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PRACOWNIKÓW I STUDIHJÓW UNIWtRSYTiTU RZESZOWSKIEGO

Zgodnie z tegoroczną aurą choinka 
stanęła w wodzie. 

Tak rozpoczęto IV Świąteczne Zawody 
Pływackie w UR



Aktualności

16 grudnia 2004 r. Marta Wierzbieniec, dyrektor Instytutu Muzyki, 
odebrała profesorską nominację od Prezydenta RP Aleksandra Kwa
śniewskiego.

19 grudnia 2004 r. Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, przedstawił 
społeczności akademickiej UR plany rozwoju miasta.

W Galerii Kontrasty swoje prace prezentują: prof. Jerzy Kierski 
i dr Stanisław Magdziak, nauczyciele akademiccy z Instytutu Sztuk 
Pięknych na Wydziale Pedagogicznym UR.

6 grudnia 2004 r. podczas spotkania ze studentami Olga Tokarczuk 
mówiła o ^¿nych aspektach swej twórczości.

Podczas grudniowego posiedzenia Senatu, najlepszym absolwentom 
Uczelni wręczono Dyplomy Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dr hab. prof. UR Stanisław Sagan, prorektor ds. Współpracy z Za^ 
granicą został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
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Z obrad Senatu Primus inter pares

Grudniowe posiedzenie Senatu rozpoczęło się 
od wręczenia przez prof. dra hab. Włodzimie
rza Bonusiaka, Dyplomów Uznania Rektora 
najlepszym absolwentom Uczelni.

Zało¿enia do strategii rozwoju Uniwersytetu 
Rzeszowskiego przedstawił prorektor, dr hab. 
prof. UR Waldemar Furmanek. Zaprezento
wany Senatowi dokument składa się z kilku czę
ści, obejmuje sprawy związane z dydaktyką i ba
daniami naukowymi, kadrą i studentami, bazą 
Uczelni i otoczeniem UR (regionalnym, krajowym 
i europejskim). Ze względu na planowanie w stra
tegii wyró¿niono trzy etapy rozwoju Uczelni: bie- 
¿ący, do 2010 i 2020 r. Strategia to dokument 
wyznaczający ciągłość funkcjonowania Uniwer
sytetu, spójny, jednoczący i integrujący środowi
sko. Wa¿nymi dla UR dokumentami są też przy
jęte wcześniej przez Senat inne opracowania: 
Wizja i Misja Uniwersytetu. Uczelnia swoją przy
szłość łączy z takimi działaniami, które zapewnią 
mu dynamiczny, zrównoważony i wielokierun
kowy rozwój.

Przedstawiony dokument został skierowany do 
senackich komisji.

W sprawach kadrowych głosowano wniosek 
Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
o zatrudnienie na stanowisko prof. nadzw. UR 
dra hab. Ihora Mykytyuka i wniosek Rady Wy
działu Socjologiczno-Historycznego o zatrudnie
nie na stanowisku prof. nadz. UR dra hab. Stani
sława Gałkowskiego. Obie kandydatury uzyska
ły poparcie Senatu UR.

Senatorowie wysłuchali też, zaproszone
go na grudniowe posiedzenie, wystąpienia 
dra hab. prof. UR Wrzesława Romańczuka, 
który przedstawił wniosek Rady Wydziału 
Pedagogicznego o uruchomienie nowego 
kierunku studiów - zdrowie publiczne. 
Wniosek został przyjęty przez Senat UR.

W dalszej części prowadzący obrady prof. dr 
hab. Włodzimierz Bonusiak poinformował o pro
jekcie porozumienia z Komendą Wojewódzką 
Policji w Rzeszowie. Umowa o współpracy doty
czy dwóch spraw: udostępniania UR przez Po
licję sprzętu i aparatury badawczej oraz możli
wości szybkiego działania operacyjnego na te
renach należących do Uczelni.

Senat dokonał też zmian w planie rzeczowo- 
finansowym UR i przyjął uchwałę upoważniają
cą Rektora do podpisania umowy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego, co jest związane 
z pracami modernizacyjnymi stadionu „Resovii”. 
W końcowej części obrad senatorowie przegło
sowali dwie uchwały związane z zasadami re
krutacji w naszej Uczelni.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyznało 
6 studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego stypen
dia ministra za osiągnięcia w nauce, na rok akade
micki 2004/2005. Otrzymali je: Krzysztof Biega
nowski, Michał Hadała, Marcin Lorenc, Marcin 
Oczkowski, Katarzyna Szymczak i Franciszek 
Wasyl. W tym roku, ze względu na zmiany w prze
pisach o pomocy materialnej, decyzje o stypendiach 
za nieprzeciętne wyniki w nauce podjęto dopiero 
w grudniu ub. r., ale stypendia przyznano na okres 
10 miesięcy.

Stypendysta MENiS musi spełnić pięć warunków 
jednocześnie: uzyskać w terminie wpis na kolejny 
rok studiów, uzyskać średnią ocen powyżej 4,5 (śred
nia ze wszystkich lat studiów), wzorowo wypełniać

Wyró¿nienia dla absolwentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Podczas grudniowego posiedzenia Senatu JM Rektor 
Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz 
Bonusiak wręczył najlepszym absolwentom Uczelni (rok 
akad. 2003/2004) Dyplomy Uznania Rektora.

Otrzymały je następujące osoby: Anita Kaszyk (edu
kacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), Dia
na Bilińska (filozofia), Anna Miś (socjologia), Tomasz 
Filozof (historia), Anna Kupiszewska (filologia pol
ska), Beata Płonka (filologia rosyjska), Wojciech Szat
kowski (edukacja techniczno-informatyczna), Małgo
rzata Knott, Sławomir Sorek i Marek Mikłaszewski 
(matematyka), Magdalena Wisz, Maja Skoczylak, 
Aneta Piekielniak, Izabela Korowaj, Magdalena 
Kwolek, Maria Konik (wszyscy biologia). 

mgr Tomasz Filozof odbiera dyplom z rąk JM Rektora UR

obowiązki studenta określone w regulaminie studiów, 
a ponadto mięć znaczące osiągnięcia naukowe. 
W obowiązującym rozporządzeniu wyjaśniono, że 
chodzi tu np. o prace w kole naukowym, publikacje, 
dzieła artystyczne, udział w konferencjach, konkur
sach i festiwalach, studia równoległe na drugim kie
runku, certyfikaty potwierdzające znajomość obcych 
języków, czy ukończone kursy nieobjęte progra
mem studiów. Nie dostanie stypendium MENiS stu
dent, który powtarzał jakikolwiek rok - nierepetowa- 
nie jest bowiem jednym z warunków przyznania tego 
wyjątkowego wyróżnienia.

Kolejna edycja stypendiów za nieprzeciętne wyniki 
w nauce już jesienią tego roku. Tym razem termin 
składania wniosków o stypendium mija 31 lipca.

W innym terminie Dyplomami Uznania Rektora wy
różniono następujących absolwentów UR: Anna Tu- 
paj (filologia germańska), Anna Pięta-Szawara (hi
storia), Maciej Dębiec, Katarzyna Trybała, Anna La
sota i Monika Bober (wszyscy archeologia), Iwo
na Zięba i Małgorzata Kilarowska (edukacja arty
styczna w zakresie sztuk plastycznych), Katarzyna 
Zając (zarządzanie i marketing), Bożydar Ziółkow
ski, Jadwiga Ziółkowska, Paulina Wolicka i Krzysz
tof Krupa (wszyscy ekonomia), Maciej Wnuk, Jo
anna Karp, Urszula Garwol-Padula, Sylwia Du
dzik, Katarzyna Gębala, Joanna Kwolek, Anna Le
wińska i Ewelina Torba (wszyscy biologia).
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Dr hab. med. prof. UR Wrzesław Romańczuk (1957-2004)
Słowo po¿egnalne JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 
prof. dr. hab. Włodzimierza Bonusiaka
Zgromadziliśmy się dziś w kościele pod wezwa
niem Michała Archanioła, by po¿egnać się z na
szym przyjacielem, kolegą, współpracownikiem, 
przełożonym, krewnym - profesorem Wrzesła- 
wem Romańczukiem. Człowiekiem przez du¿e 
C. Człowiekiem, który żył według wskazań Mar
ka Aureliusza, i¿ ka¿dy jest wart tyle ile sprawy, 
którymi się zajmuje. Profesor Wrzesław Romań
czuk przez całe swoje zbyt krótkie ¿ycie zajmo
wał się sprawami wa¿nymi, wa¿nymi dla niego 
osobiście, ale bardziej dla środowiska, w któ
rym przebywał; miasta, w którym pracował i Pol
ski, w której ¿ył. Ju¿ w okresie studiów otrzymał 
Medal im. prof. Jana Glatzla za pracę społecz
ną w samorządzie studentów w Krakowskiej 
Akademii Medycznej, był laureatem konkursu 
im. małżonków Trznadlów, nagrody dla młodych 
naukowców; otrzymał „Gwóźdź Sezonu 95” 
w kategorii osobowość roku i odznakę „Przyja
ciel Dziecka”, za pracę społeczną dla dobra dzie
ci; nagrodę Prezydenta Rzeszowa i Odznakę 
Honorową Wojewody - za zasługi dla woje
wództwa rzeszowskiego. Wiem, ¿e do 2004 r. 
odznakę Przyjaciela Dzieci cenił sobie najbar
dziej i miał rację, bo faktycznie na nią w pełni 
zasługiwał za swą bezinteresowną działalność 
i gotowość do niesienia pomocy dzieciom w ich 
cierpieniach.

W 2004 r. otrzymał „Medal Pionierów” - bar
dzo specyficzne wyró¿nienie upamiętniające 
150. rocznicę powstania krakowskiej, uniwersy
teckiej fizjologii, nadawane przez nestorów pol
skiej medycyny tym, którzy najbardziej zasłużyli 
się w popularyzacji badań i wdrażaniu w prakty
ce osiągnięć gastroenterologii - i to było drugie 
Jego najważniejsze wyróżnienie.

Tytuły publikacji na łamach rzeszowskiej pra
sy, które ukazały się po Jego śmierci - rozmowy 
z ludźmi, którzy Go znali - są dla mnie, a myślę, 
że dla nas wszystkich szczególnie wymowne. Po- 
zwólcie Państwo, że niektóre zacytuję: W tym 
wieku nie powinno się umierać; Był tytanem pra
cy; Ujmowała nas Jego ¿yczliwość; Umiał powie
dzieć proszę i dziękuję; Był rzeszowskim Owsia
kiem; Szukał tego, co nowe; Do kogo teraz pój
dziemy. Te określenia, którymi obdarzyli Go lu
dzie, którzy Go znali, pokazują Jego osobowość 
i dokumentują Jego życie.

W tym miejscu przypominę jedną z myśli Maxa 
Schellera, który mówił:

„Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy ko
cha i coś daje, bo ważniejszym jest dawać niż 
brać”.

Kochał swą rodzinę, swą pracę: medycynę i dy
daktykę, ale ciągle dawał - dawał ludziom swą 
wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim Wiel
kie Serce, które nagle odmówiło Mu posłuszeń
stwa.

We wszystko, co robił, angażował się całko
wicie.

Uniwersytet Rzeszowski zawdzięcza Mu po
wołanie dwóch nowych kierunków studiów: pie
lęgniarstwa i położnictwa, rzeszowska medycy
na gastroskopię dziecięcą i 10 konferencji w ra
mach Rzeszowskich Dni Gastroenterologii, pe
diatrzy polscy i ukraińscy I i II konferencję na
ukową, i konkretną współpracę. Szpital Woje
wódzki nr 2 pierwszy w Polsce certyfikat akredy
tacyjny.

Poznałem dr Wrzesława 10 lat temu, gdy On 
był dyrektorem Szpitala, a ja dziadkiem, który 
bezskutecznie poszukiwał pomocy w Rzeszowie 
dla swej wnuczki cierpiącej na alergię pokarmo
wą i wziewną. Zarówno ja, jak i moja rodzina 
staliśmy się odtąd Jego dłużnikami, za bezintere
sowną, stałą pomoc lekarską udzielaną najpierw 
jednej, a następnie i drugiej mej wnuczce.

W miarę jak poznawałem Wrzesława, nie tylko 
jako lekarza, ale i wspaniałego Człowieka, rósł 
mój szacunek do Niego. Jako rektor Uniwersyte
tu ceniłem Go bardzo za pełne zaangażowanie 
w sprawę tworzenia nowych kierunków studiów, 
pełne utożsamianie się z Uniwersytetem. Jego 

dzieło przeżyje nas wszystkich i będzie zawsze 
odnotowywane przez wszystkich historyków.

Szanowni Państwo,
Dla nas przyjaciół, kolegów, współpracowni

ków i studentów prof. Romańczuka dzisiejsze 
smutne spotkanie jest bolesne, choć oczywiście 
nieporównywalne z cierpieniem Jego rodziny.

Pani Heleno, Pani Katarzyno, Panie Bartku, 
Pani Barbaro - łączymy się z Państwem w wa
szym bólu i równocześnie przyrzekamy, iż za
wsze możecie liczyć na wsparcie ze strony całej 
społeczności akademickiej Uniwersytetu Rze
szowskiego.

Dobrych ludzi nikt nie zapomina, mówiła grec
ka Safona. Spotkaliśmy się dziś na pożegnaniu 
Człowieka, którego nie zapomnimy. Nie zapo
mnimy ze względu na Jego prace naukowe, do
konania organizatorskie i już wspomniane Wiel
kie Serce. Człowiek żyje tak długo, jak długo po- 
zostaje w pamięci innych ludzi. Jestem przeko
nany, że Wrzesław, Pan Profesor Romańczuk, 
pozostanie w pamięci nie tylko swych najbliższych, 
ale również tych wszystkich, którym czynił do
bro. A jest nas wielu.

Cześć Twojej pamięci Profesorze, obserwuj nas 
z lepszego świata, czy godnie kontynuujemy 
Twoje Dzieło.
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Wspomnienie pośmiertne
o prof. dr. hab. med. Wrzesławie Romańczuku

Wspomnienie 
o mgr Zdzisławie 

Jankowskim
Drogi Kolego Wrzesiu!
Ju¿ nigdy na wołanie pielęgniarki - Panie Doktorze 
umiera dziecko - nie zejdziesz do izby przyjęć. Ju¿ 
nie musisz się śpieszyć. Twój zegar biologiczny za

trzymał się na zawsze.
Polska medycyna, a zwłaszcza pediatria poniosła 

niepowetowaną stratę. 31 grudnia 2004 r. odszedł na 
swój wieczny dyżur dr hab. prof. UR Wrzesław 

Romańczuk znakomity pediatra, który ponadto umiał 
przenosić spostrzeżenia kliniczne do prac naukowych 
publikowanych w czasopismach krajowych i zagra
nicznych. Urodził się 12 czerwca 1957 r. w Mielcu. 
Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1976 r. przybył do 
Krakowa na studia na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej, które ukończył w 1982 r. Następnie roz
począł pracę w Klinice Pediatrii w Rzeszowie, w In
stytucie Medycyny Klinicznej. W 1986 r. uzyskał 
specjalizację I, a w 1992 r. II stopnia z pediatrii. Mię
dzy kolejnymi stopniami specjalizacji, w 1989 r., 
otrzymał stopień doktora nauk medycznych w Aka
demii Medycznej w Krakowie w dziedzinie gastro- 
enterologii dziecięcej. W 2002 r. obronił rozprawę ha
bilitacyjną w Instytucie Pediatrii „Pomnik - Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie”. Od 1983 r. do chwili 
śmierci odbył szereg szkoleń podyplomowych 
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Akade
mii Medycznej w Krakowie, Białymstoku, Śląskiej 

AM w Katowicach, w Uniwersytetach: w Londynie, 
Sztokholmie, w Stanach Zjednoczonych i w Australii. 
Brał również czynny udział w kongresach i zjazdach 
naukowych w Rzymie, Atenach, Amsterdamie, Ma
drycie, Kairze, Paryżu, Pradze, Jerozolimie, Wied
niu i Neapolu.

Dorobek naukowy prof. Romańczuka stanowi około 
90 opublikowanych prac naukowych, w większości 
oryginalnych. Brał również udział w programach na
ukowych centralnych, wieloośrodkowych i między
narodowych. Tematy tych programów dotyczyły głów
nie podstaw naukowych żywienia w szpitalach, ochro
ny nad rodzinami z genetyczną predyspozycją do no
wotworów, otwartymi badaniami nad skutecznością 
leczenia bólu brzucha u dzieci z duspatalinem oraz 
badaniami epidemiologicznymi u dzieci i dorosłych 
z uwzględnieniem ryzyka choroby wrzodowej żołąd
ka oraz raka żołądka zakażonych Helicobacter pylori.

Prof. Romańczuk był członkiem stowarzyszeń i or
ganizacji zawodowych od 1982 r., takich jak: Polskie 
Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Pe
diatryczne, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, 
Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Stowarzysze
nia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) i Sto
warzyszenia Dyrektorów Szpitali Polskich. Ponadto 
był członkiem komitetów naukowych czasopism: Pe
diatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia 
i Żywienie Dzieci oraz Przeglądu Medycznego Uni
wersytetu Rzeszowskiego, którego czwarty numer 
(2004 r.) zostanie w większej części poświęcony pra
cy naukowej, dydaktycznej i zawodowej profesora 
Romańczuka. Na terenie Podkarpacia był konsultan
tem regionalnym oraz wojewódzkim w dziedzinie zdro
wia publicznego. Od 2002 r. był członkiem Komisji 
Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie.

Szczególny był przebieg pracy zawodowej Profe
sora. Od 1983 do 1991 r. pracował nieprzerwanie

w Klinice Pediatrii Instytutu Medycyny Klinicznej 
w Rzeszowie, a później w Oddziale Chorób Dzie
cięcych - pod kierunkiem prof. Ryszarda Korczow- 
skiego, a potem dra med. Józefa Rusina. Od 1994 r. 
do 1995 r. pełnił obowiązki dyrektora Szpitala Woje
wódzkiego nr 2 w Rzeszowie, a następnie w latach 
1995-2000 był dyrektorem tego szpitala. Od paź
dziernika 2002 r. (tuż po obronie pracy habilitacyjnej) 
został przyjęty na etat profesora nadzwyczajnego Uni
wersytetu Rzeszowskiego i tu utworzył Instytut Pie
lęgniarstwa i Położnictwa. Od kwietnia 2004 r. był 
jego dyrektorem.

Znakomicie organizował sympozja naukowe w ta
kich dziedzinach jak gastroenterologia dziecięca, ży
wienie, nefrologia i inne. Był organizatorem i współor
ganizatorem wielu konferencji szkoleniowych w za
kresie przekształceń w Ochronie Zdrowia, a w 2003 

roku I Polsko-Ukraińskiej Konferencji Pediatrów 
w Rzeszowie.

W 1996 r. otrzymał odznakę honorową wojewody 
rzeszowskiego „Za zasługi dla województwa rzeszow
skiego”, oraz uhonorowany został przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci odznaką „Przyjaciel Dziecka”.

Pośmiertnie otrzymał od Prezydenta RP Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Romańczuk był znakomitym organizatorem 
ochrony zdrowia nie tylko na Podkarpaciu, ale i w 
Polsce. Jego naukowa działalność była wybitna i obej

mowała dziedziny wcześniej wymienione głównie z za
kresu pediatrii. Był człowiekiem wymagającym, lecz 
życzliwym dla innych. Niezwykle pracowite i krótkie 
życie spędził nie tylko w Szpitalu i na Uniwersytecie, 
ale także w ciągłych podróżach między stolicami świata 
oraz na trasie Rzeszów - Warszawa.

Dzięki Ci, Wrzesiu, za wszystko, co zrobiłeś dla 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, ochrony zdrowia i pol
skiej medycyny!

W imieniu
Rady Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Ryszard Cieślik

Mgr Zdzisław Jankowski urodził się 28 stycznia 1909 
roku w Michałowie (pow. pińczowski). Egzamin doj
rzałości złożył w maju 1929 r. w Gimnazjum w Piń
czowie. W tym też roku rozpoczął studia polonistycz
ne na Uniwersytecie Warszawskim. Trudna sytu
acja materialna zmusiła Go do przerwania nauki już 
po pierwszym roku. Pracował jako guwerner. Za po
czynione oszczędności dalej kontynuował studia na 
tej Uczelni, ale już na romanistyce. W 1933 r. uzy
skał dyplom magistra w zakresie filologii romańskiej. 
W roku akademickim 1938/39 studiował w Instytucie 
Fonetycznym na Sorbonie. Ponownie tam przeby
wał od lutego do sierpnia 1962 r.

Tuż przed wybuchem wojny wrócił do kraju. Brał 
udział w tajnym nauczaniu. We wrześniu 1944 r. roz
począł pracę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Sta
nisława Konarskiego w Rzeszowie. W 1945 r. wydał 
pierwszy skrypt do nauczania języka francuskiego dla 
szkół średnich województwa rzeszowskiego. Od 
1949 r. pracował w II Liceum Ogólnokształcącym 
w Rzeszowie, po powstaniu Studium Nauczycielskie
go uczył przyszłych pedagogów języka francuskiego. 
Cieszył się dużym autorytetem wśród studentów. Był 
twórcą Studium Języków Obcych w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Rzeszowie, pracował też jako lektor 
w rzeszowskiej Filii UMCS.

W latach 60., przez okres 10 lat, wykładał i prowa
dził ćwiczenia z języka francuskiego na centralnych 
kursach dla nauczycieli w Sulejówku. Na prośbę 
uczestników tych kursów opracował „Wymowę fran
cuską w ćwiczeniach” oraz „Francuską wymowę 
potoczną” . Jest też autorem „Metodyki nauczania 
języka francuskiego”.

Był wybitnym znawcą i popularyzatorem literatu
ry, historii i sztuki francuskiej. Za długoletnią pracę 
pedagogiczną i społeczną został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Naro
dowej.

Odszedł od nas na zawsze 28 grudnia 2004 r. 
Odszedł bardzo dobry Pedagog, prawy i szlachetny 
Człowiek.

mgr Adam Rząsa, emerytowany nauczyciel akademicki
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Państwowe Studium Administracyjne 
pierwsza szkoła wy¿sza w historii Rzeszowa

Maciej Kijowski

Z poczynionych przeze mnie obserwacji wyni
ka, i¿ ogromna wiêkszoœæ rzeszowian za pierw
szą szkolê wyższą w dziejach miasta uwa¿a Po- 
litechnikê Rzeszowską im. Ignacego £ukasiewi- 
cza, datującą swą historiê od roku 1951; co wiê- 
cej, w gtêbokim co do tego przekonaniu utwier
dza moich interlokutorów tak popularna, jak i na
ukowa publicystyka, której czêœæ wyznaje tako
wy pogląd od ponad półwiecza. Tymczasem, 
w roku przywołanym uprzednio nie tylko rozpo- 
czêta działalność; Wieczorowa Szkoła Inżynier
ska przy Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego, 
lecz zakończyła swe istnienie, powstała niemal 
siedem lat wcześniej inna uczelnia - w istocie, 
pierwsza w historii miasta nad Wisłokiem.

Jeszcze przed upływem czterech miesiêcy od 
wyzwolenia Rzeszowa spod hitlerowskiej oku
pacji, 28 listopada 1944 r. skromne, bo trzyoso
bowe grono ludzi nauki (dr Lesław Adam, mgr 
Władysław Jan Medyński, mgr Franciszek Pe
trus), proklamowało memoriał, którym - „w poro
zumieniu i przy wydatnym poparciu władz woje
wódzkich w Rzeszowie” - postanowiło powołać 
do życia „Instytut Prawno-Gospodarczy” wraz 
z „Powszechnymi Wykładami Uniwersyteckimi”. 
Zmodyfikowana w kolejnym miesiącu wersja me
moriału wskazywała, iż instytut naukowy in statu 
nascendi kształcić miał w systemie studiów i kur
sów na różnych kierunkach, w jego ramach zaś 
niezwłocznie powstanie studium administracyjne, 
jako że Resort Administracji Publicznej PKWN 
ustosunkował siê do idei jego utworzenia nader 
życzliwie.

18 grudnia 1944 r. zastêpca kierownika Re
sortu Oświaty PKWN Bronisław Biedowicz zwró
cił siê do Resortu Administracji Publicznej z pi
smem (nr IO-2678/44), w którym wyraził zgodê 
na uruchomienie Państwowego Studium Admini
stracyjnego w Rzeszowie, utrzymywanego przez 
adresata tego wystąpienia. Adresat tenże, w oso
bie zastêpcy kierownika Resortu Administracji Pu
blicznej Adama Ostrowskiego już 19 i 20 grudnia 
1944 r. wyekspediował pisma (oba nr AP.130/ 
44) kolejno do dra L. Adama (mianujące go dy
rektorem Studium) i do Urzêdu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie (notyfikujące fakt utworzenia PSA 
i obsady jego dyrekcji). W świetle pierwszych 
ogłoszeń rekrutacyjnych warunkiem przyjêcia do 
Studium było ukończenie szkoły średniej ogól
nokształcącej, bądŸ piastowanie stanowiska 
urzêdnika I lub II kategorii w państwowej służbie 
cywilnej. Na I rok nauki zapisało siê 126 słucha

czy zwyczajnych i 33 nadzwyczajnych, urodzo
nych w latach 1885-1927, z reguły urzędników 
państwowych i samorządowych. Pierwsze wy

kłady odbyły się 10 stycznia 1945 r. w pierw
szej siedzibie szkoły przy ul. 3 Maja 24, kątem 
u rzeszowskich rzemieślników - siedzibie tak cia
snej i niewygodnej, ¿e już w 19 dni później dy
rekcja PSA skutecznie szantażowała Urząd Wo
jewódzki groźbą likwidacji szkoły w przypadku 
braku możliwości przeprowadzki. W nagłym try
bie przydzielono jej zatem 20 lutego 1945 r. 
znacznie wygodniejszy lokal w Komendzie Po
wiatowej Milicji Obywatelskiej (ul. 3 Maja 13), który 
- po niemałych perturbacjach - uczelnia opuści
ła wprowadzając się do ostatniej swej siedziby, 
w budynku Wydziału Powiatowego przy ul. So
koła 13.

Atutem Studium była kadra naukowa, znaczną 
część której stanowili w pierwszych latach dzia
łalności uczelni byli wykładowcy Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, i to tak wybitni, jak 
doc. dr Wincenty Styś, dr Leszek Winowski, dr 
Bronisław Walaszek, mgr Adam Radziszowski 
i wspominany już dr L. Adam; obok innych, przy
byłych z UJK, wykładali w PSA m.in. również dr 
Artur Kopacz, dr Tadeusz Stanisz, dr Leopold 
Kucharski, dr Franciszek Piątkowski, dr Emanu
el Weinberg, mgr Stefan Nowakowski, mgr Kazi
mierz Mróz, mgr Stanisław Zabierowski, wspo
mniani już mgr W. J. Medyński i mgr F. Petrus, 
także absolwent PSA Jan Huss. Dyrekcja Stu
dium czyniła nieudane starania o podjęcie pracy 
w Rzeszowie przez prof. dra Szczęsnego Wach- 
holza i dra Władysława Fronsberga Babla, za
miar natomiast podjęcia współpracy z prof. dr. 
Jerzym Stefanem Langrodem i prof. dr. Ludwi
kiem Ehrlichem pozostał najprawdopodobniej wy
łącznie w sferze planów. Wskutek fiaska pierwot
nej idei powszechnych wykładów uniwersytec
kich profesura Studium udzielała się w innych 
otwartych spotkaniach o charakterze edukacyj
nym, głównie we współpracy z Towarzystwem 
Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie, a W. Styś 
zasłynął angielskim konwersatorium i wykładami 
w ramach „spotkań czwartkowych” na Zamku 
w £ańcucie.

Wspomnieć warto też o absolwentach uczelni. 
Najwyższe stanowisko państwowe zajął wśród 
nich Kazimierz Kosztirko - ukończywszy Studium 
w 1948 r. podjął studia prawnicze na Uniwersy
tecie Jagiellońskim, by ukoronować karierę peł
nionym w latach 1961-1972 urzędem Prokura

tora Generalnego. Rzeszowskie studia K. Kosz- 
tirki to skądinąd niezwykle pouczający temat, kwe
renda dokumentacji sesji egzaminacyjnych świad
czy bowiem o tym, z jaką troską odnosiła się uczel
nia do słuchacza stojącego równolegle na czele 
rzeszowskiej Delegatury Komisji Specjalnej do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar
czym: oceny, jakie uzyskał po złożeniu egzami
nów wieńczących I rok wykładowy były na świa
dectwie ręcznie korygowane, co wpłynęło na 
awansowanie noty sumarycznej z ledwie „do
brej” na „celującą”. Już podczas nauki w Stu
dium godność Prezydenta Miasta Rzeszowa pia
stował wspominany uprzednio J. Huss (dyplom 
w 1949 r.), PSA wykształciło również innych wy
sokich urzędników, w tym kierowników oddzia
łów i kierowników referatów Prezydium WRN 
w Rzeszowie.

Podobnie jak w innych tego typu uczelniach, 
tworzonych tuż po II wojnie światowej (m.in. Wyż
szej Szkole Nauk Administracyjnych w £odzi, 
Wyższej Szkole Handlowo-Administracyjnej 
w Częstochowie czy Państwowej Wyższej Szko
le Administracji Gospodarczej w Katowicach) pro
gram nauki w Państwowym Studium Administra
cyjnym w Rzeszowie odpowiadał grosso modo 
programowi uniwersyteckich studiów prawni
czych o kierunku administracyjnym. W toku stu
diów (pierwotnie planowanych na rok, później 
przedłużonych do 3 lat) wykładano zatem głów
nie blok przedmiotów prawniczych, którym to
warzyszyły m.in. nauka skarbowości, socjolo
gia, ekonomia polityczna, geografia gospodar
cza, polski ustrój rolny, historia polskiego ruchu 
robotniczego, stenografia, lektoraty języków 
obcych. Problemem o dydaktyczno-wychowaw
czym charakterze, nurtującym wykładowców 
uczelni, była dyscyplina studiów: ubolewano nad 
nikłą frekwencją (31 października 1949 r. kolej
ny dyrektor PSA mgr F. Petrus zagroził wręcz 
postawieniem wniosku o likwidację PSA, „o ile 
(...) frekwencja słuchaczy nie zwiększy się”) 
i lekceważeniem punktualności (p.o. dyrekto
ra mgr K. Mróz zwrócił się 1 kwietnia 1950 r. 
do wszystkich wykładowców o uniemożliwie
nie wchodzenia słuchaczom na salę po rozpo
częciu wykładu, gdyż „taka rzecz jest nie do 
pomyślenia w szkołach radzieckich”). Mury 
PSA opuściło łącznie 139 absolwentów III roku, 
a także 39 absolwentów II roku i 65 absolwen
tów I roku, którzy z różnych przyczyn nie kon
tynuowali nauki.
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Równolegle z regularnym kształceniem słucha
czy, Studium realizowało kursy i szkolenia, wœrôd 
nich wykłady z zakresu prasy i dziennikarstwa, 
wykłady dla grupy operacyjnej organizującej ad
ministrację na ¡Śląsku, szkolenia dla podoficerów 

MO, pracowników Urzędu Wojewódzkiego, 
PWRN, Związku Samopomocy Chłopskiej, 3-mie- 
sięczny kurs administracji samorządowej dla kan
dydatów na sekretarzy gminnych, 3-miesięczny 
kurs dla pracowników administracji komunalnej, 
216-godzinny kurs przygotowawczy dla pracow
ników administracji publicznej. Wykształcenie zdo
bywane podczas tych szkoleń okazywało się dla 
ich uczestników niezwykle pomocne w zdoby
waniu nowej pracy i zmianie statusu społeczne
go; „Nowiny Rzeszowskie” wskazywały 30 maja 
1950 r. na przykłady słuchaczy ostatniego ze 
wspomnianych kursów: jeden z nich, syn mało
rolnego chłopa został po ukończeniu szkolenia 
kierownikiem działu w Cepelii, inny awansował 
w Urzędzie Wojewódzkim z etatu woŸnego na 
stanowisko urzędnicze.

Nie tylko celom dydaktycznym, lecz i nauko
wym służyła tak dziatalnoœæ wydawnicza Studium, 
owocująca serią skryptów, jak i założenie po
czątkowo maleńkiej biblioteki (ze 194 tomów na 
dzień 1 grudnia 1945 r. stan jej posiadania wzrósł 
do 1816 woluminów w chwili likwidacji PSA), 
pierwszej biblioteki naukowej w Rzeszowie.

Jeœli zatem Studium rozwijało się, kształciło ka
dry administracyjne wysokich szczebli, zaanga
żowało się w pracę badawczą, to co spowodo
wało jego likwidację? Uczelnia obdarzona była 
swego rodzaju grzechem pierworodnym. Spo
glądając mianowicie na przywołane już akty re
sortów PKWN z grudnia 1944 r. zauważyć: moż
na bez trudu istotną między nimi rozbieżnoœæ: 
Resort Oœwiaty zapowiadał zatwierdzenie statu
tu PSA „oddzielnym zarządzeniem”, nazajutrz zaœ 
Resort Administracji Publicznej mianował dyrek
tora Studium na podstawie § 8 jego statutu, jako
by „zatwierdzonego pismem Resortu Oœwiaty 
PKWN”. Qui pro quo. Statut PSA nigdy nie został 
zatwierdzony, a prawna podstawa jego funkcjo
nowania nie była zbyt stabilna, żeby nie powie- 
dzieæ, iż po prostu nie istniała. Pamiętać jednak 
należy o podejmowanych przez szkołę nieustan
nie próbach uregulowania jej prawnej pozycji, 
i to w sposób najrozmaitszy. W 1946 i 1947 r. 
opracowano kilka alternatywnych projektów upra
gnionego statutu - cóż, jeden z nich utknął w cze- 
luœciach urzędniczej szuflady wskutek błędnego 
skierowania do niewtaœciwego departamentu 
Ministerstwa Oœwiaty. Wiosną 1946 r. ustalono - 
tym razem z Departamentem Szkół Wyższych - 
nadanie PSA praw specjalnej wyższej uczelni, 
a minister administracji publicznej dr Władysław 
Kiernik uspokajał delegację Studium, iż pozosta
wi się je w zarządzanym przezeń resorcie. Nie
stety, obieg dokumentów między obu zaintereso
wanymi (czyżby?) ministerstwami przybrał żół

wie tempo, a wizytujący szkołę końcem sierpnia 
delegat MAP wypowiadał się o przyszłości Stu
dium nader pesymistycznie. Z inicjatywy dyrek
tora, dra L. Adama i przy poparciu wojewody 
rzeszowskiego inż. Romana Gesinga narodził się 
wówczas pomysł utworzenia dla prowadzenia 
Studium związku międzykomunalnego, na co 
Minister Administracji Publicznej wystąpił z kontr
propozycją przejęcia PSA przez wojewódzki 
związek samorządowy. Takie postawienie spra
wy, „doceniając konieczność zatrzymania na te
renie Województwa Rzeszowskiego wyższego 
zakładu naukowego”, zaakceptował 19 paździer
nika 1946 r. Wydział Wojewódzki Rzeszowski, 
w ślad za czym Wojewódzka Rada Narodowa 
zdecydowała uchwałą z 27 lutego 1947 r. o prze
jęciu szkoły, pod warunkiem rozszerzenia jej struk
tury o studium handlowe i z zastrzeżeniem konty
nuacji utrzymywania jej przez MAP do końca 
1947 r. w kwocie nie mniejszej od dotychczaso
wej. Wydawało się, że problemy opuściły wresz
cie Studium: jego statut akceptują kolejno Wydział 
Wojewódzki, Komisja Kulturalno-Oświatowa WRN 
(wśród poprawek tejże znaleźć można projekt 
nowej nazwy placówki w brzmieniu „Wyższe Stu
dium Społeczno-Administracyjne w Rzeszowie”), 
wreszcie 30 sierpnia 1947 r. Wojewódzka Rada 
Narodowa. Zatwierdzenia statutu odmówiło 
wszakże Ministerstwo Oświaty, co spowodowało 
konieczność poszukiwania dla uczelni nowej for
muły prawnej. Próbowano przeto - i to w myśl 
sugestii samego resortu oświaty - przekształcić 
Studium w państwową wyższą szkołę zawodo
wą. Cóż jednak z tego, że PSA przygotowało 
wiosną projekty statutu Wyższej Szkoły Admini
stracji w Rzeszowie i rozporządzenia Rady Mini
strów w sprawie jej utworzenia, skoro dokumen
ty złożone w Ministerstwie Oświaty ...zaginęły. 
Wysiłki tak samego Studium, jak i lokalnych in
stancji partii politycznych zakończyły się ostatecz
nie niepowodzeniem. 13 grudnia 1948 r. Mini
sterstwo Oświaty wypowiedziało się przeciw 
umieszczeniu PSA w rzędzie szkół wyższych, zaś 
w tydzień później Ministerstwo Administracji Pu
blicznej zarządziło jego stopniową likwidację.

Na rok wykładowy 1949/1950 nie ogłaszano 
już więc rekrutacji - naukę odbywali jedynie słu
chacze II i III roku, zaś w roku kolejnym zajęcia 
prowadzono wyłącznie dla III roku, którego 25 
słuchaczy ukończyło PSA jako ostatni jego ab
solwenci, składając egzamin końcowy w dniach 
23 lipca 1951 r. Nie pomogły szkole interwencje 
ostatnich pełniących obowiązki dyrektora mgr 
K. Mroza i mgr S. Zabierowskiego, nie pomogło 
indagowanie KC PZPR, nie pomogła życzliwość 
ze strony Prezydium Rady Ministrów, nieco zbyt 
późno okazana.

Nie budzi moich wątpliwości to, że Państwowe 
Studium Administracyjne w Rzeszowie było szkołą 
wyższą. Nie tylko dlatego, że zawiązano w nim 
koło uczelniane Związku Akademickiej Młodzie

ży Polskiej, i nie tylko dlatego, że stosowano 
wobec jego słuchaczy przepisy o dyscyplinie 
pracy studentów szkół wyższych. Wskazać nale
ży tu na akty prawne, w których akademicki sta
tus PSA usankcjonowano wprost - pismo okólne 
Nr Wojsk. 1004/48 Ministerstwa Administracji 
Publicznej z 12 lipca 1948 r. w sprawie wyższych 
uczelni i szkół średnich, których słuchaczom 
i uczniom przysługują odroczenia służby wojsko
wej (Dz. Urz. MAP z 1948 r. nr 32, poz. 262) 
umieściło Studium w kategorii „wyższych uczel
ni”, zaś rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lu
tego 1959 r. zmieniające rozporządzenie w spra
wie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia 
pracowników prezydiów rad narodowych 
(Dz. U. z 1959 r. nr 17, poz. 95) umożliwiło ab
solwentom trzyletnich studiów w PSA legitymują
cym się wykształceniem średnim i wymaganą 
praktyką zawodową zajmowanie w owych pre
zydiach stanowisk przewidzianych dla osób z wy
ższym wykształceniem ekonomicznym lub praw
niczym.

Przyszłość Studium przekreślono pochopnie, 
zaprzepaszczono, zmarnowano dorobek sied
miu lat pracy, zlekceważono aspiracje lokalnego 
środowiska. Tym bardziej pamiętać należy, że 
kluczowy dla dziejów Rzeszowa rok 1944, w isto
cie najważniejszy po nadaniu mu praw miejskich 
590 lat wcześniej, nie tylko oznaczał przegnanie 
okupanta, nie tylko awans miasta do rzędu ośrod
ków wojewódzkich, nie tylko otwarcie przed nim 
mądrze wykorzystanych a nieznanych dotąd 
szans rozwoju cywilizacyjnego, lecz także uczy
nienie zeń miasta akademickiego. I jeśli tak rzad
ko, zbyt rzadko przypomina się, że myśl powoła
nia Uniwersytetu Rzeszowskiego wyrażono pu
blicznie już w roku 1965, w ogóle wręcz nie się
ga się do początków szkolnictwa wyższego 
w Rzeszowie przed sześćdziesięciu laty. Nieza
leżnie od tego, czy lokalne środowisko akade
mickie, Towarzystwo Naukowe, władze miasta 
i województwa, parlamentarzyści, radni, prasa, 
radio, telewizja o tej rocznicy po prostu nie wie
dzą, a może o niej zapomniały, bądź zignorowa
ły ją, milczenie w sprawie Państwowego Studium 
Administracyjnego martwi. Co stoi na przeszko
dzie, by uczcić pamięć jego twórców, wykła
dowców, słuchaczy choćby przez wmurowanie 
tablicy pamiątkowej na fasadzie, czy wewnątrz 
którejś z siedzib szkoły? Nie tylko w symboliczny, 
ale i namacalny sposób czerpie Uniwersytet Rze
szowski i z materialnego jej dorobku, posiadając 
w zbiorach bibliotecznych i udostępniając gro
madzone ongiś przez bibliotekę PSA tomy ozna
czone charakterystyczną, długą nagłówkową pie
częcią. Tak Uniwersytet, jak i inne uczelnie kształcą 
w Rzeszowie i okolicach adeptów administracji. 
Zadbajmy zatem o pamięć tych, którzy czynili to 
jako pierwsi.

dr Maciej Kijowski, Zakład Prawa Konstytucyjnego na Wydziale 
Prawa UR
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Dr hab. Marek Stanisław Nalepa
Piotr Żbikowski

Dr hab. Marek Stanisław Nalepa urodził się 
9 kwietnia 1966 r. w Pińczowie, w obecnym 
województwie świętokrzyskim. Mieszkał kolej
no w Młodzawach, Parczewie, Kutnie, Stalo
wej Woli, Zgłobniu i Rzeszowie. W roku 1985 
z wyró¿nieniem złożył egzamin dojrzałości w 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Ko
pernika w Rzeszowie. Przez następne dwa lata 
pobierał naukę w Studium Nauczycielskim, któ
re również ukończył z wyróżnieniem.

W 1987 r. zdał pomyślnie egzaminy wstęp
ne na polonistykę w Wyższej Szkole Pedago
gicznej w Rzeszowie i przez ówczesne wła
dze uczelni został wydelegowany na ogólno
polski obóz naukowy, organizowany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w Śródborowie k. Otwocka, dla kandydatów, 

którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów 
w czasie rekrutacji na studia wyższe.

W latach 1987-1992 odbywał studia poloni
styczne, które ukończył z wyróżnieniem obro
ną pracy magisterskiej pt. Historia i historiozo- 
fia w „Trenach” Józefa Morelowskiego napi
sanej pod moim kierunkiem. Jej fragmenty 
(Rozbiory Polski w wykładzie o sensie dziejów 
w „Trenach” Józefa Morelowskiego) były pu
blikowane w 1994 r. w Zeszytach Naukowych 
WSP w Rzeszowie.

W 1991 r., jeszcze w czasie trwania studiów 
został zatrudniony na stanowisku asystenta sta
żysty w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Pol
skiego Oświecenia w WSP w Rzeszowie i do
łączył do grupy pracowników przeprowadza
jących kwerendę zawartości literackiej 
czasopism wileńskich i warszawskich (z lat 
1815-1831). Jej efektem było sporządzenie 
kilku tysięcy fiszek obejmujących informacje 
o utworach literackich, recenzjach, anonsach 
wydawniczych, artykułach publikowanych na 
łamach ok. 50 dzienników, tygodników i innych 
periodyków ukazujących się w czasach Kró
lestwa Kongresowego. W latach 1998-2002, 
już samodzielnie, podobny wykaz sporządził 
na podstawie czasopism wileńskich, warszaw
skich i krakowskich, wydawanych w latach 
1795-1807. Obecnie przygotowuje kompute
rową bazę danych obejmującą informacje zgro
madzone w obu kwerendach.

Także od 1991 r. dr hab. Marek Nalepa pro
wadził kwerendy w muzeach, bibliotekach i ar
chiwach polskich oraz zagranicznych, mają
cych na celu dotarcie do tekstów poetyckich 
inspirowanych bezpośrednio upadkiem pań

stwa polskiego w 1795 roku. Większość z tych 
tekstów nie była dotąd publikowana i nie stała 
się przedmiotem badań naukowych, stąd wie
dza polonistyczna na ich temat jest znikoma. 
Zapełnienie w przyszłości owej luki przyświe
ca jego dwunastoletnim już poszukiwaniom, 
których efektem jest, jak na razie, zgromadze
nie kilkuset wierszy i poematów z lat 1793
1806, drukowanych oraz zachowanych 
w wersjach rękopiśmiennych, wydobytych 
z antologii, czasopism, pamiętników, sylw, zbio
rów poetyckich itp., przechowywanych m. in. 
w Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Nauko
wej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej 
Akademii Nauk, Bibliotece Czartoryskich, Ar
chiwum Prowincji Małopolskiej Towarzystwa 
Jezusowego w Krakowie, Archiwum OO. Kar
melitów w Czernej k. Krakowa, Zbiorach Ba- 
worowskich w Bibliotece Ukraińskiej Akademii 
Nauk im. Stefanyka we Lwowie, Bibliotece 
Ossolineum we Wrocławiu, Bibliotece Narodo
wej, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, 
Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warsza
wie, Bibliotece Instytutu Badań Literackich Pol
skiej Akademii Nauk w Warszawie, Bibliotece 
Kórnickiej, Bibliotece Uniwersytetu Poznańskie
go, Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, Bi
bliotece im. Zielińskich w Płocku, Wojewódz
kiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, Bibliote
ce Muzeum Ziemi Świętokrzyskiej w Kielcach.

Po ukończeniu studiów Marek Nalepa pra
cował jako nauczyciel języka polskiego w Szko
le Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, asystent 
stażysta (1991/1992), asystent (1992-1998), 
adiunkt (1998-2002) w Zakładzie Literatury 
Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, adiunkt w Uniwersyte
cie Rzeszowskim (od września 2002 r.) oraz 
profesor w PWSZ w Przemyślu (od paździer
nika 2004 r.). Prowadził ponadto zajęcia 
w PWSZ w Sanoku, w PTEA „WSZECHNICA” 
S.C. w Krośnie - Turaszówce oraz w Uniwer
sytecie Pedagogicznym w Drohobyczu. Wy
promował dotąd 12 magistrów polonistyki. 
Współpracował w archiwizowaniu dokumen
tacji architektonicznej i w adiustacji opracowań 
naukowych z Regionalnym Ośrodkiem Stu
diów i Ochrony Środowiska Kulturowego 

w Rzeszowie. Jako członek Stowarzyszenia 
Kultury Tęczy brał udział w działaniach na 
rzecz ochrony ruskiej architektury drewnianej 
w województwie podkarpackim.

Od 1996 r. jest członkiem - zakćycielem Pol
skiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem 
Osiemnastym, od roku 2000 członkiem Towa
rzystwa Naukowego w Rzeszowie. Od 9 lat 
zasiada w jury Komitetu Okręgowego Olimpia
dy Literatury i Języka Polskiego.

W roku 1996 Marek Nalepa odbył sta¿ na
ukowy w Uniwersytecie Wrocławskim, pod 
opieką prof. dr hab. Przemysławy Matuszew
skiej oraz w Instytucie Badań Literackich Pol
skiej Akademii Nauk, pod opieką prof. dr hab. 
Teresy Kostkiewiczowej.

23 marca 1998 r. w rzeszowskiej Wy¿szej 
Szkole Pedagogicznej obronił z wyró¿nieniem 
dysertację doktorską pt. „Takie dziś ¿ycie na
sze, gdy Polska ustaje”. Pisarze stanisławow
scy a trzeci rozbiór Rzeczypospolitej napisa
ną pod moim kierunkiem. Porusza ona proble
matykę wymiany generacyjnej i wycofania się 
z kultury oświeceniowej po 1795 r. najwybit
niejszych poetów epoki stanisławowskiej. 
Fragmenty pracy z dołączeniem do niej kilku 
tekstów oświeceniowych dotyczących tematy
ki milczenia opublikowane zostały w 2001 r. 
przez Wydawnictwo Wy¿szej Szkoły Pedago
gicznej w Rzeszowie pt. Żałobny orszak po

etów. Całość została przyjęta do planu wy
dawniczego TAiWPN Universitas, ostatecznie 
po gruntownych zmianach i przeróbkach zo
stała wydana w prestóowej serii Monografie 
na Rzecz Nauki Polskiej w 2002 r.

Dorobek naukowy Marka Nalepy obejmuje 
ponad trzydzieści pozycji. Drukował artykuły
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m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Pracach Po
lonistycznych”, „Ruchu Literackim”, „Napisie”, 
„Twórczości”. Prace dra hab. Marka Nalepy 
były pozytywnie opiniowane m. in. przez: Sta
nisława Burkota, Józefa Tomasza Pokrzywnia- 
ka, Wiesława Pusza, Alinę Aleksandrowicz, 
Alinę Kowalczykową, Janusza Tazbira, Prze
mysława Czaplińskiego, Przemysławę Matu
szewską, Magdalenę Zawadzką, Jarosława 
£awskiego, Marcina Cieńskiego, Bogusława 
Doparta, Joannę Pyszny.

W roku 1999, po trzech latach przygotowań, 
zło¿yliśmy wspólnie w krakowskiej oficynie wy
dawniczej „Collegium Columbinum” pięciopie- 
śniową wersję Ziemiaństwa polskiego Kajeta
na Koźmiana. Przy jej opracowaniu dr Nalepa 
odpowiadał za skolacjonowanie tekstu oraz 
opatrzenie go objaśnieniami rzeczowymi, filo
logicznymi i historycznymi. Edycję, która uka
zała się w roku 2000, według pomysłu dyrek
tora Collegium prof. dra hab. Wacława Walec- 
kiego, stylizowano na wydanie Ziemiaństwa 
z 1839 r. Jest to najwcześniejsza redakcja po
ematu zawierająca szereg rewelacji historycz
noliterackich wyłuszczonych w Uwagach 
wstępnych i Komenatrzu. Jej fragmenty zosta
ły przedrukowane w wyborze wierszy Kajeta
na Koźmiana, wydanym w TAiWPN Universi
tas w serii „Klasyka mniej znana”.

W czerwcu 2003 roku nakładem Wydawnic
twa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się 
najnowsza ksią¿ka Marka Nalepy zatytułowa
na Rozpacz i próby jej przezwycię¿enia w po
ezji porozbiorowej (1793-1806), stanowiąca 
uwieńczenie prowadzonych przez niego od 
12 lat badań nad wierszami i poematami inspi
rowanymi upadkiem państwa. Ksią¿ka ta zo
stała zgłoszona do konkursu wydawnictw na
ukowo-edukacyjnych „Atena” w Warszawie, 
gdzie znalazła się wśród 44 najlepszych prac 
naukowych wydanych w 2003 r., a kilka mie
sięcy później zajęła pierwsze miejsce wśród 
40 zgłoszonych pozycji w konkursie organizo
wanym przez Bibliotekę Śląską na najlepszą 

ksią¿kę pod względem edytorskim w kategorii 
prac naukowych. Na jej podstawie w dniu 
27 maja 2004 r. Rada Wydziału Filologiczne
go Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła 
uchwałę o nadaniu Markowi Nalepie stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk hu
manistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

W ¿yciu prywatnym Marek Nalepa najwięcej 
czasu poświęca swemu pięcioletniemu synowi 
Mateuszowi, interesuje się fotografiką oraz ru
ską (łemkowską i bojkowską) architekturą 
drewnianą.

Pracuje w Zakładzie Literatury Staropolskiej 
i Polskiego Oświecenia.

prof. dr hab. Piotr Żbikowski, Instytut Filologii Polskiej UR

Agnieszka Uberman
Instytut Filologii Angielskiej

Urodziła się w £ańcucie i tam ukończyła liceum 
ogólnokształcące. Jest absolwentką Instytutu Fi
lologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mic
kiewicza w Poznaniu. W 1995 r. uzyskała magi
sterium w zakresie filologii angielskiej, na pod
stawie pracy The Use of Games for Vocabulary 
Presentation and Revision. Od 1995 r. pracuje, 
początkowo w Katedrze Filologii Angielskiej, a po 
zmianie organizacyjnej jednostki w Instytucie Fi
lologii Angielskiej, w Zakładzie Metodyki Naucza
nia Języka Angielskiego. Prowadzi zajęcia z me
todyki nauczania języka angielskiego oraz prak
tycznej nauki języka angielskiego. Prowadzi 
badania z zakresu modelowania i nauczania 
słownictwa anglojęzycznego w ramach lingwi
styki stosowanej.

Dotychczas opublikowała podręcznik do na
uczania metodyki języka angielskiego, we 
współautorstwie z prof. dr. hab. Teodorem Hre- 
hovcikiem pt. English Language Teaching Me
thodology: An Undergraduate Course for ELT 
Trainees oraz 5 artykułów. Brała udział w konfe
rencjach naukowych oraz przeprowadziła serię 
wykładów gościnnych na Uniwersytecie w Pre- 

16 grudnia 2004 r. w Ministerstwie Środowiska wręczono odznaczenia państwowe zas^o- 
nym działaczom Ligi Ochrony Przyrody oraz osobom zas^onym dla ochrony przyrody 
w Polsce. Wśród odznaczonych był dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk z Instytutu Wycho
wania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, który z rąk wiceministra 
środowiska prof. Zbigniewa Witkowskiego, Głównego Konserwatora Przyrody, otrzymał 
nadany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Ki^ Kawalerski Orderu Odro
dzenia Polski.
Dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk jest m. in.: inicjatorem utworzenia obszaru funkcjonalnego 
„Zielone Karpaty”, organizatorem konferencji z cyklu „Ochrona przyrody a turystyka” oraz 
animatorem utworzenia kilkunastu rezerwatów przyrody i czterech parków krajobrazowych.

szowie (Słowacja) i na Uniwersytecie w Vigo 
(Hiszpania).

15 grudnia 2004 r. z wyró¿nieniem obroniła 
rozprawę doktorską Applied-linguistic Modelling 
of the Lexicon of the English Language napisa
ną pod kierunkiem dra hab. Igora Burchanowa, 
prof. UR.

Uzyskała stopień naukowy doktora nauk huma
nistycznych w zakresie lingwistyki stosowanej.

Od 2001 r. jest zastępcą dyrektora ds. dydak
tyki w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.
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To jest wspaniały moment
Newsletter polsko-niemiecko-ukraiński 
(fragmenty tłumaczone z angielskiego)

Arkadiusz, 27 października 2004:
W sobotę organizujemy w Przemyślu manifesta
cję poparcia dla Juszczenki. Mo¿e ktoś z Ukra
iny chciałby przyjechać? Chcemy pokazać 
mieszkańcom naszego miasta, ¿e niedaleko od 
nas mieszkają ludzie, którzy muszą walczyć o 
wolność.

Marianna, 28 października 2004:
Arku, życzę ci powodzenia i chciałabym przyje
chać, ale nie jestem pewna, czy bym zdą¿yła na 
niedzielę wrócić, ¿eby wziąć udział w wybo
rach. Sytuacja na Ukrainie jest nieprzewidywal
na. Oczywiście będę głosowała na Juszczenkę.

Olga, 28 października 2004:
Przyjemnie zaskoczyła mnie wiadomość, ¿e Ar
kadiusz organizuje manifestację w Przemyślu. 
Serdecznie ci za to dziękuję. Juszczenko z pew
nością wygra i będziesz miał w tym swój udział.

Ulf, 2 listopada 2004:
Drodzy ukraińscy przyjaciele,
Właśnie zakończyła się pierwsza tura wyborów 
prezydenckich. Chciałbym wam powiedzieć, ¿e 
w tych dniach jestem z wami. Będą też wybory 
w USA, ale myślę, że wybory na Ukrainie są 
ważniejsze. To wy zadecydujecie, czy chcecie 
być blisko Unii Europejskiej czy nie. Spodzie
wam się zobaczyć was we Lwowie w przyszłym 
roku, ale obawiam się, że Ukraina będzie izolo
wać się od Europy.

Bo¿ena, 2 listopada 2004:
Jest dla nas bardzo ważne, że czujemy Wasze 
wsparcie. Dziękuję ci, Ulf i zapewniam, że w 
przyszłym roku spotkamy się na Ukrainie. Zro
bimy wszystko, żeby to spotkanie dobrze przy
gotować. Znamy już wyniki pierwszej tury: 
39,88% dla Juszczenki, kandydata opozycji, któ
rego popieramy i 39,22% dla Janukowicza, kan
dydata władzy. Mamy nadzieję, że w drugiej 
turze wygra Juszczenko. Trzymajcie kciuki za 
Ukrainę!

Marianna, 3 listopada 2004:
Nie widziałam jeszcze tak nieuczciwych wybo
rów. W Doniecku (miasto kandydata władzy Ja
nukowicza) oddano 22 tysiące głosów więcej 
niż było kart do głosowania przygotowanych

Polsko-niemiecko-ukraińskie 
spotkanie studentów w Rzeszowie miało 
ciąg dalszy - wrześniowe fotografie

Wojciech Furman

Pierwsze zdjęcie wykonano na rynku. Był po
niedziałek 13 września ubiegłego roku, na foto
grafii widać jeszcze letnie parasole. Nasi goście 
przyjechali do Rzeszowa poprzedniego dnia 
wieczorem. 16 ukraińskich studentów Uniwersy
tetu we Lwowie przywiózł bus z przejścia w Me
dyce, 16 niemieckich studentów z Uniwersytetu 
w Bielefeldzie podróżowało dłużej, bo mieli do 
przejechania w jedną stronę około 1100 kilome
trów. Wybrali się dwoma busami i prowadzili je 
na zmianę.

Przed chwilą grupa wyszła z Ratusza, gdzie 
przyjął ich wiceprezydent Ryszard Winiarski. 
Pierwsza oficjalna wizyta i od razu to samo py
tanie: jak czują się Polacy w Unii? Młodzi Niem
cy i młodzi Ukraińcy to właśnie chcieli wiedzieć. 
Odpowiedź prezydenta była ostrożna, bo prze
cież w pierwszych miesiącach zmieniło się nie
wiele. Żmudne przygotowania do akcesji trwa
ły prawie dziesięć lat i to właśnie wtedy nastę
powały zmiany.

Dziś na to pytanie odpowiedzielibyśmy trochę 
inaczej i pewno bardziej optymistycznie.

Na zdjęciu stoimy pięknie przemieszani, bo wi
dać również przedstawicieli gospodarzy - stu
dentów z kół naukowych politologów Uniwersy
tetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Społecz-

Berety z Tyczyna na głowach modeli z Bielefeldu i Lwowa

Sekrety piwnic pod rzeszowskim Rynkiem

no-Gospodarczej w Tyczynie. Już drugi raz po
łączyliśmy siły i być może dzięki temu wszystko 
poszło sprawnie.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem obu 
kół naukowych była podróż studyjna do Lwowa 
w maju ubiegłego roku. Wrześniowe seminarium 
stanowiło jej kontynuację i rozszerzenie o udział 
partnerów z Niemiec. Takie rozszerzenie ozna
czało zarazem wyzwanie językowe, bo semina
rium odbywało się po angielsku.

Szybko okazało się, że wcale nie jest to prze
szkodą. Dyskusja toczyło się żwawo, choć nie 
bez zacięć. „Polska, Niemcy, Ukraina w pro
cesie integracji europejskiej” - taki był temat 
dwudniowego seminarium. We wtorek 14 wrze
śnia tematem była polityka Unii Europejskiej i su
werenność krajów członkowskich. W środę mó
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wiono o europejskim dziedzictwie kulturowym i po
czuciu to¿samości narodowej. Za ka¿dym razem 
najtrudniej było na początku, ¿eby przebrnąć 
przez trzy referaty, po jednym z ka¿dego kraju. 
Potem już było znacznie lepiej i całkiem interesu
jąco. Na przykład Jusuf z Bielefeldu mówił o so
bie, że czuje się Turkiem, Niemcem i Europej
czykiem - i wcale mu takie połączenie nie prze
szkadza.

Następne zdjęcie przedstawia trzy postacie w 
zabawnych beretach. To Michael z Bielefeldu, 
dalej Bożena i Natalia ze Lwowa. Studenckie 
berety są prezentem uczelni z Tyczyna, gdzie 
spędziliśmy cały czwartek 16 września. Właśnie 
wtedy zostało uzgodnione miejsce i termin na
stępnego spotkania: druga połowa sierpnia 2005 
roku we Lwowie.

Polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie 
studentów odbyło się w Rzeszowie i Ty
czynie w dniach 12-18 września 2004. 
Finansowego wsparcia organizatorom 
udzieliła Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży, Uniwersytet Rzeszowski oraz 
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza 
w Tyczynie.

W pamięci zapisał się też wieczór przy ognisku 
w Tyczynie. Na zdjęciu od prawej widać Natalię 
i Olgę ze Lwowa, od lewej widoczny jest Tade
usz, dalej Karsten z Bielefeldu. Po zmierzchu czuć 
już było wrześniowy chłód, ale nastrój na foto
grafii wyraźnie temu przeczy.

Kolejne zdjęcie pochodzi z piątku, ostatniego 
dnia spotkania. Tetiana ze Lwowa przymierzyła 
się do okowów w podziemiach rzeszowskiego

dr Wojciech Furman, opiekun Koła Naukowego Politologów 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uczestnicy spotkania na rzeszowskim Rynku

Przy ognisku na posiadłościach WSSG w Tyczynie

Rynku. Ingo z Bielefeldu (po prawej) patrzy na 
nią z mieszanką podziwu i współczucia, a Rostek 
ze Lwowa (po lewej) w ogóle nie chce na to 
patrzeć.

Samo życie dopisało dalszy ciąg tego spotka
nia. Najpierw Ulf z Bielefeldu umieścił na swojej 
stronie internetowej komplet zdjęć z rzeszowskie
go spotkania. Zamieszczone tu zdjęcia pocho
dzą z tej właśnie strony i każdy może je obejrzeć 
pod adresem www.fotos.web.de/ulf.hanke. W 
październiku ubiegłego roku Daniel, też z Biele- 
feldu, zapoczątkował Newsletter, czyli wymianę 
bieżących informacji, rozsyłanych pocztą elek
troniczną. Dzięki temu mogliśmy być w kontakcie 
podczas jesiennej, pokojowej rewolucji na Ukra
inie. Jakie były wtedy nastroje - niech o tym 
świadczą przytoczone fragmenty listów.

Na połowę marca przygotowujemy w Rzeszo
wie dwudniowe robocze spotkanie kilkuosobo
wych delegacji ze Lwowa i Bielefeldu, aby omó
wić szczegóły programu planowanego na ko
niec sierpnia br. Na pewno będzie o czym 
rozmawiać.

przez komisje wyborcze! Na Krymie - 18 tysię
cy! Członkowie wielu komisji wyborczych od
mówili podpisania protokołów - właśnie tam, 
gdzie zwyciężył Juszczenko. Na listach wybor
czych zabrakło wielu ludzi, były za to na listach 
osoby zmarłe, lub dzieci. Muszę Ci powiedzieć, 
Ulf, że jestem teraz pesymistką. Jeśli władze ze- 
chcą ustanowić swojego kandydata, to tak zro
bią. Oni są silni, a my nie.
Jednak jestem dumna ze swojego kraju. Ludzie 
rozumieją, co będzie dla nich lepsze i przestają 
się bać. Mnóstwo ludzi w różnym wieku wycho
dzi na ulice i chcą coś zrobić. Dziękujemy wam 
za wsparcie. Za trzy tygodnie, w drugiej turze 
musi być lepiej! Wybierzemy Unię Europejską, 
bo przecież wszyscy jesteśmy do siebie podob
ni!

Marianna, 23 listopada 2004:
To jest wspaniały moment i czuję się niesamowi
cie! Wierzę, że wreszcie coś się zmienia w moim 
kraju. Wczoraj pod pomnikiem Szewczenki na
przeciw Uniwersytetu we Lwowie zebrało się 
60-80 tysięcy ludzi. Skandowali „Juszczenko” 
i „Złodzieje do kryminału”. Wszędzie były po
marańczowe wstążki, baloniki, flagi. Centrum mia
sta było zablokowane przez 5 godzin. Stanęła 
lwowska fabryka autobusów i kilka innych za
kładów.
Nie wiem ilu przyszło studentów, ale kiedy pa
trzę z mojego okna w budynku Uniwersytetu 
Lwowskiego, nie widzę końca tłumu. Władze mia
sta Lwowa ogłosiły, że uznają Juszczenkę za 
prezydenta, tak samo jest w Iwano-Frankow- 
sku, Tarnopolu, Winnicy, Truskawcu, Drohoby
czu. Wczoraj w Tarnopolu 10 tysięcy ludzi za
blokowało stację kolejową.
Od wczoraj ludzie wyjeżdżają na Plac Niepod
ległości do Kijowa. Słyszy się, że władze zablo
kowały drogi ciężarówkami z piaskiem, ale lu
dzie mimo tego wyjeżdżają.

Daniel, 23 listopada 2004:
Jestem pod wrażeniem tego, co dzieje się na 
Ukrainie. Właśnie oglądam telewizję i .. .modlę 
się za wasz sukces. Masz rację Marianno, to jest 
rzeczywiście rewolucja, mam nadzieję, że bę
dzie pokojową rewolucją. Ale co się stanie, jeśli 
demonstranci rzeczywiście wtargną do parla
mentu? Prawie cały świat jest po waszej stronie.

Bo¿ena, 2 grudnia 2004:
Właśnie wróciłam po kilku dniach z Kijowa. By
łam tam z przyjaciółmi i jestem pełna emocji, tego 
się nie da wyrazić na papierze. Jesteśmy silni, 
bo jesteśmy razem i czujemy wsparcie naszych 
przyjaciół z zagranicy. Dzięki!

http://www.fotos.web.de/ulf.hanke
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Publikacje pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego 
wydane w 2004 r.

Stanisław Dudziñski

W 2004 roku wydaliśmy 74 tytuły (w 2003 r. - 63), 
w tym: 52 publikacje naukowe, 9 skryptów, 7 Zeszy
tów Naukowych UR, 2 Przeglądy Medyczne UR, 2 
Przeglądy Naukowe Kultury Fizycznej IWFiZ UR, 
Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich „Sofia” oraz 
pismo politologów „Polityka i Społeczeństwo”. £ącz- 
na objętość wydanych publikacji wyniosła 1060 ark. 
wyd. (w 2003 r. - 914), a łączny nakład 21 670 egz. 
(w 2003 r. - 17 431).

Ponadto wydaliśmy 9 numerów „Gazety Uniwer
syteckiej” i kilka publikacji informacyjnych w opra
wie broszurowej, takich jak informatory, abstrakty, 
katalogi, zarządzenia, regulaminy, foldery oraz bar
dzo du¿ą ilość akcydensów. Na podkreślenie zasłu
guje fakt terminowego wydania 9 prac habilitacyj
nych i wydania dwóch tytułów w oprawie twardej.

NAUKI EKONOMICZNE
Kitowski J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw w 
nowych uwarunkowaniach systemowych, 320 
s., 35,0 zł

Szewc-Rogalska A., Efektywność restrukturyza
cji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce, 
212 s., 10,0 zł

Grzybek M. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersyte
tu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, 
Ekonomika Rolnictwa 2, 124 s., 5,0 zł

Kitowski J. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, nr 20, Seria Ekonomiczna, Mar
keting i Zarządzanie 2, 228 s., 10,0 zł

NAUKI FIZYCZNE
Morawiec J., Zamorski T., Podstawy fizyki, cz. 3: 
Fale spi^yste i elektromagnetyczne, 300 s., 25,0 zł 

Rdzanek W., Analiza akustyczna płaskich źródeł 
dźwięku, 160 s., 10,0 zł

NAUKI HUMANISTYCZNE
Archeologia
Olbrycht M. J., Aleksander Wielki i świat irański, 
412 s., 38,0 zł

Walanus A., Goslar T., Wyznaczanie wieku meto
dą 14C dla archeologów, 120 s., 10,0 zł

Filozofia
Zachariasz A. L., Antropotelizm. Człowiek a sens 
istnienia, wyd. 3, 328 s., 28,0 zł

Zachariasz A. L., Istnienie. Jego momenty i abso
lut, 392 s., 30,0 zł

Zachariasz A. L., Poznanie teoretyczne. Jego kon
stytucja i status, wyd. 3, 272 s., 25,0 zł

Zachariasz A. L. (red.), Byt i jego pojęcie, 472 s., 
25,0 zł

Żardecka-Nowak M., Nowak M. W. (red.), ^¿sa- 
mość indywidualna i zbiorowa. Szkice filozo
ficzne, 192 s., 10,0 zł

Zachariasz A. L. (red.), Sofia. Pismo Filozofów 
Krajów Słowiańskich, nr 4, 384 s., 15,0 zł

Historia
Andrusiewicz A. (red.), Polska i jej wschodni są- 
siedzi, t. 4, 324 s., 20,0 zł

Andrusiewicz A. (red.), Polska i jej wschodni są- 
siedzi, t. 5, 492 s., 25,0 zł

Bonusiak A., Szkolnictwo polskie w Stanach Zjed
noczonych Ameryki w latach 1984-2003. Anali
za funkcjonalno-instytucjonalna, 252 s., 15,0 zł 

Czop E., Galicja i jej dziedzictwo, t. 18: Obwód 
lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939
1941, 276 s., 18,0 zł

Dara¿ Z., Ogniska za Sanem, 80 s., 10,0 zł
Furmanek W. (red.), 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła 
II, 264 s., 20,0 zł

Kozak Sz., Rzeszowskie akta notarialne 1871
1918. Studium historyczno-źródłoznawcze, 240 
s., 13,0 zł

Maternicki J. (red.), Wielokulturowe środowisko hi
storyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 1, 264 s., 17,0 zł 

Maternicki J., Zaszkilniak L. (red.), Wielokulturowe 
środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., 
t. 2, 412 s., 23,0 zł

Morawiecki L. (red.), Inscriptiones funebres in con
finio Poloniae et Ucrainae repertae, vol. 2, 524 s., 
15,0 zł

Pisuliñska J., Żydzi w polskiej myśli historycznej doby 

porozbiorowej (1795-1914). Syntezy, parasyntezy 
i podręczniki dziejów ojczystych, 300 s., 18,0 zł

Językoznawstwo
Bałut S., Bielanin A., Sowriemiennyj russkij ja- 
zyk, cz. 2: Słowoobrazowanije. Morfołogija, 
wyd. 3, 228 s., 12,0 zł

Bielanin A., Czapiga Z., Sowriemiennyj russkij 
jazyk, cz. 3: Sintaksis, wyd. 2, 168 s., 10,0 zł 

Gajewska U., Metatekstemy w języku nauk ści
słych, 264 s., 10,0 zł

Górny H., Nazwiska mieszkañców wybranych 
miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świe
tle interferencji etniczno-językowej (XV-XIX w.), 
224 s., 15,0 zł

O¿óg K., Język w sfa¿bie polityki, 276 s., 23,0 zł
Ziętala G., Nauczanie rosyjskiego języka biznesu 
na studiach rusycystycznych, 168 s., 10,0 zł

Szewel A., Watras L., Zajdel B., Song lyrics for 
EFL teaching purposes, 64 s., 5,0 zł

Światłowski Z., Wawrzyniak Z. (red.), Zeszyty Na
ukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 17, Se
ria Filologiczna, Studia Germanica Resovien- 
sia 2, 284 s., 10,0 zł

Kleparski G. A. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwer
sytetu Rzeszowskiego, nr 14, Seria Filologicz
na, Studia Anglica Resoviensia 2, 244 s., 10,0 zł

Literaturoznawstwo
Adamczyk Z. J., Kowalczykowa A. (red.), Monika 
Żeromska - Stanisław Pigoñ. Korespondencja 

wzajemna (1952-1968), 116 s., 8,0 zł

Rusin J., Człowiek świętego imienia. Legenda 
Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX 
wieku (dodruk), 286 s., 15,0 zł

Sibiga Z. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dy
daktyka 3, 204 s., 10,0 zł

Żbikowski P. (red.), Prace Humanistyczne, nr 6, 

220 s., 15,0 zł

Nauki o polityce
Cimek H. (red.), Polityka i Społeczeństwo, nr 1, 
s. 328, 15,0 zł

Pedagogika
Frączek Z. (red.), Aksjologiczne horyzonty wy
chowania człowieka XXI wieku, 182 s., 10,0 zł

Horbowski A., Kultura w edukacji, 240 s., 15,0 zł 
Kida J. (red.), Język - kultura - nauczanie i wy
chowanie, 412 s., 20 zł

Kozaczuk F. (red.), Resocjalizacja instytucjonal
na. Perspektywy i zagro¿enia, 432 s., 30,0 zł

Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka i reso
cjalizacja młodzie¿y, wyd. 3, 240 s., 25,0 zł

Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań 
pedagogicznych, wyd. 2, 252 s., 25,0 zł

Miąso J., Antropologia - wychowanie - miłość. 
Zarys antropologii wychowania Jana Pawła II, 
220 s., 11,0 zł

Śniegulska A., Środowiskowe uwarunkowania prze
mocy w Pogotowiu Opiekuńczym, 220 s., 14,0 zł 

Śniegulska A. (red.), Reforma oświatowa wobec 

wiedzy pedagogicznej, 124 s., 10,0 zł 
Ungeheuer-Gołąb A., Poezja dzieciństwa, czyli dro
ga ku wra¿liwości, wyd. 2, 208 s., 12 zł

Psychologia
Radochoński M., Podstawy psychopatologii dla 
pedagogów (dodruk), 268 s., 25,0 zł

Socjologia
Moczuk E., Młodzie¿ końca wieku. Zachowania 
seksualne współczesnej młodzie¿y w świetle 
badań, 188 s., 12,0 zł

Plenković J., Ekologia humanistyczna wobec glo
balizacji, 136 s., 10,0 zł

Seręga Z. (red.), Suwerenność i rozwój. Przeja
wy dynamiki społeczności lokalnych we współ
czesnej Polsce, 240 s., 13,0 zł

Tuziak A. (red.), Informator o wynikach badań po
staw i działań administracji samorządowej i rzą
dowej województwa podkarpackiego w zakresie 
innowacji, 100 s., 7,0 zł

Markowski D. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersy
tetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologicz
no-Historyczna, Socjologia 1, 220 s., 7,0 zł

NAUKI MEDYCZNE
Korczowski B., Prokalcytonina. Przydatność diagno
styczna w pediatrii i neonatologii, 112 s., 10,0 zł



Styczeń 2005, nr 1 (32 ) UNIWjEt^YTEf^Al

KONFERENCJE NAUKOWE

Cieślik R (red.), Przegląd Medyczny Uniwersyte
tu Rzeszowskiego, t. I, z. 4, 94 s., 5,0 zł

Cieślik R (red.), Przegląd Medyczny Uniwersyte
tu Rzeszowskiego, t. II, z. 1, 128 s., 7,0 zł

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ
Cynarski W. J., Teoria i praktyka dalekowschod
nich sztuk walki w perspektywie europejskiej, 
420 s., 25,0 zł

Dencikowska A., Piłka ręczna, wyd. 2 zmienione, 
164 s., 12,0 zł

Obodyński K. (red.), Przegląd Naukowy Kultury
Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 1-2/
VI, 228 s., 10,0 zł

Obodyński K. (red.), Przegląd Naukowy Kultury 
Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 3- 4/ 
VI, 184 s., 10,0 zł

NAUKI PRAWNE
Kijowski M., Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji 
umów międzynarodowych (1919-2003), 348 s.
20,0 zł

Olszewski J., Nadzór nad koncentracją przedsię
biorców jako forma prewencyjnej ochrony kon
kurencji, 528 s., 29,0 zł

Sagan S., Serzhanova V., Konstytucja Armenii, 
76 s., 5,0 zł

Rogalski M., Res iudicata jako przesłanka proce
su karnego, 292 s., 20,0 zł

Ciągwa J. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 
2, 296 s., 10,0 zł

NAUKI TECHNICZNE
Furmanek W., Piecuch A. (red.), Dydaktyka infor
matyki. Problemy metodyki, 260 s., 15,0 zł

Furmanek W., Piecuch A. (red.), Dydaktyka infor
matyki. Problemy teorii, 268 s., 15,0 zł

Walat W., Modelowanie podręczników techniki- 
informatyki, 324 s., 20,0 zł

Walat W., Podręcznik multimedialny. Teoria - me
todologia - przykłady, 264 s., 22,0 zł

Konferencja jêzykoznawcza 
w £ańcucie

Kazimierz O¿óg

£ańcut, malowniczo pokżony 17 kilometrów na wschód 
od Rzeszowa, zajmuje wyjątkowe miejsce w historii 
Podkarpacia i całej Rzeczypospolitej. Jego kolejnymi wła
ścicielami były wielkie polskie rody - Pileccy, Stadnic
cy, Lubomirscy i Potoccy. £ańcucki pałac jest niezwykłą 
skarbnicą polskich pamiątek, a wraz z otaczającym go 
parkiem jest jednym z najpiękniejszych zakżeń architek
tonicznych w Polsce. Ta ciągle otwarta wielka karta histo
rii fascynuje wszystkich, którzy tu przybywają.

W tym niezwykłym mieście przy pięknej październiko
wej pogodzie, kiedy park mienił się kolorami jesieni, 
Zakład Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UR 
zorganizował 12 i 13 października 2004 r. ogólnopolską 
konferencję naukową „Przemiany języka polskiego na tle 
przemian współczesnej kultury”. Konferencja powiodła 
się dzięki wielkiej pracy dr Jadwigi Lizak, dr Ewy 
Błachowicz i dr Ewy Oronowicz-Kidy - wszystkie 
panie niezawodnie czuwały nad całą stroną organizacyj
ną. Mnie przypadł zaszczyt opieki nad stroną meryto
ryczną. Uczestnicy konferencji zostali zakwaterowani 
w dwóch bardzo dobrych pensjonatach - w Pałacyku - 
tu odbywały się obrady - i w Szwadronie. Na szczegól
ną uwagę zasługuje niezwykle serdeczne przyjęcie przez 
gospodarzy obu pensjonatów. Naszym gościom od razu 
udzielił się „geniusz miejsca”. Byli wprost oczarowani 
£ańcutem, a dyskusje prowadziliśmy tak¿e spacerując 
alejkami parku. Wszyscy wyra¿ali pragnienie powrotu na 
następną sesję naukową.

Udało się nam zgromadzić najwybitniejszych języko
znawców, polonistów, zajmujących się współczesną pol
szczyzną. Ogółem uczestniczyło w tym zjeździe ponad 
50 osób z wa¿niejszych polskich ośrodków naukowych: 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytetu Wrocław
skiego, Uniwersytetu £ódzkiego, Warszawskiego, Ślą

skiego, Opolskiego, Rzeszowskiego, Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Akademii Bydgoskiej, Akademii 

Pedagogicznej w Siedlcach, Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie. Naszymi Gośćmi byli między 
innymi tacy znani profesorowie, jak: Irena Kamieńska- 
Szmaj (Uniwersytet Wrocławski), Janina Labocha (UJ), 
Jerzy Podracki (Uniwersytet Warszawski), Jerzy Bart- 
miński (UMCS), Kazimierz Michalewski (Uniwersy
tet £ódzki), Władysław Śliwiński (UJ), Maria Wojtak 
(UMCS), Małgorzata Kita (UŚ), Zofia Cygal-Krupa 

(UJ), Barbara Bogołębska (Uniwersytet £ódzki), Ewa 
Malinowska (Uniwersytet Opolski), Małgorzata Świę
cicka i Andrzej Dyszak (Akademia Bydgoska). Wygło
szono ogółem 26 referatów, które podejmowały najważ
niejsze zagadnienia związane ze zmianami, jakie zacho
dzą ostatnio tak gwałtownie w polszczyźnie, porównajmy 
tylko niektóre nowe określenia, swoiste znaki czasu: afe
ra Orlengate, rap, czipsy, hit, sorry, wow, VIP, sidiki, 
homiki, top modelka, super skuteczny, absolutna no
wość, reality-show, mediashowstudio. Uczestnicy kon
ferencji podkreślali obustronną zależność między języ
kiem a kulturą. Język jest zawsze głównym wyznaczni
kiem każdej kultury, a ta z kolei przez swoje tendencje 
silnie wpływa na język. Ten obustronny wpływ widzimy 
zwłaszcza po roku 1989 - uczestnicy konferencji potwier
dzili moją wcześniejszą tezę, że polszczyzna w ciągu 
tych piętnastu lat zmieniła się najbardziej w swoich dzie
jach. Zmieniają się wszystkie style współczesnej pol
szczyzny. Bardzo ekspansywna jest polszczyzna po
toczna.

Jakie zatem tendencje kulturowe działają obecnie naj
bardziej na język polski? Z przedstawionych referatów 
wynika, że jest to konsumpcjonizm (tutaj cała sfera rekla
my), medialność (dążenie do atrakcyjności przekazu, jego 
uproszczenie), amerykanizacja (ogromny wzrost zapo
życzeń angielskich), wreszcie niezwykły rozwój no
wych mediów, zwłaszcza Internetu i telefonii komórko
wej. Dyskutowaliśmy także o ubóstwie i wulgaryzacji 
polszczyzny, która objawia siê nie tylko w kontaktach 
codziennych, ale i w mowie oficjalnej, np. w wypowie
dziach polityków.

Zorganizowaliœmy konferencjê w £ańcucie, gdyż chcie- 
liœmy połączyć: merytoryczne, jêzykoznawcze dysku
sje ze zwiedzaniem pałacu. Zamierzenie to się udało. 
Dziêki uprzejmoœci Dyrekcji Pałacu zwiedziliœmy tê nie
zwykłą rezydencję, poznaliœmy jej historię, nierozerwal
nie splecioną z historią Rzeczypospolitej, wiele czasu 
spêdziliœmy w bibliotece Potockich, po której oprowa
dzał nas wspaniałym wykładem p. Baj. Interesującym 
punktem konferencji była także wizyta w Muzeum Go- 
rzelnictwa, którego siedziba mieœci się w dawnej fabryce 
likierów, rosolisów i rumu hr. Potockiego. Tutaj - gadatliwe 
z natury języki naszych lingwistów - jeszcze bardziej się 
rozgadały...

Plonem konferencji jest przygotowywany tom Prze
miany jêzyka na tle przemian współczesnej kultury. Miej- 
my nadzieję, że ukaże się on w tym roku i będzie waż
nym głosem naukowym œrodowiska rzeszowskiego.

prof. dr hab. Kazimierz O¿óg, Instytut Filologii Polskiej UR
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Międzynarodowe, naukowe dyskusje o strategiach 
rozwoju edukacji wobec wyzwań 
i zadań współczesności oraz przyszłości
Jolanta Szempruch

W dniach 6-8 grudnia 2004 r. odbyła się zorganizowa
na przez Zakład Dydaktyki i Pedeutologii Instytutu Pe
dagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współ
udziale Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczy
cieli w Rzeszowie I konferencja naukowa na temat 
„Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności 
i przyszłości. Strategie rozwoju”. Konferencja zgro
madziła przedstawicieli świata nauki, szkolnictwa i sa
morządów zatroskanych o przyszłe losy edukacji 
w Polsce i integrującej się Europie. Komitetowi Na
ukowemu przewodniczyła dr hab. prof. UR Jolanta 
Szempruch.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wojewo
da Podkarpacki Jan Kurp, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Leszek Deptuła, JM Rektor Uniwer
sytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz Bo- 
nusiak, Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy 
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii 
Nauk prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski. Patronat me
dialny objęła Telewizja Polska S.A. (Oddział w Rze
szowie) i Radio Rzeszów S.A.

6 grudnia uczestników konferencji gościnnie podjęła 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Czudcu mgr Lila 
Stachura. Uczniowie przedstawili program artystyczny 
„Moja Mała Ojczyzna”. Monta¿ słowno - muzyczny 
i prezentacja tańców narodowych w wykonaniu 
uczniów spotkały się z du¿ym zainteresowaniem 
i aplauzem widzów. Wizycie w szkole towarzyszyła 
degustacja potraw regionalnych. Przy dźwiękach ka
peli ludowej z miejscowego Domu Kultury uczestnicy 
konferencji zwiedzali szkołę, mieli okazję porozma
wiać z dyrekcją, gronem pedagogicznym i obejrzeć 
eksponaty zgromadzone w Szkolnej Izbie Pamięci.

W pierwszym dniu obrad (7 grudnia) uczestników 
konferencji powitała dr hab. prof. UR Jolanta Szem- 
pruch, a uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor Uni
wersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz 
Bonusiak. W konferencji udział wzięło 150 uczestni
ków, w tym dziewięciu gości zagranicznych z Uni
wersytetów w Tarnopolu, Lwowie, Iwano-Frankow- 
sku (Ukraina) i Preszowie (Słowacja). Krajowe ośrodki 
akademickie reprezentowali naukowcy z: Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewi
cza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersy

tetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szcze
cińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Akademii Pedagogicznej im. KEN 
w Krakowie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 

Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Politech
niki Radomskiej, Dolnośląskiej Szkoły Wy¿szej Edu
kacji we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Wy¿szej Szkoły Pedago
gicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w War
szawie i Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach. 
W konferencji udział wzięli równie¿ przedstawiciele 
oświaty z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty i Gdań-

skiego Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Eg
zaminacyjnej w Krakowie, a tak¿e nauczyciele szkół 
podstawowych i gimnazjum oraz kandydaci do tego 
zawodu - studenci (Akademia im. J. Długosza w Czę
stochowie, Akademia Pedagogiczna im, KEN w Kra
kowie, Uniwersytet Rzeszowski).

Obrady konferencji odbywały się w sesjach plenar
nych (15 wystąpień) i w sześciu sekcjach tematycz
nych, w których dyskutowano o przemianach cywili
zacyjnych, reformie edukacji, rozwoju kultury, a tak¿e 
kształceniu osób niepełnosprawnych.

Sesji plenarnej przewodniczyli: dr hab. prof. UR 
Jolanta Szempruch, prof. dr hab. Wojciech Kojs i prof. 
UR dr hab. Jerzy Potoczny.

W sekcji pierwszej Przemiany cywilizacyjne a kie
runki zmian w edukacji przedstawiono problematy
kę wybranych zmian edukacyjnych analizowanych 
w kontekście przemian cywilizacyjnych. Prowadzo
no rozwa¿ania poświęcone m.in.: poszukiwaniom 
modeli edukacji w XXI wieku, szkole jako organizacji 
uczącej się, sytuacji dziecka wiejskiego w szkole miej
skiej, edukacji artystycznej w dobie rozwoju społe
czeństwa informacyjnego, funkcji muzeum we współ
czesnej edukacji człowieka XXI wieku. W sekcji tej 
przewodniczącymi byli: prof. dr hab. A. Radziewicz- 
Winnicki i prof. dr hab. E. Potulicka.

W sekcji drugiej Rozwój kultury w kontekście 
zmian cywilizacyjnych, której przewodniczyli dr hab. 
prof. UR Igor Burchanow oraz prof. dr hab. Jan Kida, 
zaprezentowano problematykę rozwoju kultury narodo
wej i europejskiej, kształcenia kompetencji międzykultu
rowej w procesie edukacji językowej w szkole, omó
wiono aspekty kształcenia językowego, ideę regionali
zmu, kształtowanie uczuć patriotycznych dziecka, rozwój 
pedagogiki muzycznej w kontekście europejskim.

W sekcji trzeciej Nauczyciel wobec zadań refor
my edukacji analizowano problematykę rozwoju kom
petencji nauczycieli wobec wymagań reformy syste
mu edukacji, możliwości kształcenia nauczycieli w do
bie integracji europejskiej, charakteryzowano też 
funkcjonowanie nauczyciela wobec wyzwań XXI wie
ku i przygotowanie nauczyciela do wprowadzania dziec
ka w świat języka obcego. Przedstawiono komunika
ty z badań, dotyczące opinii nauczycieli, uczniów i ro
dziców na temat reformy systemu edukacji. Referujący 
podkreślali konieczność doskonalenia pracy nauczy
cieli oraz potrzebę prowadzenia szerszych badań nad 
funkcjonowaniem kadry pedagogicznej we współcze
snej szkole. Przewodniczącymi sekcji byli: prof. dr 
hab. Wojciech Kojs, prof. dr hab. Eugeniusz Kame- 
duła i dr Anna Śniegulska.

W sekcji czwartej Strategie rozwoju edukacji 
ustawicznej, której przewodniczyli prof. dr hab. Eu
geniusz Piotrowski, prof. UR dr hab. Jerzy Potocz
ny oraz dr Maciej Rauch, omówiono m. in. problema
tykę monitorowania jakości edukacji i „rozpoznania” 
jako strategii rozwoju edukacji, funkcjonowania nauczy
ciela edukacji dorosłych i animatora kultury w edukacji 
przyszłości, analizowano instrumenty finansowe wspo
magania systemu edukacji w gospodarce opartej na 
wiedzy, strategie rozwoju internatów i burs szkolnych 
w systemie edukacji oraz samokształcenia dorosłych.

W sekcji piątej Zadania edukacji wobec osób nie
pełnosprawnych przedstawiono działania edukacyj
ne na rzecz normalizacji życia osób niepełnospraw
nych, charakteryzowano stan obecny i perspektywy 
integracji społecznej, sposoby wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych, rolę i znaczenie edukacji 
permanentnej osób niepełnosprawnych, uwarunkowa
nia oceny samego siebie przez osobę niepełnospraw-
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ną, funkcjonowanie w rolach społecznych uczniów 
upośledzonych umysłowo oraz rozwijanie zdolności 
twórczych osób niepełnosprawnych. Przewodniczą
cymi tej sekcji byli dr hab. prof. UR Józef Sowa 
z krakowskiej AP, prof. dr hab. Franciszek Wojcie
chowski i dr Marzena Rorat.

W sekcji szóstej Szanse i zagro¿enia edukacji 
osób niepełnosprawnych dokonano charakterysty
ki szans i zagrożeń edukacji niepełnosprawnych w ob
liczu globalizacji i marginalizacji społecznej, kształce
nia nauczycieli w perspektywie zaspokajania potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych, edukacji i rozwoju dziecka 
z upośledzeniem umysłowym w oczekiwaniach jego 
rodziców, wspomagania procesu kreatywnej adaptacji 
osób niepełnosprawnych w kontekście edukacyjnym. 
Omówiono równie¿ stosunki rodziny ucznia upośle
dzonego umysłowo i szkoły specjalnej w okresie 
transformacji społeczno-ustrojowej oraz problematy
kę gotowości młodzie¿y do integracji pozaszkolnej 
z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Przedstawiono 
problematykę rehabilitacji niesłyszących, ukazując 
różne formy dyskryminacji, których przejawy wystę
pują w edukacji, zatrudnieniu, transporcie, porozumie
waniu się itd. W kontekście zagrożeń i nierównych 
szans niepełnosprawnych analizowano równie¿ ich 
prawa. Sekcji tej przewodniczyli: prof. dr hab. Aniela 
Korzon oraz mgr Małgorzata Zaborniak-Sobczak.

Uczestnikom konferencji wieczór uprzyjemnił kon
cert w wykonaniu pracowników naukowych Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego: Jacka Ścibo- 
ra (tenor), Jarosława Pelca (fortepian), Leszka Pelca 
(wiolonczela), który poprowadził £ukasz Rusin. Wie
czór zakończył się uroczystą kolacją przy muzyce w 
wykonaniu pracowników Zakładu Andragogiki Instytu
tu Pedagogiki UR: dra Janusza Boczara i dra Woj
ciecha Motyki.

8 grudnia obrady rozpoczęto sesją plenarną, której 
przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Meissner. Po jej 
zakończeniu obradowano w sekcjach.

Na zakończenie konferencji uczestnicy powtórnie 
udali się do Szkoły Podstawowej w Czudcu, by tym 
razem obserwować warsztaty pt. „Boże Narodzenie 
po góralsku”, prowadzone przez studentki z Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, pod kierunkiem 
dr Anny Pękali. Warsztaty zyskały uznanie równie¿ 
miejscowych nauczycieli.

Konferencja cieszyła się du¿ym zainteresowa
niem, o czym świadczy liczba uczestników i o¿y- 
wiona wymiana poglądów. Obrady w sekcjach 
były owocne, uczestnicy przedstawiali diagnozę 
i prognozę rozwoju cywilizacyjno-kulturowego 
i społeczno-gospodarczego Polski i Europy, po
szukując jednocześnie optymalnych strategii roz
woju edukacji w XXI wieku. Goście podkreślali 
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny kon
ferencji oraz ¿yczliwą i miłą atmosferę. Nawiąza
no szereg interesujących kontaktów naukowych. 
Referaty zaprezentowane podczas konferencji zo
staną opublikowane w formie dwutomowej pu
blikacji w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszow
skiego.

I Konferencja Naukowa Edukacja wobec wy
zwań i zadań współczesności i przyszłości zapo
czątkowała cykl spotkań, które odbywać będą się 
co dwa lata.

Karpaty i inne euroregiony 
postawy psychologiczne 
wobec ochrony środowiska

Zygmunt Wnuk

W dniach 20-22 października 2004 r. odbyła się 
na Uniwersytecie Jagiellońskim międzynarodo
wa konferencja pt. „Karpaty i inne euroregiony - 
postawy psychologiczne wobec ochrony środo
wiska”.
Patronat nad konferencją objęli m. in.: prof. dr hab. 
Franciszek Ziejka - rektor Uniwersytetu Jagielloń
skiego, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - podse
kretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny 

konserwator przyrody, prof. dr hab. Jacek Majchrow- 
ski - prezydent miasta Krakowa, Jan Kurp - woje
woda podkarpacki, prof. dr hab. Stefan Kozłowski 
- przewodniczący Komitetu Naukowego przy Pre
zydium PAN „Człowiek i Środowisko”.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: 
prof. dr hab. Augustyn Bańka, prof. dr hab. ^¿. Kazi
mierz Flaga, prof. dr hab. Dorota Jasiecka, prof. dr 
hab. Zbigniew Nęcki, doc. dr hab.Tadeusz Rotter, dr 
hab. prof. UR Zygmunt Wnuk.

Przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr 
hab. prof. UR Zygmunt Wnuk wygłosił referat w 
sesji plenarnej: „Zielone Karpaty jako obiekt funk
cjonalny”, a prof. dr hab. Stefan Kozłowski mówił 
na temat: „Karpacki obszar funkcjonalny w świado
mości samorządów terytorialnych”, dr Zbigniew 
Hałat o tym, jak trujemy siebie, trując środowisko, 
prof. dr hab. Nestor Bybliuk i dr Jarosław Groń
ski o historycznych i ekologicznych aspektach 
transportu leśnego w ukraińskich Karpatach. Pro
blemom Karpat Wschodnich poświęcone były też 
następne wystąpienia: prof. dr hab. Michał Gołu- 
biec i doc. dr hab. Oksana Maryskevych mówili o 

dr hab. prof UR Zygmunt Wnuk, Instytut Wychowania Fizycz
nego i Zdrowotnego UR

transformacjach antropogenicznych szaty roślinnej 
Karpat Ukraińskich i problemie racjonalnego wyko
rzystania ich potencjału ekologicznego, prof. dr hab. 
inż. arch. Piotr Patoczka o próbach zachowania 
tradycji budownictwa w Bieszczadach.

Obradom, w tej części, przewodniczył dr hab. prof. 
UR Zygmunt Wnuk.

Po przerwie referaty wygłosili: Janusz Khal - 
„Aktywna Małopolska” - promocja turystyki w kra
jach nordyckich” i dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk - 
„Ochrona przyrody a turystyka”.

W dalszej części konferencji odbywały się warsz
taty tematyczne, obradowano w pięciu zespołach.

21 i 22 października kontynuowano obrady w sesji 
plenarnej. Po dyskusji i podsumowaniu odbyły się 
spotkania warsztatowe.

Obradom towarzyszyła prezentacja fotografii z te
renu Karpat polskich i autobus energetyczny.

Wnioski końcowe z konferencji, m.in. w sprawie 
podpisania umowy międzynarodowej o działalności 
obszaru funkcjonalnego „Zielone Karpaty” (którego 
inicjatorem utworzenia był dr hab. prof. UR Z. Wnuk), 
przesłano władzom Polski i Ukrainy. Docelowo „Zie
lone Karpaty” obejmować będą obszar sześciu 
państw: Czech, Ukrainy, Polski, Słowacji, Rumunii 
i Węgier. Jest szansa, aby ten unikatowy obszar był 
przykładem rozwoju zrównoważonego; rozwoju go
spodarczego w harmonii z ochroną przyrody i dzie
dzictwa kulturowego.

dr hab. prof. UR Jolanta Szempruch, Instytut Pedagogiki UR
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Młodzi graficy 
z Instytutu Sztuk Pięknych

Tadeusz Wiktor

W listopadzie 2004 roku w rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych miś miejsce pokaz o znamien
nym tytule: GRAFIKA Z KRASNEGO. Inicjatorem tej wystawy byt Antoni Adamski - znany niestrudzo
ny i ceniony w naszym środowisku krytyk sztuki i dziennikarz. Koordynatorem pokazu byt Marek 
Olszyński - pracownik naukowy Instytutu Sztuk Pięknych UR, mającego swą siedzibę w Krasnem. 
Pokazowi honorowo patronowat prezydent Rzeszowa - Tadeusz Ferenc. W wystawie brali udziat 
wyfóniający się w dziedzinie grafiki absolwenci i studenci ISP a tak¿e czynnie uprawiający grafikę 
artystyczną pedagodzy Instytutu. Wystawę dedykowano Wtodzimierzowi Kotkowskiemu, profesorowi 
krakowskiej ASP, który niemal od podstaw tworzyt Zaktad Grafiki.

1 Dla społeczności Instytutu Sztuk Pięknych 
pokaz GRAFIKA Z KRASNEGO miał du¿e

znaczenie, gdy¿ był pierwszym tak szerokim przeglą
dem dorobku tyleż pedagogicznego, co artystycznego 
z dziedziny grafiki warsztatowej w zakresie technik 
druku wklęsłego i płaskiego. Wystawa miała charakter 
selektywnego przeglądu dokonań absolwentów z trzech 
ostatnich lat oraz wybijających się studentów. Zatem 
należało na nią patrzeć jak na reprezentatywny prze
gląd prac studenckich, dyplomowych i podyplomo
wych, powstałych w okresie już dziewięcioletniej eg
zystencji naszego Instytutu - mającego najpierw sta
tus licencjacki, a później magisterski.

Aktualnie wśród kadry pedagogicznej Zakładu Gra
fiki ISP jest czterech jego wychowanków: Paweł Biń- 
czycki, Marcin Jachym, Krzysztof Frydryk i Ewa 
Pawłowska, co należy uznać za sukces tego Zakła
du. Pokrótce omówię te zestawy prac, którymi brali 
oni udział w wystawie GRAFIKA Z KRASNEGO. 
Uczynię to w alfabetycznej kolejności.

0 Grafiki z cyklu 4 razy Twoja samotność, które
Paweł Bińczycki (dyplom w Pracowni Druku 

Wklęsłego prof. Włodzimierza Kotkowskiego - 2001 r.) 
prezentował na omawianej wystawie, a także utwory 
należące do innych cykli jego autorstwa, cechuje wy
sokiej próby ustrukturowanie kompozycyjne. Pod tym 
względem moje hiperpurystyczne oko nie może im nic 
zarzucić. Z uznaniem stwierdzam, że prace te zapra
szają odbiorcę do wyrafinowanej delektacji obrazowej.

Ale grafiki rzeszowianina to nie tylko kompozycje 
doskonałe pod składniowym względem. Przede 
wszystkim jest to rozpisany na obrazowe serie, mrocz

nie brzmiący ton liryczny. Jego subtelne echa - skryte 
i wyciszone - są pełne wielorako melancholijnych 
odcieni.

Forma utworów Pawła Bińczyckiego jest charakte
rystyczna i łatwo rozpoznawalna. Jej morfologie defi
niuje wyrafinowana syntetyka, natomiast jej paletę barw
ną ustanawiają wyszukane i graficznie piękne faktury 
szarych bieli, szarych czerni i srebrnych szarości. 
Niezwykle ważną rolę w formotwórczej aktywności 
Bińczyckiego pełni światło. Narracyjny tembr srebr- 
noszarej figuracji artysty z roku na rok jest coraz bar
dziej intrygujący, a zarazem wciągający; z roku na rok 
zyskuje też na poetyckości, którą charakteryzuje dys
kretnie dawkowana i wybornie stylizowana melodyka 
o dekadenckiej proweniencji.

W cyklu 4 razy Twoja samotność autor portretuje 
anonimowe lica przedmiotów - czy to parasola, filiżan
ki do kawy, fragment stołu itp., czy to bezimiennych 
przestrzeni mieszkalnych. Kadruje te motywy na fil
mowy sposób. Odnosi się wrażenie, że podmiot li
ryczny całego cyklu jest usytuowany poza jego obra
zami, że pełni w tej poetyckiej grze raczej rolę ich 
wnikliwego „obserwatora” niż aktywnego „uczestni
ka”. Jego wzrok klatka po klatce wędruje po jednost
kach kompozycyjnych tajemniczego wnętrza, a czte
ry z nich, utrwalone w graficznych kadrach, portretują 
- w sposób paradoksalny - stan wewnętrzny tego 
obserwatora.

Omawiane utwory są zawoalowanymi - pełnymi 
introwertycznych przesłań - wyznaniami o dojmują
cej samotności ich bohatera. Odnosi się wrażenie, że 
za tymi wyznaniami skrywa się tęsknota za kimś 
bliskim...

HGdy Marcin Jachym (dyplom w Pracowni Dru
ku Wklęsłego prof. Włodzimierza Kotkowskiego 
- 2001 r.) na dwóch pierwszych latach studiów „prze

chodził” przez moją Pracownię Malarstwa dał się po
znać jako wrażliwy kolorysta. Te jego malarskie pre
dyspozycje można odnaleźć - w całym rozkwicie pale
ty graficznej - w czarno-białych bądź sepiopochodnych 
kompozycjach graficznych tak z zestawu dyplomowe 
go, jak i z prac powstałych już po dyplomie. Bo kolory
stę rozpoznaje się przede wszystkim po bogactwie wa
lorowego i monochromatycznego spektrum - czy to 
rysunkowego, graficznego, czy malarskiego.

Marcin Jachym z sukcesem artystycznym uprawia 
dwa typy figuracji: kompozycje wielopostaciowe i kom
pozycje pejzażu, zarówno miejskiego, jak i naturalne

go. Na bazie tych motywów tworzy grafiki, które sta
nowią rodzaj oryginalnie zobrazowanych wynurzeń 
pamiętnikarskich o zawoalowanej narracji. Stare, pod
niszczone fotografie rodzinne graficznie przetwarza i łą
czy z innymi sposobami malarskiej czy rysunkowej 
transformacji ludzkich postaci, a także ich portretów. 
W ten sposób obrazy z przeszłości, utrwalone za po
mocą „obiektywnego” medium fotograficznego i twór
czo przetworzone, dialogizują z obrazami poetycko 
przeobrażonej teraźniejszości. Zdawać by się mogło, 
że dla Jachyma linearny czas życia bieżącego nie 
istnieje - a jeśli nawet istnieje, to jedynie o tyle, o ile 
wchodzi w konstelacyjne związki z wieloczasowo- 
ścią przeszłości. Bywa więc, że przeżycia z dzieciń
stwa są w utworach graficznych artysty bardziej real
ne czy też ciągle ważniejsze od tych z bieżącego 
życia.

Dyskretnie intonowane światło nadaje jego lirykom 
rys tajemniczości, a ich miękka, po malarsku rozedr
gana faktura, formowana czy to z plam, czy z linii, 
sprawia, że oddziałują one zgoła romantycznie.

W motywach pejzażowych - zwłaszcza w interpre
tacjach pejzażu miejskiego - artysta umiejętnie godzi 
ze sobą syntetykę struktur z bogatą kolorystyką ich 
monochromatycznych, powierzchniowych stref - tak 
budynków, jak i ogromnych połaci nieba.

Mroczność tych utworów potęgują gęste, podniebne 
obłoki, a świetliste powidoki dopowiadają ich drama
turgię, raz romantyczną czy baśniową, innym razem 
oniryczną. Marcin Jachym „spotyka” się w swoich 
obrazowych imaginacjach z samym sobą z przeszło
ści i teraźniejszości. Spotyka się też ze swą babcią, 
która od wielu lat nie żyje. Spotyka się z bliskimi mu 
bądź niebliskimi duchami, dopowiadając z nimi egzy
stencjalne kwestie, których za ich życia nie zdążył 
przedyskutować.

Twórczość graficzna Jachyma to zobrazowane jego 
stany psychiczne i duchowe. To zapis drogi rozwoju 
wewnętrznego twórcy, który poprzez transformujące 
się w obrazach procesy osobowościowe drąży ego- 
tyczną i metafizyczną tajemnicę swego życia.

□ Grzegorz Frydryk podobnie jak Marcin Jachym 
w pierwszych latach studiów „przeszedł” przez 

moją Pracownię Malarstwa. Również on okazał się 
wytrawnym kolorysta, ale w przeciwieństwie do Ja
chyma nadal zajmuje się malarstwem - z sukcesem 
artystycznym.

Grzegorz Frydryk bronił dyplomu w Pracowni Ma
larstwa prof. Ireny Popiołek. Jest jednym z tych absol-
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wentów, którzy aneks do dyplomu głównego wykona
li na poziomie pełnowartościowego dyplomu. Trzeba 
odnotować, ¿e ów aneks graficzny artysta wykony
wał pod opieką merytoryczną prof. Andrzeja Pietscha, 
wybitnego krakowskiego grafika o międzynarodowej 
renomie.

Na wystawie GRAFIKA Z KRASNEGO Grzegorz 
Frydryk zaprezentował osiem - z czternastu istnieją
cych - grafik inspirowanych Drogą krzyżową. Tytuły 
tych prac jednoznacznie odsyłają do takiego właśnie 
rozumienia genezy cyklu: Skazany I, Krzy^ przyjęty 
II, Spotyka matkę IV, Chusta Weroniki VI, Pociesze
nie VIII, Upadek IX, Śmierć na krzyku XII, Ztoenie 

XIV. Ta graficzna interpretacja męczeńskiej drogi Jezu
sa wykazuje wielce oryginalne cechy ikonograficzne. 
Niewielkie formatowo utwory pasyjne G. Frydryka 
dzięki klarownej kompozycji i znakowemu zapisowi 
postaci, a tak¿e rekwizytów pasyjnych, osiągają moc 
monumentalnych kompozycji. Postać Jezusa, motyw 
krzyża, chusta św. Weroniki czy nagrobny obelisk - 
wszystkie te figury artysta redukuje do prostych for- 
mo-znaków o zgrzebnej morfologii. Ich pasyjna eks- 
presywność została wyrażona adekwatnie do powagi 
i dramaturgii cierpiętniczych scen Drogi krzyżowej. 
Biało-czarno-srebrzysta kolorystyka motywów, ich 
zgrzebny monochromatyzm tylko spotęgował tę eks- 
presywność. Wszystko to sprawiło, że figuracja Fry- 
drykowych grafik nie wykazuje cech opisowych i zna
mion mimetycznych. Jest to jeden z wartościowszych 
rysów stylistycznych omawianych ikon. Lektura mu
zealna, albumowa czy kościelna wszelkich obrazów 
sakralnych, które powstały z inspiracji Drogą Krzyżo
wą, przyzwyczaiła nas do tego, że większość inter
pretacji tego motywu zwykle ma opisowy charakter - 
czasami aż do hipernaturalistycznej przesady. I wie
my, że „dobry artysta” czyni z tej przesady ikonowy 
cud, a „artysta słaby” - cepeliowski kicz.

Frydryk swoją interpretację Drogi krzyżowej „rzeź
bił” - czy też „malował” - w tekturze tak prosto, szczerze 
i duchowo, jak najwybitniejsi artyści ludowi rzeźbili 
i malowali swe proste ikony pasyjne. Dlatego odbitki 
graficzne z jego tekturowych matryc mają urok i eks
presję autentycznych rzeźb i malowideł wielkich pry
mitywów średniowiecznych. Droga autorstwa G. Fry- 
dryka swoją Formą odwołuje się do syntetycznej pro
stoty i metafizycznego piękna, jakie znamionują dzieła 
tych - najczęściej anonimowych - twórców średnio
wiecza.

Odmimetyzowana postać Chrystusa w interpretacji 
G. Frydryka uosabia - by tak rzec - uniwersalne cier

pienie ludzkie. Chrystus w jego pasyjnej wielowizji jest 
ubogi, pełen ludzkiej godności i duchowego piękna.

5 Ewa Pawłowska obroniła dyplom w Pracowni 
Linorytu u prof. Tadeusza Nuckowskiego. Na

wystawie GRAFIKA Z KRASNEGO zaprezentowała 
dwa du¿e linoryty: Mo¿e kiedyœ II i Mo¿e kiedyœ III. Byłem 
poniekąd świadkiem narodzin dyplomu praktycznego mło
dej adeptki, która równolegle pisała u mnie pracê semina
ryjną na temat Francisco de Goi. Jej zauroczenie twór- 
czos;cią_ graficzną, rysunkową i malarską hiszpańskiego 
mistrza zaowocowało serią du¿ych form linorytniczych, 
z których każda stanowi współczesną parafrazę jego dzieł.

Mo¿e kiedyœ II przedstawia tancerkê w figurze fla
menco - tanecznej formy andaluzyjskich Cyganów. 
Ekspresywne dŸwiêki gitary, jej taneczne rytmy i tu
pot stóp: dynamika, emocje i zmysłowość: - te trzy 
główne cechy ludowego tańca hiszpańskiego emanu
ją również z grafik młodej artystki.

Może kiedyœ /// to jakby przetworzenie jednej z gra
fik Goi, należących do słynnej serii Kaprysów, ukazu
jącej tradycyjną walkê byków. Motyw uwspółcze- 
œnionej corridy w ujêciu Ewy Pawłowskiej ukazuje 
kilka k^biących się ciał byków, walczących miêdzy 
sobą - bez udziału torreadora - o przetrwanie. Rów
nież ten utwór promieniuje corridowskim dynamizmem, 
a jednoczeœnie post-Goyowskądramaturgią: nad zwie
rzętami zawisło wszak widmo œmierci, bo prędzej czy 
póŸniej któreś z nich musi paœæ.

Oba ryty - ich graficzna uroda - są przesiąknięte 
duchem Goyowskiej estetyki. Artystka - osoba pełna 
równowagi i subtelności - w pracach graficznych ujaw
nia ognisty temperament psychiczny i artystyczny. 
Jej linoryty, podobnie jak jej teoretyczna praca dyplo
mowa, stanowią godny pochwały dyskurs młodego 
twórcy współczesnego z Tradycją.

Warto dodaæ, że Ewa Pawłowska już jako studentka 
III roku wykazała się innego typu odwagą, gdyż jako 
pierwsza w historii Zakładu Grafiki wybrała linoryt na swą 
specjalizację, a nie faworyzowane w Instytucie techniki 
metalowe. Pod opieką artystyczną prof. Tadeusza Nuc- 
kowskiego z wyróżnieniem sfinalizowała tę śmiałą decy
zję. Od tego momentu zaczęło się... - coraz więcej chęt
nych wybiera Pracownię Linorytu i z tej techniki broni 
dyplomu. Na wystawie GRAFIKA Z KRASNEGO po
jawiły się nader wartościowe dowody tego zainteresowa
nia: linorytniczy dyplom Marka Banata, kolorowe linory
ty studenta V roku Jacka Burgera, a także prace innych 
studentów: Anety Jaworskiej, Wiesława Wacka i Woj
ciecha Wesołowskiego.

6 Z dyplomantów prof. Kotkowskiego moją uwa
gę zwróciły również grafiki £ukasza Barana

(dojrzałe w formie i koncepcie kompozycje figuralne, 
utrzymane w poetyce groteski), grafiki absolwentki ISP 
Żanety Trzyny (piękne, barwne akwaforty, z kultury 

estetycznej Konrada Srzednickiego, jednego z najwy
bitniejszych polskich grafików), grafiki absolwentki ISP 
Tatiany Niski (oryginalna formuła pejzażu, z ducha 
romantyczna, z formy abstrakcyjna), grafiki absolwenta 
ISP Krzysztofa Barańskiego (duże formy graficzne, 
zaluzją do pejzażu, które jednak „czyta się” jako abs
trakty), absolwenta ISP Marcina Smoli (interesująca 
multiplikacja postaci, „po rzeźbiarsku” uogólnionej 
wznak, odważna kompozycyjnie).

Pani Anna Poprawska, absolwentka IWP-WSP 
z 2001 r., która również brała swymi grafikami udział 
w omawianej wystawie, jest asystentką w Instytucie 
Pedagogiki UR; to jest kolejny, niewątpliwy sukces 
Pracowni prof. W. Kotkowskiego.

W pokazie uczestniczyły trzy dyplomantki mojej Pra
cowni Malarstwa: Urszula Guzak-Opałko, Izabela 
Hejnosz-Liskowicz i Agnieszka Matek. Z prac, które 
prezentowały, wyróżniłbym pełne malarsko-muzycz- 
nej urody pejzaże czy quasi-pejzaże Urszuli Guzak- 
Opałko. Wybitne uzdolnienia kolorystyczne artystki prze
kładają się na jej „koloryzm graficzny”. Forma tych 
akwatintowych kompozycji jest ściśle sprzężona z for
mą dzieł malarskich młodej artystki. Morfologiczno-sty- 
listyczna jednorodność jej prac - tak malarskich jak i 
graficznych - rzeczywiście zasługuje na pochwałę.

I : ; I Kończąc omówienie wystawy GRAFIKA 
U Z KRASNEGO nie mogê nie wspomnieć 

o sporym faux-pas, jaki zdarzyło się popetniæ jej 
organizatorom.

Jeœli uznano za stosowne zaprosiæ do udziału w wy
stawie aktualnego dyrektora BWA, Tomasza Ruta - 
który u początków narodzin Zakładu Grafiki przez rok 
był asystentem-sta¿ystą w Pracowni Druku Wklęsłe
go (obecnie zawiaduje on rzeszowskim Biurem Wy
staw Artystycznych, które w swych pomieszczeniach 
goœcilo wystawę GRAFIKA Z KRASNEGO) - to nie 
rozumiem, czemu do zacnego grona pedagogów 
uczestniczących w pokazie nie zaproszono profesora 
Akademii Sztuk Pięknych Andrzeja Pietscha, który 
w interwale akademickim 2001-2002 w Zakładzie Gra
fiki prowadził Pracownię Technik Metalowych. Uczest
nictwo w wystawie tego klasyka współczesnej pol
skiej grafiki, jednego z najwybitniejszych przedstawi
cieli Szkoły Krakowskiej, podniosłoby rangę i wartoœæ 
nie tylko omawianej wystawy, lecz przede wszyst
kim Zakładu Grafiki, a w szerszym sensie - całego 
naszego Instytutu. Absencja Andrzeja Pietscha jest 
wielką, instytutową stratą - i ogromnym nietaktem 
wobec Jego osoby.

Tym, ¿e Prof. A. Pietsch niegdyœ pracował w Instytu
cie Sztuk Pięknych UR, naey się szczycić i chwalić, 
natomiast tego, ¿e ówczesne władze Instytutu nie za
proponowały Mu przedtonia współpracy - choć kra
kowski grafik wyra¿ał taką chęć - naey się wstydzić.

8 Rzeszowskiej ekspozycji towarzyszył kata
log zaprojektowany przez Grzegorza Olszew-

skiego, absolwenta ISP z 2003 roku; projekt wydaw
nictwa zasługuje na pochwałę. Cieszy fakt, ¿e mamy 
wśród kadry pedagogicznej ISP (pan Olszewski jest 
asystentem w Zakładzie Grafiki Projektowej) własne-
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go wychowanka, który posiada du¿ą kulturę projekto
wą, a tak¿e pełną samodzielnoœæ w zakresie kompute
rowego opracowania i przygotowania projektu do druku.

Do wystawy GRAFIKA Z KRASNEGO przygoto
wywano się ponad rok, było więc dostatecznie du¿o 
czasu na solidną redakcję katalogu*. Niestety, wy
dawnictwo to zawiera mnóstwo tak zwanych literó
wek, na które można by jeszcze przymknąć: oko; ale 
z dokumentacyjnymi niedoróbkami, z nieuzasadnioną 
ingerencją w notę jednego z autorów, z brakiem precy
zji w redagowaniu not biograficznych dyplomantów 
i studentów ISP, trudno się pogodziæ.

Zwrócę uwagę tylko na niektóre niedociągnięcia redak
cyjne. W katalogowym zapisie Historia powstania Pra
cowni Grafiki w ISP UR jednym tchem wymienia się 
Grzegorza Frydryka obok Pawła Bińczyckiego i Marci
na Jachyma jako wychowanka prof. W. Kotkowskiego. 
Że jego wychowankami - w pełnym tego słowa znacze

niu - byli i Bińczycki, i Jachym, nie ulega najmniejszej 
wątpliw^ci, obaj bowiem bronili dyplomu praktycznego 
u tego pedagoga. Natomiast Frydryk pierwszy swój dy
plom przygotowywał w Pracowni Malarstwa u prof. Ire
ny Popiołek, a aneks do dyplomu finalizował w Pracowni 
Wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha. Wobec takich fak
tów wprost nie wypadało twierdziæ, ¿e Frydryk jest wy
chowankiem tylko prof. Kotkowskiego. Nieœcislosci tej 
wcale nie łagodzi dokumentacyjnie poprawny biogram 
tego absolwenta, albowiem tytuł tekstu - Historia powsta
nia Pracowni Grafiki w ISP UR - powinien zobowiązy- 
waæ do prezentacji zgodnej z faktycznym stanem rzeczy.

I druga nieœcistosô „historyków” Zakładu Grafiki: 
wymieniając prowadzących zajęcia z grafiki warszta
towej - od momentu narodzin ISP po dzień dzisiejszy 
- pominięto moją osobę. Pragnę więc zauwa¿yæ, ¿e 
przez dwa lata prowadziłem zajęcia z linorytu, naj
pierw w gmachu przy ul. Wyspiańskiego, a później 
już w Krasnem.

Nader niechlujnie zredagowane zostały noty biogra
ficzne dyplomantów i studentów ISP UR. Nie zawsze 
podano, w jakiej Pracowni i u którego z pedagogów 
absolwenci bronili pierwszego dyplomu praktyczne
go, ani w której Pracowni przygotowywali aneks.

W katalogu, który powinien informowaæ czytelnika 
między innymi o rodzajach warsztatów graficznych, 
jakie są stosowane w naszym Zakładzie Grafiki, w opi
sie reprodukcji pominięto nazwę techniki, w jakiej dana 
praca została wykonana, podobnie jak wymiary re
produkowanych obiektów. Brak tych danych znacz
nie pomniejsza dokumentacyjne znaczenie katalogu

Jeœli Grzegorz Frydryk, pracujący w Instytucie na 
podstawie umowy o dzieło, został przedstawiony w „pe
dagogicznej” częœci katalogu, to nie rozumiem, dlacze
go biogram Ewy Pawłowskiej, zatrudnionej w Instytu
cie na podobnych zasadach, został umieszczony w czę- 
œci poœwięconej absolwentom i studentom ISP.

PS: Inicjatorem, a jednoczeœnie komisarzem wysta
wy GRAFIKA Z KRASNEGO, był Antoni Adamski, 
jeden z redaktorów rzeszowskich „Nowin”. Za komisa- 
rzowanie temu przedsięwzięciu i doprowadzenie go do 
finalnej postaci należą się Mu słowa podzięki. Krytycz
ne uwagi, dotyczące redakcyjnych mankamentów ka
talogu, nie mogą dotyczyæ komisarza pokazu, lecz osób, 
które były bezpoœrednio odpowiedzialne za obszar do
kumentacyjny omówionego wydawnictwa.
* Od redakcji: Katalog, o którym mowa w tekœcie, został wydany 
poza Wydawnictwem Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. Tadeusz Wiktor, Instytut Sztuk Piêknych UR

Ewa Pawłowska 
Może kiedyœ II 

linoryt 
70x50 cm 

2002 r.

Paweł Bińczycki
1 - Z cyklu cztery razy Twoja samotność 
akwaforta, mezzotinta
21x28 cm
2001 r

Grzegorz Frydryk
Skazany 
intaglio
21,5x20 cm
2003 r.

Marcin Jachym 
Dzieciństwo 

techniki mieszane 
druku wk^słego 

32x23 cm
2001 r.
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•ródła finansowania regionalnej strategii innowacji 
Pozycja inicjatyw własnych

Arkadiusz Tuziak

Głównym źródłem zasilania finansowego przy
gotowanych przez poszczególne regiony kraju 
strategii innowacji mają stać się unijne fundusze 
strukturalne. Niemniej jednak celowe wydaje się 
uruchomienie własnych przedsięwzięć wspie
rających ten trudny i długofalowy proces.

Jednym ze źródeł finansowania regionalnych 
strategii innowacji (RSI) może stać się fundusz 
regionalny (FR). Tworząc fundusz o zasięgu re
gionalnym można skorzystać ze sprawdzonych 
rozwiązań funkcjonujących w niektórych krajach 
Unii Europejskiej (między innymi w Wielkiej Bry
tanii) oraz w USA, Kanadzie i Australii pod nazwą 
fundusz lokalny (community foundation).

Fundusz regionalny to instytucja:
- w pełni niezależna,
- mająca osobowość prawną,
- zaspokajająca potrzeby wspólnot samorządo

wych (między innymi związane z realizacją re
gionalnej strategii innowacji),

- działająca w skali regionu,
- wspierająca poprzez granty inne organizacje 

i aktywne grupy mieszkańców,
- mająca zró¿nicowane źródła zasilania finan

sowego - samorządy, biznes, organizacje po
zarządowe, fundacje unijne itp.,

- nadzorowana przez formalną strukturę orga
nizacyjną zło¿oną z przedstawicieli społecz
ności lokalnej.
Fundusz powinien dysponować określonym 

kapitałem bazowym, który optymalnie lokowany 
(akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, lokaty 
bankowe itp.) przynosi dochody, z których mogą 
być sukcesywnie finansowane projekty i przed
sięwzięcia o ^¿nej skali.

Funkcjonowanie instytucji funduszu regionalne
go może być korzystne nie tylko z punktu widze
nia realizacji strategii innowacji. Zakres działania 
FR powinien być szeroki, długofalowy i obejmo
wać tak¿e diagnozowanie potrzeb społeczności 
lokalnych, inicjowanie określonych projektów oraz 
proponowanie wsparcia różnym organizacjom 
i instytucjom. Mogłyby z niego korzystać np. insty
tucje wprowadzające pewne innowacje społecz
ne, jak równie¿ osoby prywatne (innowatorzy, jed
nostki twórcze), które przez swoją działalność chcą 
przyczyniać się do podniesienia poziomu zaspo
kojenia potrzeb lokalnej społeczności.

W powołanie i funkcjonowanie funduszu re
gionalnego powinny być zaanga¿owane trzy ka
tegorie aktorów społecznych, których działania 
tworzą pole aktywności w społeczeństwie oby
watelskim: władza publiczna, biznes, organiza
cje pozarządowe. Każdy z wymienionych seg
mentów aktywności społeczeństwa obywatelskie
go włącza się w tworzenie funduszu z sobie wła
ściwą motywacją i w oparciu o indywidualną 
kalkulację nakładów i korzyści.

W przypadku firm istotną motywacją może być 
przekonanie, ¿e miarą i warunkiem ich sukcesu nie 
są wyłącznie dobre wyniki finansowe, ale tak¿e 
konsekwentne budowanie przyjaznego klimatu 
społecznego wokół firmy w środowisku lokalnym. 
Doświadczenia firm z krajów wysoko rozwiniętych 
potwierdzają, ¿e tworzenie pozytywnego społecz
nego wizerunku przedsiębiorstwa jest bardzo waż
ne dla jego harmonijnego współdziałania z otocze
niem zewnętrznym. Firmy wspierające inicjatywy 
i przedsięwzięcia lokalne czynnie uczestniczą w ¿y- 
ciu społecznym, korzystając zarazem z możliwości 
zareklamowania się i umocnienia swojej pozycji na 
rynku lokalnym i regionalnym.

Dla organizacji pozarządowych fundusz re
gionalny to nie tylko źródło wsparcia finansowe
go, ale tak¿e organizacyjnego i merytoryczne
go. Stwarza on możliwość integracji sektora po
zarządowego i nadania jego działaniom cha
rakteru planowego, w większym stopniu profe
sjonalnego, a tym samym skutecznego.

Włączenie się samorządu w tworzenie, a na
stępnie działanie funduszu umożliwia — przynaj
mniej częściowe - odciążenie władz lokalnych 
w pomocy organizacjom pozarządowym. Stwa
rza ponadto różnym instytucjom (między innymi 
placówkom oświatowym i kulturalnym) możliwość 

uzyskania wsparcia ich działań środkami pocho
dzącymi spoza lokalnego - z reguły ograniczo
nego - budżetu. Ze względu na kluczową rolę 
pełnioną w środowisku lokalnym samorząd po
winien być inicjatorem powołania funduszu re
gionalnego. Udział samorządu w funduszu daje 
także istotne korzyści, które lokują się w sferze 
pozafinansowej. Otóż FR może stać się płaszczy
zną integracji lokalnego biznesu, władz samorzą
dowych, organizacji pozarządowych i różnych 
instytucji (między innymi placówek naukowo- ba
dawczych, instytucji infrastruktury rynku) w pro
cesie realizacji strategii innowacyjnego i konku
rencyjnego rozwoju regionalnego. Wymiana do
świadczeń, wzajemne uzgodnienia i konsensus 
w środowisku aktorów zmian niewątpliwie przy
czyniają się do podniesienia efektywności prak
tycznej realizacji celów strategii.

Należy podkreślić, że korzyści z funduszu re
gionalnego odniosą także mieszkańcy, nie tylko 
jako odbiorcy realizowanych projektów finan
sowanych ze środków funduszu, ale także jako 
niezależni autorzy projektów (często o charak
terze wybitnie innowacyjnym i modernizacyj
nym), dla których trudno w ramach indywidual
nej ścieżki działań znaleźć efektywne źródło fi
nansowego wsparcia. Jest to szczególnie istot
ne w sytuacji, gdy wynalazcy - innowatorzy są 
praktycznie zdani na samych siebie i wiele inte
resujących pomysłów i propozycji zostaje za
przepaszczonych na starcie.

Ponadto fundusz regionalny może partycypo
wać w systemie stypendiów umożliwiających 
młodzieży z biednych rodzin zdobywanie wy
kształcenia. Może to być jedna z form wspiera
nia aspiracji edukacyjnych społeczeństwa w do
bie rosnącego znaczenia wiedzy, informacji i wy
kształcenia, jako jednych z fundamentalnych, 
strukturalnych uwarunkowań budowania w Pol
sce gospodarki opartej na wiedzy. Należy pa
miętać, że proces ten jest ciągle w stadium po
czątkowym, w związku z tym każda możliwość 
urzeczywistniania ideału społeczeństwa uczą
cego się powinna być wykorzystana.

Aby fundusz regionalny mógł efektywnie dzia
łać muszą być spełnione określone warunki. Nie
zbędny jest odpowiedni potencjał gospodarczy 
regionu. Istnienie większych przedsiębiorstw o do
brej kondycji finansowej stwarza realną szansę 
na powodzenie inicjatyw zmierzających do po
wołania i dalszego funkcjonowania funduszu. 
Obecność na danym terenie kapitału zagranicz
nego z reguły również zwiększa otwartość lokal
nych i regionalnych aktorów zmian na tego typu 
przedsięwzięcia finansowe, noszące nadal w pol
skich warunkach znamiona innowacji.

Niezwykle istotne jest, aby władze samorzą
dowe przejawiały nastawienie zdecydowanie 
proinnowacyjne i prorozwojowe, co powinno się 
wyrażać między innymi efektywnym wspiera
niem wszelkich form aktywności społecznej i go
spodarczej.

Ponadto muszą istnieć aktywne organizacje 
pozarządowe, które nie konkurują ze sobą, lecz 
współdziałają na polu inicjatyw lokalnych i re
gionalnych. Oddolna aktywność obywatelska 
jest zjawiskiem bardzo pożądanym w ramach 
demokratycznej decentralizacji, trudno bez niej 
osiągnąć powodzenie w realizacji ważnych dla 
wspólnot samorządowych przedsięwzięć o cha
rakterze społecznym i gospodarczym.

Jeżeli fundusz regionalny ma być instytucją 
odpowiednio zorganizowaną i sprawnie działa
jącą muszą być spełnione także warunki tech
niczne jego powołania. Przede wszystkim nie
zbędne są wykwalifikowane kadry menedżer
skie i prawnicze, rozbudowana sieć banków i in
nych instytucji finansowych oraz odpowiednie 
zaplecze lokalowe. Wydaje się, że w większości 
polskich miast i regionów te (oraz pozostałe) 
„warunki wyjściowe” są spełnione. Należy za
tem oczekiwać, że inicjatywy mające na celu 
utworzenie funduszy regionalnych (i lokalnych) 
będą pojawiać się częściej. Jednoznacznie prze
mawiają za funduszami wskazane korzyści oraz 
dobre praktyki i doświadczenia w tym zakresie 
społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych.

dr Arkadiusz Tuziak, Instytut Socjologii UR
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Sympozjum „Prawa dziecka 
w społecznej rzeczywistości”

Wiesława Walc

30 listopada 2004 r. rozpoczęło się dwudniowe 
sympozjum naukowo-szkoleniowe Prawa dziec
ka w społecznej rzeczywistości. Jego organi
zatorami były: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Urząd Marszałkowski Wojewódz
twa Podkarpackiego, Komenda Wojewódzka Po
licji w Rzeszowie i Studencki Krąg Korczakowski 
przy Instytucie Pedagogiki. W sympozjum uczest
niczyli pracownicy i studenci UR, pedagodzy szkol
ni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowaw
czych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, 
ośrodków pomocy społecznej, policjanci.

Pierwszy dzień sympozjum miał charakter teo
retyczny. Podczas obrad plenarnych, po wpro
wadzeniu organizatorów - dyrektora Instytutu Pe
dagogiki, dra hab. prof. UR Jerzego Potocz
nego, mgr Marioli Zajdel-Ostrowskiej - za
stępcy dyrektora Departamentu Ochrony Zdro
wia i Zabezpieczenia Społecznego Urzędu Mar
szałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
oraz insp. Dariusza Biela - podkarpackiego ko
mendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, 
wysłuchano wystąpień: dr hab. prof. UR Barba
ry Czeredreckiej (Diagnoza pedagogiczna jako 
warunek realizacji praw dziecka), dra hab. prof. 
AP w Krakowie i UR Józefa Sowy (Podstawy 
prawne procesu rehabilitacji edukacyjnej), ks. dra 
Adama Solaka z Uniwersytetu Kardynała Ste
fana Wyszyńskiego w Warszawie (Prawa dziec
ka jako dar i zadanie wychowawcze), mgr Ju
styny Meissner-£ozińskiej i mgr Alicji Smo- 
czeńskiej z Instytutu Pedagogiki UR (Prawa 
dziecka - historia a współczesność).

Popołudniowe obrady odbywały się w trzech 
sekcjach. Pierwsza zajmowała się problemem 
praw dziecka i ich realizacji w szkole, druga - 
praw dziecka w kontekście zjawisk patologii spo
łecznej, trzecia - praw dziecka w systemie opieki 
nad dzieckiem. Pracownicy i współpracownicy 
Instytutu Pedagogiki zaprezentowali wystąpienia 
będące analizą wyników empirycznych badań 
podejmujących różne aspekty kwestii praw dziec
ka we współczesnej Polsce. Zwrócono uwagę 
na prawa specyficznych grup dzieci - wycho
wanków placówek opiekuńczych, dzieci z nie
pełnosprawnością intelektualną, dzieci dyslektycz
nych. Zaprezentowano także opinie różnych grup 
respondentów (młodzieży wychowującej się 

w środowisku wiejskim, gimnazjalistów i licealistów, 
studentów, nauczycieli) na temat praw dzieci oraz 
ich realizacji we współczesnej Polsce. Zasygna
lizowano także działania podejmowane w naszym 
kraju w celu pełniejszego urzeczywistnienia praw 
dzieci (bardziej szczegółowo ukazano działania 
Policji w tym obszarze).

Drugi dzień sympozjum odbywał się w Ośrod
ku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Hadlach 
Szklarskich. Miał on formę zajęć warsztatowych 
w interdyscyplinarnych grupach (pedagodzy, 
pracownicy pomocy społecznej, policjanci, stu
denci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej). 
Celem zajęć było wypracowanie koncepcji współ
pracy w dziedzinie edukacji dotyczącej praw dzie
ci, a także profilaktyki ich łamania oraz interwencji 
w tego typu sytuacjach. Uczestnicy zajęć sformu
łowali wniosek, iż do pełniejszego urzeczywist
nienia praw dzieci konieczne są wspólne działa
nia różnych służb i instytucji. Niezbędne jest rów
nież podejmowanie problematyki praw dziecka 
w programach studiów przygotowujących do pra
cy w zawodzie nauczyciela, pedagoga, wycho
wawcy. Są to bowiem grupy zawodowe, które, 
mając odpowiednią wiedzę i umiejętności, mogą 
wiele zdziałać dla pełniejszej realizacji praw dzie
ci w naszym kraju.

Uczestnicy sympozjum Prawa dziecka w spo
łecznej rzeczywistości wyrażali potrzebę oraz 
chęć kontynuowania zainicjowanych podczas nie
go inicjatyw naukowo-szkoleniowych o interdy
scyplinarnym charakterze, a także międzyresor
towej współpracy.

dr Wiesława Walc, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UR
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Społeczne poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu mieleckiego
Eugeniusz Moczuk

W sytuacji gdy zjawisko przestępczości zaczęło 
osiągać coraz większe rozmiary, wiele samorzą
dów terytorialnych decyduje się, wspólnie z Poli
cją i mieszkańcami, na prowadzenie działań pro
filaktycznych w zakresie przeciwdziałania prze
stępczości. Inicjatywy te wynikają z tego, ¿e 
samorządy terytorialne wszystkich szczebli są 
ustawowo zobligowane do realizacji zadań w tym 
zakresie, a takde i z tego, ¿e postrzegają przestęp
czość jako zjawisko zagra¿ające mieszkańcom 
danej gminy, powiatu i województwa. Bezpieczeń
stwo natoy do wa¿nych zadań samorządu. Ozna
cza to, ¿e samorządy wszystkich szczebli nie tyl
ko mogą, ale powinny podejmować działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa na swoim tere
nie. Natoy zaznaczyć, ¿e samorząd terytorialny 
jest dobrym partnerem państwa w zakresie prze
ciwdziałania przestępczości, gdy¿ jest w stanie 
odpowiednio definiować i rozpoznawać potrze
by społeczne, stosować innowacyjne metody dzia
łań przy rozwiązywaniu problemów przestępczo
ści, stosować selektywność i indywidualność 
działań, być otwartym i elastycznym przy okre
ślaniu potrzeb i celów społecznych, wprowadzać 
swobodę w przemieszczaniu środków i zasobów 
samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdzia
łania przestępczości, a także dysponować środ
kami finansowymi na te zadania.

Samorządy wielu jednostek muszą dokonać prze- 
obra¿enia własnego myślenia o przestępczości jako 
problemie społecznym, a zatem zaliczać to zjawisko 
do tej samej klasy co bezrobocie, problemy alkoholo
we, problemy narkomanii i inne, które destrukcyjnie 
oddziaływają na daną społeczność.

Mając to na uwadze, 13 stycznia 2005 r.w Sali 
Konferencyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego zorganizowano konferencję nauko
wą „Społeczne poczucie bezpieczeństwa miesz
kańców powiatu mieleckiego”, celem której było 
przedstawienie wyników badań na temat problema
tyki bezpieczeństwa, jakie przeprowadzono w po
wiecie mieleckim, a tak¿e dyskusja nad sposobami 
zmniejszenia zjawiska przestępczości w środowi
sku lokalnym.

Kanwą spotkania były badania przeprowadzone 
w powiecie mieleckim w dniach 11-14 października 
2004 r. przez studentów Wydziału Prawa, członków 
Koła Naukowego Prawników. Badania ankietowe, które 
stanowiły podstawę tych badań, zostały zainicjowane 
przez przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
a w szczególności przez prorektora dra hab. prof. UR 
Stanisława Sagana, dziekana Wydziału Prawa dra 
hab. prof. UR Jana £ukasiewicza oraz prodziekana 
Wydziału Prawa dra Eugeniusza Moczuka z jednej 
strony oraz starostę powiatu mieleckiego mgra Józefa

Smacznego, przewodniczącego Rady Powiatu Mie
leckiego mgra Marka Paprockiego, a tak¿e komen
danta powiatowego Policji w Mielcu insp. Ryszarda 
Szkotnickiego oraz podinsp. Władysława Btoejow- 
skiego, z drugiej strony.

Konferencja adresowana była głównie do komen
dantów powiatowych policji z terenu województwa 
podkarpackiego, a tak¿e tych przedstawicieli policji, 
którzy prowadzą działania prewencyjne i profilaktycz
ne w zakresie przeciwdziałania przestępczości na te
renie swych powiatów. Dlatego też wśród zaproszo
nych gości, oprócz wszystkich komendantów powia
towych i miejskich policji z terenu województwa 
podkarpackiego, znaleźli się przedstawiciele powiatu 

mieleckiego: senator Rzeczpospolitej Polskiej Grze
gorz Lato, starosta powiatu mieleckiego mgr Józef 
Smaczny, przewodniczący Rady Powiatu Mieleckie
go mgr Marek Paprocki, a także komendant powiato
wy Policji w Mielcu insp. Ryszard Szkotnicki oraz 
zastępca komendanta powiatowego Policji w Mielcu 
podinsp. Władysław Błażejowski. Konferencję za
szczycili też: przedstawiciel Komendy Głównej Poli
cji insp. Andrzej Czop, komendant wojewódzki Poli
cji w Rzeszowie insp. Dariusz Biel, a także były 
komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. 
Józef Jedynak. W konferencji uczestniczył dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rze
szowie mgr Stanisław Dubas oraz przewodniczący
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Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogo
wego w Rzeszowie mgr inż. Adam Bałut. Byli też 
przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Rze
szowie, w tym naczelnik Wydziału Prewencji pod- 
insp. Arkadiusz Krawiec, naczelnik Sztabu Policji 
mł. insp. Józef Kubas oraz podinsp. Ryszard Żak, 

naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego mł. insp. An
drzej Gładki oraz kom. Waldemar Pieniowski. 
Wśród przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego 
byli: prorektor dr hab. prof. UR Stanisław Krawczyk, 
prorektor dr hab. prof. UR Stanisław Sagan, dziekan 
Wydziału Prawa dr hab. prof. UR Jan £ukasiewicz, 
dr Beata Sagan, redaktor naczelny kwartalnika „Ius et 
Administratio”, mgr Viktoriya Sherzanova oraz mgr 
Mariusz Zachariasz, a także piszący te słowa wraz 
z grupą studentów Wydziału Prawa, członków Koła 
Naukowego Prawników.

Konferencję otworzył rektor Uniwersytetu Rzeszow
skiego prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, który 
przywitał zaproszonych gości oraz życzył zebranym 
owocnych obrad.

Następnie glos zabrał dr hab. prof. UR Stanisław 
Sagan, który przedstawił podstawowe założenia ba
dań oraz wygłosił referat na temat uprawnień niektó
rych organów państwa w zakresie prowadzenia dzia
łań kontrolnych wobec obywateli. Swoje wystąpienie 
na temat różnych aspektów zarządzania wygłosił dr 
hab. prof. UR Jan £ukasiewicz.

W dalszej kolejności dr Eugeniusz Moczuk wraz 
z członkami Koła Naukowego Prawników zaprezen
tował wyniki badań poświęconych poczuciu bezpie
czeństwa mieszkańców powiatu mieleckiego. Referat 
przedstawiał trzy aspekty badań, a więc społeczne 
poczucie bezpieczeństwa, stosunek do przestępczo
ści, a także społeczną percepcję Policji.

Podczas tego spotkania studenci podziękowali przed
stawicielom powiatu mieleckiego za zorganizowanie 
obozu, a szczególne słowa wdzięczności skierowali 
do asp. Wiesława Kluka, który był opiekunem grupy 
studentów podczas ich pobytu w Mielcu.

Do wyników badań ustosunkował się przedstawi
ciel Komendy Głównej Policji insp. Adam Czop oraz 
komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Da
riusz Biel. Następnie głos zabrał starosta powiatu mie
leckiego mgr Józef Smaczny oraz przewodniczący 
Rady Powiatu Mieleckiego mgr Marek Paprocki. Ko
mendant powiatowy Policji w Mielcu insp. Ryszard 
Szkotnicki dokonał analizy zjawiska przestępczości 
w powiecie mieleckim, a także przedstawił działania 
podejmowane przez Policję, a mające za zadanie 
zmniejszenie przestępczości w powiecie.

Na zakończenie części referatowej były komendant 
wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Józef Je
dynak przedstawił wystąpienie poświęcone problema
tyce społecznych uwarunkowań polityki bezpieczeń
stwa lokalnego w zakresie przeciwdziałania przestęp
czości nieletnich.

Konferencję zakończyła dyskusja, a wnioski były 
jednoznaczne. Policja powinna w większej niż do
tychczas mierze korzystać z doświadczeń „świa
ta nauki” oraz prowadzić badania dotyczące po
strzegania bezpieczeństwa na swym terenie.

dr Eugeniusz Moczuk, Wydział Prawa UR

Nagroda Fundacji Turzańskich 
dla „Frazy”

Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich została utwo
rzona w kanadyjskim Toronto w 1988 roku. Oparta na 
indywidualnym zapisie testamentowym, przyznaje co
roczne nagrody za szczególne osiągnięcia literackie, na
ukowe i artystyczne. Intencją założycielską było sce
nie wolnej i niezale¿nej kulturze polskiej, wspieranie twór
ców i promocja polskich osiągnięć.

Organizacja ta stoi w szeregu takich inicjatyw, jak fun
dacje: Koœcielskich, Jurzykowskiego, Godlewskiej, na
grody „Kultury” czy „Wiadomoœci”, nagroda Nike. Dzia
łalnością swą promuje i o¿ywia środowiska twórcze 
w Polsce i poza jej granicami. Tym samym pokazuje, ¿e 
kultura polska stanowi i ntegralnącałość, niezale¿ną od jej 
geograficznego rozproszenia.

Przemiany polityczne, jakie dokonały się po 1989 r., 
działalność Fundacji jeszcze dodatkowo uaktywniły. Na 
obczyŸnie istnieją wielomilionowe skupiska Polaków za
interesowane losem kraju i pragnące, we wspólnym już 
życiu duchowym, aktywnie uczestniczyć. Dlatego też 
uznanie i wsparcie wysiłków docierające z emigracji ma 
w kraju wartość wyjątkową.

W ciągu prawie piętnastoletniej działalności Fundacja 
nagrodziła wielu twórców, wśród których znaleŸli się m.in. 
Wacław Iwaniuk, Bogdan Czaykowski, Danuta Mostwin, 
ks. Jan Twardowski, Ryszard Kapuściński, Stanisław 
Barańczak, Janusz Kryszak, Włodzimierz Odojewski, 
Jacek £ukasiewicz, Jerzy Œwiêch, Norman Davies. 

Laureatem zaszczytnego wyn^nienia za rok 2003 
obok Julii Hartwig, Mai Komorowskiej, Ewy Thomp
son i Adama Makowicza została rzeszowska „Fra
za”, kwartalnik literacko-artystyczny redagowany 
w œrodowisku polonistycznym Uniwersytetu Rze
szowskiego. W uzasadnieniu przyznania nagrody 
wskazano: „wysoki poziom merytoryczny publika
cji, wiele cennych inicjatyw przyb^ających czytel
nikowi krajowemu najwybitniejsze osiągniêcia pol
skich twórców przebywających na obczyŸnie oraz 
za konsekwentną politykê programową pisma, trak
tującą literaturê polską, bez wzglêdu na miejsce jej 
powstania, jako integralną cateœæ”.

Warto może przy tej okazji przypomnieć w skrócie 
historię pisma. Literacki i artystyczny kwartalnik „Fraza” 
jest redagowany przez zespół złożony z pracowników 
Zakładu Literatury Polskiej XX wieku naszego Uniwersy
tetu. To periodyk, który ukazuje się nieprzerwanie od kil
kunastu lat. Pierwszy numer wyszedł jesienią 1991 roku. 
Od sierpnia 1994 r. obowiązki wydawcy przyjęło na sie
bie stworzone w tym celu Stowarzyszenie Literacko- 
Artystyczne „Fraza”, z siedzibą w Rzeszowie, skupiają
ce głównie młodych pracowników naukowych, absol
wentów polonistyki oraz artystów plastyków.

Zespół redakcyjny tworzą: redaktor naczelna 
Magdalena Rabizo-Birek oraz redaktorzy: Anna 
Jamrozek-Sowa, Zenon O¿óg, Janusz Pasterski 
i Jan Wolski.

Pismo stara się łączyć to, co lokalne, z tym, co polskie 
i uniwersalne, literaturę ze sztukami pięknymi, młodych 
twórców ze starszymi, literaturę powstającą w kraju z li
teraturą tworzoną dawniej i dziś na wychodŸstwie oraz 

promowanie twórców ciekawych, oryginalnych, ale nie 
dość znanych. Pismo chce pokazywać wszystkie war
tościowe zjawiska artystyczne rodzące się w Polsce 
południowo-wschodniej i konfrontować je z propozycjami 
przychodzącymi z zewnątrz.

Stałym działem „Frazy” są Portrety- prezentacja utwo
rów poetyckich lub prozatorskich wybitnych autorów pol
skich i obcych, poszerzona o opracowania krytyczne, 
wywiady, komentarze odautorskie. Geograficzna specy
fika pisma znajduje wyraz w dziale Tematy wschodnie, 
gdzie publikowane są teksty eseistyczne o problemach 
historycznych, socjologicznych i kulturowych pograni
cza. W dziale Sztuka przedstawiane są sylwetki wybit
nych artystów wywodzących się z naszego regionu. 
Reprodukcje ich prac ozdabiają pismo. Publikowane są 
także eseje poruszające interesujące zagadnienia sztuki 
współczesnej i dawnej. Regularnie obecna jest w piśmie 
literatura powstająca na obczyźnie oraz archiwalia. Dru
kowane są liczne przekłady z literatur obcych. Na ła
mach kwartalnika swe utwory zamieściło wielu znanych 
pisarzy i eseistów różnych generacji. Było ono i jest 
otwarte na debiutantów, zarówno z naszego regionu, jak 
i innych środowisk literackich. Redakcja organizuje także 
spotkania z wybitnymi pisarzami, m.in. gościli w Rze
szowie: Tadeusz Różewicz, Felix Mitterer, Henryk Gryn
berg, Adam Czerniawski, Bohdan Zadura, Włodzimierz 
Odojewski, Bolesław Taborski, Florian Śmieja, Mariusz 

Grzebalski, Ewa Lipska, Janusz A. Ihnatowicz, Karol 
Maliszewski, Adam Lizakowski, Michał Olszewski, An
drzej Busza.

Istniejąca Biblioteka „Frazy” może się poszczycić wy
daniem czterdziestu książek, od tomików poetyckich po 
rozprawy naukowe. Najnowsza edycja to Ideologia i pro
paganda w star^ytności, pod red. Lesława Morawiec- 
kiego i Piotra Berdowskiego.

Należy dodać, że Zarząd Województwa Podkarpac
kiego przyznał „Frazie” w roku 2003 nagrodę zespołową

jww dziedzinie kultury i sztuki.
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W kręgu malarstwa, 
muzyki i poezji

Hanna Krupińska-£yp

Działające w Uniwersytecie Rzeszowskim Stu
dium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w roku 
akademickim 2004/2005 kształci na rocznym kur
sie języka polskiego młodych Polaków z Kazach
stanu, Uzbekistanu, Białorusi, Federacji Rosyj
skiej i Ukrainy. Są oni przygotowywani do podję
cia w roku akademickim 2005/2006 studiów w Pol
sce. Podstawą ich edukacji jest doskonalenie zna
jomości języka polskiego, poszerzanie wiedzy me
rytorycznej, związanej z kierunkiem ich przyszłych 
studiów oraz poznawanie kultury i sztuki polskiej, 
w tym tak¿e kultury regionu podkarpackiego.

W ramach poznawania równych gałęzi sztuki 
oraz kształcenia kulturowego słuchacze Studium 
uczestniczą w pokazach polskich filmów, werni- 
sa¿ach, koncertach, spektaklach teatralnych, cho
dzą do muzeów, do Biura Wystaw Artystycznych, 
nagrywają płyty z własnymi recytacjami poezji, 
bywają gośćmi lub gospodarzami i organizatora
mi ^¿nych imprez.

Jedna z takich imprez odbyła się 3 grud
nia 2004 r. w sali Domu Oddziału Stowarzy
szenia „Wspólnota Polska” w Rzeszowie. Był 
to wernisa¿ wystawy malarstwa znanego rze
szowskiego artysty, Józefa Gazdy, zwolen
nika sztuki kapistów, laureata licznych na
gród (między innymi nagrody Ministra Kul
tury i Sztuki i Nagrody Miasta Rzeszowa), 
pracującego w Liceum Sztuk Plastycznych 
w Rzeszowie. Jego obrazy wzbudziły ¿ywe 
zainteresowanie i uznanie wśród uczestni
ków wernisa¿u.

Wieczór był pełen muzyki, śpiewu i poezji. Roz
począł się koncertem muzyki rozrywkowej, wy
konanym przez uzdolnioną młodzie¿, przybyłą 
na wernisa¿ dzięki uprzejmości prof. Marty 
Wierzbieniec, dyrektora Instytutu Muzyki Uni
wersytetu Rzeszowskiego i dr Anity Lehmann, 
pracownika tego¿ Instytutu.

Następnie słuchaczka Studium dla Cudzo
ziemców, Lubow Anoszka z Białorusi wyko
nała, akompaniując sobie na gitarze, kilka pie
śni białoruskich. Po obu bardzo ciepło przyję
tych przez słuchaczy prezentacjach muzyki 
wystąpili poeci z Rzeszowskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich: Stanisława Ko
piec, Teresa Paryna i Mieczysław £yp, 
przedstawiając swoje wiersze, będące propo
zycjami interpretacji malarstwa Józefa Gazdy. 
Wiersz autorstwa Anny Nowak pod jej nie
obecność odczytała słuchaczka Studium, Anna 
Naumiecka z Kazachstanu.

Rozmowę z malarzem - bohaterem wieczoru 
odbył prowadzący całą imprezę pracownik Stu
dium dla Cudzoziemców UR i wiceprezes Sto
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego „W Dolinie 
Wisłoka”, Mieczysław £yp.

Ta część wernisa¿u zakończyła się koncertem 
poezji śpiewanej w wykonaniu Renaty Kątnik 

dr Hanna Krupińska-£yp, dyrektor Centrum Kultury i Języka 
Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „PO
LONUS”

Józef Gazda w rozmowie z Mieczysławem Janowskim, obecnym na spotkaniu eurodeputowanym

i Violetty Kucy, nauczycielek muzyki, artystek 
współpracujących ze Stowarzyszeniem „W Doli
nie Wisłoka”.

Młodzi Polacy ze Wschodu, słuchacze 
Studium dla Cudzoziemców UR, dzieląc 
się później wra¿eniami z imprezy stwier
dzili, ¿e dała im ona bardzo wiele ^¿no- 
rodnych doznań i pozwoliła wziąć czynny 
udział w kreowaniu faktów kulturowych. 
Dla wielu z nich było to zupełnie nowe 
doświadczenie.
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Trzecie Międzynarodowe Spotkania Lingwistyczne
Aleksandra Kluz

W dniach 8-12 grudnia 2004 r. Koło Lingwistyki 
Stosowanej przy Instytucie Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego opiekun
kami są panie: dr hab. prof. UR Zofia Bilut- 
Homplewicz i mgr Dorota Miller zorganizowa
ło 3. Studencką Konferencję Językoznawczą, któ
rej tematem przewodnim był niemiecki język pra
sowy. Naszymi gośćmi byli studenci germanistyki 
z dwóch zagranicznych uniwersytetów (w Kijo
wie i Lublanie) wraz z trójką opiekunów: prof. 
Stojanem Braćićem, dr. Darko Cudenem i mgr. 
Oleksandrem Rudkivskym. Spotkania te mają 
charakter cykliczny, w tym roku odbyły się już po 
raz trzeci.

Podczas konferencji zostały wygłoszone 4 wy
kłady plenarne oraz 9 referatów studenckich, 
poruszających tematy związane z lingwistyką. 
Istotnym punktem spotkań były także warsztaty 
językoznawcze, w ramach których uczestnicy 
zajmowali się tendencjami rozwojowymi we 
współczesnym języku niemieckim.

Przedmiotem badań było 20 wybranych tek
stów z czterech gazet: „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, „Spiegel”, „Stern” oraz „Bild”. Wszyst
kie zjawiska językowe rozpatrywane były w opar
ciu o tekst Güntera Drosdowskiego pt: Verände
rungen in der deutschen Gegenwartssprache - 
Wandel oder Verfall? dotyczący zmian we współ
czesnym języku niemieckim, w którym autor już 
w tytule stawia kontrowersyjne pytanie - czy cho
dzi jedynie o zmiany, czy też może o upadek 
języka.

Praca odbywała się w 4 odrębnych grupach 
tematycznych, badających: słownictwo, skład
nię, różnice gatunkowe między reportażem 
i sprawozdaniem prasowym, a także ogólne ten
dencje, dające się zauważyć w aktualnym języ
ku prasy niemieckiej. Każda z grup potwierdzi
ła, że istotną cechą współczesnej niemczyzny 
jest stosowanie języka ekonomii. Znajduje to 
odzwierciedlenie na wszystkich płaszczyznach 
językowych. W obrębie słownictwa stosuje się 
w tym celu liczne sformułowania fachowe, wy
razy pochodzenia obcego, neologizmy, a także 
skróty i skrótowce. Zmianom ulegają również 
pewne reguły składniowe: w tekstach praso
wych przeważają zdania proste z niewielką licz
bą elementów, powszechnie stosowany jest 
ponadto styl nominalny, według którego zasad 
czasowniki zastępuje się rzeczownikami oraz to
warzyszącymi im przymiotnikami. Okazuje się 
także, że wyznaczenie konkretnej granicy mię
dzy reportażem a sprawozdaniem prasowym 
jest w wielu przypadkach problematyczne. Na 

tej podstawie mo¿na uznać reportaż za rzecz 
nadrzędną dla pozostałych gatunków praso
wych.

Studenckie Spotkania Lingwistyczne to nie tyl
ko okazja do poszerzenia swojej wiedzy na temat 
języka niemieckiego, ale także możliwość zawar
cia licznych kontaktów oraz wymiany doświad
czeń, również tych „pozajęzykowych“. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu organizatorów i na
szych gości konferencja w Rzeszowie miała 
bardzo ciepły, przyjacielski charakter. W trakcie 
wieczoru adwentowego, przy dźwiękach kolęd 
w rodzimych językach, spróbować było można 
słoweńskich specjałów. Nie zabrakło także grza Aleksandra Kluz, studentka V roku Filologii Germańskiej UR

nego wina i choinki. Goście z Kijowa przygoto
wali natomiast projekcję dotyczącą aktualnych wy
darzeń politycznych związanych z wyborami pre
zydenckimi na Ukrainie. Nasi przyjaciele mieli 
ponadto możliwość zwiedzenia Rzeszowa oraz 
Zamku w £ańcucie.

Nasz projekt został zrealizowany dzięki 
hojności Fundacji Boscha, na czele z jej 
lektorami językowymi pracującymi na naszej 
germanistyce: państwem Irene i Enriko Sper- 
feld, Ambasady Niemieckiej w Lublanie oraz 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Europejski system transferu punktów (ECTS)
Aleksandra Fic

Europejski System Transferu Punktów (Europe
an Credit Transfer System - ECTS) ułatwia za
liczanie okresu studiów odbytych przez studenta 
w uczelni zagranicznej przez jego uczelniê ma
cierzystą. System ECTS został opracowany 
w drugiej połowie lat 80. w ramach ówczesnego 
programu ERASMUS. Od tego czasu wdra¿any 
jest przez coraz wiêkszą liczbę uczelni europej
skich, a najszersze zastosowanie systemu ob
serwuje się na uczelniach realizujących kontrak
ty uczelniane programu Erasmus.
ECTS pozwala w sposób prosty i przejrzysty 
okreœliæ zasady odbywania studiów za granicą 
i wymagania konieczne do ich zaliczenia. Sys
tem ten daje m^liwoœæ porównania programów 
nauczania, a tak¿e ułatwia formalny transfer osią
gnięć studenta w nauce z jednej instytucji do dru
giej. Jest to mtóliwe dzięki zastosowaniu punk
tów ECTS oraz wspólnej skali ocen.

Punkty ECTS
Punkty ECTS są wartoœciami liczbowymi odpo
wiadającymi wkładowi pracy, którą powinien 
wykonać student, aby otrzymać zaliczenie po
szczególnych przedmiotów. ^¿da wartoœæ od
zwierciedla iloœæ pracy koniecznej do zalicze
nia pojedynczego przedmiotu w stosunku do 
całkowitej ilości pracy wymaganej do zalicze
nia pełnego roku studiów na danym wydziale. 
Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wy
kłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, semina
ria, prace semestralne, a tak¿e egzaminy oraz 
inne metody oceny. 60 punktów ECTS odzwier
ciedla wkład pracy wymaganej do zaliczenia 
pełnego roku akademickiego; na semestr przy
pada zwykle 30 punktów. Zakłada się, ¿e wszyst
kie przedmioty opisane w systemie ECTS na^ą 
do zasadniczego programu uczelni, według któ
rego odbywają się studia stacjonarne. Uczestni
czące w ECTS instytucje same wyznaczają war- 
toœci punktowe poszczególnych przedmiotów, od
powiadające wkładowi pracy. Punkty przyzna
wane są równie¿ za praktyki i przedmioty fakulta
tywne, składające się na integralną czêœæ pro
gramu studiów. W wykazie zaliczeń mogą jednak 
zostać wymienione równie¿ przedmioty niepunk- 
towane, np. wychowanie fizyczne.

Dokumenty ECTS
Kluczową rolę w systemie pełnią trzy dokumenty: 
1. Pakiet informacyjny (information package) 
zawiera ogólne informacje na temat uczelni przyj
mującej, kalendarza akademickiego, procedur 
administracyjnych oraz szczegółowy opis pro
gramu studiów i dostępnych zajęć na jednym lub 
kilku (zwykle pokrewnych) kierunkach studiów. 
Opis ten dotyczy przede wszystkim formuły za

jęć, ich problematyki, wymagań wstępnych, okre
su trwania, sposobu oceny, wartości punktowej 
oraz innych istotnych danych na temat przed
miotów proponowanych przez uczestniczącą 
w systemie ECTS instytucję. Pakiet jest formą prze
wodnika dla studentów i nauczycieli akademic
kich w uczelniach partnerskich. Powinien być 
aktualizowany co rok i dostępny w formie elek
tronicznej oraz w wersji obcojęzycznej.
2. Porozumienie o programie zajęć (learning 
agreement) to rodzaj kontraktu pomiędzy studen
tem a współpracującymi uczelniami (wysyłającą 
i przyjmującą). Porozumienie to musi zostać podpi
sane przez wszystkie strony przed wyjazdem stu
denta za granicę. Student zobowiązuje się w tym 
dokumencie do zrealizowania określonego progra
mu zajęć wybranych z oferty uczelni przyjmującej. 
Zatwierdzając porozumienie uczelnia przyjmująca 
zobowiązuje się zapewnić studentowi udział w wy
mienionych tam zajęciach, zaś uczelnia wysyłająca 
potwierdza wolę uznania zaliczonych przedmiotów 
według uzgodnionej punktacji i skali ocen ECTS.
3. Wykaz zaliczeń opisuje osiągnięcia studenta 
w nauce przed i po okresie studiów za granicą. 
W wykazie wymienione są wszystkie studiowane 
przedmioty, liczba zdobytych punktów oraz uzyska
ne oceny, przyznawane według skali ocen danej 
uczelni i, jeśli to możliwe, według skali ocen ECTS. 
Uniwersytet Rzeszowski jest w trakcie wprowadza
nia Europejskiego Systemu Transferu Punktów. Ba
zując na wytycznych Komisji Europejskiej opraco
waliśmy Pakiet Informacyjny, czyli Katalog Przed
miotów. Katalog ten w formie płyty kompaktowej, 
w języku polskim i angielskim, został wysłany do 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie zosta

Wykaz kierunków studiów dziennych ujêtych w Pakiecie Informacyjnym

WYDZIA£ KIERUNEK

EKONOMII ekonomia 
rolnictwo

FILOLOGICZNY
filologia angielska 

filologia germańska 
filologia polska

MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

edukacja techniczno-informatyczna 
fizyka 

fizyka techniczna 
matematyka

PEDAGOGICZNY
edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej

PRAWA prawo

SOCJOLOGICZNO - HISTORYCZNY

archeologia 
filozofia 
historia 

socjologia

nie poddany ocenie. Po jego pozytywnej ocenie 
będzie on ogólnie dostępny na stronie internetowej 
naszej Uczelni. Aktualnie 14 kierunków studiów 
dziennych różnych wydziałów naszej uczelni do
stosowało punkty ECTS do swoich programów stu
diów. Pozostałe kierunki są na różnych etapach prze
budowy swoich programów studiów wraz z przypi
sywaniem przedmiotom punktów ECTS.
Aktualnie trwają prace nad:
- regulaminem studiów z uwzględnieniem punk
tów ECTS;
- opracowaniem ujednoliconych formularzy na 
potrzeby naszej Uczelni (formularza wykazu za
liczeń oraz formularza porozumienia o progra
mie studiów);
- przebudową programów studiów wraz z przy
pisaniem punktów ECTS przedmiotom dla kolej
nych kierunków studiów dziennych.
Aby system ECTS sprawnie funkcjonował w na
szej Uczelni należy:
- przeprowadzić cały proces wprowadzania sys
temu ECTS dla kierunków studiów zaocznych 
- wdrożyć informatyczny system obsługi studen
tów oraz sterowania transferem punktów ECTS 
Niezbędna jest również stała współpraca koor
dynatorów wydziałowych systemu z uczelnia
nym koordynatorem ds. ECTS.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami Euro
pejskiego Systemu Transferu Punktów zaprasza
my do Działu Spraw Studenckich i Akredyta
cji (al. Rejtana 16c, pok. 15, tel.: 872-10-25) 
gdzie można uzyskać dodatkowe informacje na 
temat tego systemu.

mgr Aleksandra Fic, Dział Spraw Studenckich UR



■ U Ił ■ ■ W■1 R> «<«■ '. ■ Styczeń 2005, nr 1 (32 ) E6

STRONY STUDENCKIE

Studenci agroekologii we Lwowie
Agnieszka Czach, Piotr Szal

Na listopadowe posiedzenie Rady Wydziału 
Ekonomii naszego Uniwersytetu dziekan Wy
działu Ekonomii, prof. dr hab. Sylwester Ma- 
karski zaprosił czworo studentów działających 
w Kole Naukowym, w Katedrze Agroekologii 
i odczytał list rektora Lwowskiego Panstwowe
go Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach prof. 
dr hab. Włodzimierza Snitynskiego do Rektora 
naszego Uniwersytetu. W piśmie tym Rektor 
dziękował za udział studentów i ich opieku
nów naukowych w Międzynarodowej Studenc
kiej Konferencji Naukowej, podkreślał wysoki 
poziom merytoryczny i sposób prezentacji ba
dan, ponadto wyraził nadzieję na rozwijanie 
i wzmacnianie kontaktów między naszymi 
uczelniami. Dziekan Makarski wręczył wyw- 
nionym studentom dyplomy gratulacyjne, co 
wywołało ¿yczliwe wypowiedzi i oklaski człon
ków Rady Wydziału Ekonomii.

W Konferencji w Dublananch brali udział przedsta
wiciele najwa¿niejszych ośrodków nauk przyrodni
czych ukraińskich i zagranicznych, w tym polskich. 
Na Ukrainę przyjechali więc przedstawiciele z Rze
szowa, Wrocławia, Lublina, Bydgoszczy i Kielc. 
W konferencji uczestniczyło ok. 300 studentów, 
a pracowano w 9 sekcjach tematycznych. Nasz 
udział w IV Międzynarodowej Studenckiej Konfe
rencji Naukowej nt. „Rola studentów w naukowym 
rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego”, zorga
nizowanej w dniach 28-30 września ub. r. wiązał 
się z prezentacją wyników badań prowadzonych 
w ramach działalności Koła Naukowego Wydziału 
Ekonomii, w sekcjach tematycznych pracujących 
przy Katedrze Agroekologii. Nasze prace w Dubla- 
nach zaprezentowaliśmy w 3 sekcjach:

1. Bezpieczeństwo ekologiczne w produkcji rolni
czej; Agnieszka Czach i Piotr Szal przedstawili 
referat pt. „Proces glebowy na południowo-wschod
nim stoku góry Aj-Petrii w zależności od położenia 
w rzeźbie terenu”.

2. Intensywne technologie rolne i tendencje ich 
rozwoju; Beata Bazyl przedstawiła referat pt.: „Or
ganizmy kwarantannowe ziemniaka”.

3. Współczesne technologie w ogrodnictwie i wa
rzywnictwie; Magdalena Hipner przedstawiła refe
rat pt.: „Zagrożenie niektórych upraw sadowniczych 
przez choroby i szkodniki w woj. podkarpackim”.

Referaty te wzbudziły duże zainteresowanie słu
chaczy i dlatego organizatorzy poprosili B. Bazyl 
i M. Hipner o dodatkowe zaprezentowanie wyni
ków swoich badań na obradach innych sekcji.

Nasze referaty dotyczące norm zdrowotności 
ziemniaków według standardów Unii Europejskiej 
oraz występowania i zwalczania chorób i szkodni
ków upraw sadowniczych w Polsce w bezpośred
nim sąsiedztwie z Ukrainą wzbudziły duże zainte
resowanie ze względu na kontakty gospodarcze 
z krajami Unii Europejskiej i odmienne podejście do 
stosowania chemicznych środków ochrony roślin 
w obu krajach. Wyniki badań nad glebami Krymu 
wywołały duże zainteresowanie, nie tylko dlatego, 
że dotyczyły rejonu Ukrainy, ale również że za
gadnienia te nie były do tej pory podejmowane w te
matyce badawczej. W wystąpieniach dodatkowo 
korzystaliśmy z posterów i prezentacji multimedial
nej, co uatrakcyjniło odbiór. Po każdej prelekcji od
bywała się dyskusja, w której braliśmy czynny 
udział.

Nasza studencka delegacja zwiedziła obiekty uni
wersyteckie i została oficjalnie przyjęta przez rekto
ra LDAU prof. dr hab. Włodzimierza Snityńskie- 
go. Natomiast dziekan Wydziału Rolniczego prof. 
dr hab. Piotr Zawierucha z kadrą profesorską 
Wydziału i wybranymi studentami zorganizował spo
tkanie, które umożliwiło nam nawiązanie bezpośred
nich kontaktów naukowych i towarzyskich.

Uczestniczyliśmy też w uroczystej kolacji wy
danej przez Rektora LDAU i tańcach, które były dla 
nas kolejną okazją do nawiązania kontaktów. Pano
wała atmosfera spontaniczności i życzliwości.

W czasie naszego pobytu na Ukrainie mieli
śmy równie¿ m^liwość zwiedzania Lwowa 
i zatrzymania się przez chwilę w atmosferze 
jego piękna, niepowtarzalnego klimatu i ma
gii. Stare kamienice, kościoły, katedry, cerkwie, 
Cmentarz £yczakowski, a zwłaszcza cmentarz- 
pomnik Orląt Lwowskich, Teatr Opery i Baletu 
oraz inne zabytki pozostały w naszej pamięci.

Agnieszka Czach, Piotr Szal, studenci V roku Wydziału Eko
nomii UR
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Recenzja „Losu powtórzonego”
Janusza L. Wiśniewskiego

Dominik Nykiel

Pierwszą i j ak¿e niesamowitą powieścią Ja
nusza Wiśniewskiego była Samotności w 
Sieci, którą szybko okrzyknięto mianem „su- 
perbestsellera”, a która została równie¿ wy
brana przez studentów jako najwa¿niejsze 
wydarzenie literackie 2002 r., czego oczywi
stym potwierdzeniem - jak dla każdej książ
ki - jest ilość sprzedanych egzemplarzy - 
ponad 140 tysięcy. Później pojawił się zbiór 
opowiadań Zespoły napięć (również pole
cam) oraz Martyna - projekt internetowy 
o życiu studentów.

Wiśniewski nie zasypiał przysłowiowych gru
szek w popiele i nie spoczął na laurach. Po
szedł za ciosem, na minionych już wakacjach, 
nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka, 
ukazała się jego najnowsza powieść zatytuło
wana Los powtórzony.

Podobnie jak w Samotności w Sieci, tak i tym 
razem mamy zestawienie świata rzeczywiste
go z wirtualnym. Znów pojawia się Internet i jego 
„siła sprawcza”. Różnica jednak między pierw
szą a drugą powieścią autora w tej kwestii jest 
taka, że w Losie powtórzonym Wiśniewski sta
nowczo opowiada się za światem w tzw. „re
alu”, który chociaż często okupiony porażkami 
i upadkami, to przynajmniej nie jest tak złudny 
jak Internet. Wyraźnie sugeruje, aby nie utoż
samiać świata łączy Internetowych ze światem 
żywych ludzi.

Bohaterem powieści jest Marcin - inteligent
ny, wrażliwy mężczyzna, pracujący w Mu
zeum Etnograficznym w Nowym Sączu, w któ
rym pełni funkcję dyrektora administracyjnego. 
Mieszka w małej wiosce, niedaleko Nowego 
Sącza, o nazwie Biczyce. I chociaż pochodzi 
z wielodzietnej rodziny, to przez wiele lat sa
motnie opiekował się sparaliżowaną po wyle
wie matką, która umarła. Jego bracia rozje
chali się po całej Polsce w poszukiwaniu lep
szego życia, a on wraz z utratą matki został 
sam. Nie ma nikogo, z kim mógłby dzielić ra
dości i smutki dnia codziennego. Będąc jesz
cze na studiach przeżył ogromny zawód miło
sny, co bardzo wpłynęło na jego dalsze życie 
i postrzeganie kobiet. „Gdyby nie matka, koja
rzyłyby mu się wyłącznie z lękiem i niebezpie
czeństwem”.

Pewnego dnia - on, z wykształcenia magi
ster inżynier (!) - poznaje możliwości Internetu, 
który szybko staje się dla niego oknem na świat. 
To dzięki niemu odnawia kontakty z rodziną 
porozrzucaną po całej Polsce, ale też poznaje 
J¥... Na imię ma Emilia. I tutaj zaczyna się 
cała historia.

Los powtórzony ma trochę mniejszy ładunek 
emocjonalny, zawiera w sobie mniej niecierpli
wości i rozdygotana niż Samotność w Sieci. Jest 
taki trochę bardziej „wyciszony”, bardziej auto- 
cenzuralny, co nie znaczy, że brakuje tej powie
ści „żaru”. Bo nie brakuje. A jest w niej wiele: 
niespełniona miłość (nawet lesbijska), przyjaźń, 
namiętność, radość i ból życia, religia, i dużo 
prawdy o świecie i ludziach, a na koniec bohater 
zostaje postawiony przed dylematem moralnym, 
a jednocześnie uczuciowym, nad którym my - 
czytelnicy - sami zaczniemy się zastanawiać. 
Bo zakończenia u Wiśniewskiego bolą, pozo
stawiają gorycz, nie ma w nich happy endu. On 
nie pozwala bohaterom na szczęście, lecz rzu
ca ich na pożarcie samotności. W jednym 
z udzielonych wywiadów powiedział: Samotność 
mnie przeiaa, miłość niespełniona fascynuje, 
a cudze nieszczęścia zatrzymują moje myśli, 
podczas gdy opis szczęścia wydaje mi się ba
nalny. I to sprawia, że ludzkie historie, nawet te 
poboczne, niemające wpływu na główny wątek, 
które Wiśniewski opisuje w swoich powieściach 
są przejmujące, prawdziwe, a które tylko dodają 
smaku całości.

Znakiem „rozpoznawczym” prozy Wiśniew
skiego jest nie tylko pochwała nauki i wiedzy, 
której on sam hołduje, ale przede wszystkim 
odważna erotyka, która jest - jak napisał Ma
riusz Czubaj „gdzieś tam wstydliwie skrywana 
w polskiej literaturze tego rodzaju”. „Odważna”, 
nie znaczy jednak, że przesadna, wyuzdana. 
To subtelny erotyzm, w którym pożądanie idzie 
w parze z szacunkiem i fascynacją. Wiśniew
ski pisze o masturbacji, przy czym ten opis ani 
przez chwilę, ani w jednym słowie nie ociera 
się o pornografię. Tylko on jednocześnie potrafi 
idealnie połączyć erotykę z zachwytem nad mu
zyką, poezją i dobrym winem.

W Losie powtórzonym - jak i w Samotności 
w Sieci - pojawia się też kwestia wiary i Boga.

Jest to żarliwa dyskusja pomiędzy bohaterami, 
z którą albo czytelnik się zgodzi, albo nie. To 
spojrzenie na Boga i wiarę w Niego od innej 
strony. Świadczą chociażby o tym słowa, jakie 
autor umieszcza w ustach jednej z bohaterek 
(pani Siekierkowej): „W Boga trzeba wierzyć, 
ale Bogu niekoniecznie”. W rozmowie z Mał
gorzatą Domagalik Wiśniewski powiedział: Je
stem wierzącym w Boga fizykiem, ale nie 
modlę się z modlitewnika. Chodzę do kościo
ła w poniedziałki, gdy jest tam cicho i pusto, 
a Bóg zdą¿ył już wypocząć po niedzielnym 
tłumie”.

Los powtórzony to także wierny obraz ludzi 
i ludzkich zachowań oraz prowincji i małomia
steczkowej mentalności, w której - niestety - 
liczy się to, co inni o nas powiedzą.

Na koniec ciągle jednak pozostaje pytanie: 
czy zgodzić się z pesymistycznym stwierdze
niem autora, który na kartach tej powieści napi
sał, że „Ludzka egzystencja to przede wszyst
kim historia smutku i zwątpienia”? Ale tutaj każ
dy indywidualnie musi sobie już odpowiedzieć.

PS Dziękuję, Moniczko.

Dominik Nykiel, student III roku polonistyki UR
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Imiesłowy mniej kłopotliwe
Krystyna Strycharz

Język zmienia się na naszych oczach i natychmiast 
reaguje na nowe zjawiska w kulturze, gospodarce, 
polityce. Podobnie jak w sferze obyczajowej w języ
ku obserwuje się równie¿ pewne mody. Widoczne są 
one głównie w polszczyźnie mówionej albo w tek
stach publicystycznych zamieszczanych w gazetach, 
a dotyczą przede wszystkim leksyki.

Twórcy słowników języka polskiego zawierających 
zasady, których znajomość pozwala nam tworzyć 
poprawne teksty, odnoszą się do nowych zjawisk lek
sykalnych czy gramatycznych dość sceptycznie i po
zwalają najczęściej zweryfikować ich przydatność 
czasowi.

Kiedy jednak nazbyt konserwatywne podejście spra
wia, ¿e u¿ytkownicy języka - nie mając jasno spre
cyzowanych reguł - nara¿eni są na częste popełnia
nie błędów, konieczna jest reakcja. I choć wielkie 
reformy ortograficzne przeprowadzane są w Polsce 
bardzo rzadko (ostatnia w 1936 r.), to jednak od czasu 
do czasu dokonuje się pewnych korekt normy, by 
posługiwanie się językiem uczynić mniej kolizyjnym.

Najczęstsze zabiegi dokonywane niemal niepostrze- 
¿enie w kolejnych wydaniach słowników ortograficz
nych PWN to przyswajanie słów obcych, bardzo roz
powszechnionych w naszym języku. Wertując kartki 
słownika, można zauwa¿yć, ¿e pointa należy już za
pisywać jako puenta, credo jako kredo, casus jako 
kazus, requiem jako rekwiem, nota bene jako notabe
ne, ponadto zaleca się pisownię: dealer jako diler, lunch 
jako lancz, rancho jako ranczo, joystick jako dżojstik 
itd., itd. Inna prawidłowość dotyczy imion obcego 
pochodzenia, szczególnie tych z geminatami (podwój
nymi głoskami) w tematach, które - zgodnie z obo
wiązującą normą - należy zapisywać w wersji spo
lszczonej, np. Wioleta, Bernadeta, Mirela, Izabela, 
Andżelika.

Poważniejszy problem ortograficzny, jaki wyłonił 
się w ostatnich latach, to pisownia partykuły nie z imie
słowami przymiotnikowymi (z imiesłowami przysłów
kowymi poprzednio i obecnie obowiązuje pisownia 
rozdzielna). Próbę zmiany obowiązującej reguły za
początkowano w 1961 roku. Był już wtedy wydru
kowany nawet słownik z nową pisownią, ale ów
czesny minister oświaty nieoczekiwanie wstrzymał 
reformę i gotowa książka nie została dopuszczona 
do sprzedaży.

Ponownie sprawa powróciła po trzydziestu paru la
tach - pod koniec XX wieku. Głównym inicjatorem 
i zwolennikiem reformy był prof. Edward Polański. 
Tym razem się udało. Powołana przy Prezydium PAN 
Rada Języka Polskiego 9 grudnia 1997 roku innowa
cję zaakceptowała. Uchwała Rady w sprawie łącznej 
pisownie nie z imiesłowami przymiotnikowymi skiero
wana została z prośbą o aprobatę do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. W jego imieniu pismem z 24 
lutego 1998 roku Mirosław Handke, ówczesny mini
ster edukacji narodowej, wyraził poparcie dla stanowi
ska Rady Języka Polskiego.

Obok fragment s. LXIII Nowego słownika ortogra
ficznego języka polskiego PWN pod red. Edwarda

Polańskiego z 2002 roku z obecnie obowiązującą za
sadą:

Z pisownią łączną i rozdzielną nie z imiesłowami 
przymiotnikowymi nie radzili sobie prawie wszyscy, 
nawet poloniści. Bezradni pozostawali często wydawcy 
ksią¿ek i redakcje gazet. Błędne zapisy pojawiały się 
w większości publikacji.

W Wydawnictwie UR, gdzie powinna obowiązy
wać wzorcowa redakcja tekstów naukowych, starano 
się skrupulatnie wprowadzać dystynkcje w każdora
zowym u¿yciu nie z imiesłowami i przestrzegać obo
wiązującej, bardzo kłopotliwej zasady.

Zmiany ortograficzne w tym zakresie przyjęliśmy 
z ulgą i od 2000 roku prace konsekwentnie są adiusto
wane wg nowej normy. Budzi to niekiedy nieśmiały 
opór niektórych trudno rozstających się z dawnymi 
przyzwyczajeniami autorów. Poniewa¿ wcześniej obo
wiązująca zasada jest dopuszczona pod warunkiem 
właściwego rozstrzygnięcia za ka¿dym razem sposo
bu zapisu, jest możliwe na ¿yczenie autora wydanie 
książki zgodnie ze starą normą. Wydaje się jednak, ¿e 
wydawnictwa uniwersyteckie powinny być redago
wane z uwzględnieniem wszelkich nowości w zakre
sie normy językowej i przez to pomagać w ich utrwa
laniu w świadomości czytelników.

Młodzi użytkownicy języka zapoznają się z anali
zowaną w artykule zasadą ortograficzną w pierwszej 
klasie gimnazjum, w kolejnych klasach jest ona przy
pominana i utrwalana. Dla tych, którzy już przestali 
być uczniami, wyrocznią powinny być słowniki i sta
rannie zredagowane książki.

Cieszymy się więc, że dzięki nowej, uproszczonej 
regule będziemy popełniać mniej błędów, a rozwiązu
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jąc z powodzeniem np. podane poniżej ćwiczenie ję
zykowe, możemy poczuć się prawdziwymi mistrza
mi niełatwej przecież sztuki ortografii...

Ćwiczenie. Podane pary zdań uzupełnij przeczeniem nie.

Rozkojarzony inżynier powiesił w swym salonie .......
opisany jeszcze schemat silnika, biorąc go za nowo
czesną grafikę.

Detektywa ogarnęło ...... opisane zdumienie, kiedy
odkrył, że jego spokojny sąsiad jest fałszerzem znacz
ków pocztowych.

Pierwszy kontakt z teatrem pozostawił w mej pamięci 
...... zatarte wspomnienia.

Na piaszczystej ścieżce widniały ....... zatarte ślady
jakiejś dziwnej trójnożnej istoty.

Dysponuję kwotą ....... wystarczającą na podróż do
Paryża, ale dostatecznie wysoką, by wybrać się do 
Pragi.

......wystarczająca wiedza na temat aborygenów nie 
pozwoliła Jarkowi przejść do następnego etapu konkursu.

(przykład z Języka polskiego 1. Nauka o języku dla 
klasy pierwszej gimnazjum autorstwa D. Chwastniew- 
skiej, D. Rożek, A. Gorzałczyńskiej-Mróz i M. Szulca)

mgr Krystyna Strycharz, Wydawnictwo UR

konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Kazimierz O¿óg, 
językoznawca
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„Mifoœæ niejedno ma imiê...” - 
dzieje walentynkowego œwiêta

Magdalena Tupaj

Witryny sklepowe mienią się odcieniami czerwie
ni. Ozdoby, kartki i czekoladki przybierają kształt 
serc. Kwiaciarkom błyszczą się oczy na myśl 
znikających niebawem róż. Bileterzy rezerwują 
miejsca w kinowych salach, kucharze wymyślają 
romantyczne menu, w kolorowych czasopismach 
pojawia się całe mnóstwo różnorodnych wróżb, 
a szczęśliwe pary czule obejmują się na ulicy. 
Wszystko to zwiastuje nieuchronne nadejście 
święta zakochanych.

Rzekomo: „Miłość niejedno ma imię” - brzmią 
słowa piosenki, niemniej jednak kojarzenie miło
ści ze sławą św. Walentego jest powszechnie 
przyjęte. Trudno jest jednoznacznie określić po
wód, dla którego właśnie ten święty stał się pa
tronem zakochanych. Legenda głosi, że żyjący 
na przełomie III i IV w. biskup z Terni zwany 
Walentym, został wtrącony do więzienia za po
moc chrześcijanom i stamtąd przywrócił wzrok 
córce klucznika. Dzięki temu mogła ona szczęśli
wie wyjść za mąż. Inne źródło dodaje, że uzdro
wionej kobiecie pozostawił liścik, na którym było 
napisane: „Od Twojego Walentego”. Stąd też 
zwyczaj wysyłania sobie kartek wyrażających 
sekretne uczucia. Walentynkowy obyczaj został 

rozpowszechniony szczególnie w Anglii i Stanach 
Zjednoczonych, zaś dzień 14 lutego to czas w 
którym według dawnych wierzeń ptaki zaczyna
ły się ze sobą kojarzyć.

Paradoksalnie ten sam święty już w średnio
wieczu na terenach niemieckich znany był jako 
orędownik chorych na nerwicę i epilepsję. Jego 
imię zostało zaczerpnięte z języka łacińskiego 
od słowa: valens - znaczącego: mocny, potężny, 
zdrowy. Toteż na obrazach przedstawiany jest 
między innymi w stroju biskupa uzdrawiającego 
chłopca z padaczki. Dodatkowo dzień ten ucho
dził tam za feralny.

Święto to nie ma w Polsce odległej tradycji. Jest 

skutkiem napływającej z Zachodu kultury maso
wej, która szczególnie w ostatniej dekadzie obfi
cie rozsiała swe ziarno w naszym kraju. Nawet 
najmłodsi wiedzą co to są walentynki. Niepokoją
ce jest, że coraz mniej osób zdaje sobie sprawę 
z tego, czym niegdyś było święto kupały, nie wspo
minając o kultywowaniu tej już niemal wygasłej 
tradycji. Dlaczego w noc świętojańską dziewczę
ta wrzucały w nurt rzeki wianki z zapalonymi 
świecami? Jak wyglądały sobótkowe wróżby i 
tańce?

Trudno jest zdefiniować uczucie miłości, które 
tak naprawdê jest indywidualnym doznaniem. 
Naukowcy doszukują się w niej pewnych związ
ków chemicznych, które wzbudzają w organi
zmie określoną reakcję. Niewątpliwie łączy się 
ona z namiętnością, szczęściem, bezpieczeń
stwem, tudzież z cierpieniem i samotnością. Jed
no jest pewne, jest ona wysoce inspirująca. 
Wprawdzie Marek Hłasko twierdził, że „Książki o 
prawdziwej miłości i tak nikt nie napisze, każdy 
by się bał odsłonić do końca, to za straszne i za 
śmieszne rzeczy”, któż nie wzrusza się do łez 
czytając dzieje Romea i Julii, Giaura czy biedne
go Wertera. Okazuje się, że strzała Kupida nie 
zawsze trafia we właściwe serce, w stosownym 
momencie. Bez niej jednak traci się esencję ży
cia.

Antoine de Saint-Exupéry pisał w „Twierdzy”: 
„Miłość to milcząca uwaga. Kochać to kontemplo
wać”. Jak zinterpretować to stwierdzenie w kon
tekście współczesnego święta zakochanych? 
Może warto zamknąć oczy i popatrzeć na nią 
sercem.

Magdalena Tupaj, studentka V roku polonistyki UR

IV ŒWI¥TECZNE ZAWODY P£YWACKIE UR ODBY£Y SIÊ 20 GRUDNIA UB. R. 
NA P£YWALNI KRYTEJ ROSIR W RZESZOWIE.

Startowało 100 studentów i pracowników Uni
wersytetu. Przed zawodami, przy zgaszonych 
w hali światłach, spod wody wynurzyła się za
palona choinka, a następnie odbył się pokaz pły
wających stroików i choinek. Jak przystało na 
świąteczną porę wydarzeniu towarzyszyły 
dŸwiêki kolęd.

Zawody zorganizowało Międzywydziałowe 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy 
współudziale KU AZS UR, a głównymi anima
torami tej imprezy byli: trener pływania mgr 
Zbigniew Sarna, zastępca kierownika MSW- 
FiS, mgr Lucyna Glińska oraz Bartłomiej 
Grzywacz, student IV roku wychowania fizycz
nego.

Nagrody dla najlepszych zawodników 
ufundowali: Samorząd Studencki UR, ZNP, 
Dział Socjalny Uczelni oraz firmy Greinplast 
Rzeszów, Plus GSM Rzeszów, Tawerna Że
glarska.

Zawody oglądało ok. 200 studentów, a frag
menty imprezy pokazała Telewizja Polska w ra
mach „Teleexpresu” oraz TVP Rzeszów.

NAJLEPIEJ P£YWALI W IV ¿WSTECZNYCH ZA
WODACH P£YWACKICH UNIWERSYTETU RZE
SZOWSKIEGO I W POSZCZEGÓLNYCH KONKU
RENCJACH ZWYCIĘŻYLI:

25 m stylem motylkowym kobiet:
1. Świstak Magdalena II fizjoterapia(z) 0:17,55

2. Lorens Magdalena V wf 0:18,77
3. Zdzisłowicz Barbara IV wf 0:19,18

50 m stylem motylkowym mę¿czyzn:
1. Kawa Andrzej I wf 0:30,23
2. Ozimek Norbert I wf(z) 0:30,46
3. Ciciński Rafał IV wf 0:33,69

50 m stylem grzbietowym kobiet:
1. £asowska Jolanta I wf 0:40,90
2. Jasińska Beata IV wf 0:45,58
3. Bukowska Iwona IV wf 0:53,10

50 m stylem grzbietowym mę¿czyzn:
1. Gorczyca Karol IV wf 0:32,35
2. Rybka Wiktor IV ekonomia 0:36,42
3. Głowacz Radosław V wf 0:36,83

50 m stylem klasycznym kobiet:
1. Sarna Iwona IV wf 0:46,79
2. Dec Martyna I wf 0:46,80

3. Zdzisłowicz Barbara IV wf 0:48,79

50 m stylem klasycznym mQ¿czyzn:
1. Osypka Tomasz I wf 0:34,09
2. Smyk Michał III wf 0:35,99
3. Lubera Adam I wf 0:38,09

50 m styl dowolnym kobiet:
1. £asowska Jolanta I wf 0:34,89
2. Świstak Magdalena I fizjoterapia (z) 0:35,49

3. Sarna Iwona IV wf 0:37,28

50 m stylem dowolnym mQ¿czyzn:
1. Ozimek Norbert I wf (z) 0:26,68
2. Osypka Tomasz I wf 0:28,03
3. Smyk Michał III wf 0:28,11

100 m stylem zmiennym mQ¿czyzn:
1. Gorczyca Karol IV wf 1:10,69
2. Kawa Andrzej I wf 1:11,25
Wśród pracowników dwukrotnie pierwsze miejsce 
zajęła Iwona Tabaczek MSWFiS: na dystansie 25 
m st. mot. - 0:16,37 oraz na 50 m st. dow. - 
0:33,30.
Sławomir Gołąb z Resovii Saltans był pierwszy na 
dystansie 50m st. klas. - 0:43,44.

mgr Zbigniew Sarna, Instytut Wychowania Fizycznego 
i Zdrowotnego UR
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Katarzyna Cwynar w krakowskiej Galerii „Labirynt”
Stanisław Rodziński

Przed kilku laty oglądałem rysunki Katarzyny 
Cwynar w bardzo cenionej i mającej swoją cie
kawą historiê Galerii GIL w Politechnice Kra
kowskiej. Obok syntetycznych i gêsto malowa
nych krajobrazów Jacka Balickiego - rysunki 
młodej artystki ukazywały szczególne skupie
nie, delikatne szaroœci i biele.

W czasach powszechnego zamieszania i re
latywizacji wartoœci w sztuce, w okresie, którym 
wydaje się, i¿ zapanowała powszechnie zasa
da, którą nie¿yjący już znakomity rysownik i pe
dagog Adam Hoffmann okreœ^ lapidarnie: „im 
krzywiej - tym œmieszniej” - oglądałem rysunki 
emanujące ciszą i spokojem, na sporych forma
tach, a więc wymagające wytrwałej i konse
kwentnej pracy, rysunki pełne światła i mroku, 
niemal impresyjne, ale niepozbawione wyczu
walnej konstrukcji.

2 grudnia 2004 r. w kolejnej krakowskiej Ga
lerii, tym razem na Kazimierzu - w Galerii „Labi
rynt”, w której pokazywali już swoje prace arty- 
œci z Rzeszowa - otwarto wystawę malarstwa 
Katarzyny Cwynar pt. „Ze światłem”.

Zobaczyliœmy kilkanaœcie nowych płócien ar
tystki, które zestawione, sąsiadując ze sobą, 
zróżnicowane formatami - pozwalają zobaczyæ 
kolejny etap twórczej pracy Katarzyny Cwy- 
nar.

To, co przed kilku laty w rysunkach było swe
go rodzaju zapowiedzią - w obrazach pokaza
nych w „Labiryncie” uzyskuje pełny wyraz i kon
sekwencję.

Płótna utrzymane w szlachetnych tonacjach 
kolorystycznych, kolorystycznych błękitach, zie
leniach, szaroœciach i brązach - to dalsze roz
ważania o przestrzeni i œwietle, to szczególne
go rodzaju dyskurs „ze œwiattem” - co zapo
wiada zresztą tytuł wystawy.

Można by powiedzieæ: cóż prostszego jak 
w stonowanych kolorystycznie obrazach uka- 
zaæ trochę mroku, trochę światła, zasugerowaæ 
przestrzeń czy geometryczny układ.

Otóż w malarstwie Katarzyny Cwynar nie ma 
ani łatwych rozwiązań, ani schematycznych 
układów barwnych i przestrzennych.

Każdy oglądany przez nas obraz jest sku
pionym rozważaniem zrealizowanym malarski
mi œrodkami, rozważaniem o wchodzeniu w 
œwietlne obszary, które raz są wnętrzem, in
nym razem rozœwietlonym krajobrazem lub 
krystaliczną formą. W obrazach tych nie ma 
żadnych malarskich efektów i łatwych zasko-

mgr Katarzyna Cwynar
Absolwentka PLSP w Rzeszowie. Studia 
w Instytucie Wychowania Artystycznego 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Dyplom w 1995 roku. Pracuje 
jako asystentka w Zakładzie Malarstwa w In
stytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Twórczość w dziedzinach 
malarstwa i rysunku. Jest członkiem ZPAP.

czeń. Wydaje się, ¿e są raczej wynikiem dłu
giej pracy, niekiedy błądzenia, innym razem 
dochodzenia do zaskakująco pięknych rezul
tatów.

Sądzę, ¿e malarstwo Katarzyny Cwynar - to 
twórczość, której genezy szukać nale¿y nie tyl
ko w upodobaniach i fascynacjach malarskich 
artystki, ale przede wszystkim w niej samej. Mam 
tu na myśli sposób czy metodę patrzenia na 
świat, ale i postrzeganie i obserwowanie świata 
drogą refleksji i kontemplacji.

Prezydent Miasta Rzeszowa 
zatrudni absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

znających problematykę Unii Europejskiej 
w Urzędzie Miasta Rzeszowa 

lub jednostkach organizacyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:
• kompleksowej znajomości problematyki unijnej
• znajomości programów i procedur pozyskiwania środków finansowych z funduszy europej

skich
• umiejętności analizy realnych możliwości pozyskiwania przez miasto środków finansowych 

z funduszy krajowych i europejskich
• umiejętności przygotowywania i monitorowania dokumentów aplikacyjnych projektów pozyski

wania środków finansowych z funduszy europejskich i innych
• znajomości języków obcych: zwłaszcza angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i w piśmie
• kreatywności i komunikatywności
• umiejętności analitycznych
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert (wraz ze zdjęciami) oraz wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych.

Oferty nale¿y składać w Urzędzie Miasta Rzeszowa w Referacie Kadr, Rynek 1, p. 5, 
35-064 Rzeszów (tel. 862-21-11).

Więcej szczegółów: e-mail: 
umrz@rzeszow.utn.gov.pl i http://www.rzeszow.um.gov.pl

Takie widzenie rzeczywistości prowadzi do 
własnych poszukiwań koloru, formy, materii ma
larskiej, rysunku...

Artystka maluje swoje obrazy na płótnach 
średniego formatu. Ale na wystawie zobaczy
łem też niedu¿e „płócienko”. Niedu¿y obraz 
wyró¿niał się intensywnym kolorem, co wcale 
nie pomniejszało jego wewnętrznego napięcia i 
wyrazu.

Krakowska wystawa malarstwa Katarzyny 
Cwynar jest kolejnym pokazem artystki, która 
spokojnie, krok po kroku zmierza ku temu co 
w sztuce najważniejsze i najbardziej wartościo
we. Ku własnej, prywatnej wizji świata i rzeczy
wistości. Tej widzialnej i Niewidzialnej.

Raz więc jeszcze powtórzę - taka twórczość 
w czasie zamętu i jednodniowych karier telewi- 
zyjno - skandalizujących - oznacza tylko jed
no. Nie wszyscy dajemy się zwariować.

prof. Stanisław Rodziński, ASP Kraków

mailto:umrz@rzeszow.utn.gov.pl
http://www.rzeszow.um.gov.pl


Przestrzeń prześwietlona, 2004, olej, płótno, 100x120 cm.

Otwarcie wystawy w krakowskiej Galerii 
„Labirynt”.

Tajemnice światła i mroku - autorka wśród 
swoich prac.

Chwila refleksji nad pokazaną przez artystkę 
wizją świata i rzeczywistości.

Zakreślanie przestrzeni, 2004, olej, płótno, 100 x 120 cm.



WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, skr. poczt. 155, tel. (017) 872 16 95, faks (017) 857 52 75 

e-mail: wydaw@univ. rzeszow.pl, www.univ.rzeszow.pl

NOWOŚCI WYDAWNICZE
NASZE KSI¥ŻKI MOŻNA NABYĆ w Rzeszowie w siedzibie Wydaw

nictwa, w Księgarni Akademickiej LIBRA, ul. Cegielniana 12, ul. Jagielloń
ska 14, w księgarniach DOMU KSIĄŻKI przy ul. Kościuszki 3, Hetmańskiej 23 

i Gałęzowskiego 6 i w punktach sprzeda¿y na wydziałach oraz w wybra
nych księgarniach na terenie całego kraju. Z pełną ofertą wydawniczą 
i adresami księgarń, z którymi współpracujemy, r^na zapoznać się w In
ternecie oraz w Katalogu Wydawnictwa UR, który zainteresowanym 
odbiorcom wysyłamy na ¿yczenie bezpłatnie. Przyjmujemy zamówienia 
wysłane listem, faksem, pocztą elektroniczną i przez Internet. Prowadzimy 
sprzeda¿ wysyłkową. Przy większych zamówieniach udzielamy rabatów. 
W roku 2004 wydaliśmy 74 tytuły w objętości 1057 arkuszy wydawni
czych. Niektóre nowości wydawnicze prezentujemy na tej stronie GU.
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