojne. W grudniu 1946 roku, z mê¿em,
zosta³a aresztowana. Przez okres kilku miesiêcy byli
w aresztach w G³ucho³azach i Opolu. Po wyj�ciu
z wiêzienia Irena Klich podjê³a pracê nauczycielki
jêzyka ³aciñskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Bêdzinie. Od 1949 roku z mê¿em wrócili do Dêbicy,
gdzie uczy³a ³aciny w miejscowym Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym. W 1951 roku maturê z tego jêzyka zda-
wa³ przed ni¹ �wiatowej s³awy kompozytor i dyrygent
prof. Krzysztof Penderecki. W 1952 r. zwolniona z pra-
cy z powodów politycznych. W latach 1956�1959 ukoñ-
czy³a studia dzienne na Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie, uzyskuj¹c tytu³ magistra filologii klasycz-
nej. Pracowa³a w Krzeszowicach ko³o Krakowa, a w
latach 60. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Pil�nie
ko³o Dêbicy. Uczy³a tak¿e przedmiotów humanistycz-
nych w kilku szko³ach podstawowych � w Zawadzie,
Pustyni, Nagoszynie, Podgrodziu. W 1973 r. zosta³a
lektorem jêzyka ³aciñskiego w Wy¿szej Szkole Peda-
gogicznej w Rzeszowie, gdzie pracowa³a do emerytu-
ry. To sta³o siê koñcem roku akademickiego 1976 roku,
kiedy to Rada Pañstwa PRL odznaczy³a j¹ Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi. Uczy³a te¿ ³aciny w zawodowych
studiach medycznych w Rzeszowie i Dêbicy, bêd¹c
jednocze�nie bardzo aktywn¹ przewodnicz¹c¹ Ko³a
Emerytów i Rencistów WSP. Irena Klich zmar³a 4 li-
stopada 2004 r.

Wspomnienie
o Irenie Klich

mgr Adam Rz¹sa
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19 listopada 2004 roku w wieku 39 lat odszed³
od nas niezast¹piony Kolega i Przyjaciel Zdzi-
s³aw Kêdzior, oddany nauczyciel akademicki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, pracownik Zak³adu
Elektrotechniki i Informatyki Instytutu Techniki.

Dzia³alno�æ naukowa dra in¿. Z. Kêdziora do-
tyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych z zastosowaniem
sztucznych sieci neuronowych w problemach es-
tymacji i sterowania uk³adów opisanych równa-
niami ró¿niczkowymi cz¹stkowymi. By³ autorem
licznych prac naukowych, publikowanych w ma-
teria³ach konferencyjnych oraz w czasopismach
naukowych w kraju i za granic¹.

Ukoronowaniem Jego dzia³alno�ci naukowej
by³o obronienie w lipcu 2004 r. pracy doktorskiej
pt. �Zautomatyzowany system monitoringu po-
ziomu zanieczyszczenia rzeki i sterowania pro-
cesami oczyszczania� w Pañstwowym Naukowo-
Badawczym Instytucie Infrastruktury Informacyj-
nej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Jego praca dydaktyczna wi¹za³a siê z prowa-
dzeniem zajêæ laboratoryjnych, æwiczeniowych
oraz wyk³adów z przedmiotów: podstawy infor-
matyki, automatyka i robotyka, programowanie,
sieci komputerowe, techniki multimedialne na stu-
diach dziennych, zaocznych oraz podyplomo-
wych.

22 listopada na rzeszowskim cmentarzu dra
in¿. Zdzis³awa Kêdziora po¿egnali znajomi
i przyjaciele. W imieniu w³adz Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Jego Magnificencji Rektora
prof. W³odzimierza Bonusiaka, dziekana Wy-
dzia³u Matematyczno-Przyrodniczego prof.
Jerzego Tockiego, dyrektora Instytutu Techni-
ki prof.  Andrzeja Bylicy po¿egna³ Zmar³ego
prorektor UR prof. Waldemar Furmanek, któ-
ry w swym wyst¹pieniu przypomnia³ m.in., ¿e
�Zmar³y po ukoñczeniu studiów na kierunku
automatyka na Politechnice Rzeszowskiej
w 1990 r. krótko pracowa³ w Zak³adach �Opto-
res� na stanowisku  kierownika  Dzia³u Kon-
strukcyjno-Technologicznego. 9 lat temu pod-
j¹³ pracê w Instytucie Techniki UR. Tutaj, pro-
wadz¹c zajêcia dydaktyczne i swoje badania
w zakresie informatyki, tej trudnej, ale jak¿e
nowoczesnej i potrzebnej  dyscyplinie nauko-
wej, opracowywa³ swoje publikacje, st¹d wy-
je¿d¿a³ na konferencje naukowe i tutaj  przy-
gotowywa³ swoj¹ pracê doktorsk¹, któr¹ obro-
ni³ w lipcu tego roku. 5 listopada z rado�ci¹
i dum¹ pokazywa³ nam dyplom doktorski, któ-
ry finalizowa³ jego wieloletni trud pracy.

Zdzicho, bo tak do Niego  najczê�ciej zwra-
cali�my siê, by³  solidnym i odpowiedzial-

Zdzis³aw Kêdzior (1965�2004)
Tadeusz Kwater

dr in¿. Tadeusz Kwater, Zak³ad Elektrotechniki i Informatyki
Instytutu Techniki UR

nym za podejmowane zadania pracownikiem
Uniwersytetu  Rzeszowskiego. Jego posta-
wa � mimo wysokich wymagañ � zjednywa³a
mu sympatiê studentów i wszystkich  wspó³-
pracowników. Studentom nie szczêdzi³ w³a-
snego czasu i pomocy. By³ zawsze gotowy
im pomagaæ.

Jego codzienny zewnêtrzny spokój,
uczynno�æ i kole¿eñsko�æ, bezinteresow-
no�æ w pracy, w której nie dba³ o swoje, a
przedk³ada³ nad to dobro Zak³adu, w któ-
rym pracowa³, to cechy, które wyrze�bi³y w
naszej �wiadomo�ci obraz Zmar³ego Kolegi
i Przyjaciela. Cz³owieka, który w pe³ni zas³u-
guje na miano Cz³owieka Uniwersytetu. Ta-
kich  ludzi   �rodowisko akademickie po-
trzebuje. Dzi�, chocia¿ serca nasze  przeni-
ka ból, dziêkujemy Bogu za wszystkie
dobra, którymi za przyczyn¹ Zmar³ego nas
wszystkich  obdarzy³.

Dziêkujemy Tobie Bo¿e, Ojcze nasz, za
wszystkie lata i dni, które miêdzy  nami prze¿y³,
za zdolno�ci, którymi Go obdarzy³e�, za Jego
po�wiêcenie dla dobra rodziny, wspó³pracow-
ników i studentów, za wszystko, co dziêki Niemu
pozostanie  w naszej spo³eczno�ci uniwersy-
teckiej.

Prosimy Ciê, Panie, aby� przyj¹³ �p. Zdzis³a-
wa do swojej chwa³y, otoczy³  opiek¹ Jego dzie-

³a, aby� darowa³ Mu grzechy i s³abo�ci; aby
wspomnienie o Nim pozosta³o ¿ywe w naszych
sercach.

Pok³adamy, Panie, nadziejê, ¿e bêdzie On ra-
dowa³ siê pokojem, wieczn¹ �wiat³o�ci¹ i chwa³¹
zmartwychwstania.

Niech  odpoczywa w pokoju wiecznym�.
Dr in¿. Tadeusz Kwater, kierownik Zak³adu

Elektrotechniki i Informatyki, powiedzia³: �Ko-
chany Zdzichu, stanowi³e� najlepsz¹ cz¹stkê
naszego Zespo³u, wnios³e� do niego swoj¹
m³odo�æ, zapa³ do pracy i zaanga¿owanie. Bez
Ciebie nasz zespó³ nigdy nie by³by tym, czym
jest.

Zawsze mówi³e�: «Cieszê siê, ¿e mogê pra-
cowaæ z Wami i w�ród Was». My zawsze podzi-
wiali�my Twoj¹ postawê nie tylko za pomoc
w rozwi¹zywaniu trudnych problemów nauko-
wych, ale przede wszystkim za Twoj¹ pomoc
w rozwi¹zywaniu przez nas problemów ludz-
kich, ¿yciowych. Pozostaniesz w naszej pamiê-
ci na zawsze jako serdeczny Przyjaciel, nieza-
st¹piony Kolega.

Pan Bóg powo³a³ Ciê do Siebie zbyt wcze-
�nie, a my musimy siê z tym pogodziæ. Po-
zostanie po Tobie puste miejsce, którego
zapewne nie bêdziemy w stanie wype³niæ�.
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Zwierciad³o sztuki
dobrego ¿ycia i umierania

Magdalena Tupaj

Jesienna aura sprawia, ¿e czê�ciej poddajemy
siê eschatologicznym rozwa¿aniom. �redniowiecz-
ny obraz s¹du ostatecznego, za�wiatów, po�miert-
nego losu cz³owieka zaciera siê w �wiadomo�ci
wspó³czesnego obywatela ziemi. Za� potrzeba za-
spokojenia ciekawo�ci eschatologicznej wci¹¿ po-
zostaje aktualna. Mimo ¿e na przestrzeni wieków
cz³owiek wymy�li³ wiele doktryn filozoficznych, na-
pisa³ wiele traktatów, stoczy³ wiele walk w obronie
w³asnych przekonañ, nie by³ w stanie udzieliæ jed-
noznacznej i racjonalnej odpowiedzi, która usa-
tysfakcjonowa³aby ludzko�æ. Paradoksalnym zja-
wiskiem jest to, ¿e pewne przekonania i pogl¹dy
ludzi doby �redniowiecza � epoki, która w ogól-
nym mniemaniu by³a mroczna i zacofana � zako-
rzeni³y siê tak mocno w naszej kulturze, sztuce,
religii, i¿ nawet rozwój cywilizacyjny nie by³ w sta-
nie ich wyprzeæ ani zatuszowaæ.

Chrze�cijanin wierzy, ¿e jego dusza po �mierci
opuszcza cia³o, a nastêpnie jakby �otwiera oczy�.
Budzi siê z b³êdów z³udzeñ, fa³szywych wyobra-
¿eñ, gdy¿ staje wobec �wiata Bo¿ej prawdy. Nie
potrzebuje namacalnych dowodów, bo jego praw-
d¹ jest wiara � �wierzê, aby rozumieæ�. W �Pi-
�mie �wiêtym� jest napisane, ¿e wiara ma zba-
wienny wp³yw na umys³ cz³owieka. Wed³ug �w.
Anzelma oczyszcza ona umys³ ludzki ze z³a mo-
ralnego, co umo¿liwia zrozumienie prawdy Bo-
¿ej. Wiara, bêd¹c niezale¿na od oczywisto�ci ro-
zumowej, sama j¹ sprawia, gdy¿ jej celem jest

doprowadzenie do rozumowego wnikniêcia w ta-
jemnice Bo¿e, a nastêpnie do ich ogl¹du w wiecz-
no�ci.

Ta uniwersalna prawda, znana ludziom od ty-
siêcy lat, spotka³a siê ze szczególnie mocnym od-
d�wiêkiem w czasach �redniowiecza. �wiatopo-
gl¹d tej epoki opiera³ siê g³ównie na przekonaniu,
¿e Bóg jest przyczyn¹, o�rodkiem i celem wszyst-
kiego. Zdominowany przez ideologiê Ko�cio³a,
sprowadza³ siê do g³êbokiej wiary w marno�æ ¿y-
cia doczesnego, lêku przed S¹dem Bo¿ym i potê-
pieniem. Podkre�la³, i¿ w jednostce ludzkiej wy¿-
szo�æ nad pierwiastkiem materialnym ma pierwia-
stek duchowy, i stawia³ przed cz³owiekiem � jako
g³ówny cel istnienia � ci¹g³e i niezmordowane d¹-
¿enie do z³¹czenia siê ze Stwórc¹. Najpewniejsz¹
wiêc drog¹ do osi¹gniêcia tego celu by³a asceza,
której idea³ wciela³ siê w postacie �wiêtych i mê-
czenników. Podstawowym �ród³em wiedzy escha-
tologicznej by³a Biblia, która nie dawa³a jednak
wyra�nej odpowiedzi na drêcz¹ce ludzi pytania,
dotycz¹ce natury �wiata nadprzyrodzonego oraz
po�miertnego losu duszy. Sama wiara za� okaza-
³a siê niewystarczaj¹ca. Dlatego te¿ ciekawo�æ
eschatologiczn¹ zaczê³y zaspokajaæ wizje (z ³ac.
venitas), ukazuj¹ce wêdrówkê duszy po niebie
i piekle. Warto jednak dodaæ, i¿ pisarze wczesno-
chrze�cijañscy czêsto uzupe³niali te luki elementa-
mi wziêtymi z wierzeñ pogañskich. Du¿¹ popular-
no�ci¹ w �redniowieczu cieszyli siê liczni wizjone-
rzy, którzy we �nie lub w stanie �mierci klinicznej
odbywali podró¿e po za�wiatach, zwykle prowa-
dzeni przez jakiego� anio³a, czy te¿ �wiêtego obja-
�niaj¹cego szczegó³y wizji. Czê�ciej w ich rela-
cjach g³ówne miejsce zajmowa³ opis piek³a i czy�æ-
ca ani¿eli nieba. Wynika³o to w znacznej mierze
z faktu, i¿ opowie�ci wizjonerów by³y upowszech-
niane przez duchownych, g³ównie po to, by za-
chêciæ parafian do pokuty. W ich mniemaniu, wizja
kary po�miertnej bardziej przyczynia³a siê do po-
prawy obyczajów ni¿ obietnica nagrody za przy-
k³adne ¿ycie.

Johan Huizinga � twórca klasycznego dzie³a
o �jesieni �redniowiecza� stwierdzi³, i¿ �Nigdy ¿ad-
na epoka nie wpaja³a nikomu raz po raz z tak¹
si³¹ my�li o �mierci, jak czyni³ to wiek XV�. Na-
ukowcy jednoznacznie potwierdzili fakt, ¿e schy-
³ek tej epoki obfitowa³ w ró¿nego rodzaju klêski
¿ywio³owe. By³y to epidemie d¿umy, wielkie plagi
g³odu, d³ugotrwa³e i okrutne wojny. Wszystko to
sprawia³o, ¿e �mieræ, czêsto masowa, by³a dla
ówczesnych ludzi do�wiadczeniem codziennym.
Dlatego by zachowaæ pokorê i umiar, zaczêto
niemal¿e pozdrawiaæ siê zawo³aniem: memento

mori! � �pamiêtaj, ¿e umrzesz!�. Zaczê³y równie¿
powstawaæ traktaty zwane artes moriendi (z ³ac.
sztuka umierania), upowszechniaj¹ce siê jako
chrze�cijañskie podrêczniki �dobrego umierania�.
By³y one uwa¿ane za swego rodzaju sztukê,
dope³niaj¹c¹ sztukê dobrego ¿ycia: ars bene vi-
vendi (z ³ac. sztuka dobrego ¿ycia). W pismach
tych du¿¹ rolê odgrywa³y nauki dotycz¹ce mo-
mentu, kiedy to nad konaj¹cym rozgrywa siê wal-
ka z³ych i dobrych duchów. Spór o duszê rozsta-
j¹cego siê z ¿yciem cz³owieka by³ dzielony na
etapy, sk³adaj¹ce siê z kuszeñ diabelskich oraz
pocieszeñ i rad anielskich. Powstawa³y te¿ indy-
widualne utwory zwane �sporami�. By³y to naj-
czê�ciej rozmowy miêdzy personifikacjami Du-
szy z Cia³em lub Cz³owieka ze �mierci¹.

Cz³owiek �redniowiecza, maj¹c tak¹ wiedzê,
stara³ siê j¹ wykorzystaæ w nale¿yty sposób. Wie-
rzy³ g³êboko w swojego Stwórcê, jak równie¿
wierzy³ w to, co o nim pisali twórcy tej epoki.
Dlatego te¿ dobrze znany wspó³czesnemu czy-
telnikowi wierszowany Dialog mistrza Polikarpa
ze �mierci¹ czy Boska komedia Dantego mia³y
dla niego wielkie znaczenie. Dziêki nim móg³ ³a-
twiej pogodziæ siê ze zjawiskiem umierania, bo
w jego mniemaniu by³a to tylko �mieræ cia³a. Dzie³a
te t³umaczy³y mu potrzebê d¹¿enia do takiego
¿ycia, które umo¿liwi³oby osi¹gniêcie celu, jakim
by³o wieczne �królowanie� w Niebie. Dzi� wy¿ej
wspomniane utwory, je�li nie s¹ traktowane jako
pewnego rodzaju mityczne opowie�ci, to maj¹
one warto�æ bardziej historyczn¹, czy te¿ histo-
ryczno-literack¹ ni�li dydaktyczn¹. Za� nasi �re-
dniowieczni przodkowie widzieli w takich dzie³ach
odbicie prawdy dotycz¹cej sensu istnienia cz³o-
wieka.

Pewne jest, ¿e �redniowieczne wizje eschato-
logiczne nie pozosta³y bez odd�wiêku. Gdzie�
w zakamarkach naszej pod�wiadomo�ci istnieje
obraz pozaziemskiego �wiata, który wykazuje
pewne analogie z tamtymi wierzeniami. A nawet
je�li kto� nie wierzy w istnienie ¿ycia po �mierci,
nie zaprzeczy, ¿e przes³ania zawarte w tych dzie-
³ach s¹ nadal ¿ywe. Przestrzegaj¹ one przed
�wiatem przepe³nionym fa³szem, zwodzeniem
ludzkiej przyja�ni, nieszczero�ci¹ najbli¿szych,
sugeruj¹, ¿e dobra, które doczesny �wiat ma do
zaoferowania cz³owiekowi: bogactwo, s³awa,
piêkno cielesne � nie maj¹ ¿adnej warto�ci. Met¹
¿ycia jednostki jest zawsze grób. Pocieszaj¹cy
jest fakt, i¿ maj¹c wolny wybór, mamy wp³yw na
kszta³towanie losów naszego �wiata � i tego rów-
nie¿ ucz¹ nas �redniowieczne dzie³a.

Magdalena Tupaj, studentka V roku filologii polskiej UR

MEMENTO MORI
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W potocznych opiniach, tyle¿ powszechnych, co nie-
uzasadnionych, praca archeologa kojarzy siê z wydo-
bywaniem z ziemi ró¿nych przedmiotów, a nastêpnie
umieszczaniem ich w gablotach lub wystawach mu-
zealnych, za� sama archeologia z romantycznym po-
szukiwaniem rzeczy cennych albo w jakikolwiek spo-
sób atrakcyjnych. Taki wizerunek, wypaczaj¹cy ob-
raz tej nauki, kreowany jest niestety czêsto przez media,
bo jak inaczej mo¿na postrzegaæ relacje przygotowy-
wane przez dziennikarzy, nawet powa¿nych pism czy
programów telewizyjnych, w których wa¿na jest sen-
sacja zwi¹zana z jakim� atrakcyjnym odkryciem (naj-
lepiej, je�li to jest przedmiot lub nagromadzenie szcze-
gólnie cennych przedmiotów), a nie przekaz dotycz¹-
cy rzeczywistego znaczenia informacji, które dostarcza
stanowisko archeologiczne czy znalezisko o cz³owie-
ku pradziejowym.

Czym w takim razie jest wspó³czesna archeolo-
gia? Jest nauk¹ humanistyczn¹ i historyczn¹. Zajmu-
je siê lud�mi i wszelkimi aspektami ich aktywno�ci od
czasów najdawniejszych, to jest od momentu, kiedy
na arenie dziejów pojawili siê pierwsi przodkowie homo
sapiens. Archeologia bada wszystkie dziedziny ¿ycia
cz³owieka, sposoby gospodarowania, jego relacje ze
�rodowiskiem naturalnym. Szuka odpowiedzi na py-
tanie: jak oddzia³ywa³ na �rodowisko i jakie zmiany
w nim powodowa³? Czy zajmowa³ siê wierzeniami
i obrzêdami? Archeologia bada sposoby my�lenia, or-
ganizacjê spo³eczn¹, obieg informacji w�ród ludno�ci
z minionych okresów, kontakty, przemieszczanie siê
idei i ludzi. W orbicie jej zainteresowañ jest pojedyn-
czy cz³owiek i jego sposoby zachowywania siê oraz
ró¿norakie grupy spo³eczne, terytorialne, kulturowe i et-
niczne. Podstawowym zadaniem jest osadzenie
w czasie wszystkich badanych zdarzeñ i  procesów.

Archeologia pos³uguje siê specyficznymi kategoria-
mi �róde³. Ogromna wiêkszo�æ dziejów cz³owieka ³¹-
czy siê z czasami �przedpi�miennymi� (przed wyna-
lezieniem pisma) � w odniesieniu do nich u¿ywamy
terminów �prehistoria� lub �prahistoria�.  Dla ich pozna-
nia podstawowe znaczenie maj¹ kopalne pozosta³o�ci
osiedli, cmentarzy, miejsca kultu, ró¿nego rodzaju urz¹-
dzeñ o charakterze gospodarczym i militarnym, archi-
tektura kamienna i ceglana, przedmioty deponowane
pojedynczo i gromadnie w celach rytualnych i w chwi-
lach zagro¿enia, czyli tzw. skarby, przedmioty zagu-
bione, porzucone itd. W badaniach okresów, w któ-
rych znane by³o ju¿ pismo, wa¿nym, a z czasem
podstawowym �ród³em informacji staj¹ siê wszelkie-
go rodzaju dokumenty pisane, ikonograficzne, monety,
sama archeologia dope³nia za� wiedzê historyczn¹.
Rozleg³e pole studiów archeologicznych nie by³oby
mo¿liwe bez powa¿nego wsparcia wiedz¹ i ró¿noraki-
mi analizami z zakresu innych dziedzin nauki.

Problematyka gospodarcza rozwa¿ana jest na grun-
cie ekonomii. Wiele pierwszorzêdnych informacji o pro-
dukcji i konsumpcji dostarczaj¹ rezultaty badañ paleo-
botanicznych (ro�linnych szcz¹tków kopalnych), w tym
palinologicznych (py³ków ro�lin) oraz paleozoologicz-
nych (szcz¹tków zwierzêcych odkrywanych na osa-

dach i cmentarzyskach). Diagramy palinologiczne s¹
podstaw¹ ustaleñ zmian w �wiecie ro�lin. Rejestro-
wane w nich py³ki �wiadcz¹ o uprawach (np. obec-
no�æ py³ku zbó¿), sta³ym osadnictwie (py³ki tzw. ro-
�lin ruderalnych), intensywnych wypasach  zwierz¹t
i innych dziedzinach gospodarki (py³ki ro�lin synantro-
pijnych). Zmiany pierwotnego krajobrazu ro�linnego
w wyniku karczowania lasów i zwiêkszania upraw
rolnych zaznaczaj¹ siê w diagramach py³kowych
zmniejszeniem ilo�ci py³ku drzew i zwiêkszeniem ilo-
�ci py³ku ro�lin ¿yj¹cych w �rodowiskach otwartych.
Przydatne w badaniach �rodowiska naturalnego s¹
analizy zmian fauny miêczaków, a tym zajmuje siê
malakologia.  Wa¿nych informacji o gospodarce  cz³o-
wieka pradziejowego i zmianach,  jakie powodowa³
w krajobrazie naturalnym swoj¹ rozmait¹ aktywno�ci¹,
dostarczaj¹ nauki geograficzne, w szczególno�ci stu-
dia z zakresu geologii, geomorfologii, gleboznawstwa
czy hydrologii. Sposoby i formy zasiedlenia analizo-
wane s¹ metodami geografii osadniczej i spo³ecznej.
Badania wierzeñ ³¹cz¹ siê z wiedz¹ religioznawcz¹.

Etnologia dostarcza cennego materia³u pozwalaj¹-
cego, poprzez wiedzê o nowo¿ytnych spo³eczno�ciach
pierwotnych, na wgl¹d w ró¿ne aspekty ¿ycia cz³o-
wieka w odleg³ych okresach pradziejów. Nie chodzi
przy tym tylko o porównywanie czy dopasowywanie
danych etnograficznych do zachowañ cz³owieka mi-
nionego, a o zrozumienie ogromnej ró¿norodno�ci po-
czynañ naszych, nawet bardzo odleg³ych przodków.
Badania biologii cz³owieka, przemieszczania siê oraz
mieszania grup ludzkich mo¿liwe s¹ dziêki �cis³ej
wspó³pracy z antropologami i genetykami, a w przy-
padku ustalania etnosu � równie¿ z jêzykoznawcami
i historykami. Wa¿nym dzia³em badañ nad spo³eczno-
�ciami minionymi s¹ studia nad organizacj¹ spo³eczn¹
grup ludzkich, miejscem aktywnej jednostki w grupie,
rozmaitymi relacjami w obrêbie grup i miêdzy sprawo-
waniem przywództwa czy ró¿nymi aspektami zró¿ni-
cowania spo³ecznego i ekonomicznego (np. kwestie

presti¿u). W takich rozwa¿aniach wkraczamy na grunt
socjologii. Nie mniej wa¿ne s¹ kwestie demograficz-
ne, tzn. szacowanie liczebno�ci grup zamieszkuj¹-
cych poszczególne osiedla i regiony.

Podstawow¹  kwesti¹ w archeologii jest datowanie
wydarzeñ, procesów, osiedli i cmentarzysk. Jedn¹
z najbardziej efektywnych i najczê�ciej stosowanych
obecnie metod ustalania wieku jest ocena ilo�ci pro-
mieniotwórczego izotopu wêgla (14C) w odkrywanych
na stanowiskach archeo-logicznych szcz¹tkach ro�lin-
nych, zwierzêcych i ludzkich. Metoda ta opracowana
przez W. F. Libbiego w 1946 r.  by³a podstaw¹ przy-
znania temu fizykowi Nagrody Nobla w 1960 r. Jest to
chyba jedyny, jak dotychczas, �Nobel� przyznany za
pracê wykonan¹ dla archeologii i tak �ci�le z ni¹ zwi¹-
zan¹. Jeszcze precyzyjniejsza jest metoda stosowa-
na przez dendrologów (dendrochronologia). Pozwala
ona okre�liæ wiek �ciêcia drzewa z dok³adno�ci¹  do
roku, a nawet pory roku. Jest to niezwykle wa¿ne
w badaniach osad.

Tak zarysowana archeologia jest przedmiotem stu-
diów uniwersyteckich. W rzeszowskiej Alma Mater trwa-
le zakorzeni³a siê w istniej¹cym od 1999 r. Instytucie
Archeologii, gdzie jej zasady i przedmiot badañ s¹ roz-
wijane w trakcie realizacji wieloaspektowych badañ nad
pradziejami i �redniowieczem oraz rozwa¿añ na grun-
cie teorii nauki. Najnowsze ustalenia w³¹czane s¹ w
program zajêæ dla studentów kolejnych roczników, pro-
wadzonych przez specjalistów reprezentuj¹cych
wszystkie wymienione wcze�niej dziedziny nauki.

Wspó³pracuj¹c z wieloma placówkami naukowymi,
polskimi i zagranicznymi, pracownicy i studenci Insty-
tutu Archeologii prowadz¹ lub uczestnicz¹ w bada-
niach w kilku krajach europejskich. Wa¿nym terenem
badañ jest po³udniowo-wschodnia Polska, w tym przede
wszystkim okolice Rzeszowa. Niezwykle ¿yzne, les-
sowe obszary, rozci¹gaj¹ce siê od  Rzeszowa przez
Przeworsk po Przemy�l i dalej ku Ukrainie by³y ma-
gnesem przyci¹gaj¹cym cz³owieka od ponad 7 tysiê-
cy lat, od momentu kiedy na pó³noc od Karpat pojawi³a
siê pierwsza ludno�æ, która przynios³a tutaj zupe³nie
nowe umiejêtno�ci uprawy ro�lin i hodowlê zwierz¹t.
Te, z punktu widzenia wspó³czesnego cz³owieka �
wydawa³oby siê � banalne i oczywiste wydarzenia,
w rzeczywisto�ci spowodowa³y jedne z najdonio�lej-
szych przemian wszystkich aspektów ¿ycia cz³owie-
ka � ludzie zaczêli uniezale¿niaæ siê od �rodowiska.
Nie musieli ju¿ ci¹gle przemieszczaæ siê w poszuki-
waniu po¿ywienia. Uprawy i hodowla powodowa³y,
¿e zaczêto mieszkaæ w sta³ych osadach. Ich dalekim
�potomkiem� s¹ wspó³czesne miasta, które nie mog³y-
by powstaæ, gdyby nie zaistnia³y warunki osiad³ego
trybu ¿ycia.

Od momentu rozwoju rolnictwa rozpocz¹³ siê szybki
proces cywilizacyjny, który zaowocowa³ z czasem
takimi umiejêtno�ciami jak obróbka metali i wyko-
rzystywanie ró¿norakich przedmiotów metalowych
oraz tworzeniem coraz to bardziej skomplikowa-
nych urz¹dzeñ i narzêdzi, a w koñcu maszyn. Po-
cz¹tki rolnictwa ³¹cz¹ siê ze stopniowym zwiêk-
szeniem populacji ludzkich, w obrêbie których kry-
stalizuj¹ siê z³o¿one uk³ady spo³eczno-ekonomiczne
i o�rodki w³adzy.

Te zjawiska i procesy, których archeologicznym od-
powiednikiem s¹ pozosta³o�ci najstarszych spo³ecz-
no�ci rolniczych, wystêpuj¹ te¿ w naszym regionie.
Godne odnotowania jest to, ¿e osady z tego okresu
(m³odszej epoki kamienia-neolitu) s¹ tutaj liczne. Czê-

Archeologia dzi�
Andrzej Pelisiak

UNIWERSYTECKIE KIERUNKI
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sto doskonale zachowa³y siê na nich relikty zabudo-
wy i ró¿norakich urz¹dzeñ gospodarczych oraz wsze-
lakie przedmioty codziennego u¿ytku wykonane z trwa-
³ych surowców.

Tak¹ osadê badano od maja do lipca tego roku na
Pobitnie � dzielnicy Rzeszowa. Pracami wykopali-
skowymi objêto teren, gdzie powstaje droga dojazdo-
wa do przysz³ej obwodnicy miasta.  Mia³y one cha-
rakter ratowniczy, to znaczy wykopaliskami objêto po-
zosta³o�ci osadnictwa pradziejowego, które uleg³yby
zniszczeniu w trakcie robót drogowych. Odkryto tutaj
istniej¹ce po sobie osiedla najstarszych rolników z pi¹-
tego tysi¹clecia p.n.e. (neolit), a tak¿e osady z cza-
sów m³odszych, z pierwszego tysi¹clecia przed na-
sz¹ er¹ (epoka br¹zu i wczesna epoka ¿elaza) i pierw-
szych wieków naszej ery (okres rzymski). Ka¿da
faza zasiedlenia dostarczy³a wa¿nych �róde³ do ba-
dañ cz³owieka pradziejowego. Warto odnotowaæ, ¿e
najm³odsze znaleziska odkryte w trakcie wykopalisk
w dzielnicy Pobitno pochodz¹ ju¿ z czasów historycz-
nych, a s¹ datowane na �redniowiecze. �wiadcz¹
o istnieniu w pobli¿u badanego terenu osad z XIV/XV
w. i pó�niejszych stuleci. Nie sposób pomin¹æ tego
faktu w roku, kiedy Rzeszów obchodzi 650. rocznicê
nadania praw miejskich.

Przed rzeszowskim o�rodkiem archeologicz-
nym zarysowa³a siê ostatnio niepowtarzalna
szansa badañ pradziejów w zakresie dot¹d nie-
mo¿liwym do zrealizowania. Chodzi tu o wielki
projekt zwi¹zany z pracami przygotowawczymi
pod budowê autostrady A4. Pierwszy jego etap
bêdzie realizowany ju¿ w 2005 r. na trasie ob-
wodnicy rzeszowskiej. Jak wykazuj¹ do�wiad-
czenia badañ �autostradowych� prowadzonych
w innych rejonach Polski (a tak¿e za granic¹),
przyrost informacji archeologicznych, paleoge-
ograficznmych i paleoprzyrodniczych prowadzi
do wielu zmian i uzupe³nieñ naszej wiedzy o pra-
dziejach. W tych pracach bêdzie znacz¹co uczest-
niczy³ Instytut Archeologii Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Przed licznym gronem naukowców
stoi wielkie wyzwanie. Warto je podj¹æ.

16 grudnia br. prof. Marta Wierzbieniec odbierze
od prezydenta RP Aleksandra Kwa�niewskiego
profesorsk¹ nominacjê.
Prof. Marta Wierzbieniec, dyrygent � chórmistrz, ur.
w 1965 r. w Sanoku, gdzie ukoñczy³a Pañstwow¹
Szko³ê Muzyczn¹ I stopnia. Absolwentka klasy forte-
pianu Pañstwowego Liceum Muzycznego w Rzeszo-
wie, a nastêpnie Wydzia³u Wychowania Muzycznego
Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyró¿-
nieniem klasy dyrygowania, prof. M. Kochaj w 1988 r.).
Ukoñczy³a te¿ Podyplomowe Studia Chórmistrzow-
skie (1992 r.) i Emisji G³osu (1998 r.) w Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy. Swoje umiejêtno�ci dyry-
genta � chórmistrza doskonali³a, uczestnicz¹c w Som-
merbachakademie w Stuttgarcie (1987 r.), a tak¿e
w zajêciach Szko³y Chóralnej w St. Moritz (Szwajca-
ria 1989 r. i 1990 r.) i Koksijde (Belgia 1994 r.), pracuj¹c
pod kierunkiem m.in. prof. F. Haasemann (USA), prof.
M. Schaecka (Belgia) i prof. J. Wilmotsa (Belgia).
W 1994 r. otrzyma³a kwalifikacje I stopnia (równowa¿ne
z doktoratem), a w 1999 r. kwalifikacje II stopnia (odpo-
wiednik habilitacji). Oba przewody artystyczne prze-
prowadzane by³y przez Akademiê Muzyczn¹ w Po-
znaniu.

Od 1987 r. pracowa³a w by³ej Wy¿szej Szkole Pe-
dagogicznej w Rzeszowie, obecnie Uniwersytecie
Rzeszowskim (od 2000 r. na stanowisku prof. nadzw.).

G³ówne kierunki dzia³alno�ci artystycznej i nauko-
wej prof. M. Wierzbieniec koncentruj¹ siê w obszarze
chóralistyki. W 1988 r. w ówczesnej WSP za³o¿y³a
Chór Kameralny, z którym z powodzeniem koncerto-
wa³a w kraju i za granic¹ (Austria, Belgia, Bia³oru�,
S³owacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina), uczestni-
cz¹c tak¿e w festiwalach i konkursach chóralnych (m.in
Kraków, Wroc³aw, Legnica, Olsztyn, My�lenice, Rze-
szów, Le¿ajsk, Sandomierz, Radom, Stalowa Wola,
Koksijde, Oskarshamn, Bañska Bystrzyca).

W 1996 r. objê³a prowadzenie chóru Katedry Wycho-
wania Muzycznego rzeszowskiej WSP (obecnie Insty-
tutu Muzyki UR), z którym wspó³pracuje z orkiestr¹ Fil-
harmonii Rzeszowskiej, przygotowuj¹c wielkie formy kan-
tatowo-oratoryjne. Do najwiêkszych osi¹gniêæ zespo³u
w ostatnim czasie nale¿y wykonanie pod dyrekcj¹ T. Woj-
ciechowskiego m.in. Mesjasza G. F. Haendla, Requiem
G. Fauré, Requiem i Mszy Koronacyjnej W. A. Mozarta
czy Te Deum A. Brucknera. W swoim dorobku artystycz-
nym posiada ponad 200 koncertów afiszowanych o zró¿-
nicowanym stylistycznie repertuarze.

Poszukiwania naukowe prof. M. Wierzbieniec kon-
centruj¹ siê na problematyce zwi¹zanej z interpretacj¹
chóralnego dzie³a muzycznego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem zwi¹zków s³owno-muzycznych.

Sze�ciokrotnie pe³ni³a funkcjê recenzenta artystycz-
nych przewodów doktorskich przeprowadzanych przez
Akademie Muzyczne w Krakowie, Poznaniu i War-
szawie. By³a te¿ promotorem doktoratu Grzegorza
Oliwy, obecnie adiunkta Instytutu Muzyki UR.

W 1999 r. objê³a kierownictwo ówczesnej Katedry
Wychowania Muzycznego WSP w Rzeszowie, a od
2001 r. pe³ni funkcjê dyrektora Instytutu Muzyki UR
oraz kierownika Zak³adu Chóralistyki.

Od 1989 r. jest tak¿e pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym Akademii Muzycznej w Krakowie. W obu uczel-
niach prowadzi g³ównie naukê dyrygowania. Do chwili
obecnej wypromowa³a 65 absolwentów, z których wiêk-
szo�æ z powodzeniem prowadzi dzia³alno�æ artystycz-
n¹. Od dwóch lat jest tak¿e wyk³adowc¹ Studium dla
Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie.

Od szeregu lat prowadzi aktywn¹ dzia³alno�æ na rzecz
propagowania kultury muzycznej. W latach 1989�1997
sprawowa³a funkcjê sekretarza rzeszowskiego oddzia-
³u SPAM, a w latach 1997�2002  dyrektora artystycz-
nego  Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr � Oddzia³
w Rzeszowie. Wielokrotnie zasiada³a w jury ogólnopol-
skich lub miêdzynarodowych przes³uchañ i konkursów
muzycznych (m.in. Rzeszów, £añcut, Jaros³aw, Kra-
ków, Niepo³omice, My�lenice). Od 1995 r. wspó³pracu-
je z Polskim Radiem Rzeszów, gdzie prowadzi autor-
sk¹ audycjê �Plotki z kluczem wiolinowym�.

Prof. M. Wierzbieniec jest laureatk¹ wielu nagród
indywidualnych, m.in. nagrody �dla najlepszego dy-
rygenta Festiwalu Chóralnego� (My�lenice 1995 r.),
Wojewody Rzeszowskiego (1997 r.), Prezydenta Mia-
sta Rzeszowa (1999 r.), Rektora WSP w Rzeszowie
(1994 r. i 1999 r.), oraz zespo³owych, m.in. za zajêcie
pierwszego miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Chó-
ralnym (My�lenice 1995 r.), za  drug¹ lokatê w Miê-
dzynarodowym Konkursie Chóralnym (Oskarshamn
� Szwecja, 1996 r.), za zajêcie drugiego miejsca w Miê-
dzynarodowym Konkursie Chórów Akademickich
w Bañskiej Bystrzycy (S³owacja, 1997 r.), a tak¿e
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (2004 r.).

W ramach dzia³alno�ci artystycznej i naukowej
wspó³pracuje z uczelniami w Polsce i za granic¹ (m.in.
Uniwersytet w Preszowie, Uniwersytet Sztuki w Wied-
niu, Uniwersytet Pedagogiczny w Szeged). Jest ko-
ordynatorem miêdzynarodowego programu wspó³pra-
cy akademickiej CEEPUS.

SYLWETKI

Profesura
dla Marty Wierzbieniec

Gratulacje dla prof. M. Wierzbieniec od rektora UR prof. W. Bonusiaka
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Urodzi³ siê 1961 r. w Rzeszowie. Maturê zda³
w 1981 r. w Pañstwowym Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Jaros³awiu, po czym podj¹³ studia
na Uniwersytecie £ódzkim, na kierunku kultu-
roznawstwo. W 1988 r. napisa³  pod kierun-
kiem prof. dr hab. Teresy Cie�likowskiej pracê
magistersk¹ pt. �Poetyka opowie�ci rysunko-
wej. Zagadnienie potencjalno�ci tworzyw�.

W 1986 r. � jeszcze w trakcie studiów � pod-
j¹³ pracê w £ódzkich Zak³adach Wytwórczych
Kopii Filmowych �Filmservice�, w Redakcji
Przezroczy. W okresie od maja do listopada
1987 r. odby³  przeszkolenie wojskowe. W maju
1988 r. przeprowadzi³ siê z rodzin¹ do rodzin-
nego Rzeszowa, utrzymuj¹c zatrudnienie
w ³ódzkim oddziale firmy �STO Films-Shop
Tronik�  w charakterze grafika i scenarzysty
filmów animowanych.

W Rzeszowie rozwin¹³ dzia³alno�æ publicy-
styczn¹ i twórcz¹, skupiaj¹c siê na g³ównym
obiekcie swoich zainteresowañ � komiksie.
Podj¹³  wspó³pracê z periodykami zajmuj¹cy-
mi siê komiksem. Próbowa³ swych si³ tak¿e
jako twórca komiksów, publikuj¹c m.in. w  rze-
szowskim dzienniku �A-Z�, �Wiadomo�ciach
Skierniewickich�, bydgoskim magazynie ko-
miksowym �Awantura� oraz gdañskim komik-
sowym dodatku do �Tygodnika Ba³tyckiego �
Super Boom!�

W 1992 r. koñczy pracê w �STO Films�, a po-
dejmuje w Oficynie Wydawniczej �Press-Me-
dia� w Rzeszowie, zajmuj¹c siê stron¹ graficz-
n¹  czasopism szaradziarskich, a pó�niej,
przez krótki czas, kieruj¹c Redakcj¹ tygodnika
�Program TV�.

Od 1995 r. asystent w Zak³adzie Teorii Litera-
tury Instytutu Filologii Polskiej rzeszowskiej
WSP, gdzie podejmuje prace nad rozpraw¹
doktorsk¹ pt. G³ówne problemy teorii ko-
miksu, pisan¹ pod kierunkiem prof. dra hab.
Stanis³awa Uliasza. Praca zosta³a ukoñczo-
na i obroniona z wyró¿nieniem w czerwcu
2004 r.

Komiksów dotycz¹ te¿ pisane przez niego
artyku³y naukowe, zamieszczane w �Zeszy-
tach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego�
(Komiks � k³opotliwy obiekt edukacji  1999 r.
czy Komiksowe adaptacje literatury � zarys
problematyki badawczej  2002 r.), jak równie¿
w zbiorach artyku³ów: Komiks a film. Pokre-

wieñstwa i zwi¹zki (Od fantastyki do komiksu
pod red. Kazimierza Sobotki i Zbigniewa Batki,
£ód� 1993), Komiksowe adaptacje literatury �
propozycje klasyfikacyjne (Sztuka komiksu
w perspektywie polskiej komiksologii pod red.
Krzysztofa Skrzypczyka, £ód� 2001) i Elemen-
ty wiedzy o komiksie (Wybrane zagadnienia
edukacji polonistycznej pod red. Henryka Kur-
czaba, Urszuli Kopeæ i El¿biety Koz³owskiej,
Rzeszów 2002).

W latach 90. wyg³asza³ liczne prelekcje oraz
zamieszcza³ publikacje na  temat komiksu.
Wspó³pracowa³ z magazynami: �Fantastyka�,
�Komiks � Fantastyka� (pó�niej: �Komiks�),
�Czas Komiksu�, �Fenix�, �Krakers�. Z tego
okresu pochodz¹ teksty prezentuj¹ce �stan
posiadania� ówczesnego polskiego komiksu,
jak Miêdzy nadziej¹ i niemoc¹ � m³ody ko-
miks polski lat dziewiêædziesi¹tych, opubli-
kowany w kwartalniku �Fraza�, a nastêpnie
przedrukowany w komiksowym magazynie
�AQQ�(1994), czy napisany rok pó�niej Wiel-
ce obiecuj¹cy kryzys. Komiks polski lat dzie-
wiêædziesi¹tych, zamieszczony w magazy-
nie �NaG³os�. Do prób opisu aktualnej sytuacji
polskiego komiksu wróci³ jeszcze na prze³o-
mie tysi¹cleci, publikuj¹c teksty: Komiks koñ-
ca tysi¹clecia, napisany dla magazynu �Fan-
tom�, a nastêpnie przedrukowany w zbiorze
Komiks. Antologia komiksu polskiego �
pierwszej polskiej publikacji tego typu � oraz
Komiks w Polsce � wczoraj, dzi� i jutro (mie-
siêcznik �Science Fiction�, nr 9 z 2001 r.).
Sporadycznie jego teksty, po�wiêcone komik-
sowi, ukazywa³y siê w prasie lokalnej i ogól-
nopolskiej (jak monograficzna prezentacja
twórczo�ci Grzegorza Rosiñskiego pt. Od
¯bika do Thorgala, zamieszczona w dzienni-
ku �Rzeczpospolita� w marcu 2003 r.). Ostat-
nie lata to wspó³praca z pismami: ��wiat Ko-
miksu�, �Arena Komiks�, �KKK� oraz �Scien-
ce Fiction�. Prezentacjê zarysu historii komik-
su francuskiego obszaru jêzykowego stano-
wi tekst pt. Od Doktora Festusa do Pirata Iza-
aka � czyli niezwyk³e przygody komiksu we
Francji i okolicach, zamieszczony w katalo-
gu wystawy D�Arcykomiks z kwietnia 2002.
Regularnie przygotowuje dla polskich wydaw-
nictw �Egmont Polska� i �Motopol � Twój Ko-
miks� t³umaczenia komiksów z jêzyka fran-

cuskiego. Od 1991 r. �ci�le wspó³pracuje z
organizatorami kolejnych edycji Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Komiksu w £odzi; jest te¿
cz³onkiem Jury organizowanego w ramach
Festiwalu konkursu na krótk¹ formê komik-
sow¹, a tak¿e cz³onkiem kapitu³y przyznaj¹-
cej coroczne komiksowe nagrody Koraka.
Uczestniczy w odbywaj¹cych siê przy ³ódz-
kich Miêdzynarodowych Festiwalach Komik-
su sympozjach komiksologicznych.

Od 1997 r. prowadzi w Wojewódzkim Domu
Kultury spotkania Rzeszowskiej Akademii Ko-
miksu, w ramach której zorganizowa³ dwana-
�cie imprez kulturalnych, po�wiêconych popu-
laryzacji komiksu. Jest cz³onkiem Rady Pro-
gramowej  WDK.

Komiksy jego autorstwa ukaza³y siê te¿ w ma-
gazynach �Czas Komiksu�, �Komiks Forum�,
�Krakers� i �KKK�, a tak¿e w Antologii komik-
su polskiego �Komiks�; przez rok przygoto-
wywa³ te¿ komiksy dla �Super Nowo�ci�. Bra³
udzia³ w kilku zbiorowych ekspozycjach, pre-
zentuj¹cych dorobek polskiego komiksu, po-
kazywanych w kraju i za granic¹ � we Francji
i w Niemczech. Jego prace komiksowe i ilu-
stratorskie pokazywane by³y równie¿ na kilku
wystawach indywidualnych w Polsce. Jest
cz³onkiem Stowarzyszenia Literacko-Arty-
stycznego �Fraza�, a ostatnio � wspó³komisa-
rzem miêdzynarodowej francusko-szwajcar-
sko-polskiej wystawy komiksu �Komiks na Ho-
ryzoncie�.

Nowi doktorzy

SYLWETKI
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Absolwentka filologii germañskiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (1996). W latach
1995�2001 pracowa³a w szko³ach �rednich w
Lublinie  oraz samodzielnie organizowa³a i pro-
wadzi³a kursy jêzyka niemieckiego.

Ukoñczy³a studia podyplomowe �Wychowa-
nie w zreformowanej szkole� (KUL, 2000) oraz
�Informatyka w kszta³ceniu� (WSiZ, 2002) oraz
siedemna�cie kursów specjalistycznych, do-
tycz¹cych rozwijania umiejêtno�ci metodycz-
no-dydaktycznych oraz wychowawczych.

Od lutego 2002 r. jest asystentk¹, a od pa�-
dziernika 2004 r. adiunktem w Zak³adzie Jêzy-
ka Niemieckiego Instytutu Filologii Germañskiej
UR. Prowadzi æwiczenia z metodyki naucza-
nia jêzyka niemieckiego. Jest autork¹ 7 artyku-
³ów naukowych z metodyki, realioznawstwa i jê-
zykoznawstwa.

Od maja do wrze�nia bie¿¹cego roku by³a
pe³nomocnikiem Podkarpackiego Urzêdu
Marsza³kowskiego ds. Tworzenia Nuczyciel-
skiego Kolegium Jêzyków Obcych w Prze-
worsku. Obecnie jest tam zatrudniona na sta-
nowisku lektora jêzyka niemieckiego.

W czerwcu bie¿¹cego roku obroni³a z wy-
ró¿nieniem pracê doktorsk¹ Polacy w Wied-
niu. Wybrane aspekty recepcji patronów pa-
mi¹tek: nazwy ulic, tablice pami¹tkowe, po-
mniki i inne obiekty, przygotowan¹  pod
kierownictwem prof. dra hab. Zdzis³awa
Wawrzyniaka.

W rozprawie przedstawione  zosta³y szcze-
gó³owe ¿yciorysy Polaków, którzy zostali
uczczeni pami¹tkami w dawnej stolicy Mo-
narchii Naddunajskiej. Kluczem podzia³u by³
rodzaj pami¹tek. S¹ to: ulice, tablice pami¹t-
kowe, pomniki i popiersia. Omówiono te¿ re-
cepcjê zas³ug Polaków w aspekcie wiedeñ-
skich poloników, jak równie¿ recepcjê wymie-
nionych postaci w aspekcie grup zawodowych,
które reprezentuj¹: duchowieñstwo, mecena-
si sztuki, muzycy, literaci, naukowcy, ¿o³nie-
rze, politycy oraz inni. W celu ustalenia rangi
uczczonej osoby na tle jej wspó³czesnych za-
nalizowano równie¿ zarys dzia³alno�ci polskich
przedstawicieli danej grupy zawodowej w ana-
logicznym czasie w Polsce oraz wk³ad pol-
skich przedstawicieli danej grupy zawodowej
w ¿ycie umys³owe i kulturalne Wiednia w ana-
logicznym okresie. Na podstawie tych rozwa-
¿añ zosta³ ustalony przypuszczalny powód
wyboru danej osoby na patrona pami¹tki. Na-
stêpnie zanalizowano przewodniki po Wied-
niu pod k¹tem wyszukiwania pami¹tek po Po-
lakach reprezentuj¹cych dan¹ grupê zawo-

dow¹. Podsumowanie tematu zosta³o uzupe³-
nione zaproponowaniem innych postaci s³aw-
nych Polaków godnych uczczenia pami¹tka-
mi w Wiedniu.  Porównano równie¿ liczbê wie-
deñskich ulic po�wiêconych Polakom z licz-
b¹ ulic upamiêtniaj¹cych osoby innych naro-
dowo�ci, zarówno wchodz¹cych w sk³ad
Monarchii Naddunajskiej (Czesi, Morawianie,
Wêgrzy, W³osi, S³oweñcy, Chorwaci), jak rów-
nie¿ przedstawicieli innych pañstw (Francuzi,
Rosjanie, Ukraiñcy, Brytyjczycy, Szwedzi,
Amerykanie, Fin, Norweg, Portorykañczyk
i inni).

Dr Pawe³ B¹k
Instytut Filologii Germañskiej UR

Pawe³ B¹k, urodzony 23 kwietnia 1973 r. w Dê-
bicy, w 1992 r. ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w Pil�nie. Nastêpnie  studiowa³  germani-
stykê  w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, studia
ukoñczy³  w  1997 r., broni¹c na ocenê bardzo
dobr¹ pracê magistersk¹ pod tytu³em Zur Spe-
zifik der litararischen Übersetzung am Beispiel
des Romans Ohne Dogma von Henryk Sien-
kiewicz, napisan¹ pod kierunkiem prof. dra hab.
Zdzis³awa Wawrzyniaka. W czasie studiów otrzy-
ma³ stypendium od Niemieckiego Ministerstwa
O�wiaty i odby³ jednomiesiêczn¹ praktykê w Gim-
nazjum Langenhorn w Hamburgu. Od 1997 r. jest
pracownikiem naukowym w Instytucie Filologii
Germañskiej UR, a od 1999 r. t³umaczem przy-
siêg³ym przy S¹dzie Okrêgowym w Rzeszowie.
Jako asystent korzysta³ ze stypendium Niemiec-
kiej S³u¿by Wymiany Akademickiej (DAAD), dwu-
krotnie przebywa³  na Uniwersytecie w Chemnitz
(Niemcy), gdzie prowadzi³ badania pod opiek¹
prof. Ingrid Hudabiunigg. Jako nauczyciel akade-
micki bra³ udzia³ w wielu konferencjach nauko-
wych, m.in. w 1998 r. w Karpaczu, w 1999 r.
w Krakowie, w 2003 r. w Piliscsaba (Wêgry) i w
2004 r. w Rzeszowie. Artyku³y naukowe Paw³a
B¹ka ukaza³y siê w Krakowie, Rzeszowie, Po-
znaniu i w Niemczech. Latem 2004 r. uczestni-
czy³  w pierwszej edycji Miêdzynarodowej Let-
niej Szko³y Translacji Summer Trans I, zorgani-
zowanej przez Instytut Translacji Uniwersytetu
w Innsbrucku pod patronatem Miêdzynarodowej
Akademii Translacji i Interpretacji (International
Academy for Translation and Interpreting � IATI),
gdzie w ramach warsztatów �Projekty dysertacji�
wyg³osi³ referat na temat Metafora w przek³adzie.

25 pa�dziernika 2004 r.  na Uniwersytecie
Rzeszowskim zosta³a obroniona praca
doktorska przygotowywana  pod kierun-
kiem prof. dra hab. Zdzis³awa Wawrzynia-
ka, promotora i inspiratora wielu my�li
dysertacji. W t³umaczeniu na jêzyk  polski
tytu³ rozprawy doktorskiej Paw³a B¹ka
(przygotowanej w jêzyku niemieckim)
brzmi: Metafora w przek³adzie. Analiza lin-
gwistyczna t³umaczenia aforyzmów Stani-
s³awa Jerzego Leca i wierszy Wis³awy
Szymborskiej na jêzyk niemiecki. Zosta³y tu
przedstawione mo¿liwo�ci przek³adu metafor,
w pracy omówione zosta³y one z jêzykoznaw-
czego punktu widzenia. Ukazane przeno�nie
mo¿na czêsto odnale�æ w komunikacji co-
dziennej; w utworach Szymborskiej i Leca sta-
nowi¹ za� przewa¿nie (choæ nie tylko) element
gry jêzykowej, bêd¹cej ogromnym wyzwaniem
dla t³umaczy.

Ewa Cwanek-Florek

Pawe³ B¹k
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W sprawie wolno�ci s³owa
i odpowiedzialno�ci dziennikarzy

Maciej  Kijowski

Sêdzia S¹du Najwy¿szego, kierownik Zak³adu
Systemów Prasowych i Prawa Prasowego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, prezes Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia
Prawników Polskich prof. dr hab. Jacek Sob-
czak by³ 29 pa�dziernika 2004 r. go�ciem
Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, gdzie wyg³osi³ wyk³ad nt. Granice
wolno�ci s³owa a odpowiedzialno�æ dzien-
nikarzy.

Rozpocz¹³ od zwiêz³ej analizy prawa w³asno�ci
intelektualnej jako jedynej ga³êzi prawa niewywo-
dz¹cej siê z prawa rzymskiego, podzielonej z kolei
na prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo cen-
zury (o antycznej jeszcze, grecko-egipskiej pro-
weniencji), prawo filmowe, wreszcie prawo pra-
sowe oraz prawo radiofonii i telewizji. Tym dwóm
ostatnim po�wiêci³ prof. Sobczak znaczn¹ czê�æ
wyk³adu, wskazuj¹c na kolizje, konflikty i niedopo-
wiedzenia miêdzy ograniczono�ci¹ wolno�ci cz³o-
wieka a po¿¹dan¹ odpowiedzialno�ci¹ pos³uguj¹-
cych siê nim, czy to w dobrej, czy z³ej wierze
dziennikarzy. Wyk³adowca dobitnie podkre�li³, ¿e
konstytucyjnie zagwarantowana wolno�æ prasy
przys³uguje nam (czytelnikom, radios³uchaczom,
telewidzom), nie za� dziennikarzom, którzy wol-
no�æ ow¹ zaw³aszczyli, oddani b³ogiemu przeko-
naniu, ¿e jest ni¹ to wszystko, co jest w ich intere-
sie.  ̄ e prasa istnieje sama dla siebie, ¿e stanowi
(rzekom¹!) czwart¹ w³adzê, ¿e � co oczywiste,
cytuj¹c sêdziego Sobczaka � �wszyscy dzienni-
karze urodzili siê po 1989 r.�

¯urnali�ci s¹ � jak wskaza³ wyk³adowca �
rzeczywistymi beneficjentami zarówno zmian
ustrojowych ostatniego piêtnastolecia (stanowi¹-
cych równie¿ ich, rzecz jasna, zas³ugê), jak
i uchwalonej przed dwudziestu laty �wysoce
niedoskona³ej� ustawy � Prawo prasowe,
w �wietle której �dziennikarz mo¿e opluæ ka¿-
dego, utyt³aæ w b³ocie, ale trudno poci¹gn¹æ go
do odpowiedzialno�ci�, i to zarówno cywilnej,
jak i karnej.

Autorzy tekstów prasowych, audycji radio-
wych i telewizyjnych s¹ tymczasem nies³ycha-
nie podatni na ró¿norakie formy cenzury pre-
wencyjnej, podaj¹ce w w¹tpliwo�æ szczero�æ
admiracji ¿ywionej przez nich wobec wolno�ci
s³owa, by wspomnieæ za J. Sobczakiem cho-
cia¿by sk³onno�æ do nieskrêpowanego przyj-

mowania podarunków (wyjazdy krajowe i za-
graniczne, prezenty rzeczowe, wystawne ban-
kiety pod pretekstem konferencji prasowych),
ulegania cenzurze wewn¹trzredakcyjnej i � jak-
¿eby inaczej � autocenzurze (�diabe³ na kla-
wiaturze komputera�), niepozwalaj¹cej pisaæ
(mówiæ) o sprawach niewygodnych, a zw³asz-
cza sprzecznych z interesami wydawcy.
W istocie, w³a�ciciele �rodków masowego prze-
kazu (zarówno krajowi, jak i zagraniczni) umie-
jêtnie krêpuj¹ wolno�æ s³owa, tak kompletuj¹c
(i dekompletuj¹c) zespo³y redakcyjne gazet,
czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych, by
zape³niæ je lojalnymi pracownikami i korespon-
dentami (kryterium profesjonalizmu, legitymo-
wania siê wykszta³ceniem dziennikarskim jest
w hierarchii decyduj¹cej  o zatrudnieniu znacz-
nie mniej wa¿ne od czo³obitno�ci wzglêdem
pracodawcy) w miejsce osób gotowych wypo-
wiadaæ pogl¹dy niezgodne z g³oszonymi przez
wydawcê. Zarówno media ogólnokrajowe, re-
gionalne, jak i lokalne tkwi¹ w sieci przedziw-
nych nieraz powi¹zañ z mocodawcami poli-
tycznymi lub/i biznesowymi, którzy bez cienia
¿enady kszta³tuj¹ nie tylko liniê programow¹,
lecz kszta³t kolejnych numerów pisma (progra-
mów RTV), uwa¿aj¹c je za tubê propagando-
w¹ w³asnych pogl¹dów, a jak¿e czêsto tak¿e
efektywn¹ i efektown¹ formê reklamy. Wci¹¿
zaskakuje, ¿e dziennikarze, gotowi broniæ ro-

zumianej swoi�cie wolno�ci s³owa jak niepod-
leg³o�ci i zamykaj¹cy siê w symbolicznych klat-
kach dla okazania solidarno�ci z mêczenni-
kiem sprawy, sami ograniczaj¹ wolno�æ s³owa
w zaciszu redakcyjnych pokoi i z daleka od
b³ysku fleszów, pisz¹c (mówi¹c) �pod wydaw-
cê�, pod jego potrzeby i za jego pieni¹dze.

W kontek�cie zmasowanego protestu w obro-
nie Andrzeja Marka z �Wie�ci Polickich� profe-
sor Sobczak zwróci³ uwagê audytorium na stad-
n¹ reakcjê �rodowiska dziennikarskiego; w my�l
has³a �bij¹ naszych� ¿urnali�ci staj¹ murem
w obronie któregokolwiek ze swojego grona,
kogo dotknie postêpowanie s¹dowe. A gdy oka-
¿e siê k³amc¹, gdy wyka¿e siê, i¿ umy�lnie g³o-
si³ nieprawdê w celu przysporzenia korzy�ci
sobie b¹d� pokrzywdzenia innych, koledzy po
fachu nabieraj¹ wody w usta, przemilczaj¹ nie-
wygodne fakty, nie reaguj¹ na nie, udaj¹, ¿e nic
siê nie sta³o. Tymczasem, jak wskazuje wyk³a-
dowca, postêpowanie oszczerców w³adaj¹cych
prasowymi ³amami, falami eteru czy ekranem
telewizyjnym czyni wiele, a mo¿e i najwiêcej
szkody samemu stanowi dziennikarskiemu.

Martwi J. Sobczaka hipokryzja �rodowiska
dziennikarskiego.  Rycerze wolno�ci s³owa nie-
chêtni s¹ autoryzowaniu wywiadów, które prze-
prowadzaj¹, podczas gdy una voce ¿ycz¹ jej
sobie wobec w³asnych wyst¹pieñ. Bez w¹tpie-
nia nie nadesz³a jeszcze pora na zniesienie tej

GO�CINNE WYK£ADY
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Z Kanady
na Uniwersytet Rzeszowski

Na zaproszenie Zak³adu Literatury Polskiej XX
Wieku Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filolo-
gii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
redakcji kwartalnika �Fraza� przyby³ na go�cinne
wyk³ady do Uniwersytetu Rzeszowskiego profe-
sor University of British Columbia w Vancouver
Andrzej Busza.

17 listopada 2004 r. profesor przedstawi³ wy-
k³ad otwarty zatytu³owany Polskie duchy i upiory
Conrada. Dwie godziny pó�niej studenci angli-
styki mogli wys³uchaæ prelekcji Reading the Mo-
dern Short Story.

Profesor Busza urodzi³ siê w 1938 r. w Krako-
wie. W czasie wojny przebywa³ na Bliskim Wscho-
dzie, w latach 1947�1965 w Anglii, gdzie studio-
wa³ w St. Joseph�s College, a nastêpnie na Uni-
versity College w Londynie ukoñczy³ anglistykê.
W 1965 roku osiad³ w Kanadzie, tam te¿ zosta³
wyk³adowc¹, a nastêpnie profesorem literatury
angielskiej na University of British Columbia
w Vancouver.

Specjalizuje siê w badaniach twórczo�ci Józe-
fa Conrada Korzeniowskiego. Jest autorem ksi¹-
¿ek naukowych Conrad �s Polish Literary Back-
ground (Rzym�Londyn 1966), Joseph Conrad:
The Rover (Oxford 1992) oraz esejów i artyku-

dr Maciej Kijowski, Zak³ad Prawa Konstytucyjnego na Wydziale
Prawa UR

³ów publikowanych w czasopismach naukowych.
Warto te¿ dodaæ, ¿e Andrzej Busza jest intere-

suj¹cym poet¹, jednym ze wspó³twórców londyñ-
skiej grupy poetyckiej �Kontynenty�, tworz¹cym
zarówno w jêzyku polskim, jak i angielskim. By³
cz³onkiem redakcji pism, które identyfikowane s¹
z tym �rodowiskiem (�Merkuriusz� i �Kontynen-
ty�). Laureat Nagrody Fundacji Ko�cielskich
(1962). Debiutowa³ tomem Znaki wodne wyda-
nym przez paryski Instytut Literacki (1969). Na-
stêpnie ukaza³y siê jeszcze: zbiór dwujêzyczny
Astrologer in the Underground/Astrolog w me-
trze (Athens, Ohio 1971), poemat Kohelet (�Kul-
tura� 1975, nr 12), Glosy i refrakcje (Mordellus
Press, Berlin�Toronto 2001) oraz kolejny tom
dwujêzyczny Obrazy z ¿ycia Laquedema/Sce-
nes from the Life of Laquedem (Mordellus Press,
Berlin�Toronto 2003). Jego wiersze ukaza³y siê
w wielu antologiach i czasopismach w Polsce i za
granic¹, m.in. tak¿e w rzeszowskiej �Frazie�.

Zajmuje siê równie¿ problemami translatoryki.
Wspólnie z Bogdanem Czaykowskim (profeso-
rem slawistyki UBC i znakomitym poet¹) przek³a-
da na angielski wiersze Bia³oszewskiego, Iwasz-
kiewicza, Jastruna, Mi³osza i Wierzyñskiego.

Jan Wolski

instytucji; o rezygnacji z autoryzowania mo¿na
bêdzie my�leæ, gdy wzro�nie poziom etyczny
dziennikarstwa, w przeciwnym razie � tego pro-
fesor jest pewien � zaleje rynek informacyjny
rzeka wywiadów nigdy nieprzeprowadzonych.
Szermowanie przez redakcje i wydawców rze-
komym umi³owaniem wolno�ci s³owa koliduje
te¿ z ¿ywionym przez nich lekcewa¿eniem
wobec dostêpu do prasy ze strony obywateli, co
najjaskrawiej wyra¿a siê w pe³nym woluntary-
zmu i narcyzmu stosunku do kwestii zamiesz-
czania sprostowañ i jego terminowo�ci. Któ¿
zatem jest podmiotem wolno�ci prasy wedle
samej prasy? Prasa i tylko prasa. Czytelnik ma
czytaæ (nomen omen) zakupione uprzednio pi-
smo, dop³acaæ za zbêdne dodatki (p³yty CD,
kosmetyki, torebki z zakupami, ksi¹¿ki) i uczest-
niczyæ w licznych grach, w których szansa wy-
granej jest znikoma, ale w ¿adnym wypadku pi-
saæ do redakcji. W kontek�cie takiego postêpo-
wania gestorów prasowego rynku oczywiste jest
ograniczenie rubryk po�wiêconych ongi� listom
czytelników do minimum b¹d� ich wyelimino-
wanie � ze szkod¹ dla czytelników.

Prof. J. Sobczak surowo oceni³ te¿ kolejn¹
cechê charakterystyczn¹ polskich mediów �
miesza siê w nich bowiem fakty z ocenami, nie
rozró¿nia siê ich, nie rozgranicza; niektórzy
dziennikarze t³umacz¹ siê, ¿e tego wymaga
czytelnik (radios³uchacz, telewidz), tymczasem
adresat mediów potrzebuje faktów i naprawdê
umie je oceniaæ. Jednoczesne epatowanie fak-
tami i opiniami �le �wiadczy o stosuj¹cych tê
praktykê, a maj¹cych spo³eczeñstwo za nie-
douczone czy �przypadkowe�, by zacytowaæ
pewn¹ pos³ankê. �Z tego s³yniemy w Europie�,
gorzko skwitowa³ profesor.

Jak skonstatowa³ Jacek Sobczak, do zawodu
dziennikarskiego trafi³o wielu przypadkowych lu-
dzi bez profesjonalnego przygotowania, bez zna-
jomo�ci prawa prasowego, którego ucz¹ siê na
w³asnej skórze, co wiêcej, szczyc¹cych siê ow¹
ignorancj¹ jako przejawem lekcewa¿enia prawa
zwanego przez nich �komunistycznym�. Je�li st¹d
i zow¹d s³ychaæ g³osy, i¿ w miejsce ustawy
z 1984 r. dziennikarze uwa¿aj¹ za w³a�ciwe sto-
sowaæ prawo angielskie (sic!), profesor przypo-
mnia³, ¿e za obrazê parlamentu dziennikarz od-
powiada w Wielkiej Brytanii w trybie dora�nym
bez prawa do obrony i bez prawa apelacji.
�mieszne i smutne zarazem, ¿e na p³yn¹ce ze
strony �wiata nauki propozycje szkoleñ dla dzien-
nikarzy, redakcje, sami ¿urnali�ci i ich stowarzy-
szenia odpowiadaj¹ jednoznacznie i jednomy�l-
nie: �wiemy  wszystko�. Czy¿by?

dr Jan Wolski, Instytut Filologii Polskiej UR
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W dniach 22�23 pa�dziernika 2004 r. w Rze-
szowie odby³y siê X Jubileuszowe Rzeszow-
skie Dni Gastroenterologii. To ju¿ 10 lat! Ju-
bileusz mo¿e ma³y dla wielu, du¿y dla nas �
organizatorów rzeszowskiego sympozjum. Na-
sze pierwsze rzeszowskie spotkanie trochê na
wyrost otrzyma³o numer I, bowiem tylko nie-
wielu by³o przekonanych, ¿e Dni na sta³e wpi-
sz¹ siê w kalendarz najpierw regionalnej, a pó�-
niej krajowej gastroenterologii.

Czym kierowali�my, siê podejmuj¹c tê inicja-
tywê, z pewno�ci¹ pioniersk¹ w naszym regio-
nie? Po pierwsze � chcieli�my zintegrowaæ �ro-
dowisko lekarzy ró¿nych specjalno�ci zajmuj¹-
cych siê w kraju gastroenterologi¹. Po drugie �
my�leli�my, ¿e nasze Dni przyczyni¹ siê do ³a-
twiejszego odnajdywania Rzeszowa na mapie
Polski. Po trzecie � poniewa¿ gastroenterologia
to najpiêkniejsza dziedzina medycyny, od za-
wsze uwa¿ana za jedn¹ z najwa¿niejszych, wiêc
dlaczego nie zachêciæ do jej pokochania kole-
¿anek i kolegów z Rzeszowa i Podkarpacia.

Czy uda³o siê, przynajmniej po czê�ci, zre-
alizowaæ marzenia sprzed dzieciêciu lat? Od-
powied� musi byæ pozytywna (bez skromno-
�ci, wybaczcie), bowiem przemawiaj¹ za tym
liczby: zaczynali�my od 15 wyk³adów w 1995
roku, a w bie¿¹cym mieli�my wielk¹ przyjem-
no�æ wys³uchaæ ponad 30 referatów najznako-
mitszych polskich gastrologów. Pierwsze Rze-
szowskie Dni zaszczyci³o swoj¹ obecno�ci¹
ponad 150 lekarzy, g³ównie z po³udniowo-
wschodniej Polski, a w trakcie dziesi¹tych spo-
tkali�my siê w ogólnopolskim gronie ponad-
siedemsetosobowym. To dla organizatorów naj-
wiêksza satysfakcja i jednocze�nie docenienie
naszych wysi³ków.

W czasie 10. edycji Dni Gastroenterologicz-
nych Rzeszów mia³ zaszczyt go�ciæ najwiêk-
sze s³awy, luminarzy polskiej medycyny. Go-
�cili�my rektorów polskich uczelni medycz-
nych, cz³onków PAN i KBN, konsultantów
krajowych i prezesów ogólnopolskich towa-
rzystw lekarskich. Od trzech lat naukowy pa-
tronat nad naszymi sympozjami sprawuj¹ Za-
rz¹dy G³ówne: Polskiego Towarzystwa Gastro-
enterologii oraz Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Hepatologii i ̄ ywienia Dzieci.
Rzeszowskie Dni Gastroenterologii to nie tylko

udane konferencje, ale tak¿e sukcesy nauko-
we: prace nad standardami postêpowania dia-
gnostycznego i terapeutycznego w wybranych
schorzeniach przewodu pokarmowego; usta-
lanie konsensusów pomiêdzy internistami, pe-
diatrami i chirurgami, zarówno ogólnymi, jak i
reprezentuj¹cymi ró¿ne, niekiedy bardzo w¹-
skie podspecjalno�ci, zawsze na podstawie
przedstawionych osi¹gniêæ dyscyplin podsta-
wowych; wprowadzanie i/lub rozpowszechnia-
nie nowych metod leczenia i nowych technik
diagnostycznych etc. etc. Zajmowali�my siê
praktycznie wszystkimi chorobami i dolegliwo-
�ciami przewodu pokarmowego. Dzisiaj mo-
¿emy �mia³o stwierdziæ, ¿e �na przewodzie po-
karmowym nie zostawili�my� suchej nitki!�
A wszystko przedstawiane w formie najbardziej
przyswajalnej dla s³uchaczy.

Oczywi�cie nie mamy ¿adnych w¹tpliwo�ci,
¿e te sukcesy to nie tylko nasza zas³uga. Jeste-
�my przekonani, ¿e podstawowa i decyduj¹ca
rola powinna byæ przypisana naszym Przyja-
cio³om, wybitnym polskim gastrologom, którzy
zaufali naszemu rzeszowskiemu �rodowisku.
Nie sposób w tym miejscu wymieniæ wszyst-
kich osób, które uwa¿amy za naszych Najwiêk-
szych Przyjació³, ale � spróbujê: od I Rzeszow-
skich Dni Gastroenterologii prawdziwym Spiri-
tus Movens jest kierownik naukowy Sympozjum

Pan Profesor Antoni Gabryelewicz z Akade-
mii Medycznej w Bia³ymstoku. To Jego osobi-
ste zaanga¿owanie, niew¹tpliwy dar przekony-
wania oraz ogólnie znany urok osobisty spra-
wiaj¹, ¿e corocznie w naszym mie�cie go�cimy
najlepszych z najlepszych. Do NASZYCH, tak
ju¿ z pewno�ci¹ mogê stwierdziæ, wyk³adow-
ców zaliczam Profesorów i Docentów � Panie:
Mieczys³awê Czerwionkê-Szaflarsk¹, Gra¿y-
nê Rydzewsk¹, Mariê S³omkê, Krystynê
W¹sowsk¹-Królikowsk¹ oraz Panów: Zbi-
gniewa Bartuziego, Krzysztofa Bieleckiego,
Jana Chojnackiego, Wojciecha Cichego,
Adama Dzikiego, Jana Dzieniszewskiego,
Zbigniewa Gonciarza, Franciszka Iwañcza-
ka, Macieja Kaczmarskiego, Stanis³awa Kon-
turka, Wiktora £aszewicza, Tomasza Macha,
Krzysztofa Marlicza, Leszka Paradowskiego,

X Jubileuszowe Rzeszowskie Dni
Gastroenterologii

Wrzes³aw Romañczuk

W sali konferencyjnej spotka³y siê najwiêksze s³awy polskiej medycyny



17 Listopad-Grudzieñ 2004, nr 8�9 (31 )    U N I W E R S Y T E C K A
KONFERENCJE NAUKOWE

Zbigniewa Puchalskiego, Józefa Ry¿kê, Je-
rzego Sochê, Bogdana M. Wo�niewicza,
Tadeusza Zalewskiego. Go�cili�my tak¿e Pa-
nie i Panów Profesorów i Docentów: Danutê
Celiñsk¹-Cedro, Gra¿ynê Jurkowsk¹, Kry-
stynê Karczewsk¹, Joannê Paw³owsk¹, Ja-
ninê Piotrowsk¹-Jastrzêbsk¹, Barbarê Skrzy-
d³o-Radomañsk¹, Urszulê Wereszczyñsk¹-
Siemi¹tkowsk¹ oraz Witolda Bartnika,
Macieja Grochowicza, Andrzeja Habiora,
Krzysztofa Jonderkê, Piotra Kaliciñskiego,
Zbigniewa Kalinê, Marcina Kamiñskiego,
Marka Krawczyka, Jana Kuliga, Jerzego
Lobê, Marka Nowackiego, Andrzeja Nowa-
ka, Zbigniewa Olejnika, Wies³awa Pawlika,
Jana Pertkiewicza, Wojciecha Polkowskie-
go, Tadeusza Popielê, Piotra Radwana, Jac-
ka Sp³awiñskiego, Edwarda Stanowskiego,
Jana Stasiewicza, Jana Steffena, Wiktora
B. Szostaka, Piotra Thora, Romana Tomec-
kiego, Andrzeja Urbanika i Grzegorza Wall-
nera. Czy mo¿na sobie wymarzyæ co� wiêcej?
W roku bie¿¹cym serdecznie powitali�my no-
wych prelegentów, Panie i Panów: Leokadiê
B¹k-Romaniszyn, Hannê Chrz¹stek-Spruch,
Izabelê P³anetê-Ma³eck¹, Krzysztofa Celiñ-
skiego, Józefa Drzewoskiego, Jerzego Gila,
Zbigniewa Kmiecia, Mariana Smoczyñskie-
go i Wies³awa Tarnowskiego. Jestem prze-
konany, ¿e to kolejni Przyjaciele Rzeszowa i na-
szego sympozjum.

W trakcie X Rzeszowskich Dni ogó³em odby-
³o siê 8 sesji. Prawdziwymi wydarzeniami na-
ukowymi okaza³y siê m.in. wyk³ady prof. S. Kon-
turka (Rola osi mózgowo-jelitowej w kontroli
przyjmowania pokarmu � aspekty praktyczne
i teoretyczne), prof. A. Gabryelewicza (Ostre za-
palenie trzustki: postêpowanie zachowawcze �
aktualia) i prof. K. Marlicza (Endoskopia prze-
wodu pokarmowego: od Mikulicza po dzieñ dzi-
siejszy). Olbrzymim zainteresowaniem cieszy³y
siê 3 sesje monotematyczne po�wiêcone: cho-
robie wrzodowej, zaburzeniom motoryki prze-
wodu pokarmowego oraz nieswoistym zapale-
niom jelita grubego. Swoimi opiniami dzielili siê
interni�ci, pediatrzy, chirurdzy i przedstawiciele
nauk podstawowych. Do tradycji naszych sym-
pozjów wesz³y ju¿ sesje po�wiêcone doniesie-
niom zjazdowym, w trakcie których prezento-
wane s¹ najnowsze osi¹gniêcia �wiatowej ga-
stroenterologii.

Rzeszowskie Dni Gastroenterologii to tak¿e
promocja naszego miasta i województwa. Na-
sze sympozja wpisuj¹ siê w najnowsz¹ histo-
riê Rzeszowa, tê zwi¹zan¹ z nauk¹. Dziêki
mo¿liwo�ci cyklicznego, corocznego organi-
zowania sympozjum nast¹pi³ znacz¹cy roz-
wój podkarpackiej gastroenterologii, powsta³y

nowe o�rodki � z Oddzia³em Gastroenterologii
w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie na
czele. Wielu lekarzy wzbogaci³o swoje do�wiad-
czenia lekarskie. Uwa¿am, ¿e nasze sympo-
zja mia³y olbrzymie znaczenie przy tworzeniu
nowych kierunków studiów w Uniwersytecie
Rzeszowskim, pielêgniarstwa i po³o¿nictwa.

Do sukcesów naszych spotkañ zaliczam tak¿e
wypracowanie klarownego modelu wspó³pracy
z firmami farmaceutycznymi, produkuj¹cymi
i dystrybuuj¹cymi sprzêt i aparaturê medyczn¹,
oraz z wydawnictwami medycznymi.

Kontynuowanie naszych spotkañ naukowych
mo¿liwe jest dziêki przychylno�ci sponsorów.
Wszystkim promotorom i darczyñcom ser-
decznie dziêkujemy.

Rzeszowskie Dni Gastroenterologii to tak¿e
integracja. M.in. temu celowi przy�wieca orga-
nizowana corocznie �Biesiada Rzeszowska�,
której towarzysz¹ wystêpy artystyczne. W bie-
¿¹cym roku mieli�my wielk¹ przyjemno�æ go-
�ciæ zespó³ m³odych ukraiñskich bandurzystek.
Dodatkowym �smaczkiem� tegorocznej �Bie-
siady� by³y elementy my�liwskie, z faszerowa-
nym dzikiem w³¹cznie. W czê�ci oficjalnej �Bie-
siady�  Wojewoda Podkarpacki, Prezydent
Miasta Rzeszowa i Rektor Uniwersytetu Rze-
szowskiego uhonorowali naszych wybitnych
wyk³adowców. Niezwyk³ym prze¿yciem dla pi-
sz¹cego te s³owa by³o otrzymanie Medalu Pio-
nierów, upamiêtniaj¹cego 150. rocznicê powsta-
nia krakowskiej, uniwersyteckiej fizjologii � za
popularyzacjê badañ i osi¹gniêæ gastroentero-
logii w�ród lekarzy praktyków ziemi rzeszow-
skiej, za doskona³¹ organizacjê X Jubileuszo-
wych Rzeszowskich Dni Gastroenterologii, za
wieloletni¹ wiê� i wspó³pracê z akademickimi

prof. UR dr hab. n. med. Wrzes³aw Romañczuk, przewodni-
cz¹cy Komitetu Organizacyjnego Rzeszowskich Dni Gastro-
enterologii

o�rodkami gastroenterologicznymi, który wrê-
cza³ mi osobi�cie prezes Polskiego Towarzy-
stwa Fizjologów (a zarazem mój akademicki
nauczyciel) � Pan Profesor S. Konturek.

Zaproponowana formu³a rzeszowskich spo-
tkañ � wyk³ady o wybitnie szkoleniowym cha-
rakterze, skierowane do lekarzy ró¿nych spe-
cjalno�ci, zajmuj¹cych siê gastroenterologi¹
praktyczn¹, �frontow¹�, oraz dyskusje, niekie-
dy bardzo emocjonalne i burzliwe (a przez to
niew¹tpliwie twórcze) � sprawdzi³a siê. Rangê
imprezy podkre�laj¹ otrzymane punkty edu-
kacyjne (12 pkt PTGE, 20 pkt PTGH¯Dz, 20
pkt TIP, 15 pkt PTP i 15 pkt ORL w Rzeszowie)
oraz wypowiedziane na zakoñczenie sympo-
zjum s³owa przewodnicz¹cych Polskiego To-
warzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towa-
rzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i ̄ ywie-
nia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego. Z jednej strony to wielki splen-
dor dla organizatorów, z drugiej za� � wyzwa-
nie do kontynuowania sympozjów w Polsce
po³udniowo-wschodniej w latach nastêpnych,
na poziomie nie gorszym jak w roku bie¿¹-
cym. Nie zamierzamy poprzestawaæ na tym,
co dotychczas uda³o siê osi¹gn¹æ. W przy-
sz³ym roku � znany ju¿ jest termin kolejnych XI
Rzeszowskich Dni Gastroenterologii (6�7 X
2005 r.) pragniemy m.in. zorganizowaæ sesje
plakatowe, byæ mo¿e tak¿e sesje dla pielêgnia-
rek. Oficjaln¹ pieczê nad sympozjum przej¹³
Uniwersytet Rzeszowski, ale wspó³organizato-
rem pozostanie Stowarzyszenie Przyjació³
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Chwila przerwy w obradach i czas na pami¹tkowe zdjêcie
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Beata Obertyñska (18.07.1898�21.05.1980),
córka m³odopolskiej poetki Maryli Wolskiej, do wy-
buchu II wojny �wiatowej opublikowa³a piêæ to-
mów wierszy i prozy, które wesz³y w sk³ad �Bi-
blioteki Medyckiej� Pawlikowskich.

Zes³ana do Rosji, prze¿y³a, a jej los u³o¿y³ siê
w sposób typowy dla znacznej grupy naszych
rodaków skazanych na wygnanie. Pisa³a ca³y
czas, nawet w najtrudniejszych okresach swego
¿ycia. Pocz¹tkowo by³y to utwory zaliczane do
kategorii poezji ¿o³nierskiej. Szybko sta³a siê au-
tork¹ popularn¹ w�ród emigrantów. Na emigracji
te¿, z dala od ojczyzny, od ukochanego Lwowa,
dope³ni³ siê jej los.

Poezja Obertyñskiej ma bardzo silny klimat na-
strojowo�ci, oparta jest w znacznej mierze na
wspomnieniach, konkretna, dok³adna i precyzyj-
na w opisach. To tak¿e liryka o silnym akcencie
religijnym. W stylu niekiedy zbli¿ona do dokonañ
poetyckich charakteryzuj¹cych twórczo�æ matki.

Obertyñska jest równie¿ autork¹ ksi¹¿ek pro-
zatorskich, w�ród których na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ te utwory, które wyros³y z jej bolesnych
prze¿yæ na terenie Rosji.

W osiemdziesiêciolecie debiutu poetyc-
kiego oraz z okazji zbli¿aj¹cej siê dwudzie-
stej pi¹tej rocznicy �mierci poetki Zak³ad
Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Fi-
lologii Polskiej UR zorganizowa³ konferen-
cjê naukow¹ pod has³em Twórczo�æ literac-
ka Beaty Obertyñskiej. Monograficzny cha-
rakter sesji spowodowa³, ¿e organizatorzy
zdecydowali siê na jednodniowe obrady
w dniu 25 pa�dziernika 2004 roku.

Badacze z ró¿nych o�rodków polonistycznych
w kraju sw¹ refleksj¹ naukow¹ objêli ca³y niemal
dorobek literacki Beaty Obertyñskiej, zarówno jej
twórczo�æ liryczn¹ od debiutu poetyckiego w �S³o-
wie Polskim� (1924), poprzez wiersze ze zbiorów
miêdzywojennych: Pszczo³y w s³oneczniku (1927),
O Braciach Mro�nych (1930), G³óg przydro¿ny
(1932), Klonowe motyle (1932), czy tomów opu-
blikowanych na obczy�nie: Otawa. Wiersze daw-
ne i nowe (1945), Ballada o chorym ksiê¿ycu
(1959), poemat Plebania, której nie by³o (1971),
Miód i pio³un (1972), Grudki kadzid³a (1987); do-
robek prozatorski: Gitara i tamci (1926), Fausty-
na (Jerozolima 1943) oraz Oamô (wybór W. Li-
gêzy, Warszawa 2001); próby dramaturgiczne
w postaci jednoaktówki Anio³ w knajpie (1977); po
ksi¹¿kê wspomnieniow¹: W domu niewoli (wyda-
n¹ pod pseudonimem Marta Rudzka, Rzym 1946)

Twórczo�æ literacka
Beaty Obertyñskiej

i Wspomnienia (obejmuj¹c¹ tak¿e pamiêtniki matki
Maryli Wolskiej, zatytu³owane Quodlibet, 1974).

W trakcie intensywnych obrad wyg³oszono piêt-
na�cie referatów. Kolejno by³y to nastêpuj¹ce oso-
by oraz prezentowane przez nie tematy: prof. dr
hab. Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)
� Krêgi wyobra�ni rustykalnej Beaty Obertyñskiej,
mgr Zofia Bartecka-Prorok (Krosno) � Poetyc-
kie figury niespe³nienia. Motyw dziecka w liryce, mgr
Andrzej Ga³owicz (Krosno) � Trwa³o�æ przemija-
nia. O poemacie �Plebania, której nie by³o�, dr Do-
rota Heck (Uniwersytet Wroc³awski) � Homo me-
ditans. O twórczo�ci Beaty Obertyñskiej, dr Alicja
Jakubowska-O¿óg (Uniwersytet Rzeszowski) �
Wspomnienie domu, dr Anna Jamrozek-Sowa
(Uniwersytet Rzeszowski) � £yczakowskie epita-
fium. O dramacie �Anio³ w knajpie�, prof. dr hab.
Stanis³aw Jaworski (Uniwersytet Jagielloñski) �
Beata Obertyñska � formy pragnienia, prof. dr hab.
Krzysztof Krasuski (Uniwersytet �l¹ski) � Kryty-
ka i eseistyka literacka Beaty Obertyñskiej, prof. dr
hab. Wojciech Ligêza (Uniwersytet Jagielloñski)
� Beaty Obertyñskiej podró¿ do Portugalii, dr Ze-
non O¿óg (Uniwersytet Rzeszowski) � Wiersze-
modlitwy, dr Agata Paliwoda (Uniwersytet Rze-
szowski) � ��cigaæ b³êdne ogniki po moczarach

wyobra�ni...�. Uwagi o prozie fabularnej, dr Anna
Wal (Uniwersytet Rzeszowski) � �Sny pociête, po-
prute, pozszywane...�. O motywach onirycznych
w poezji, dr Jan Wolski (Uniwersytet Rzeszowski)
� Drzewa Beaty Obertyñskiej, dr Beata Tarnow-
ska (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie)
� Blekot, lulek, szalej. Motywy ro�linne w poezji Be-
aty Obertyñskiej. Szczególny walor poznawczy mia³
dla uczestników konferencji i przys³uchuj¹cych  siê
obradom studentów polonistyki specjalnie na ni¹
nades³any tekst wspomnieniowy autorstwa sio-
strzeñca poetki i kuratora jej spu�cizny, pana Ka-
spra Pawlikowskiego z Kanady, zatytu³owany po
prostu Wspomnienia o Beacie Obertyñskiej.

Dyskusje i kuluarowe ich dope³nienia pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e dzie³o literackie tej jednej z ciekaw-
szych postaci polskiej literatury emigracyjnej wy-
kazuje zadziwiaj¹c¹ ró¿norodno�æ i wci¹¿ jesz-
cze stanowi obszar nie w pe³ni objêty historycz-
noliterackim namys³em. Wolno te¿ przypuszczaæ,
¿e ksi¹¿ka, która niebawem siê pojawi, bêdzie
tyle¿ materialnym domkniêciem relacjonowanej
konferencji, co da asumpt do dalszych intensyw-
niejszych badañ twórczo�ci Beaty Obertyñskiej.

Beata Obertyñska, Londyn 1974 r. (fot. ze zbiorów Kaspra Pawlikowskiego)

Jan Wolski

dr Jan Wolski, Instytut Filologii Polskiej UR
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Spotykamy ich, gdy spiesz¹ do studentów na wyk³ady czy konwersatoria. Wiemy, ¿e pisz¹ uczone ksi¹¿ki i artyku³y. S¹ w�ród nich historycy literatury,
jêzykoznawcy, socjologowie i pedagodzy... Wszyscy s¹ pracownikami naszego Uniwersytetu � niektórzy na pocz¹tku kariery naukowej, inni u szczytu,
jeszcze inni oswajaj¹ siê ju¿ z my�l¹ o emeryturze. £¹czy ich jeszcze jedno � droga, a w³a�ciwie drogi odkrywania prawdy. Ich twórczo�æ �wiadczy o tym,
¿e w zg³êbianiu istoty bytu nie sposób kierowaæ siê jedynie rozumem. �wiat chêtniej odkrywa swe tajemnice tym, którzy próbuj¹c go poj¹æ, pozwalaj¹ doj�æ
do g³osu wra¿liwo�ci, intuicji, emocjom.
Przyjrzyjmy siê, jak o bliskich ludziach, niezwyk³ych prze¿yciach i wa¿nych w ¿yciu chwilach pisz¹ mistrzowie nastroju � poeci. Wczytuj¹c siê w ich s³owa,
dylemat o�wieconych i romantyków, co bardziej s³u¿y poznaniu: czucie i wiara czy mêdrca szkie³ko i oko, pozostawmy nierozstrzygniêty.
Piotr ¯bikowski

Moim niezapomnianym Kole¿ankom i Kolegom � polonistom
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z lat 1951�1955

na okoliczno�æ Zjazdu zwo³anego w piêædziesi¹t¹ rocznicê
rozpoczêcia przez nas studiów � jako jeden z wielu

wiersz ten po�wiêcam

Po latach piêædziesiêciu

Jak ptaki wêdrowne na wyraj
lec¹ce
u schy³ku d³ugiego lata
po �ladach m³odo�ci wrócili�my raz jeszcze
po¿egnaæ pamiêci¹ i sercem
swe gniazdo.

Czas naznaczy³ ka¿dego z nas
ale nie przeinaczy³
i przesz³o�æ nikomu nie stanê³a na drodze
w nieustaj¹cym akcie rozpoznañ.

Bo by³ to powrót zbiorowy
do �ród³a
rodowej to¿samo�ci
i wyzwanie rzucone ludzkiemu przemijaniu
i rozpamiêtywanie czasu
z ufno�ci¹ i nadziej¹
jak przysta³o ludziom odwa¿nym.

Rozpoznawali�my uwa¿nie wokó³
miejsca znane od lat
i zapamiêtanych pod powiekami ludzi
czujnie
wewnêtrznym dotykiem
sprawdzali�my samych siebie.

I nasta³a pewno�æ
potrzebna jak chleb i powietrze
ze starych murów p³yn¹ca i od nauczycieli
nie jeste�my nasieniem
przyniesionym na tê ziemiê przez obce wiatry
nie jeste�my lud�mi znik¹d
jeste�my jak nici mocne choæ niewidoczne
wplatane od dziesiêcioleci
w przêdzê polskiej historii.

(pa�dziernik 2001)

[z tomu: Po w³asnych �ladach]

Stanis³aw D³uski

Dlaczego Ty na koñcu �wiata

Pytasz mnie pijanego
dlaczego ja i ty
wytrze�wia³em
tyle piêknych i cholernie
inteligentnych czarownic
nawiedza moj¹ rze�niê
nie jestem diab³em
ani ¿adnym demonem
pokocha³em Twoje
dobre serce i rzêsy
w³osy pokrêcone
przez upad³ego anio³a
masz jest Co�
co okre�la bezradno�æ
mojego wyboru
chce mi siê znowu
wstawaæ o �wicie
s³uchaæ skowronka
nad moimi powiekami
smakuje mi mleko
poranne z jajkiem
to Co� mnie obudzi³o
przegranego bubka
pobitego przez dni
moja bezdomno�æ
zakwit³a naszym domem

(3 grudnia 2003 r.)

[z tomu: Lamentacje syna ziemi i ulicy]

STRONY DLA POETÓW

Poetyckie nostalgie
Krystyna Strycharz
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Stach O¿óg

Syn

Siedzia³a samotnie z wyci¹gniêt¹ d³oni¹
Strupami warg rodzi³a
Modlitwê

Ka¿dy
nachyla³ siê i patrzy³
Wyjmowa³ drobne u�miechy
p³aci³
I tak by³o codziennie

A¿ kiedy� przechodzi³ ma³y
ob³¹kany ch³opiec Klêkn¹³
i poca³owa³ jej d³oñ

�miali siê ¿e ma³y ¿e
poca³unkiem nie rozumie d³oni
Patrzy³a na niego
I zaraz wszepta³a go w siebie
na zawsze

P³akali

By³a chyba szczê�liwa

[z tomu: Imiê z wczoraj]

Zdzis³aw Wawrzyniak

Czemu

Deszcze, wiatry, �niegi.
Czasy pochmurne, chocia¿
Chwile z³ociste.
B³êkit dzikiego nieba.
Woda szalona.
Ksiê¿yc kobiecy, czyli luna.
Oczy przenikaj¹.
S³oñce bezwstydnie wstaje.
Powrót pragnieñ.
Czemu �wiêty Anzelm
Wyprowadza istnienie
Z bezchmurnej doskona³o�ci?

(listopad 2004)

STRONY DLA POETÓW
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Alicja Ungeheuer-Go³¹b
             Matce

                *
ju¿ ciê tutaj nie ma
choæ podchodzisz do okna
szuraj¹c kapciami
i wpatrujesz siê cicho
w jesienny ogród

nie ma ciê
odszed³ gdzie� kolor w³osów
i blask oczu
sprê¿ysta skóra zwiotcza³a i zwiêd³a
dowcipny jêzyk
zamieni³ siê w be³kot

w zmarszczonym czole
odkrywasz �wiatu
ca³e
piek³o
¿ycia

nie ma ciê tutaj

znajdujê ciê w sobie
uk³adam skrzêtnie
zatracony obraz
z odleg³ych wspomnieñ
smaków i zapachów
spojrzeñ przelotnych
z ciep³ych i miêkkich
dotkniêæ

sk³adam poma³u
tw¹ prawdziw¹ postaæ

[z tomu: Kêsy ¿ycia]

STRONY DLA POETÓW

Janusz Homplewicz

Chmury IV

Niebo mówi cisz¹
poucza chmurami
wichur¹ krzyczy...

G³êbia b³êkitnej przestrzeni,
nawet ta coraz bardziej niebieska �
to im nic nie mówi!
Trzeba kszta³tem na nich wrzasn¹æ:
koñmi, smokami, zjawami, twarzami,
rze�biarzem chmur poraziæ!

Cisza powietrzem stoj¹cym dzwoni,
tak bij¹ w³a�nie dzwony pamiêci �
rozwieszanej, rozwiewanej a p³yn¹cej tam
woalkami, frêdzlami lub nawa³nic¹ chmur.
Ta ich cisza lekcjê daje, ka¿e lekcewa¿yæ
bieg i pêd, chocia¿ same lecieæ musz¹...

Jak Tatarzy ³aw¹ chmury nadlatuj¹,
szyb latarnie gasz¹, tam pod sob¹
aba¿urem cienia przes³aniaj¹ wszystko,
nawet wiatr wlaz³ do budy i cicho siedzi.
Zamilk³y ptaki, zamar³y g³osy i strumienie,
bo szacunek przed tym chórem, co tu wejdzie.

A¿ zygzakiem pêk³y chmury,
rozdar³ siê wyrzut piorunem,
dreszcze deszczy przesz³y przez plecy...
Mo¿e tam urwa³a siê cierpliwo�æ
i wymkn¹³ siê taki r¹bek Mocy?
Mo¿e Kto� chcia³ tu co� powiedzieæ?

Walca lubi¹ tañczyæ ob³oki, parami,
bia³e suknie pañ siê pow³ócz¹, czarne fraki panów wiatr rozwiewa,
ogromniej¹ pierwsze pary, widaæ misterno�æ koronek...
lecz nie dotrzymuj¹ kroku, za³amuj¹ siê sylwetki,
w zniechêceniu siê rozesz³y, ju¿ ich nie ma...
jaka szkoda, jakie zmienne, i tam te¿.

Nie ma w chmurach nienawi�ci,
w zgodzie i mi³o�ci zbli¿aj¹ siê i jednocz¹ �
zawsze w s³oñcu! Bo gdy w cieniu � rozpaczaj¹:
szaro�æ, o³ów, deszcz i zi¹b � to ich p³acz,
a przy wschodzie i zachodzie siê wystroj¹ w czerwieñ,
w z³oto, br¹z, pomarañcz � zachwycone; sk¹d to znamy?

Niebo mówi cisz¹
poucza chmurami
wichur¹ krzyczy...

(Rzeszów, 20�21 maja 2004 r.)
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Arkadiusz Tuziak

        Mamie

Jesieñ

W po¿ó³k³ych welonach li�ci
bia³e brzozy jak �lubne panny stoj¹
w objêciach wiatru nie�mia³e
lecz ju¿ ¿adnej z nich
ptak nie poprosi do tañca
bo listopad jak smutny fryzjer
koñczy dzie³o o przydro¿ny kamieñ
ostrz¹c brzytwê zmierzchu

Dawno ju¿ dojrza³y ¿urawiny
i ostyg³y wrzosowiska
le�ne ³¹ki oniemia³y
teraz ich wielkie puste misy
zwiastuj¹ czas rych³ego postu

Zimny strumieñ w ostatni¹ podró¿
zabiera opad³e tej nocy li�cie
t³uste warkocze redlin
troskliwie deszcz obmywa
dzieñ po dniu
nim zmêczona ziemia
u³o¿y siê do snu
w bia³ym ³o¿u grudnia

[z tomu: Tym czasem]

STRONY DLA POETÓW

Marian Malikowski

Wigilia 1984 r. w Gogolowie

Zebrani dzi� czekamy
W ¿a³obie i skupieniu
Aby� dzi� przyszed³ do nas
Pocieszy³ w udrêczeniu

Przyjd� do nas, poka¿ siê dzisiaj
Daj jaki� znak o sobie
Aby�my zapomnieli
¯e teraz jeste� w grobie

Przyniós³by� siana na sto³y
Na Wigilijn¹ Wieczerzê
Uklêkliby�my wszyscy
Razem zmówili pacierze

Prosiliby�my Boga
Aby w ³askawej chwili
Daæ raczy³ wszystkim w zdrowiu
Doczekaæ nastêpnej Wigilii

Ty jednak ju¿ nie przyjdziesz
Ju¿ nie zasi¹dziesz z nami
Do Wigilijnej Wieczerzy
Bêdziemy spo¿ywaæ sami

Do�æ siê ju¿ natyra³e�
Nie siad³e� jednej chwili
Wiecznie tak zagoniony
(My�my to te¿ cenili)

Szumi¹ Ci lipy cmentarne
Otaczaj¹ce Ciê ko³em
Sosny i jod³y w Kamieñcu
Olchy i buki za Dzio³em

Odszed³e� od nas tak nagle
W pe³ni i si³, i zdrowia
Nie zd¹¿y³e� powiedzieæ
Choæ straszne to by³yby s³owa

P³on¹ Ci znicze codziennie
Troskliwie przez nas palone
Lecz czy to zmieni cokolwiek
Czy z³¹czy, co roz³¹czone?

[z tomu: Kardiogram II]
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Wielokulturowe �rodowisko
historyczne Lwowa
w XIX i XX wieku

We wrze�niu 2004 r. odby³a siê kolejna ju¿ konfe-
rencja naukowa po�wiêcona lwowskiemu �rodo-
wisku historycznemu w XIX i XX wieku. To, jak
i dwa wcze�niejsze spotkania zosta³y zorganizowane
przez Zak³ad Historii Historiografii i Metodologii Historii
Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod
patronatem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego �
prof. dra hab. W³odzimierza Bonusiaka.

Inicjatorem tych spotkañ by³ prof. dr hab. Jerzy Ma-
ternicki, który jest jednocze�nie twórc¹ i kierowni-
kiem Miêdzynarodowego Zespo³u Badawczego �Wie-
lokulturowe �rodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX
w.� W jego sk³ad wchodzi wielu badaczy polskich
i ukraiñskich.

W obradach III konferencji wziê³o udzia³ blisko 50
historyków reprezentuj¹cych o�rodki polskie (Gdañsk,
Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, £ód�, Poznañ,
Rzeszów, Szczecin, Toruñ, Warszawê) i  ukraiñskie
(Drohobycz, Iwanofrankowsk, Lwów). Uczestnicy
konferencji wys³uchali w ci¹gu dwóch dni 24 referatów
i komunikatów. Ostatnim punktem konferencji by³o ze-
branie Zespo³u badawczego.

W pierwszym dniu obrad referaty i komunikaty doty-
czy³y zagadnieñ ogólnych, metodologicznych i warsz-
tatowych oraz  spraw lwowskiego �rodowiska histo-
rycznego w latach 1800�1918. Pierwszy z referentów
prof. dr hab. W³adys³aw A. Serczyk zaprezentowa³
szczególne miejsce Lwowa w �wiadomo�ci historycz-
nej wspó³czesnego spo³eczeñstwa polskiego. Prof. dr
hab. J. Maternicki uzasadni³ potrzebê odej�cia od ter-
minu funkcjonuj¹cego w polskiej historiografii �lwow-
ska szko³a historyczna� na rzecz lwowskiej szko³y
Ksawerego Liskego. Z wyst¹pieniem tym korespon-
dowa³ referat wyg³oszony przez dra Tomasza Pa-
welca, który skoncentrowa³ siê  na odpowiedzi na
pytanie: które z pojêæ � szko³a czy �rodowisko � jest
adekwatne dla okre�lenia grupy historyków pracuj¹-
cych we Lwowie w XIX i na pocz. XX wieku. Te dwa
ostatnie referaty spotka³y siê z du¿ym zainteresowa-
niem, o czym �wiadczy³a pó�niejsza dyskusja. Pierw-
sz¹ czê�æ obrad koñczy³o wyst¹pienie prof. dr hab.
W³adys³awy Szulakiewicz po�wiêcone �ród³om ar-
chiwalnym do badania losów lwowskich historyków
o�wiaty i kultury w okresie miêdzywojennym.

Kolejne wyst¹pienia  dotyczy³y historiografii lwow-
skiej w okresie o�wiecenia i romantyzmu. Doc. dr
Michaj³o Kril  omówi³ badania historyczne we Lwo-
wie na prze³omie XVIII i XIX wieku. Mgr Agnieszka
Kawalec przedstawi³a historyka Franciszka Siarczyñ-
skiego jako badacza epoki Zygmunta III, dr Dorota
Malczewska-Pawelec omówi³a w¹tki �l¹skie w twór-
czo�ci Karola Szajnochy. Z kolei dr Pawe³ Sier¿êga
przedstawi³ pogl¹dy Henryka Schmitta na dzieje Li-
twy.

Sesja popo³udniowa  po�wiêcona by³a kolejnym epo-
kom: pozytywizmowi i neoromantyzmowi. Rozpocz¹³

j¹ prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak, prezentuj¹c pol-
skie tematy w historiografii ukraiñskiej na pocz¹tku XX
wieku. Nastêpnie asp. Oksana Ruda omówi³a stosu-
nek polskich historyków z Lwowa do ukraiñskiego
odrodzenia narodowego na prze³omie XIX i XX wieku.
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko przedstawi³ z kolei
zmiany w pogl¹dach Franciszka Rawity-Gawroñskie-
go na Ukrainê i stosunki polsko-ukraiñskie. Dwa kolej-
ne referaty dotyczy³y czasopi�miennictwa. Doc. dr
Witalij Telwak omówi³ historiografiê ukraiñsk¹ na ³a-
mach �Kwartalnika Historycznego� w latach 1887�
1914, za� dr Alfred Toczek  przedstawi³ czasopi-
�miennictwo historyczne we Lwowie w latach 1860�
1918. Nastêpnie dr Stefan Ciara omówi³ rozwój i zna-
czenie nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie
Lwowskim do 1918 roku.

Pierwszy dzieñ obrad koñczy³y referaty po�wiêco-
ne dzia³alno�ci naukowej i pogl¹dom historyków lwow-
skich tworz¹cych w okresach neoromantycznym
i pó�niejszym. Prof. dr hab. Wac³aw Wierzbieniec
zaprezentowa³ sylwetkê Majera Ba³abana, historyka

pochodzenia ¿ydowskiego; prof. dr hab. Andrzej Mei-
ssner � Antoniego Danysza, historyka wychowania;
prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz zaj¹³ siê dziejami Cha-
zarów w badaniach Adama Szel¹gowskiego, za� dr
Violetta Julkowska obrazem przesz³o�ci w pracach
historycznych i literackich W³adys³awa £oziñskiego.

W drugim dniu obrad wyst¹pi³o sze�ciu referentów.
Prof. dr hab. Rafa³ Stobiecki przedstawi³ metaforê
Polski jagielloñskiej w twórczo�ci Ludwika Kolankow-
skiego; dr Jolanta Kolbuszewska zaprezentowa³a
lwowskiego historyka kultury Jana Pta�nika, natomiast
doc. dr Wasyl Pedycz badacza historii Ukrainy �
Myrona Kordubê. Dr Katarzyna B³achowska skon-
centrowa³a siê na obecno�ci dziejów  Rusi w bada-
niach historyków lwowskich dwudziestolecia miêdzy-
wojennego, za� doc. dr Oleh Paw³yszyn omówi³ za-
interesowania �rodowiska lwowskiego dziejami Cer-
kwi obrz¹dku wschodniego. Ostatni referat wyg³osi³a
dr Joanna Pisuliñska,  prezentuj¹c sprawê obsadze-
nia katedry historii Polski na Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza w 1936 roku.

Na zakoñczenie konferencji odby³o siê zebranie Miê-
dzynarodowego Zespo³u Badawczego. Dyskutowano
o  kolejnej � IV konferencji po�wiêconej historiografii
lwowskiej. Odbêdzie siê ona we wrze�niu 2005 roku
we Lwowie. Rozmawiano równie¿ o zamierzeniach
badawczych i wydawniczych. Do tej pory opubliko-
wano materia³y obu wcze�niejszych konferencji pod
wspólnym tytu³em �Wielokulturowe �rodowisko histo-
ryczne Lwowa w XIX i XX w�. (t. I pod red. J. Mater-
nickiego, Rzeszów 2004; t. II pod red. J. Maternickie-
go i L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2004).

Joanna Pisuliñska

dr Joanna Pisuliñska, Instytut Historii UR

KONFERENCJE NAUKOWE
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W dniach 26�29 wrze�nia 2004 r. z inicjatywy pra-
cowników Zak³adu Edukacyjnych Zastosowañ Tech-
nologii Informacyjnych Instytutu Pedagogiki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego oraz Zak³adu Pedeutologii Wy-
dzia³u Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,  a tak¿e cz³onków
Komitetu Naczelnego ISATT (The International Study
Association for Teachers and Teaching) odby³a siê
Miêdzynarodowa Konferencja Regionalna �Pro-
cesy globalizacji a kszta³cenie nauczycieli. Spoj-
rzenie miêdzykulturowe�. Komitetowi Naukowe-
mu przewodniczy³ rektor UR prof. dr hab. W³odzi-
mierz Bonusiak. W sk³ad Komitetu weszli tak¿e
prof. dr hab.Stanis³aw Dylak (UAM Poznañ), prof.
Michael Kompf (ISATT), dr Pam Denicolo (ISATT),
dr Ryszard Pêczkowski, dr Marta Wroñska i ks. dr
Janusz Mi¹so (wszyscy  z UR).

Honorowy patronat nad konferencj¹ objêli:
minister spraw zagranicznych RP W³odzimierz
Cimoszewicz,  wojewoda podkarpacki Jan Kurp
i marsza³ek województwa podkarpackiego Le-
szek Deptu³a.

W konferencji wziê³o udzia³ 115 przedstawicieli ró¿-
nych o�rodków akademickich, w tym 38 uczestników
z 15 pañstw (Kanada, USA, Islandia, Anglia, Finlan-
dia, S³owenia, Czechy, Niemcy, Ukraina, Litwa, £o-
twa, Bia³oru�, Rosja, Bu³garia, Wêgry).

Obecno�æ go�ci z Polski i zagranicy przyczyni³a siê
do kreowania twórczej atmosfery wspó³pracy, by³a tak-
¿e inspiracj¹ do naukowych analiz teoretycznych i em-
pirycznych w kontek�cie podjêtej tematyki konferencji.

Celem konferencji by³o stworzenie nauczycielom
i badaczom nauczycieli z ró¿nych krajów mo¿liwo�ci
spotkania, wspólnej pracy i wymiany do�wiadczeñ.
Podjêto te¿ problematykê filozofii my�lenia, pracy
i kszta³cenia nauczycieli z krajów dawnego bloku
wschodniego. Odby³a siê te¿ prezentacja teorii i prak-
tycznych rozwi¹zañ dotycz¹cych zawodu nauczy-
ciela i systemu kszta³cenia nauczycieli. Dyskutowano
o oczekiwaniach wobec nauczycieli i systemu kszta³-
cenia nauczycieli w kontek�cie globalizacji ¿ycia poli-
tycznego, gospodarczego, spo³ecznego i kulturowe-
go. Sympozjum by³o te¿ miejscem dyskusji o stowa-
rzyszeniach nauczycieli i ich roli w rozwi¹zywaniu
problemów edukacyjnych spo³eczno�ci lokalnych.
Podjêto równie¿ pomys³  opracowania wspólnych pro-
jektów edukacyjnych dotycz¹cych spo³eczno�ci lo-
kalnych.

 Obradowano w 5 sekcjach tematycznych: 1. Na-
uczyciel wobec wspó³czesnych problemów eduka-
cyjnych. 2. Profil zawodowy nauczyciela � kszta³ce-
nie i rozwój. 3. Spo³eczne, kulturowe i organizacyjne
konteksty pracy nauczyciela. 4. Nauczyciel wobec
miêdzynarodowych aspektów kszta³cenia. 5. Media
i technologie informacyjne jako �rodowisko eduka-
cyjne. Obrady odbywa³y siê w trzech jêzykach: pol-
skim, angielskim i rosyjskim. Sprawno�æ organiza-
cyjna i bezproblemowy przebieg konferencji to za-

s³uga profesjonalnych t³umaczy oraz naszych stu-
dentów, którzy dobrze radzili sobie z trudn¹ �sztuk¹
konwersacji�.

Wyg³oszono ogó³em 96 referatów, przy czym �
w opinii uczestników � �hitami� merytorycznymi, sta-
nowi¹cymi swoist¹ �ucztê intelektualn¹� dla odbior-
cy by³y trzy wst¹pienia w sesjach plenarnych (prof.
M. Kompf � Brock University, Kanada, Ukryte kosz-
ty globalnej edukacji; prof. I. Sipakowa � Saratov
State University, Kursy dla nauczycieli angielskiego
we wspó³czesnej Rosji; prof. dr hab. Stanis³aw Dy-

lak � UAM Poznañ, Nauczyciel w kontek�cie polity-
ki o�wiatowej � niezale¿ny profesjonalista czy na-
jemnik?)

Konferencja zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem na-
ukowym i organizacyjnym. Potwierdzeniem tego s¹
listy, jakie otrzymujemy od uczestników, ale nie tylko.
Otó¿ podjêto decyzjê o organizacji nastêpnej konferen-
cji, która odbêdzie siê w dniach 17�21 maja 2006 roku,
a jej temat zosta³ okre�lony nastêpuj¹co: Ma³e szko³y
w systemach edukacji � uczeñ, nauczyciel, �rodowi-
sko lokalne.

Wymiana my�li naukowej
o zasiêgu miêdzynarodowym

M. Wroñska, R. Pêczkowski, J. Mi¹so

KONFERENCJE NAUKOWE
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Nawi¹zano tak¿e szereg interesuj¹cych kontak-
tów, które w najbli¿szym czasie zostan¹ rozpoczête
w postaci wspólnych projektów naukowych. Zak³ad
Edukacyjnych Zastosowañ Technologii Informacyj-
nych Instytutu Pedagogiki razem z Kolegium Na-
uczycielskim w Bradford bêdzie realizowa³ projekt
badawczy dotycz¹cy efektywno�ci kszta³cenia na
odleg³o�æ, a jego niew¹tpliwym atutem bêdzie próba
spojrzenia na procesy edukacyjne z uwzglêdnieniem
ró¿nic kulturowych pomiêdzy studentami polskimi
i angielskimi.

Otrzymali�my ju¿ zaproszenie na wyjazd do Appa-
lachian State University w Stanach Zjednoczonych,
aby wspólnie przedyskutowaæ g³ówne aspekty proce-
sów kszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli amerykañskich i polskich z wykorzystaniem
wspó³czesnych technologii informacyjnych.

W ostatnim czasie otrzymali�my tak¿e za³o¿enia
projektu ICT � Minerva 2004, który bêdziemy realizo-
waæ wspólnie z The Tomas Bata University in Zlin
(Republika Czeska).

Wspó³praca z uczelniami zagranicznymi obejmuje
tak¿e  studentów. Proponowane s¹ wymiany m³odzie-
¿y  w ramach poszczególnych projektów. Umo¿liwi to
studentom nie tylko poznanie nowych obszarów edu-
kacyjnych, ale tak¿e nabywanie kolejnych do�wiad-
czeñ.

Bardzo interesuj¹co zapowiada siê wspó³praca z
Uniwersytetem w Saratowie (Rosja) w zakresie re-
alizacji wspólnego projektu obejmuj¹cego zagadnie-
nia zwi¹zane z kszta³ceniem nauczycieli jêzyków
obcych pracuj¹cych z ma³ymi dzieæmi oraz   z Uni-
wersytetem w Miñsku nad problemem pedagogicz-
nych i psychologicznych wyznaczników pracy na-
uczyciela. Podjêto te¿ decyzjê o wspó³pracy z Uni-
wersytetem w Lublanie (S³owenia) � projekt
zagadnienia kszta³cenia nauczycieli w kontek�cie jed-
nocz¹cej siê Europy.

Uczestnikom konferencji zapewniono mo¿liwo�æ
poznania dziedzictwa kulturowego w naszym regionie
� by³o  zwiedzanie Zamku w £añcucie i wycieczka do
Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej �
skansen Lasowiaków i Rzeszowiaków w Kolbuszo-
wej. Natomiast wieczorny bankiet, wieñcz¹cy obrady
pierwszego dnia, przy muzyce w wykonaniu naszych
pracowników zintegrowa³ wszystkich uczestników �
przyniós³ ze sob¹ ciekawe prze¿ycia � �zniknê³y�
bariery jêzykowe..., a na parkiecie nie by³o wolnego
miejsca!

Dziêki uprzejmo�ci Podkarpackiego Centrum Edu-
kacji Nauczycieli, które udostêpni³o swoj¹ bazê loka-
low¹, obrady odbywa³y siê w O�rodku Edukacji Na-
uczycieli i Pracowników Administracji Samorz¹dowej
w Czudcu.

Du¿a liczba zg³oszonych referatów oraz o¿y-
wiona wymiana pogl¹dów dowiod³y, i¿ spotka-
nie to by³o potrzebne. Dorobek naukowy kon-
ferencji zostanie opublikowany w formie mo-
nografii. Go�cie podkre�lali wysoki poziom
merytoryczny konferencji, ciep³¹ i ¿yczliw¹ at-
mosferê.

Nawi¹zali�my nowe, ciekawe kontakty. Z pewno-
�ci¹ bêdziemy je podtrzymywaæ i wymieniaæ siê do-
�wiadczeniami oraz �ledziæ rozwi¹zania, jakie spraw-
dzaj¹ siê w innych krajach.

dr Marta Wroñska, dr Ryszard Pêczkowski, dr Janusz Mi¹so,
Zak³ad Edukacyjnych Zastosowañ Technologii Informacyj-
nych Instytutu Pedagogiki

Adam Lizakowski, rocznik 1956, pochodzi z dol-
no�l¹skich Pieszyc. W 1981 r. postanowi³ wyemi-
growaæ. Pocz¹tkowo przebywa³ w Austrii, rok
pó�niej dotar³ do Kalifornii. W San Francisco spê-
dzi³ dziewiêæ lat, by nastêpnie osi¹�æ w Chicago,
w tym �wiatowym centrum Polonii, gdzie przeby-
wa do dzisiaj. Jego aktywno�æ literacka jest, co
najmniej, warta uwagi. Dot¹d opublikowa³ dzie-
wiêæ tomów wierszy. Po debiutanckim Caniba-
lism Poetry (1984) ukaza³y siê m.in. Chicago
miasto nadziei (1998), Z³odzieje czere�ni (1990),
Legenda o poszukiwaniu ojczyzny (2001). Kilka
tygodni temu rzeszowska �Fraza� zamie�ci³a  jego
dziennik z lat 1981�1988 pod tytu³em Zapiski znad
Zatoki San Francisco. Dodajmy, ¿e kilkakrotnie
drukowa³ na ³amach tego  kwartalnika. Jesieni¹
2000 r. odwiedzi³ tak¿e Rzeszów i spotka³ siê ze
studentami Instytutu Filologii Polskiej. By³ wspó³-
za³o¿ycielem grupy poetyckiej �Krak�, a pó�niej
innej, o nazwie �Niezap³acony rent�. Stworzy³
i redagowa³ kwartalnik literacki �Dwa Koñce Jê-
zyka�.

W 1986 r. pozna³ Czes³awa Mi³osza. Zafascy-
nowany twórczo�ci¹ Noblisty, próbuj¹cy swych
si³ jako poeta, do�wiadczaj¹cy emigranckiego
¿ycia, zacz¹³ bywaæ w domu na Nied�wiedzim
Szczycie w Berkeley. Mi³osz sta³ siê dla m³odego

Czes³aw Mi³osz
w prywatnej fotografii
Adama Lizakowskiego

Biblioteka G³ówna
Uniwersytetu Rzeszowskiego

25 X � 8 XI 2004 r.

Czes³aw Mi³osz
w Bibliotece G³ównej UR

poety mentorem, otacza³ go sw¹ ¿yczliw¹ opie-
k¹, pomaga³ w publikacjach na ³amach paryskiej
�Kultury� i �Tygodnika Powszechnego�. W trak-
cie wielu spotkañ przy ró¿nych okazjach: pry-
watnych w  domu, ogrodzie, biurze, na wieczo-
rach autorskich, podczas odczytów, Lizakowski
amatorskim aparatem robi³ zdjêcia. Bez ambicji
fotografika, raczej z chêci utrwalania chwil na
�wiat³oczu³ej ta�mie. Z czasem uzbiera³a siê ich
spora ilo�æ.

I to w³a�nie ich dora�ny charakter, brak upozo-
wania stanowi¹ najwiêkszy walor kilkudziesiêciu
fotografii zebranych na wystawie w Bibliotece
G³ównej naszego Uniwersytetu, które mo¿na by³o
ogl¹daæ miêdzy 25 pa�dziernika a 8 listopada.
Istotê tej dokumentacji trafnie oddaje tytu³ ekspo-
zycji: �Czes³aw Mi³osz w prywatnej fotografii Ada-
ma Lizakowskiego�. Wiele z prezentowanych na
niej prac odbiega od technicznej perfekcji, za-
pewne dyskusyjna mo¿e byæ kompozycja, nie-
precyzyjne operowanie �wiat³em, niemniej jed-
nak owa zwyczajno�æ, przypadkowo�æ ujêæ daj¹
wgl¹d w codzienno�æ ¿ycia i zajêæ wielkiego po-
ety. Maj¹ niezbywalny walor autentyzmu. Widzowi
daj¹ poczucie, ¿e ogl¹daj¹c je, mamy wra¿enie
kartkowania w domowym albumie rodzinnym.

WYSTAWY

Jan Wolski

dr Jan Wolski, Instytut Filologii Polskiej UR
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dr Wojciech J. Cynarski, Instytut Wychowania Fizycznego
i Zdrowotnego UR

Humanistyczny wymiar
teorii turystyki

Wojciech J. Cynarski

Z okazji 30-lecia Wydzia³u Turystyki i Rekreacji
AWF w Poznaniu Zak³ad Kulturowych Podstaw
Turystyki zorganizowa³ (w dniach 5�6 listopada
2004 r.) I Ogólnopolsk¹ Konferencjê Nauko-
w¹ pod has³em �Turystyka w humanistycz-
nej perspektywie�.

W sesji  wzi¹³ udzia³ rektor poznañskiej AWF
prof. T. Rychlewski, a pierwszemu sympozjum
przewodniczy³ prof. Lucjan Turos (WSP ZNP
Warszawa). Rozpocz¹³ g³ówny organizator im-
prezy prof. AWF M. Kazimierczak, który w swym
wprowadzeniu do obrad wskaza³ na zwi¹zki tu-
rystyki z kultur¹ � materialn¹ i duchow¹. Pierw-
szy wyk³ad nt. Turystyka w perspektywie antro-
pologicznej wyg³osi³ L. Turos � jednocze�nie hi-
storyk, pedagog i teoretyk turystyki. Zwróci³ on
uwagê zarówno na: Konfucjusza zachêty do pod-
ró¿y i dostrzeganie w nich ich funkcji poznaw-
czej; Platona my�l andragogiczn¹ i zalecenia �czy-
taj, podró¿uj, rozmawiaj z m¹drymi lud�mi�, A. Ko-
meñskiego �wychowanie do podró¿y i wycho-
wanie przez podró¿e�. Ju¿ grecka idea podró-
¿owania zawiera³a zwi¹zki z edukacj¹. Zjawisko
transgresji wystêpuje, gdy zmieniamy siê przez
wra¿enia uzyskane w podró¿y pod wp³ywem
impulsów kulturowych. Zdaniem Turosa dzieje
podró¿y wymagaj¹ jeszcze dok³adniejszego
opracowania.

Autorem referatu o semiotycznych teoriach tu-
rystyki by³ dr hab. K. Podemski (UAM Poznañ),
który nawi¹za³ do wprowadzonej przez Ch.S.
Peirce�a nauki (semiotyka, semiologia) i jego ka-
tegorii pojêciowych. W kategorii znaku �ikona�
mieszcz¹ siê fotografie i mapy, �indeksem� s¹ in-
formacje-drogowskazy, �symbol� za� to pewna
konwencja znaczeniowa. Wskaza³ na koniecz-
no�æ uwzglêdniania w teorii turystyki �wspó³czyn-
nika humanistycznego� F. Znanieckiego i na wy-
stêpuj¹cy w praktyce proces sakralizacji � prze-
kszta³cania zwyk³ych obiektów w atrakcje tury-
styczne. Turysta szuka typowych obiektów i sym-
boli danej kultury. �Spojrzenie turystyczne� mo¿e
byæ romantyczne (samotnie, z kontemplacj¹ na-
tury) lub kolektywne � w udziale grupowym,
gdzie atrakcj¹ jest towarzystwo innych ludzi. Zda-
niem Podemskiego podej�cie semiotyczne sta-
nowiæ mo¿e p³aszczyznê porozumienia humani-
stów � teoretyków turystyki. Referent zapropo-
nowa³ te¿ powo³anie periodyku, który dotyczy³-
by (humanistycznej) teorii turystyki.

Prof. S. Bosiacki (AWF Poznañ), ekonomi-
sta, w swym wyk³adzie O humanistycznej kon-
cepcji rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce
stwierdzi³, ¿e �funkcja ekonomiczna turystyki sta-
je siê fetyszem�. Uzna³, ¿e turystyka jest zjawi-

skiem wieloaspektowym, interdyscyplinarnym.
Prof. K. £astowski (UAM Poznañ), który przed-
stawi³ siê jako ekolog, zaprezentowa³ referat na
temat: Perspektywy ekologii jako wiedzy humani-
stycznej. Sformu³owa³ on nastêpuj¹c¹ definicjê:
�Turystyka to humanistyczna droga do zaznaja-
miania siê ze �wiatem przyrody i kultury, czy te¿
cywilizacji�. Mówi³ o degradacji bioró¿norodno-
�ci i tym podobnych problemach ekologii. Nie
nawi¹za³ natomiast do dorobku ekologii spo³ecz-
nej Parka, ani te¿ �ekologii umys³u� Batesona.

Sesjê plenarn¹ zamknê³o wyst¹pienie M. Ka-
zimierczaka pt. Etyka turystyki w globalnej per-
spektywie. Autor referatu przedstawi³ dylemat �
czy turystyka jest form¹ dialogu, czy te¿ wyzy-
sku? Tylko pi¹ta czê�æ ludno�ci �wiata uczestni-
czy w dzia³alno�ci turystycznej. Jaka ma byæ ety-
ka turystyki? Próbê jej sformu³owania stanowi
�Global Code of Ethics for Tourism�.

Katedra Geoturystyki przy Wydziale Górnictwa, Eko-
logii i Geotechnologii Uniwersytetu Technicznego w Ko-
szycach zorganizowa³a w Herlanach (S³owacja) miê-
dzynarodow¹ konferencjê naukow¹  na temat przy-
sz³o�ci turystyki: European Union and the Future
of Tourism Development.
Prof. G. Timèák rozpocz¹³ konferencjê referatem na-
wi¹zuj¹cym do g³ównego tematu spotkania � Unia
Europejska a przysz³o�æ rozwoju turystyki � s³owacka
perspektywa. Przewodnicz¹cymi  sesji  po�wiêconej
zwi¹zkom turystyki z rozwojem regionalnym  byli:
doc. J. Jablonská (Koszyce) i prof. C. Schejbal (Pra-
ga). Tutaj zaprezentowano referat Zorganizowana wy-
cieczka krajoznawcza � studium przypadku wycieczki
w polskie i s³owackie góry (W.J. Cynarski i K. Obo-
dyñski � UR). Autorzy opracowania przedstawili kul-
turowy wymiar  miêdzyregionalnych i miêdzynarodo-
wych kontaktów, powodowanych turystyk¹. W konfe-
rencji uczestniczyli reprezentanci 7 krajów (Cypru,
Czech, Hiszpanii, Niemiec, Polski, S³owacji i Wê-
gier), a najliczniejsz¹ grup¹ zagraniczn¹ byli  Polacy
(6 osób z AGH i 4 z UR: prof. K. Obodyñski, prof.
M. Ïurièek, mgr Anna Nizio³, która przygotowa³a
referat pt. Rola samorz¹du terytorialnego w rozwoju
turystyki w regionie w �wietle walorów turystycznych
Podkarpacia, oraz autor sprawozdania).
Konferencja by³a  okazj¹ do wymiany pogl¹dów, za-
poznania siê ze stanem badañ w kilku subdyscypli-

nach turystyki i nawi¹zania kontaktów naukowych.
Mo¿liwo�ci te umiejêtnie  wykorzysta³ prof. K. Obo-
dyñski, który nie tylko przeprowadzi³ rozmowy o wspó³-
pracy z dziekanami dwóch uniwersytetów, ale tak¿e
wynegocjowa³ umowê z Uniwersytetem w Preszo-
wie o wspó³pracy z Instytutem Wychowania Fizycz-
nego i Zdrowotnego oraz  wymianie naukowej.
Na przysz³y rok planowana jest miêdzynarodowa
konferencja w Rzeszowie pod has³em �Turystyka
wobec integracji europejskiej i globalizacji�, której
patronowaæ ma Akademia Europejska na rzecz Eu-
roregionu Karpackiego. Instytut (IWFiZ) ju¿ dzi� de-
klaruje wsparcie tej inicjatywy przez przedstawie-
nie wyników prowadzonych badañ i eksplikacji na-
ukowych. Na pewno jednym z wa¿nych tematów
rzeszowskiej konferencji bêdzie debata na temat kadr
dla szeroko pojêtej turystyki. Aktualnie kszta³ceniem
w zakresie turystyki zajmuj¹ siê szko³y wy¿sze
wszelkiego typu � ekonomiczne, techniczne, ga-
stronomiczne i rolnicze. Chyba jednak najbardziej
kompetentne w tej dziedzinie s¹ uczelnie kszta³c¹-
ce w zakresie nauk o kulturze fizycznej, a turysty-
ka jako sk³adowa kultury fizycznej powinna rozwi-
jaæ siê g³ównie pod skrzyd³ami specjalistycznych
uczelni i instytutów.

Geotur 2004: Unia Europejska
i przysz³o�æ turystyki

Herlany, 21�22 pa�dziernika 2004 r.

Obrady popo³udniowe podzielono na dwie sek-
cje tematyczne. Pierwsz¹ nt. �Antropologiczny, spo-
³eczny i aksjologiczny wymiar turystyki� poprowa-
dzi³y: dr A. Wo�niak i dr I. Kie³basiewicz-Droz-
dowska. Drugiej, po�wiêconej historyczno-kultu-
rowym i edukacyjnym aspektom turystyki, przewod-
niczy³ prof. J. Grell (AWF Poznañ). Rzeszowianie
uczestniczyli w obradach II sekcji. Z IWFiZ UR udzia³
w konferencji wziê³y 3 osoby � prof. UR dr hab.
K. Obodyñski, dr W.J. Cynarski i mgr Z. Bara-
basz. Zaprezentowano tu 9 referatów, m.in. histo-
ryk, filolog i etnograf prof. J.P. Majchrzak (PWSZ
w Sulechowie) ukaza³ historiê regionu lubuskiego
z zastosowaniem podej�cia biograficznego. Mgr
D. ¯ywiecka (AWF Poznañ) na gruncie historii sztu-
ki i w³asnych do�wiadczeñ przewodnika wycieczek
turystycznych przedstawi³a teren pogranicza Euro-
py, Afryki i Azji z ich staro¿ytnymi 7 cudami �wiata. Dr
J. Styperek (WSZ Konin) omówi³ edukacyjne funk-
cje szlaków turystycznych. Wyk³ad, który przygoto-
wali�my, pt. �Drogi turystyczne� �rodowiska sztuk
walki w Europie � szkic socjologiczno-kulturowy
wzbudzi³ zainteresowanie m.in. pani dr hab. Anny
Wieczorkiewicz (IFiS PAN), której magistrantka
pisze akurat pracê � na gruncie etnologii i antropo-
logii kulturowej � o turystyce dla studiów brazylijskiej
capoeiry. Kilka osób zada³o pó�niej seriê pytañ do-
tycz¹cych  dalekowschodnich sztuk walki.
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Nie bêdzie to tekst o muzyce wielkich kompo-
zytorów ani o piosence Zbigniewa Wodeckie-
go. Niniejsze uwagi dotyczyæ bêd¹... odmiany
nazwisk obcych. To temat nie³atwy, a regu³y
pos³ugiwania siê nazwiskami nierodzimymi s¹
do�æ skomplikowane. Mo¿e jednak wa¿niej-
sze uda siê przybli¿yæ.
Trzeba chyba zacz¹æ od lakonicznego stwier-
dzenia, ¿e nazwiska mêskie, w tym nazwiska
obce, w jêzyku polskim podlegaj¹ odmianie.
Czy wszystkie? Prawie wszystkie.
Z problemem tym stykaj¹ siê na co dzieñ pi-
sarze, naukowcy, wydawcy, dziennikarze, na-
uczyciele � ci wszyscy z racji wykonywane-
go zawodu, a tak¿e dzieci, które w szkole przy-
swajaj¹ sobie coraz trudniejsze zagadnienia
zwi¹zane z systemem fleksyjnym jêzyka pol-
skiego. By u³atwiæ ich zrozumienie, powstaj¹
opracowania z zakresu kultury jêzyka, ksi¹-
¿eczki o charakterze poradników jêzykowych
i rozliczne s³owniki z wy³uszczonymi we wstê-
pach g³ównymi zasadami poprawnego pos³u-
giwania siê jêzykiem polskim i leksemami za-
po¿yczonymi, przyswojonymi przez nasz jê-
zyk. Wspomnê o dwóch najwa¿niejszych, ci¹-
gle aktualizowanych i wznawianych. S¹ to:
Nowy s³ownik ortograficzny jêzyka polskie-
go PWN pod red. Edwarda Polañskiego i S³ow-
nik poprawnej polszczyzny PWN pod red.
Witolda Doroszewskiego lub Andrzeja Mar-
kowskiego. To niezbêdniki cz³owieka pisz¹-
cego. Kto�, kto je wnikliwie przejrzy i zapozna
siê z ich budow¹, znajdzie tam rozstrzygniê-
cie niemal ka¿dej w¹tpliwo�ci.
Ja natomiast chcia³abym siê podzieliæ uwaga-
mi, z którymi zetknê³am siê w niewielkim i nie
wszêdzie dostêpnym S³owniku wymowy i od-
miany nazwisk obcych Izabeli Bartmiñskiej
i Jerzego Bartmiñskiego. Autorzy ci pisz¹, ¿e
�obcych nazwisk � i obcych nazw w³asnych
w ogóle � uczymy siê równocze�nie z naby-
waniem wiedzy o obcej literaturze, kulturze, sztu-
ce, osi¹gniêciach nauki i cywilizacji i dlatego
w spo³ecznym odczuciu znajomo�æ popraw-
nej wymowy oraz poniek¹d odmiany nazwisk
s³ynnych pisarzy, muzyków, naukowców, re-
¿yserów, aktorów, piosenkarzy (mo¿e mniej �
sportowców i polityków) staje siê miernikiem
znajomo�ci spraw reprezentowanych przez
nosicieli nazwisk. B³êdy w pos³ugiwaniu siê na-

Zacznijmy od Bacha...
czyli o odmianie nazwisk obcych z muzyk¹ w tle
Krystyna Strycharz

zwiskami osób powszechnie znanych s¹ szyb-
ko postrzegane, ocenia siê je negatywnie jako
przejaw nieuctwa, wrêcz o�miesza�.
By ustrzec przed tym pisz¹cych, autorzy stwo-
rzyli bardzo uproszczony, ale te¿ bardzo jasny
model odmiany nazwisk obcych wed³ug sze-
�ciu grup. Umiejêtno�æ przydzielenia okre�lo-
nego nazwiska do w³a�ciwej grupy rozwi¹zuje
problem jego odmiany. Oto wyodrêbnione pa-
radygmaty fleksyjne i próba odmiany wed³ug
nich nazwisk znanych i mniej znanych muzy-
ków i kompozytorów:
Grupa I. Nazwiska mêskie z tematem za-
koñczonym na spó³g³oskê k, g, ch lub
miêkk¹, a tak¿e nazwiska nies³owiañskie
zakoñczone na -o po spó³g³osce miêkkiej
albo k, g, ch:

M. Bach Ravel
D. Bacha Ravela
C. Bachowi Ravelowi
B. Bacha Ravela
N. Bachem Ravelem
Msc. Bachu Ravelu

Zaczêli�my od Bacha. Odmiana tego nazwi-
ska jest dla nas do�æ oczywista ze wzglêdu na
du¿y stopieñ jego przyswojenia, na analogiê
z odmian¹ polskich nazw w³asnych i pospoli-
tych (np. Lach, Loch, ³ach) i brak alternacji flek-
syjnych.
Przyk³ady:
• Podczas gdy Jan Sebastian Bach (grupa I)
wiód³ swobodne, chwalebne i godne szacunku
¿ycie z dwiema kolejnymi ¿onami i dwadzie-
�ciorgiem dzieci, to przecie¿ jego najm³od-
szy syn Jan Chrystian bez ¿enady stworzy³
w Soho, w londyñskim West Endzie, swobod-
ny uk³ad z kompozytorem K.F. Ablem (grupa
II), do którego pó�niej przy³¹czy³ siê nastêpny
Bach...
Grupa II. Nazwiska mêskie z tematem za-
koñczonym w pisowni na spó³g³oskê twar-
d¹ (która w mianowniku mo¿e nie byæ wy-
mawiana) oraz nazwiska nies³owiañskie na
-o po spó³g³osce twardej:

M. Gounod Gesualdo
D. Gounoda Gesualda
C. Gounodowi Gesualdowi

B. Gounoda Gesualda
N. Gounodem Gesualdem
Msc. Gounodzie Gesualdzie

Przyk³ady:
• W koñcu uda³o siê przekonaæ Chopina (II),
by wyrzuci³ z pamiêci zarówno Delfinê, jak
i Mariê Wodziñsk¹ (z któr¹ by³ oficjalnie za-
rêczony) i zosta³ kochankiem George Sand.
• A¿ przez dwa lata zdo³ali utrzymaæ swój ro-
mans w tajemnicy przed Gesualdem (II).
Grupa III. Nazwiska mêskie s³owiañskie na
-o oraz mêskie i ¿eñskie nazwiska zakoñ-
czone w mianowniku na -a po spó³g³osce
twardej:

M. Bondarienko Smetana
D. Bondarienki Smetany
C. Bondarience Smetanie
B. Bondarienkê Smetanê
N. Bondarienk¹ Smetan¹
Msc. Bondarience Smetanie

Przyk³ady:
• W czasie procesu wysz³o te¿ na jaw, ¿e
zamieszkuj¹ce Vine Street prostytutki, powie-
siwszy klienta na drzwiach, zosta³y pó�niej
oderwane od owych usi³owañ przez cyrkow¹
defiladê, która przemierza³a ulicê � pospie-
szy³y do okna, by j¹ ogl¹daæ, a gdy przypo-
mnia³y sobie o Koczwarze (III), by³o ju¿ za
pó�no.
• Uczucia m³odego Smetany (III) przenios³y
siê z Klary na Katarzynê, przyjació³kê z dzie-
ciñstwa, w szkolnych czasach zwan¹ te¿ �Dzi-
k¹ Ka�k¹�.
Grupa IV. Nazwiska mêskie i ¿eñskie zakoñ-
czone w mianowniku na -a po spó³g³osce
miêkkiej i funkcjonalnie miêkkiej:

M. Stradella Jeritza
D. Stradelli Jeritzy
C. Stradelli Jeritzy
B. Stradellê Jeritzê
N. Stradell¹ Jeritz¹
Msc. Stradelli Jeritzy

Przyk³ady:
• W kolejnych dekadach, a nawet stuleciach
zainteresowanie barwsnym ¿yciem Stradelli (IV)
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i jego reputacj¹ uwodziciela by³o wiêksze, jak
siê zdaje, od zainteresowania jego muzyk¹.
• Puccini (V) kocha³ siê te¿ w �piewaczce
Marii Jeritzy (IV), ale nie by³ jej jedynym wiel-
bicielem.
Grupa V. Nazwiska mêskie zakoñczone na
-y, -i, -e:

M. Toskanini Fauré
D. Toskaniniego Faurégo
C. Toskaniniemu Faurému
B. Toskaniniego Faurégo
N. Toskaninim Faurém
Msc. Toskaninim Faurém

Nazwisko Fauré mo¿e pozostawaæ bez od-
miany, je�li odmieniane jest imiê, np. z Gabrie-
lem Fauré.
Przyk³ady:
• Jesieni¹ 1886 roku Elwira � nie mog¹c ju¿
d³u¿ej ukryæ ci¹¿y � opu�ci³a Narcyza Gemi-
gnianiego (V), by zamieszkaæ z Puccinim (V)
w Mediolanie, gdzie kompozytor wówczas
pracowa³.
• Gdy narzeczeñstwo Faurégo (V) zakoñczy³o
siê fiaskiem, pani Baugnies wyci¹gnê³a krót-
k¹ listê z nazwiskami trzech kolejnych kan-
dydatek: córki popularnego pisarza Oktawa
Feuilleta (I), córki s³ynnego autora francuskich
fars Georges�a Feydeau i córki znakomitego
rze�biarza Emanuela Fermieta (I).
Grupa VI. Nazwiska ¿eñskie przymiotniko-
we:

M. Danczowska ¯ubanowa
D. Danczowskiej ¯ubanowej
C. Danczowskiej ¯ubanowej
B. Danczowsk¹ ¯ubanow¹
N. Danczowsk¹ ¯ubanow¹
Msc. Danczowskiej ¯ubanowej

Warto zapamiêtaæ, ¿e w odró¿nieniu od po-
wy¿szych nazwisk obcych nazwiska ¿eñskie
polskie takie jak Kuncewiczówna czy Rodzie-
wiczówna maj¹ odmianê rzeczownikow¹ (Kun-
cewiczówna, Kuncewiczówny (nie: Kuncewi-
czównej), Kuncewiczównie (nie: Kuncewiczów-
nej), Kuncewiczównê, Kuncewiczówn¹, Kun-
cewiczównie).
Przyk³ady:
• Listy Czajkowskiego (V) do Antoniny Miliu-
kowej (VI) zosta³y zniszczone, ale z pewno-
�ci¹ próbowa³ powiedzieæ jej delikatnie, ¿e nie
jest cz³owiekiem nadaj¹cym siê do ma³¿eñ-
stwa.
• W³a�nie wtedy zaprzyja�ni³ siê z nastêpn¹
kobiet¹: Nadie¿d¹ Filaretown¹ (VI) von Meck.
Wszystkie przyk³ady obrazuj¹ce prawid³o-

we pos³ugiwanie siê nazwiskami z poszcze-
gólnych grup pochodz¹ z polskiego t³uma-
czenia ksi¹¿ki Fritza Spiegla Mi³o�ci wiel-
kich kompozytorów (Warszawa 1999). Pod-
patrywanie ¿ycia osobistego wybitnych mu-
zyków tam te¿ zaczêto od Bacha. To nie
¿adna kryptoreklama wymienionej publika-
cji, która z reszt¹ zainteresowa³aby tylko nie-
wielk¹ grupê adresatów �Gazety Uniwersy-
teckiej�. Jest to � jak sam tytu³ wskazuje �
ksi¹¿ka typowo komercyjna, wielkonak³ado-
wa, sprzedawana zarówno w ksiêgarniach,
jak i supermarketach. Tym bardziej jednak
zadziwia dba³o�æ wydawcy o poziom prze-
k³adu i redakcji tekstu. Prawid³owe formy
nazwisk s¹ jednym z wa¿nych tego wyznacz-
ników. Skoro wiêc ksi¹¿ki pisane bez jakiej-
kolwiek misji (chyba ¿e misj¹ jest rozrywka
w stylu �ksi¹¿kowe reality-show�) podlegaj¹
tak starannej redakcji, to nie powinny im ustê-
powaæ pod tym wzglêdem ¿adne inne, a w
szczególno�ci prace naukowe i popularno-
naukowe pisane i wydawane przez �rodo-
wiska uniwersyteckie.
Z moich obserwacji wynika, ¿e szczególn¹ trud-
no�æ sprawia autorom tekstów stosowanie apo-
strofu. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e apostrof jest do-
bry na wszystko i pisz¹ nieprawid³owo: Vol-
ney�a, Poe�go, Albertrandi�ego itp. Tymczasem
apostrofu u¿ywa siê tam, gdzie z przyczyn fo-
netycznych trudno jest do³¹czyæ polsk¹ koñ-
cówkê fleksyjn¹. Np. w jêzykach francuskim
i angielskim czêsto wyrazy maj¹ zakoñczenia
jedynie pisane, których siê nie wymawia. Mo¿e
to byæ -e nieme (Joyce, Laplace) albo zakoñ-
czenia: -ais, -eis, -eux (Rabelais) lub koñców-
ka -y po spó³g³osce (Fleury, Galsworthy). W³a-
�nie wtedy stosujemy apostrof (Joyce�a, La-
place�a, Galsworthy�ego).
Spo�ród nazwisk niemieckich wyja�nieñ wy-
magaj¹ te, które koñcz¹ siê na -el. Czêsto
wystêpuje w tym zakoñczeniu tzw. e rucho-
me, które zanika w odmianie (Himmel, Him-
mla, Himmlowi...). W podobnym zakoñcze-
niu -er e w przypadkach zale¿nych pozo-
staje (Roscher, Roschera, Roscherowi...).
Odstêpstwem od tego s¹ nazwiska od daw-
na w Polsce znane i dobrze przyswojone
(np. Luter, Lutra..., Sznajder, Sznajdra...).
Oczywi�cie nie mamy w¹tpliwo�ci co do
zaniku ruchomego e (bêd¹cego rezultatem
wokalizacji pras³owiañskiego jeru) w nazwi-
skach z rodzimymi rdzeniami (por. nazwi-
ska profesorów UR: Cimek � Cimka, Czu-
dec � Czudca, Lulek � Lulka).
W artykule zwróci³am uwagê jedynie na spra-
wy do�æ oczywiste. Prawd¹ jest jednak, ¿e
w zwi¹zku z odmian¹ nazwisk pojawiaj¹ siê konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Kazimierz O¿óg,

jêzykoznawca

mgr Krystyna Strycharz, Wydawnictwo UR

Niezbêdniki cz³owieka pisz¹cego

problemy wymagaj¹ce indywidualnej analizy.
Rzeszów od dawna ma szczê�cie do jêzyko-
znawców. W WSP wyk³ada³ przez wiele lat nie-
¿yj¹cy ju¿ wybitny znawca polszczyzny, g³ów-
nie staropolszczyzny, prof. Stefan Reczek, a
po nim tak¿e ju¿ nie¿yj¹ca, rozmi³owana w dia-
lektach prof. Janina Wêgier. Obecnie s¹ to chêt-
nie dziel¹cy siê rozleg³¹ wiedz¹ prof. Teresa Am-
pel i prof. Kazimierz O¿óg. Konsultowanie z nimi
trudnych problemów jêzykowych przez firmy
czy instytucje pozwoli³oby unikn¹æ niew³a�ciwych
rozstrzygniêæ czy lapsusów, które czêsto �mie-
sz¹, a niekiedy wywo³uj¹ za¿enowanie.
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Od 3 do 6 listopada w Du¿ej Auli Politechniki War-
szawskiej odbywa³y siê XI Targi Ksi¹¿ki Aka-
demickiej ATENA 2004, w których uczestniczy-
³o 70 wystawców. To ju¿ jedenasta edycja tar-
gów, stanowi¹cych najwiêkszy przegl¹d literatu-
ry naukowej i technicznej dla �rodowisk akade-
mickich. Z uwagi na brak ogólnopolskiego syste-
mu bibliografii ksiêgarskiej doroczny przegl¹d
dorobku edytorskiego oficyn uczelnianych jest
wci¹¿ niezwykle potrzebny, pozwala dotrzeæ do
wielu tytu³ów, które w inny sposób nie by³yby
zauwa¿one.
W uroczysto�ci otwarcia Targów ATENA 2004
uczestniczyli: prof. dr hab. Tadeusz Szulc, se-
kretarz stanu MENiS; prof. Micha³ Kleiber, mini-
ster nauki i informatyzacji; tak¿e Rektor Politech-
niki Warszawskiej i Rektor Uniwersytetu Warszaw-
skiego, sprawuj¹cy honorowy patronat nad t¹
imprez¹.
W dniu otwarcia Targów ATENA 2004 og³oszono
werdykt jury w Konkursie na Najlepsze Ksi¹¿ki
Akademickie. Przyznano 8 nagród i 7 wyró¿-
nieñ. Nagrodê G³ówn¹ Fundacji Kultury otrzy-
ma³o Wydawnictwo Naukowe PWN za pracê
Lucjana Pieli Idee chemii kwantowej. Nagrody
otrzyma³y równie¿: WK£, PZWL, Wydawnictwo
UMK z Torunia, Wydawnictwo Naukowe UAM

z Poznania, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroc³awskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañ-
skiego.
W ramach programu towarzysz¹cego Targom
ATENA 2004 odby³o siê szereg interesuj¹cych
spotkañ.

Lepsza passa
Krystyna Baran

Od wielu lat Targom towarzyszy dyskusja na te-
mat nielegalnego kopiowania. Piractwo � plaga
XXI wieku by³o tematem spotkania, w którym udzia³
wziêli przedstawiciele policji, wydawców, biblio-
tekarzy, a tak¿e studenci.
Po raz pierwszy podczas tegorocznych Targów
dosz³o do oficjalnego spotkania bibliotekarzy aka-
demickich z wydawcami uczestnicz¹cymi w Tar-
gach. Debatowano m.in. o tym, w jaki sposób
pogodziæ misjê bibliotek, które istniej¹ po to, aby
udostêpniaæ ksi¹¿ki, z misj¹ wydawców, których
celem jest produkcja i sprzeda¿ ksi¹¿ek � aby
interesy obu stron nie by³y ze sob¹ sprzeczne.
W trakcie Targów ATENA rozmawiano te¿ o spo-
sobach zarz¹dzania nowymi technologiami na
rynku wydawniczym publikacji naukowych i fa-
chowych oraz o potrzebie stworzenia bazy da-
nych zawieraj¹cej abstrakty z publikacji humani-
stycznych, której g³ównym odbiorc¹ ma byæ pol-
skie �rodowisko naukowe oraz studenci.
Wydawnictwo UR uczestniczy³o w tegorocz-
nej ATENIE po raz szósty. Nasze stoisko
umieszczone by³o obok Wydawnictwa Uni-
wersytetu im. M. Kopernika w Toruniu i Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem.
Sprzedali�my wiele ksi¹¿ek i przyjêli�my
du¿¹ ilo�æ zamówieñ.
Generalnie Targi odwiedzi³o znacznie wiê-
cej bibliotekarzy i ksiêgarzy ni¿ w latach
poprzednich. Zauwa¿alne by³o tak¿e spore
o¿ywienie w zakupach.

TARGI KSI¥¯KI

Ekspozycja ksi¹¿ek Wydawnictwa UR

Maria Janda z Wydawnictwa UR podczas transakcji
Krystyna Baran, Wydawnictwo UR
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Ka¿dego roku krakowskie targi bij¹ kolejne re-
kordy: liczby wystawców (326!), liczby odwie-
dzaj¹cych, imprez towarzysz¹cych oraz spotkañ
z autorami. Podczas targów przyznawane s¹
nagrody dla autorów i wydawców, rozstrzygany
jest tak¿e ranking na najlepsz¹ drukarniê krajo-
w¹.  Po raz siódmy zosta³a przyznana bardzo
ju¿ presti¿owa Nagroda im. Jana D³ugosza za
szczególne walory estetyczne ksi¹¿ki z dziedzi-
ny humanistyki.

Targi te s¹ wiêc najwa¿niejszym krajowym wy-
darzeniem na rynku ksi¹¿ki, a ¿e wyros³y z si³y
lokalnej spo³eczno�ci, udaj¹ siê znakomicie. Wy-
robiona krakowska publiczno�æ, w tym wieloty-
siêczna rzesza studentów t³umnie uczestniczy
w autorskich spotkaniach przez ca³y rok, nie tylko
w dniu �wiêta ksi¹¿ki. I nie tylko ogl¹da, rów-
nie¿ kupuje!  Podczas targów nabyæ mo¿na by³o
cenne ksi¹¿ki po naprawdê niezwykle promo-
cyjnej cenie, jak choæby s³owniki na stoisku Long-
mana.

W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli�my
w targach, niestety nie na w³asnym stoisku wy-
stawienniczym, lecz niejako �przykucniêci� do
ksiêgarni akademickiej �Libra�, z któr¹ od lat
wspó³pracujemy. Mia³o to i dobre, i z³e strony.
Dobre, bo koszt uczestnictwa by³ minimalny, z³e,
bo nie byli�my widoczni w�ród wydawnictw
uczelnianych usytuowanych w specjalnej alej-
ce. Mimo to dostrzegli nas ci, którzy ju¿ znaj¹
nasze wydawnictwa, szczególnie seryjne, jak
choæby �Galicja i jej dziedzictwo�, ale równie¿
nowi czytelnicy, którzy z ¿yczliwo�ci¹ podcho-
dzili do wydawnictw najm³odszego uniwersyte-
tu, siêgali po nowo�ci i po katalog naszych ksi¹-
¿ek. Przyjêli�my sporo zamówieñ, sporo te¿
sprzedali�my, co przy tak du¿ej liczbie wystaw-
ców i tytu³ów odebrali�my jako sukces. Zaczêli-
�my wiêc nie�le...

Pragniemy poinformowaæ, ¿e podczas
targów nast¹pi³o otwarcie I Salonu Wy-
dawców Szkó³ Wy¿szych. Inicjatywa po-
wo³ania Salonu wysz³a od Stowarzysze-
nia Wydawców Szkó³ Wy¿szych (SWSW),
którego równie¿ jeste�my cz³onkiem. Ce-
lem przedsiêwziêcia jest promocja dorob-
ku wydawniczego polskich uczelni pod-
czas najwiêkszych targów krajowych.

Po raz pierwszy zosta³y te¿ wrêczone na-
grody i nominacje na najlepszy podrêcznik
i skrypt akademicki wydany przez polsk¹ uczel-
nian¹ oficynê wydawnicz¹. Niestety, nie wy-

s³ali�my do Krakowa ¿adnej naszej ksi¹¿ki na
konkurs, mamy jednak nadziejê ¿e w przy-
sz³ym roku doczekamy siê od naszych auto-
rów podrêcznika lub skryptu spe³niaj¹cego
wymagania kapitu³y konkursu.

W tym roku pierwsz¹ nagrodê, ufundowan¹
przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, zdo-
by³ piêknie wydany przez Wydawnictwo Uniwer-
sytetu �l¹skiego podrêcznik do paleobotaniki, na-
tomiast druga nagroda trafi³a do Akademii Rolni-
czej w Poznaniu za podrêcznik Kulturotwórcza
rola lasu.

Kraków
kocha ksi¹¿ki

Anna Szyd³o

TARGI KSI¥¯KI

O targach, o Krakowie, o tym, jak wszystkie dro-
gi prowadzi³y na ulicê Zapolskiej, gdzie odbywa³o
siê to wielkie obcowanie z ksi¹¿k¹, mo¿na by jesz-
cze d³ugo pisaæ, ale mo¿e lepiej wydawaæ ksi¹¿-
ki wszak � jak mawiaj¹ Amerykanie � �wyda-
waj lub umieraj�... St¹d pro�ba do naszych
autorów o pisanie podrêczników lub skryp-
tów, których dotkliwy brak odczuwaj¹ szcze-
gólnie studenci nowych kierunków, a gdy
ju¿ trafi¹ one do naszego Wydawnictwa �
postaramy siê, by jedna z g³ównych nagród
przypad³a oficynie UR.
mgr Anna Szyd³o, Wydawnictwo UR
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Wojciech J. Cynarski

Refleksje z podró¿y
i pobytu w L’Aquili

Wyjazd na Uniwersytet w L�Aquili, realizowa-
ny w ramach europejskiego programu �Socra-
tes-Erasmus�, umo¿liwi³ nie tylko bezpo�redni
kontakt naukowy i dydaktyczny z tamtejszym
�rodowiskiem naukowym, ale by³ te¿ okazj¹
do socjologicznych obserwacji i refleksji (takie
skrzywienie zawodowe), do analizy podró¿y
pod k¹tem teorii turystyki i  porównañ progra-
mów kszta³cenia studentów.

Podró¿ autobusem przez pó³nocn¹ czê�æ W³och
obfitowa³a nie tylko w piêkne krajobrazy, ale te¿
da³o siê zauwa¿yæ ró¿nice w architekturze wsi
i miast, zmiany w stosunku do ich obrazu w Eu-
ropie �rodkowej. Dopiero jednak rzymskie ele-
wacje bloków mieszkalnych z zewnêtrznymi ¿a-
luzjami i motywami orientalnymi unaoczni³y mi, ¿e
jestem na po³udniu Europy. Przejazd z otoczo-
nego górami Rzymu do L�Aquili to  podziwianie
rejonu Abruzzo � �rodkowych W³och. Wzd³u¿
drogi ogl¹da³em górskie szczyty Apenin (Monte
Núria � 1892, Monte Calvo � 1901 i inne). Naj-
wy¿szy � Gran Sasso (2913 m n.p.m.) z utrzy-
muj¹cym siê lodowcem by³ widoczny tak¿e z okna
pokoju hotelowego.

Oryginalny architektonicznie budynek, do któ-
rego dotar³em, jest w czê�ci hotelem, w czê�ci
za� � Wydzia³em Nauk o Motoryczno�ci i Spo-
rcie (Universita degli Studi dell�Aquila, Facoltà di
Scienze Motorie/Human Movement and Sport
Sciences). Obiekt przy ul. Kardyna³a Mazzarino
zachwyca pomys³owo�ci¹ rozwi¹zañ, ra¿¹ jed-
nak nierówne tynki, chyba ¿e maj¹ one powodo-
waæ artystyczny niepokój (?). W pokoju hotelo-
wym brakowa³o mi trochê telewizora i czajnika
elektrycznego, choæ stawka 50 euro za dzieñ
pobytu zapowiada³a niez³y standard. Ale w³a�ci-
wie nie by³ to hotel, tylko dom opieki nad za-
awansowanymi wiekowo osobami.

Uniwersytet w L�Aquili funkcjonuje dopiero od
kilku lat. Wcze�niej by³a tu �akademia� odpowia-
daj¹ca polskim PWSZ, kszta³c¹ca nauczycieli po-
ni¿ej poziomu magisterskiego. Nadal dominuje tu
�kurs� biotechniczny (biomedyczny). Dlatego
przygotowana przeze mnie seria wyk³adów zo-
sta³a przyjêta z zainteresowaniem, podobnie jak
tomy wydawanego w Rzeszowie �Rocznika Na-
ukowego Idô � Ruch dla Kultury / Movement for
Culture�. Jednak¿e profil ahumanistyczny w³o-
skiej uczelni spowodowa³ trudno�æ w odbiorze
i rozumieniu przedstawionych studentom tre�ci,
pomimo pomocy mieszkaj¹cej tu od 10 lat pani
Marty Kapeli, która przet³umaczy³a moje wyk³a-

dy na jêzyk w³oski (studenci nie znaj¹, niestety,
angielskiego).

Sprawdzi³em te¿ biblioteczne zasoby Uniwer-
sytetu z mojej dziedziny: obok ponad 30 pozycji z
psychologii sportu i dyscyplin pokrewnych jest
tylko 1 ksi¹¿ka (podrêcznik) o socjologii sportu
autorstwa Nicoli Parro i 1 o antropologii kulturo-
wej, natomiast nic o filozofii kultury fizycznej. No-
tabene tak¿e o sportach i sztukach walki jest tam
zaledwie 7 pozycji � jakie� stare samouczki i pod-
rêczniki boksu, zapasów, judo i samoobrony
sprzed 20�30 lat. Kwitnie natomiast anatomia, bio-
chemia, biomechanika itp. Zainteresowa³a mnie
tre�æ jedynego �ród³a wiedzy tamtejszych stu-
dentów o socjologii sportu � ksi¹¿ki Lineamenti di
sociologia dello sport (Carocci editore, Roma
2001), której autorem jest Nicola Poro. Otó¿ ta
licz¹ca 209 stron ksi¹¿ka zawiera wiêcej odnie-
sieñ do socjologii ogólnej i kontekstu nauk spo-
³ecznych ni¿ do dorobku stricte socjologii sportu,
co jest zaledwie wprowadzeniem teoretycznym
do tej subdyscypliny. Znajdujemy analizê relacji
sportu do takich wspó³czesnych procesów jak
�rewolucja medialna�, zagadnienie �welfare� �
dobrobytu i opieki spo³ecznej. Najczê�ciej cyto-
wane s¹ prace autora ksi¹¿ki (o�miokrotnie), pa-

ryskiego uczonego J.M. Brohma (5) i A. Tourai-
ne�a (4). W bibliografii tej ksi¹¿ki znajduj¹ siê po
trzy pozycje autorstwa: H. Eichberga, K. Heine-
manna, A. Giddensa, C. Lasha, J. Maguire�a,
G. Simmela i I. Wallersteina. Z polskich uczonych
wystêpuje tu jedynie pracuj¹cy w Anglii Z. Bau-
man (2) i � o ile wskazuje na to nazwisko � uczo-
ny z Berkeley H. Wilenski (1). Zupe³nie nato-
miast brak³o odniesieñ do prac takich znakomito-
�ci europejskiej i �wiatowej socjologii sportu jak
M. Arvisto, Z. Krawczyk, G. Szabo-Földesi,
A. Wohl lub O. Weiss. Wygl¹da na to, ¿e nasi
studenci kierunku wychowanie fizyczne uzysku-
j¹ nieco wiêcej wiedzy humanistycznej.

Ka¿dy wyjazd daje okazjê do spotkania cieka-
wych ludzi, tym bardziej samotny wyjazd do ob-
cego kraju. Na dworcu  Tiburtina w Rzymie, aby
zakupiæ bilet do L�Aquili, podszed³em do okienka
z naj³adniejsz¹ kasjerk¹. Jak mo¿na by³o przewi-
dzieæ by³a to Polka, podobna do Gwineth Pel-
trow. Nie mog³em siê wiêc wykazaæ swoj¹ mier-
n¹ znajomo�ci¹ angielskiego. Zreszt¹ niewielu
znalaz³em chêtnych do konwersacji po angiel-
sku. W L�Aquili od razu wyszukano mi studentkê
t³umaczkê � pani¹ Martê Kapelê. Okaza³o siê te¿,
¿e znajomo�æ jêzyka Szekspira jest w�ród stu-

Dr Wojciech J. Cynarski i prof. Antonio Di Giulio

ZAGRANICZNE WIZYTY
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dentów tamtejszych na pewno nie lepsza ni¿
w�ród polskich.

Co�, co okre�li³bym �stopniem tolerancji ba³a-
ganu�, jest tu niew¹tpliwie du¿o wiêksze ni¿ w
Niemczech. Sprawy jednak toczy³y siê do�æ
sprawnie, bez wiêkszych opó�nieñ. Odby³em
spotkania z kierownikiem ds. wspó³pracy miê-
dzynarodowej (prof. dr A. Di Giulio) i dziekanem
wydzia³u (prof. dr R. Manno). Ustalono ze mn¹
program seminariów � wyk³adów i zajêæ prak-
tycznych. Zawieziono mnie do oddalonego o ok.
5 km o�rodka sportowego, aby pokazaæ mi �wiet-
nie urz¹dzon¹ salê jûdô (mata tatami na sta³e,
na �cianach lustra).

Pierwsze zajêcia  przeprowadzi³em w sali zwa-
nej przez studentów Akwarium, której jedn¹ ze
�cian tworz¹ szyby. Moje wyk³ady zaplanowane
na 11 listopada odwo³ano z powodu ogólnokra-
jowego protestu (strajku) naukowców i �rodo-
wisk akademickich. Có¿, powa¿ne k³opoty na-
ukowców to nie tylko problem naszego kraju. Po
protestach Francuzów o ¿yczliwo�æ decyzji rz¹-
dowych walcz¹ W³osi, a mnie pozosta³o solidary-
zowaæ siê z nimi. Mog³em wiêc �wiêtowaæ nasze
Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci.

Mia³em okazjê degustowaæ produkty w³oskiej
kuchni, co w humanistycznej teorii turystyki nosi
nazwê �smakowania �wiata�, ale tak¿e �spojrzeæ
turystycznie� na to malowniczo po³o¿one, histo-
ryczne miasto. Trochê szkoda, ¿e oprócz kon-
wencjonalnej propozycji zwiedzania miasta nikt
nie po�wiêci³ bodaj godziny swego cennego cza-
su, by pokazaæ mi osobliwo�ci i rzeczy godne
uwagi tej licz¹cej 65 tys. mieszkañców miejsco-
wo�ci, za³o¿onej w XIV wieku przez Hiszpanów.

Kuchnia w³oska jest mo¿e mniej wyrafinowana
od francuskiej, ale umo¿liwia niespieszne delek-
towanie siê posi³kiem. Na ten specyficzny rytua³
nale¿y rezerwowaæ minimum oko³o godziny, bo
tyle czasu mija od zamówienia i podania np. wina
(co� jak aperitif) do zaserwowania deseru. Pierw-
szym daniem jest pasta � najczê�ciej kluski, od
d³ugich spaghetti po wierte³ka, rurki, muszelki itp.
w jakim� sosie (przepraszam, raz by³a zupa).
Drugie jest bardziej urozmaicone. Oczywi�cie
polski uczony nie mo¿e zbytnio �zaszaleæ� na
tego typu zagranicznej delegacji, uzyskuj¹c �rodki

Przed ostatnim treningiem na sali sportów walki

jedynie na podstawowe koszty pobytu. Nie zwie-
dza³em wiêc ró¿nych restauracji, ufaj¹c w pe³ni
sto³ówce hotelowej.

Przekona³em siê te¿ o oszczêdno�ci W³ochów.
Na ca³ym wydziale jest chyba tylko jedna ksero-
kopiarka i jedna (mo¿e dwie?) drukarki kompu-
terowe. Po po³udniu czynny jest tylko jeden urz¹d
pocztowy � w centrum miasta itd. Tego raczej nie
powinni�my na�ladowaæ.

Ostatniego dnia poprowadzi³em  wyk³ad i æwi-
czenia praktyczne na tatami. Stara³em siê poka-
zaæ, jakie elementy jûjutsu i karate mo¿na w³¹-
czyæ do szkolnego wychowania fizycznego. W tej
praktycznej czê�ci seminarium uczestniczyli stu-
denci æwicz¹cy jûdô, ró¿ne style karate i kung-
fu. Na specjalne ¿yczenie wykona³em pokazo-
w¹ walkê i demonstracjê mistrzowskiego kata stylu
zendô karate. Przewodnicz¹cy samorz¹du stu-
denckiego E. Fabrizi, bêd¹cy instruktorem kung-
fu (4 dan), wyrazi³ chêæ przyjazdu do Polski
i przyst¹pienia do Stowarzyszenia Idôkan Pol-
ska w celu studiowania budô. Ró¿ne szko³y kung-
fu reklamuj¹ siê na tablicach og³oszeniowych od-
wiedzonego przeze mnie wydzia³u. Natomiast ja-
poñskie budô jest tu jakby mniej popularne i mniej
znane.

13 listopada odebra³em certyfikat potwierdza-
j¹cy przeprowadzenie zajêæ, po¿egna³em siê
z pani¹ Mart¹ i panem Fabrizim. Z niektórymi
osobami z tej uczelni bêdzie prawdopodobnie
okazja do spotkania we wrze�niu 2005 r.  na
organizowanej pod patronatem International As-
siociation of Sport Kinetics (IASK) konferencji na-
ukowej w Rimini. Mo¿e te¿ bêd¹ chêtni, by wspó³-
pracowaæ z �Rocznikem Naukowym Idô � Ruch
dla Kultury / Movement for Culture�?

Widok z okna hotelowego na fragment miasta i góry dr Wojciech J. Cynarski, Instytut Wychowania Fizycznego
i Zdrowotnego UR

ZAGRANICZNE WIZYTY
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We wrze�niu 2003 r.  Agata Kisielewicz i Mag-
dalena Kurowicka wyjecha³y w ramach pro-
gramu Socrates-Erasmus do Wielkiej Bryta-
nii.  Studiowa³y na Uniwersytecie Stafford-
shire.

Nasz dziewiêciomiesiêczny pobyt na studiach
w Wielkiej Brytanii to niepowtarzalne do�wiad-
czenie. Po przyje�dzie na uniwersytecki campus
w Stoke-on-Trent spotka³o nas serdeczne przy-
jêcie zarówno ze strony kadry, jak i innych stu-
dentów. Szczególnie istotny by³ International
Week, przygotowany w celu integracji studen-
tów. Opiekowa³ siê nami Erasmus Coordinator,
prof. Douglas Wood, którego w dniach 13�19
listopada 2004 r. go�cili�my na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stoke-on-Trent to miasto w �rodkowozachod-
niej czê�ci Anglii, po³o¿one pomiêdzy Mancheste-
rem a Birminghamem. Liczy blisko 300 tysiêcy
mieszkañców. S³ynie z produkcji wysokiej klasy
porcelany, m.in. Royal Doulton, Wedgwood. Cie-
kawostk¹ jest fakt, i¿ z tego w³a�nie miasta pocho-
dzi³ kapitan  �Titanica� oraz  piosenkarz  Robbie
Williams.

W�ród studentów brytyjskich uczelni s¹ osoby
w ró¿nym wieku (niektórzy nawet dobrze po
sze�ædziesi¹tce). Znaczna czê�æ studentów po-
chodzi  z ró¿nych krêgów kulturowych i etnicz-
nych. W takim miêdzynarodowym towarzystwie
�wiat wydaje siê zdecydowanie mniejszy, a okre-
�lenie �globalna wioska� jest niezwykle adekwat-
ne. Anglicy byli bardzo otwarci i przyja�nie na-
stawieni do innych ni¿ wyspiarskie nacji.  System
nauczania w Wielkiej Brytanii jest odmienny od

polskiego. Szczególny nacisk k³adzie siê tu na
praktyczne wykszta³cenie oraz na umiejêtno�ci
formu³owania w³asnych pogl¹dów. Wymagania
s¹ wysokie, co ma odzwierciedlenie w �ci�le okre-
�lonych kryteriach oceniania; my uwa¿a³y�my je
za sprawiedliwe. Szeroki dostêp do literatury i
bazy komputerowej (biblioteki otwarte s¹ do godz.
3.00 nad ranem) to ogromny plus tego systemu.

¯ycie studenckie na Uniwersytecie Staffordshi-
re toczy siê w campusie, czyli w miasteczku stu-
denckim. Mieszcz¹ siê tam akademiki (standar-
dem ró¿ni¹ce siê od naszych), biblioteki, sale
wyk³adowe, inne budynki uniwersyteckie, no
i oczywi�cie Students� Union (czyli Zwi¹zek Stu-
dencki), w sk³ad którego wchodz¹ kluby, np.: LRV,
Ember Lounge. To w³a�nie  w nich m³odzi ludzie
spotykaj¹ siê w przerwach miêdzy zajêciami (i nie

Agata Kisielewicz,  Magdalena Kurowicka

By³y�my
w globalnej wiosce

tylko). Mo¿na tam zje�æ lunch, graæ w bilard, na-
piæ siê piwa i co najwa¿niejsze � poznaæ nowych
ludzi. A pracuj¹ w nich  nasi znajomi, studenci
Staffs (skrót od Staffordshire University).

Nasze kontakty nie by³y ograniczone tylko do
studentów z Law School. Mieszkanie w akade-
miku sprzyja³o integracji studentów, niezale¿nie
od kierunku kszta³cenia i wydzia³u.

Anglia jest drogim krajem, a koszty studiowania
s¹ jednymi z najwy¿szych w Europie. Granty
otrzymywane z Komisji Europejskiej w ramach
programu Socrates-Erasmus pozwalaj¹ Polakom
na pokrycie 30% rzeczywistych wydatków.

System prawa anglosaskiego (Anglia i Walia)
ró¿ni siê od kontynentalnego prawa stanowio-
nego. Wymagano od nas nie tylko zrozumienia
i stosowania angielskiego prawa zwyczajowego
i prawa s³uszno�ci, ale tak¿e umiejêtnego skon-
frontowania ich z obowi¹zuj¹cym  prawem Wspól-
noty Europejskiej.

Poza tym do�æ zabawnym �problemem� by³o
przyzwyczajenie siê do charakterystycznego
szkockiego akcentu jednego z naszych wyk³adow-
ców � rodowitego Szkota, który notabene wyk³a-
da przedmiot pod nazw¹ English Legal System.

Zdecydowanie polecamy wszystkim studentom
korzystanie z unijnych programów wymiany.

Taki wyjazd to okazja do poszerzenia hory-
zontów my�lowych, pog³êbienia wiedzy, a przede
wszystkim poznania wspania³ych ludzi. Wiele z za-
wi¹zanych tam przez nas znajomo�ci zaowoco-
wa³o ju¿ dzi� silnymi przyja�niami.

Zachêcamy do odwiedzania Dzia³u Wspó³-
pracy z Zagranic¹ naszego Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Tam siê zaczyna przygotowanie
do wyjazdu.

Przy okazji pragniemy  podziêkowaæ Paniom tam
pracuj¹cym  za nieocenion¹ pomoc i ¿yczliwo�æ.

Agata Kisielewicz , studentka  IV roku Wydzia³u Prawa UR
Magdalena Kurowicka, studentka  V roku Wydzia³u Prawa UR
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GAZETA

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

I. (INCO) International Cooperation

Miêdzynarodowa wspó³praca (International
Cooperation, INCO) w 6. Programie Ra-
mowym (PR6) realizowana jest poprzez:
1. otwarcie 7 priorytetów tematycznych i 2
dzia³añ specyficznych dla udzia³u pañstw
z krajów trzecich (Policy oriented research
NEST oraz SMEs),
2. specyficzne dzia³ania INCO (Specific
measures in support of international co-
operation),
3. miêdzynarodowe dzia³ania HRM (Hu-
man Recources and Mobility), a w szcze-
gólno�ci stypendia Marie Curie.

Pod nazw¹ kraje trzecie rozumiane s¹
wszystkie pañstwa, które nie nale¿¹ do Unii
Europejskiej oraz nie s¹ krajami stowa-
rzyszonymi i krajami stowarzyszonymi kan-
dyduj¹cymi. Kraje trzecie w odniesieniu
do 6. Programu Ramowego to:
� kraje rozwijaj¹ce siê
� kraje partnerskie �ródziemnomorskie
� kraje Ba³kanów Zachodnich
� Rosja i inne nowe niepodleg³e pañstwa
� kraje z umow¹ o wspó³pracy naukowo-
technicznej z UE
� kraje bez umowy o wspó³pracy nauko-
wo-techniczej.

Pañstwa stowarzyszone i kraje trzecie
mog¹ uczestniczyæ w konkursach projek-
tów w ramach 6. PR z pewnymi ograni-
czeniami. W konsorcjach wymagana jest
minimalna liczba pañstw cz³onkowskich
lub krajów kandyduj¹cych stowarzyszo-
nych.
Wszelkie informacje na temat poszcze-
gólnych dzia³añ, mo¿liwo�ci udzia³u
w projektach etc. (tzw. Call Text, Work
Programme, Guide for Proposers oraz
inne dokumenty) znajduj¹ siê na stronie
internetowej INCO Infopoint
(http://www.cordis.lu/6fp/inco.htm).

II. (INTAS) International Association
for the promotion of cooperation
with scientists from
the New Independent States
of the former Soviet Union

INTAS jest niezale¿nym, miêdzynarodowym
stowarzyszeniem utworzonym w 1993 r. przez
Wspólnotê Europejsk¹ i pañstwa cz³on-
kowskie Unii Europejskiej. Cz³onkami
INTAS s¹: 25 pañstw UE, Bu³garia, Islan-
dia, Izrael, Norwegia, Rumunia, Szwajca-
ria, Turcja, a partnerami INTAS: Armenia,
Azerbejd¿an, Bia³oru�, Gruzja, Kazachstan,
Kirgizja, Mo³dawia, Rosja, Tad¿ykistan,
Turkmenia, Ukraina, Uzbekistan.

INTAS promuje miêdzynarodow¹ wspó³-
pracê miêdzy naukowcami krajów cz³on-
kowskich i  krajów partnerskich na zasa-
dzie wzajemnej korzy�ci, tak aby zacho-
waæ potencja³ naukowy krajów partner-
skich. Wspó³praca polega na uczestnic-
twie w konkursach INTAS w ramach:
1. projektów badawczych i sieci (otwar-
tych, tematycznych, wspó³pracowych),
2. grantów stypendialnych (dla m³odych
naukowców z krajów partnerskich INTAS),
3. grantów innowacyjnych (na wykorzysta-
nie zrealizowanych projektów INTAS).
Dodatkowymi instrumentami s¹ równie¿
szko³y letnie, akcje infrastrukturalne, stra-
tegiczne warsztaty naukowe i inne.

Konkursy maj¹ dowoln¹ tematyk¹ (z wy-
j¹tkiem konkursów tematycznych i wspó³-
pracowych). INTAS finansuje badania na-
ukowe, podstawowe i stosowane, we
wszystkich dziedzinach nastêpuj¹cych
bran¿:
� fizyka, matematyka,
� informatyka, telekomunikacja,
� chemia, nauki biologiczne,
� nauki o Ziemi, �rodowisko,
� energia, nauki in¿ynierskie,
� aeronautyka, Kosmos,

Wspó³praca naukowa z �krajami trzecimi�
w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej
Programy INCO i INTAS

� ekonomia, nauki spo³eczne i humani-
styczne.

Wszelkie informacje na temat poszczegól-
nych konkursów znajduj¹ siê na stronie
internetowej INTAS
(http://www.intas.be).

Wiêcej inforamacji na temat obu pro-
gramów unijnych mo¿na uzyskaæ w:
Krajowym Punkcie Kontaktowym
Programów Badawczych Unii Euro-
pejskiej
Instytut Podstawowych Problemów
Techniki
Polska Akademia Nauk
ul. �wiêtokrzyska 21
00-049 Warszawa
http://www.kpk.gov.pl
INCO lub INTAS
tel.: (+48 22) 828 74 83 w. 294
e-mail: intas@kpk.gov.pl
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Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego po raz
pierwszy podczas  wakacji 2004 r. odbywali za-
graniczne  praktyki  zawodowe w ramach pro-
gramu Leonardo da Vinci. Dwudziestu siedmiu
studentów z 6 kierunków: prawa, ekonomii, pe-
dagogiki, fizjoterapii, fizyki oraz sztuk piêknych
wyjecha³o do Niemiec, do  Bad-Salzuflen ko³o
Bielefeldu i Lipska. Realizowali tam praktyki zgod-
ne z kierunkiem studiów: fizjoterapeuci byli w szpi-
talach i klinikach o ró¿nych profilach; przyszli
prawnicy w kancelariach prawnych; ekonomi�ci
w ró¿norodnych firmach i instytucjach zwi¹za-
nych z zarz¹dzaniem; studentki sztuk piêknych
w galeriach i muzeach, a studenci pedagogiki
w przedszkolach.

Wszyscy studenci bior¹cy udzia³ w programie
spe³niali kryteria odpowiedniej znajomo�ci jêzy-
ka obcego i wysokiej �redniej ocen w Uniwersy-
tecie Rzeszowskim.

Zagraniczne  praktyki zawodowe  studentów
UR by³y mo¿liwe dziêki funduszom Unii Europej-
skiej pozyskanym przez Uniwersytet Rzeszow-
ski na realizacjê projektu Wspólna Europa �
wspólna przysz³o�æ. Polscy studenci w Eu-
ropie bez granic w ramach programu Leonar-

do da Vinci oraz dziêki dodatkowemu dofinanso-
waniu wyjazdu z funduszy w³asnych Uniwersy-
tetu.

Studenci zyskali nowe do�wiadczenia zawo-
dowe, nabyli nowe umiejêtno�ci praktyczne zwi¹-
zane z kierunkiem studiów, udoskonalili znajo-
mo�æ jêzyka obcego, otrzymali równie¿ certyfi-
katy potwierdzaj¹ce odbycie praktyk zawodo-
wych za granic¹, które z pewno�ci¹ oka¿¹ siê
pomocne w poszukiwaniu pracy po skoñczeniu
studiów.

Wszystkich studentów chêtnych do udzia³u
w praktykach w przysz³ym roku  z kierunków:
fizjoterapia, ekonomia oraz prawo zachêcamy do
zainteresowania siê nowymi mo¿liwo�ciami wy-
jazdu. Wymogi, które student powinien spe³niaæ,
to: �rednia ocen z dotychczasowego toku stu-
diów nie mniejsza ni¿ 4,0, odpowiednia znajo-
mo�æ jêzyka obcego, mile widziana jest równie¿
inna  dzia³alno�æ, jak np.: uczestnictwo w ruchu
naukowym,  organizacjach studenckich, udzia³
w studenckich konferencjach naukowych, posia-
danie w³asnych publikacji etc. Student powinien
postawiæ  sobie jasne i wyra�ne cele, których
osi¹gniêcie u³atwi mu dodatkowe, zdobyte za gra-

Z Leonardo da Vinci do Niemiec

nic¹ do�wiadczenie zawodowe. Uczelnia zapew-
nia pomoc w realizacji ambitnych programów.
Uniwersytet Rzeszowski rozpocz¹³ równie¿ sta-
rania o pozyskanie nowych partnerów w celu
umo¿liwienia studentom odbywania praktyk
w Wielkiej Brytanii.

Studentów zainteresowanych praktykami za-
praszamy do Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹
(budynek g³ówny UR, al. Rejtana 16 C, pok. 26,
w godz. 7.30�15.30), gdzie otrzymaj¹ szczegó-
³owe informacje na temat programu. Zachêcamy
tak¿e do uwa¿nego czytania ulotek, plakatów po-
jawiaj¹cych siê na tablicach og³oszeñ w instytu-
tach i wydzia³ach. Tam umieszczane s¹  og³osze-
nia o rekrutacji na wyjazdy.

21 pa�dziernika 2004 r. w  Instytucie  Archeologii Uniwersytetu Rze-
szowskiego  rozdano dyplomy ukoñczenia studiów magisterskich przez
osoby, które przed piêciu laty podjê³y studia. Wydarzenie to jest szcze-
gólne dlatego, ¿e  tegoroczni magistranci s¹ pierwszymi absolwentami
archeologii, którzy opu�cili Uczelniê po 5 latach studiowania. St¹d te¿
na instytutowej uroczysto�ci byli znamienici go�cie:  rektor Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego  prof. dr hab. W³odzimierz Bonusiak i prorektor
ds. studenckich i akredytacji  prof. UR  dr hab. Ewa Orlof. Sprawnie i z
nale¿n¹ powag¹ uroczysto�ciami kierowa³ dyrektor Instytutu Archeo-
logii prof. dr hab. Sylwester Czopek.
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Dalej Razem � �?� / �!�
Marcin �Oki� Oczkowski

STRONY STUDENCKIE

Marcin �Oki� Oczkowski, prezes Ko³a Naukowo-Artystyczne-
go �Razem�

Cz³onkami Ko³a Artystyczno-Naukowego �Razem�
s¹ studenci Instytutu Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Rzeszowskiego, wykazuj¹cy siê ¿ywym zaintere-
sowaniem materi¹ sztuki oraz chêci¹ wspó³pracy
przy realizacji celów dzia³ania, tj. rozwijaniu pasji
twórczych swoich cz³onków oraz edukacji arty-
stycznej w zakresie sztuki wspó³czesnej.

Ko³o rozpoczê³o ¿yw¹ dzia³alno�æ w 2003 r.
wyjazdem na �Miêdzynarodowe Warsztaty Twór-
cze�, zorganizowane przez Politechnikê Kosza-
liñsk¹ i Galeriê �Schody�.

Pó�niej w Instytucie zaczê³o dziaæ siê  wiele cieka-
wych i dot¹d niespotykanych rzeczy. Przyt³aczaj¹-
cy marazm zamieni³ siê w studencki entuzjazm, któ-
ry w wir pracy wci¹ga coraz wiêksze rzesze m³o-
dych. Od roku �rodowisko braci studenckiej przeja-
wia niecodzienny do tej pory entuzjazm i chêæ dzia-
³ania. Co rusz s³ychaæ o indywidualnych poczyna-

niach studentów oraz o ¿akach ³¹cz¹cych siê
w  grupy, by na tej �pustyni kultury studenckiej� uczy-
niæ �oazê� w postaci indywidualnych wystaw i po-
kazów swoich osi¹gniêæ artystycznych.

Rok 2004 obfitowa³ szeregiem wystaw Ko³a
Artystyczno-Naukowego: w Galerii Ratuszowej
� Rzeszów, w Wy¿szej Szkole Spo³eczno-Go-
spodarczej w Tyczynie, w �Galerii Bufet� filii IEA
w  PWSZ � Sanok, w Galerii �Zamek� mieszcz¹-
cej siê na zamku Kazimierzowskim w Przemy�lu,
w Galerii �Reaktor Sztuki� � Rzeszów.

Ko³o poszerzy³o swoj¹ dzia³alno�æ o now¹ sek-
cjê � rze�biarsk¹ i jej cz³onkowie latem wyjechali
na plener ceramiczny w Nowym Wi�niczu. Warto
te¿ wspomnieæ o uczestnictwie cz³onków Ko³a w
warsztatach Performance, zorganizowanych
przez �Reaktor Sztuki� � Rzeszów.

Wszystkie te wydarzenia zosta³y udokumento-

wane wydawnictwami Ko³a w postaci katalogów,
folderów oraz publikacjami w prasie regionalnej.

To, co dzia³o siê do tej pory i dalej dziaæ siê
bêdzie na rzecz Uczelni czy Instytutu, jest zas³u-
g¹ ludzi maj¹cych si³y i chêci, by w tak trudnym
czasie organizowaæ �rzeczy dobre�, dawaæ przy-
k³ad zaradno�ci, dopingowaæ swoim dzia³aniem
innych.

S¹ to osoby, z którymi mam osobist¹ przyjem-
no�æ wspó³pracy � kole¿anki i koledzy z Ko³a,
opiekunowie, w³adze Uczelni, ludzie  tworz¹cy
w³a�ciw¹ atmosferê i dostarczaj¹cy �rodków dla
naszej dzia³alno�ci.

Takie  dzia³ania  pobudzaj¹ nas i innych  stu-
dentów do pracy i do osi¹gania lepszych wyni-
ków artystycznych oraz naukowych.

¯ycz¹c dalszych sukcesów, trzymam za nas
kciuki! Warto.

Tak by³o w Wi�niczu

W dniach 19�29 lipca 2004 r. odby³y siê
warsztaty ceramiczne, zorganizowane przez
sekcjê rze�biarsk¹ Ko³a Naukowo-Arty-
stycznego �Razem�, w Pañstwowym Li-
ceum Sztuk Plastycznych im. J. Matejki
w Nowym  Wi�niczu. Uczestnikami warszta-
tów  byli cz³onkowie Ko³a: Joanna Abram, Kamil
Szporko, Marcin Oczkowski, Krzysztof Brynec-
ki, Anna Gwizda³a, Micha³ Ko�ciak, Micha³ So-
liñski, Damian Litwiniuk oraz opiekunowie z ra-
mienia Instytutu Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Rzeszowskiego: prof. Maria Siuta-Górecka
i dr Krystyna Ziemniak. Organizacja pleneru
by³a mo¿liwa dziêki przychylno�ci pani dyrek-
tor   Marii �lusarz. Opiekê artystyczno-mery-
toryczn¹  sprawowa³ pan mgr Wojciech  Hy¿y
(artysta ceramik).

Plener ceramiczny �Wi�nicz 2004� by³
pierwszym tego rodzaju dzia³aniem pozaplano-
wych zajêæ na Uniwersytecie. Warsztaty te wy-
chodz¹ poza zakres dydaktyczny nauczania
pracowni rze�biarskich Instytutu. Prace uczest-
ników pleneru by³y oparte na autorskich pro-
jektach studentów, którzy realizowali  tematy za
pomoc¹ technik ceramicznych dostêpnych
w PLSP w Nowym Wi�niczu. W czasie trwania
pleneru korzystali z  pracowni, spróbowali  swo-
ich umiejêtno�ci na kole garncarskim,  poznali
nowe techniki tworzenia  rze�b ceramicznych,
technik szkliwienia oraz zapoznali siê z techno-
logi¹ wypa³u ceramiki. Uczestnicy pleneru  mieli

te¿ okazjê obserwowaæ pracê miejscowych ar-
tystów oraz  lokalne przejawy kultury �rodowi-
skowej.

Rezultaty pleneru bêdzie mo¿na ogl¹daæ w naj-
bli¿szym czasie w gmachu Biblioteki G³ównej UR
oraz w Galerii Ratuszowej w Rzeszowie.

Miejmy nadziejê,  i¿ plener w Wi�niczu zainicju-
je kolejne wyjazdy studentów, a dzia³ania m³o-
dych artystów  bêd¹ kontynuowane przez na-
szych nastêpców.

/k.z./
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O tym, ¿e polskie kino odradza siê jak mi-
tyczny Feniks z popio³ów, mówi siê ju¿ od
jakiego� czasu. Bo oczywi�cie s¹ ku temu
powody. �Edi� Piotra Trzaskalskiego by³
odkryciem festiwalu w Gdyni w 2002 r.;
film  � najkrócej ujmuj¹c � zawiera w so-
bie fundamentalne prawdy o �wiecie i ludz-
kiej egzystencji. Na potwierdzenie, ¿e pol-
ska kinematografia ma siê coraz lepiej
�dorzucê� jeszcze �Zmru¿ oczy� Andrzeja
Jakimowskiego, �Warszawê� Dariusza
Gajewskiego i �Symetriê� Konrada Niewol-
skiego. Czyli m³odzi gór¹! Doskonale po-
kaza³ to tegoroczny 29. Festiwal Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego naj-
wiêkszym zwyciêzc¹ zosta³y �Prêgi� � de-
biut fabularny 30-letniej re¿yserki ze �l¹-
ska Magdaleny Piekorz, która Z³ote Lwy
odebra³a z r¹k przewodnicz¹cego jury Je-
rzego Stuhra.

Lista nagród dla �Prêg� jest imponuj¹-
ca: nie tylko �Z³ote Lwy�, ale tak¿e nagrody
za zdjêcia dla Marcina Kosza³ki, za d�wiêk
dla Micha³a ¯arneckiego i za kostiumy dla
Doroty Roqueplo. Dzie³o wyró¿niono te¿
Nagrod¹ Publiczno�ci przyznan¹ dla naj-
d³u¿ej oklaskiwanego filmu oraz Nagrod¹
Publiczno�ci Silver Screen.

Do tej pory Magda Piekorz by³a znana
i ceniona jako jedna z najciekawszych au-
torek filmów dokumentalnych m³odego
pokolenia. Stworzy³a ich w sumie osiem
(pierwszym by³ �Dziewczyny z Szymanowa�
z 1997 r. �  Br¹zowy Lajkonik na XXIX Fe-
stiwalu Filmów Dokumentalnych i Krót-
kometra¿owych w Krakowie) i serial �Chi-
cago�.

�Prêgi� powsta³y na motywach prozy
Wojciecha Kuczoka, niedawnego zdo-
bywcy literackiej nagrody �Nike� za �Gnój�.
Kuczok jest równie¿ autorem scenariusza
do filmu. Punktem wyj�cia filmu jest opo-
wiadanie �Diobo³� z poprzedniego tomu
Wojtka, a nie �Gnój�, jak to pojawia siê
w ró¿nych informacjach prasowych � po-
wiedzia³a re¿yserka w jednym z wywiadów.
Film opowiada historiê trzydziestoletnie-
go Wojciecha (w tej roli Micha³ ¯ebrow-

ski), mê¿czyzny ambitnego i samodzielne-
go, a jednak izoluj¹cego siê od �wiata i lu-
dzi. Wychowany w dzieciñstwie przez sa-
dystycznego ojca (Jan Frycz), notorycznie
bity, zbudowa³ mur. ¯ycie wype³nia mu
chodzenie po jaskiniach i pisanie tekstów
do gazet. W oczach rówie�ników i kole-
gów jest silny, bezkompromisowy, cynicz-
ny i porywczy. W g³êbi duszy to jednak wra¿-
liwiec, który ca³y czas ucieka. ¯yje sam,
bo tak ³atwiej i bezpieczniej. Nie ma mi³o-
�ci, nie ma rodziny, a wiêc zagro¿enia, ¿e
móg³by powieliæ b³êdy w³asnego ojca
i staæ siê dla swoich dzieci taki sam jak
jego ojciec dla niego. ¯ycie daje mu jed-
nak szansê na zmianê. Zakochuje siê
w nim Tania (Agnieszka Grochowska),
dziewczyna maj¹ca w sobie wystarczaj¹-
co du¿o cierpliwo�ci i m¹dro�ci, aby do-
trzeæ do zranionego wnêtrza Wojtka. On
jednak usilnie broni siê, gdy¿ czuje, ¿e kto�
ingeruje w jego �wiat, narusza jego pry-
watno�æ.

Magda Piekorz zrobi³a co� oszczêdne-
go, kameralnego, a jednocze�nie  pe³ne-
go i bogatego w tre�æ. Znakomicie ude-
rzy³a w nutê bezpretensjonalno�ci, wyma-
zuj¹c nu¿¹ce moralizatorstwo. Wyra�nie
czuæ w �Prêgach�  kobiec¹ rêkê, kobiecy
punkt widzenia. Szczególnie zarysowuje
siê to poprzez niepokazywanie dosadnie
przemocy i okrucieñstwa. Wszystko odby-
wa siê z wyczuciem i ostro¿no�ci¹. Bez
przekraczania niebezpiecznych granic.
Tutaj bardziej niepokoj¹ce jest oczekiwa-
nie na to, co mo¿e siê w danej chwili staæ,
gdy ojcu co� �nie spasuje�, a nie sama
konsekwencja tego.

Jan Frycz po mistrzowsku odegra³ rolê
sadystycznego ojca. Ogl¹damy dramat
dziecka ujêty przede wszystkim w karc¹-
cym spojrzeniu, �ledz¹cym ka¿dy ruch
ch³opca, w minach pe³nych goryczy, ge-
stach i d�wiêcz¹cych s³owach pogardy
bole�nie powtarzaj¹cych siê przez pierw-
sz¹ po³owê filmu, które jak pacierz zna na
pamiêæ i deklamuje ma³y Wojtu� (w tej
roli po raz  pierwszy na ekranie, ale za to

pe³en profesjonalizmu Wacek Adamczyk).
�Prêgi� rozpoczynaj¹ siê w chwili, gdy do-

ros³y Wojciech odkrywa, jak bardzo staje
siê podobny do swojego ojca. Film po-
dzielony zosta³ na dwie czê�ci: przesz³o�æ
i tera�niejszo�æ, któr¹ zapocz¹tkowa³a
ucieczka ma³ego Wojtka z domu. Druga
po³owa filmu jest nieustaj¹c¹ ucieczk¹ od
przesz³o�ci doros³ego ju¿ mê¿czyzny. I tu-
taj swój popis aktorski zaprezentowa³ Mi-
cha³ ¯ebrowski. Aktor, który uto¿samiany
by³ jedynie z rolami romantycznych ko-
chanków, w koñcu zerwa³ ze swoim ekra-
nowym wizerunkiem. Zacz¹³ udowadniaæ,
¿e naprawdê jest ciekawym i wszechstron-
nym aktorem, dla którego s¹ role równie¿
w tej epoce. Postaæ Wojtka wymaga³a od
niego g³ównie gry cia³em, która chwilami
jest  nieco teatralna, jakby przerysowana,
co wzbudza³o szyderczy �miech na sali.

�Prêgi� to studium cz³owieka cierpi¹ce-
go, który ci¹gle ucieka przed przesz³o�ci¹,
lecz uciec nie mo¿e. Ukojenie przychodzi
w chwili, gdy Wojtek dowiaduje siê o �mier-
ci swojego ojca. Wtedy to sp³ywa ca³y ból
i rozpacz. Nastêpuje dog³êbne oczyszcze-
nie, wsparte uczuciem Tani, wyra¿one
pe³n¹ namiêtno�ci i po¿¹dania mi³osn¹
scen¹. Natomiast koñcowa scena jasno
pokazuje, ¿e przed bohaterem otwiera siê
zupe³nie nowy etap ¿ycia, dziêki  któremu
ma szansê byæ zupe³nie inny ni¿ jego oj-
ciec � ciemiê¿yciel.

Wbrew pozorom to nie tylko film o pato-
logii w rodzinie, lecz tak¿e o dojrzewaniu
do ojcostwa, o tym, jak dzieciñstwo deter-
minuje nasze doros³e ¿ycie, a w szczegól-
no�ci o uczuciach. Piekorz, zapytana o to,
czym s¹ �Prêgi�, odpowiada: Jest to histo-
ria o ludziach, którzy kochaj¹c, jednocze-
�nie rani¹. Tytu³owe prêgi nie s¹ wiêc �la-
dami pozostawionymi na ciele, lecz na
psychice i duszy ju¿ doros³ego cz³owieka.

Historia o ludziach
opowiedziana kamer¹

Dominik Nykiel

Dominik Nykiel, student III roku filologii polskiej

Autorami artyku³u �Na rowerach przez
Alpy�, który ukaza³ siê w poprzednim
numerze �Gazety Uniwersyteckiej�,
byli Pawe³ Jakubowicz, student V ro-
ku wychowania fizycznego i zdrowot-
nego UR, i Kamil Ciechanowicz, stu-
dent III roku pedagogiki UR. Autorów
serdecznie przepraszamy za pomy³kê.



38Listopad-Grudzieñ 2004, nr 8�9 (31 )U N I W E R S Y T E C K A
WYDARZENIA SPORTOWE

I Uniwersytecki Turniej Unijny
w pi³ce siatkowej kobiet i mê¿czyzn

Adam Maryniak

W dniach 18�20 listopada  2004 r. w obiektach
sportowych naszej Uczelni odby³ siê I Uniwersy-
tecki Turniej Unijny w pi³ce siatkowej kobiet i mê¿-
czyzn o puchar JM Rektora UR prof. dra hab.
W³odzimierza Bonusiaka.

Organizatorem turnieju by³ KU AZS UR i SWFiS
oraz Samorz¹d Studencki  Uczelni. Impreza ta
by³a tak¿e ujêta w programie wydarzeñ z okazji
650-lecia miasta Rzeszowa, europejskiego roku
edukacji poprzez sport, wej�cia Polski do Unii
Europejskiej oraz Dnia Nauczyciela. Wydarze-
nia te sprawi³y, i¿ po 11 latach przerwy turniej,
który posiada 27-letni¹ tradycjê, zosta³ reakty-
wowany. Przed laty organizowa³ go ówczesny
kierownik SWFiS Wy¿szej Szko³y Pedagogicz-
nej dr Kazimierz Obodyñski, a od 1977 r. kon-
tynuatorem jest wieloletni trener i opiekun sekcji
pi³ki siatkowej kobiet KU AZS WSP, obecnie tre-
ner sekcji pi³ki siatkowej mê¿czyzn mgr Adam
Maryniak.

W�ród dru¿yn kobiecych, oprócz reprezenta-
cji naszej Uczelni, udzia³ w turnieju wziê³y stu-
dentki z czterech Uniwersytetów: Molise z Campo-
basso (region we W³oszech, który wspó³pracuje
z Podkarpaciem), Preszowa (S³owacja), £ucka
(Ukraina) oraz Warszawy.

W kategorii mê¿czyzn startowa³y reprezentacje
z Trondheim (Norwegia), Preszowa, UMCS-u
z Lublina, MKS V LO Rzeszów �Nadzieje Olim-
pijskie� oraz gospodarze � Uniwersytet Rzeszow-
ski.

Uroczystego otwarcia turnieju w imieniu JM
Rektora UR dokona³a pani prorektor ds. studenc-
kich i akredytacji prof. dr hab. Ewa Orlof. Uro-
czysto�æ u�wietni³ wystêp sekcji akrobatycznej
Stali Polimarky Rzeszów (klubowych mistrzów
Europy, trenowanych przez mgr Brygidê Sakow-
sk¹-Kamiñsk¹, multimedalistkê mistrzostw Euro-
py i �wiata, asystentkê w Instytucie Wychowania
Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rze-
szowskiego) oraz pokaz grupy Break Dance
z Domu Kultury SM os. 1000-lecia w Rzeszo-
wie.

Po trzydniowych zmaganiach sportowych
pierwsze miejsce w kategorii kobiecej zaj¹³
Uniwersytet Wo³yñski z £ucka (trener Bo-
gus³aw Galieki), drugie � Uniwersytet Rze-
szowski (trener Tadeusz Olszowy), nato-
miast trzecie � Uniwersytet Molise z Cam-
pobasso � (trener Maurizio Rivellino). Na
kolejnych miejscach uplasowa³y siê zespo-
³y z Uniwersytetu Warszawskiego (trener Ali-

cja Wlecia³) oraz Uniwersytetu Preszowskie-
go (trener Franti�ek Minarèik).

Nagrodê ufundowan¹ przez Samorz¹d
Studencki UR dla najlepszej siatkarki tur-
nieju � Anny Dowgopoliuk z £ucka wrêczy³
przewodnicz¹cy Samorz¹du Pawe³ Stawarz.

W�ród mê¿czyzn rywalizacjê wygra³ pierw-
szoligowy zespó³ akademików  z Trondheim
(trenerzy Bård Kjosås i Rune Jttervik), dru-
gie miejsce zaj¹³ UMCS z Lublina (trener
Jacek Rutkowski), a trzecie gospodarze �
Uniwersytet Rzeszowski. Na dalszych miej-
scach znalaz³ siê Uniwersytet z Preszowa
(trener Emil Michalèo), Uniwersytet Molise
z Campobasso (trener Francesco Scocche-
ra, MKS V LO Rzeszów (trener Artur £oza).

Nagrodê ufundowan¹ przez KU AZS UR
dla najlepszego siatkarza turnieju, którym
zosta³ zawodnik z Trondheim, wrêczy³ pre-
zes klubu mgr Krzysztof Aftaruk.

Turniejowi towarzyszy³y równie¿ imprezy kul-
turalne, zwiedzenie Muzeum Okrêgowego
w Rzeszowie, miejskiej starówki, przebiegaj¹cej
pod rynkiem trasy podziemnej oraz Muzeum-
Zamku w £añcucie. W rzeszowskim klubie �Déjà�
Vu� zagra³ zespó³ Klang (czo³owy zespól w Pol-
sce �piewaj¹cy szanty, pod kierownictwem mgra
S³awomira Go³¹ba), a podczas  dyskoteki  wy-
brano miss (Serena Amorosa z W³och) i mistera
(Bård Stian Gartland z Norwegii) turnieju.

Zakoñczenie turnieju (20 pa�dziernika w hali
sportowej Rzeszowskiego O�rodka Sportu i Re-

kreacji) u�wietni³  wystêp zespo³u tañca no-
woczesnego �Kornele�, dzia³aj¹cego pod kierow-
nictwem artystycznym mgr Marty Muchy. Zamy-
kaj¹c turniej, rektor Uniwersytetu Rzeszowskie-
go prof. W. Bonusiak  zaprosi³ wszystkie zespo³y
do ponownego przyjazdu do Rzeszowa w przy-
sz³ym roku. Okazj¹ bêd¹ obchody 40-lecia KU
AZS i SWFiS.

W imieniu organizatorów turnieju: KU AZS,
SWFiS oraz Samorz¹du Studenckiego, jako g³ów-
ny animator tego przedsiêwziêcia, gor¹co dziê-
kujê  w³adzom Uczelni oraz w³adzom miasta Rze-
szowa i Urzêdu Marsza³kowskiego oraz spon-
sorom za wszechstronn¹ pomoc.

Sponsorami turnieju byli: �In¿ynieria Rzeszów�
Sp. z o. o., PZU S.A. Oddzia³ Okrêgowy w Rze-
szowie, Firma Twardzik, �Smak-Eko� Zak³ad Miê-
sny Sp. z o. o., �Chmielnik Zdrój� S.A. Wytwór-
nia Wód, �Tesco Polska� Sp. z o. o., �Browar
¯ywiec� S.A., Klub �Akademia�, Restauracja
�Déjà�Vu�, �Iza� Zak³ad Cukierniczo-Piekarni-
czy. Szczêch Izabela.

Serdeczne podziêkowania sk³adam równie¿
studentom-wolontariuszom, wspólnie z który-
mi mogli�my popularyzowaæ kulturê fizyczn¹
i rywalizacjê sportow¹ w �rodowisku akade-
mickim oraz integrowaæ m³odzie¿ w Europie
bez granic.

Do zobaczenia za rok w Rzeszowie.

mgr Adam Maryniak, starszy wyk³adowca MSWFiS UR, tre-
ner i opiekun sekcji pi³ki siatkowej mê¿czyzn
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