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Pierwsze Uniwersyteckie Targi Pracy
(15 marca br.)

by³y najwiêkszym na Podkarpaciu
spotkaniem pracodawców

i potencjalnych pracowników,
obecnie studentów UR
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Aktualno�ci

9 marca br. wrêczono nagrody jubileuszowe pracownikom UR

10 marca br. w BWA dr. Stanis³aw D³uski (z Instytutu Filologii Polskiej) recytowa³ wiersze dr. Arkadiusza Tuziaka ( z Instytutu Socjologii UR).

16 marca br. go�cili�my w Uniwersytecie Rzeszowskim: prof. dr. hab.
Ryszarda Legutkê (UJ) i prof. dr. hab. Jerzego Bartkowskiego (UW)

3 marca br. rektor UR prof. dr hab. W³odzimierz Bonusiak podpisa³
porozumienie o wspó³pracy z rektorem z Anadolu University (Turcja),
prof. dr. Enginem Atacem
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Z obrad Senatu

Niezwyk³ym wydarzeniem s¹ wyk³ady i seminaria, któ-
re przez kolejne miesi¹ce, od stycznia do kwietnia 2005
roku, prowadzi w Instytucie Filologii Germañskiej prof. dr
hab. dr h.c. ALEKSANDER SZULC, emerytowany pro-
fesor zwyczajny Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jest lau-
reatem Programu NESTOR, finansowanego przez Fun-
dacjê na Rzecz Nauki Polskiej. Spo�ród wszystkich pol-
skich uniwersytetów wybra³ Uniwersytet Rzeszowski,
poniewa¿ tutaj, jak mówi, kieruje germanistyk¹ jego uczeñ,
a odleg³o�æ od Krakowa do Rzeszowa i Katowic jest
mniej wiêcej taka sama, ale powietrze w Rzeszowie jest
czystsze od powietrza na �l¹sku.

Aleksander Szulc urodzi³ siê 22 marca 1924 roku w Po-
znaniu, a kondycjê umys³ow¹ i fizyczn¹ zachowa³ o wie-
le lepsz¹ od wielu ludzi m³odszych. Jego wyk³ady i semi-
naria w Rzeszowie s¹ najlepszym �wiadectwem erudy-
cji, poszukuj¹cego my�lenia i niezapomnianego poczucia
humoru.

Prof. A. Szulc studiowa³ germanistykê i anglistykê w Po-
znaniu, a nastêpnie skandynawistykê w Uppsali i jêzyk
islandzki w Reykjaviku. Przez 28 lat (1966-1994) kiero-
wa³ germanistyk¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim.

Wielokrotnie by³ profesorem go�cinnym na uniwersyte-
tach niemieckich i austriackich. Wypromowa³ 22 dokto-
rów. Jest autorem ponad 20 ksi¹¿ek i podrêczników. W�ród
nich wymieniæ nale¿y dwie opublikowane w ostatnich

latach: 1999 r.  � Odmiany narodowe jêzyka niemieckie-
go: geneza � rozwój � perspektywy, Kraków: Polska
Akademia Umiejêtno�ci, 275 s. oraz 2002 r.� Geschichte
des standarddeutschen Lautsystems, Wien, 332 s.
W dniach 16 i 17 marca prof. Aleksander Szulc wyk³ada³

Profesor Aleksander Szulc
na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zdzis³aw Wawrzyniak

Lutowe posiedzenie Senatu odby³o siê w Klubie �Pod
Palm¹�. W ten sposób senatorowie mogli zobaczyæ
obiekt po generalnym remoncie, powiêkszony i  kon-
kurencyjny wobec innych klubów  miasta Rzeszowa.
Porz¹dek obrad obejmowa³: ocenê dorobku naukowego
kadry UR, informacjê o regulaminie samorz¹du studen-
tów UR, g³osowanie wniosku  o zatrudnienie na stanowi-
sku prof. nadzw. dra hab. Marka S. Nalepy, sprawy
ró¿ne.  W pierwszej sprawie wprowadzeniem do dysku-
sji by³o wyst¹pienie dra hab. prof. UR Jerzego Kitowskie-
go, prorektora ds. nauki i finansów Uniwersytetu, uzupe³-
nione przekazanym senatorom szczegó³owym sprawoz-
daniem z badañ w³asnych, rozwoju kadry, publikacji,
realizowanych grantów, wykazu konferencji, informacj¹
o ko³ach naukowych dzia³aj¹cych w Uczelni. W wielu
miejscach porównywano informacje z ostatnich trzech lat,
a senatorowie  w swych wyst¹pieniach sygnalizowali
np. trudno�ci  w porównywaniu ró¿nych kierunków, np.
plastyki z fizyk¹ czy matematyk¹. Do przedstawionego
projektu regulaminu samorz¹du studentów senatorowie
zg³osili sporo uwag i sugestii, st¹d decyzja prowadz¹ce-
go obrady Senatu rektora UR, prof. dra hab. Wlodzimie-
rza Bonusiaka, by do tematu powróciæ na kolejnym po-
siedzeniu. W sprawie zatrudnienia dra hab. Marka S. Na-
lepy na stanowisku prof. nadzw.  w UR Senat g³osowa³
jednomy�lnie, wszyscy poparli wniosek Rady Wydzia³u
Filologicznego. Senat przyj¹³  te¿ uchwa³ê popieraj¹c¹
wniosek �Wyposa¿enie budynku Instytutu Fizjoterapii�,
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. W sprawach ró¿nych prof. W. Bonu-
siak poinformowa³, ¿e w³adze UR otrzyma³y pozytywne
opinie Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej pozwalaj¹ce
na utworzenie Wydzia³u  Biologiczno-Rolniczego i zmian
na obecnym Wydziale Pedagogicznym, tj. przekszta³ce-
niu go w Wydzia³ Pedagogiczno-Artystyczny oraz  o pro-
jekcie wydzielenia w bud¿ecie UR (na 2005 r.) kwoty 200
tys., przeznaczonej na dodatkowe stypendia dla osób
przygotowuj¹cych przewody habilitacyjne i profesorskie.

na Uniwersytecie Rzeszowskim. Studenci i pracownicy
Instytutu Filologii Germañskiej mieli  niepowtarzaln¹ szan-
sê pos³uchaæ Mistrza i podyskutowaæ z nim. Z okazji
urodzin ¿yczymy krótko i serdecznie: Ad multos annos!
prof. dr hab. Zdzis³aw Wawrzyniak, Instytut Filologii Germañ-
skiej UR
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Wielki post w kulturze
i religijno�ci polskiej

Kazimierz O¿óg

WIELKI TYDZIEÑ W POLSKIEJ TRADYCJI

O, crux, ave, spes unica!

Nieprzypadkowo wybra³em jako motto ³aciñ-
ski tytu³ najpopularniejszej w Polsce �rednio-
wiecznej pie�ni pasyjnej  Witaj, Krzy¿u! Je-
dyna nadziejo! Elementy ³aciñskie by³y ci¹-
gle ¿ywe w prze¿ywaniu przez Polaków tego
szczególnego i niezwyk³ego okresu. W rocz-
nym cyklu liturgicznym Ko�cio³a  katolickiego
�wiêta wielkanocne to najwa¿niejsze uroczy-
sto�ci, bowiem zmartwychwstanie Chrystusa
jest w historii zbawienia najwa¿niejszym wy-
darzeniem, fundamentem ca³ego chrze�cijañ-
stwa. Do tych wielkich �wi¹t nale¿y siê przy-
gotowaæ, st¹d okres przygotowañ, w³a�nie
wielki post.

Wprowadzenie wielkiego postu jako samo-
dzielnej czê�ci roku liturgicznego nast¹pi³o
w Ko�ciele zachodnim na pocz¹tku wieku IV
� jeszcze w okresie prze�ladowañ chrze-
�cijañstwa przez Rzym. Zatem, kiedy Pol-
ska przyjê³a chrze�cijañstwo w wieku X, by³o
ju¿ wiele form liturgicznych i pozaliturgicz-
nych prze¿ywania wielkiego postu. Niektóre
z nich nasi przodkowie przejêli, stworzyli jed-
nak wiele nowych, oryginalnych sposobów
prze¿ywania tego okresu. Przed reform¹
Ko�cio³a, przeprowadzon¹ przez Sobór Try-
dencki, liturgia nie by³a tak dok³adnie jak dzi�
uporz¹dkowana, dlatego i w naszej ojczy�-
nie tworzy³y siê liczne lokalne zwyczaje do-
tycz¹ce obrzêdów wielkiego postu. Wymie-
niæ tutaj mo¿na upowszechniony od koñca
XV wieku, a trwaj¹cy do dzi�, obyczaj urz¹-
dzania Bo¿ego Grobu. Nie jest on znany w in-
nych czê�ciach Europy, prócz Austrii i Ba-
warii. Zupe³nie polskim rytua³em jest usta-
wianie warty przy Grobie. Tak¿e  i po Sobo-
rze Trydenckim Polacy tworzyli nowe formy
liturgiczne zwi¹zane z wielkim postem. Tutaj
na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ
�piewane do dzi� w Polsce, a nieznane in-
nym obszarom Europy, Gorzkie ¿ale, nie-
zwyk³e nabo¿eñstwo pasyjne, polegaj¹ce na
rozpamiêtywaniu mêki i �mierci Chrystusa.
Gorzkie ¿ale powsta³y na pocz¹tku XVIII wie-
ku w warszawskim  ko�ciele Ojców Misjo-

narzy i szybko rozpowszechni³y siê na ca³¹
Polskê. Któ¿  z nas, wierz¹cych, nie prze-
¿ywa g³êboko wzruszaj¹cych pie�ni, w³a�nie
lamentów  Pobudki zatytu³owanej Gorzkie
¿ale przybywajcie, Hymnów, Lamentu
duszy nad cierpi¹cym Jezusem, Rozmo-
wy duszy z Matk¹ Bolesn¹?

Wieki XIV i XV wyznaczaj¹  w Polsce po-
cz¹tki wielu form literatury i ikonografii pasyj-
nej, ma to niew¹tpliwy zwi¹zek z upowszech-
nieniem w naszym kraju teologii mistycznej,
która podkre�la³a szczególne znaczenie
mêki i �mierci Chrystusa w ¿yciu doczesnym
chrze�cijanina, oraz z dzia³alno�ci¹ zako-
nów ¿ebraczych. Od wieku XIII franciszka-
nie, owi bracia mniejsi �wiêtego Franciszka
mieli pod swoj¹ opiek¹ na nowo zdobyte
przez muzu³manów po upadku wypraw krzy-
¿owych miejsca �wiête w Palestynie, gdzie
propagowali w sposób szczególny nabo¿eñ-
stwo pasyjne polegaj¹ce na obchodzeniu
miejsc u�wiêconych cierpieniem Chrystusa
w czasie Jego drogi  krzy¿owej, tzw. stacji.
Nabo¿eñstwo to szybko zosta³o przeniesio-
ne do ca³ej Europy, tak¿e i do Polski. Po-
wsta³a obchodzona do dzi� Droga krzy¿o-
wa. Nabo¿eñstwo to tak siê zla³o z polsk¹
religijno�ci¹, ¿e nale¿y i obecnie do najpo-
pularniejszych znaków wielkiego postu
w Polsce.

Polskie roczniki �redniowieczne, pisane
jeszcze po ³acinie,  za�wiadczaj¹ o wielkich
procesjach biczowników. Kronika wielkopol-
ska z roku 1260 zawiera opis takiej procesji:
�W tym samym roku powsta³a pewna sekta
wiejskich biczowników, ¿e jeden za drugim
szed³ obna¿ony, przepasany tylko lnianym
p³ótnem do pasa i ka¿dy ch³osta³ siê biczem
a¿ do umêczenia. Poprzedzali ich dwaj
z chor¹gwiami i dwiema �wiecami, nuc¹c ja-
k¹� pie�ñ. I to czynili dwa razy dziennie�.
Takie wielkie procesje pasyjno-pokutne moc-
no dzia³a³y na duchowo�æ i wyobra�niê tam-
tych ludzi. Ko�ció³ w obawie przed sektami
musia³ przerwaæ  najbardziej radykalne dzia-
³ania biczowników. Przetrwa³y jednak wiel-
kie widowiska teatralne zwane misteriami,

które wziê³y pocz¹tek w³a�nie z tych udra-
matyzowanych procesji odprawianych
w Wielki Pi¹tek. Widowiska te by³y oparte na
tekstach biblijnych i apokryficznych. Prze-
platane pie�ni¹ pasyjn¹ op³akiwa³y cierpie-
nia Boga-Cz³owieka i Matki Bo¿ej Bolesnej.
Po reformie Trydentu znów zaczê³y o¿ywaæ
idee publicznego umartwienia, zw³aszcza bi-
czowania. Tym razem wprowadzali tê prak-
tykê jezuici. Wielkie barokowe procesje po-
kutne w okresie wielkiego postu by³y w pol-
skich miastach czêstym zjawiskiem.

W wieku XIV i XV � w ramach pr¹du zwa-
nego doloryzmem � powstaj¹ nowe formy iko-
nograficzne w malarstwie i rze�bie. Malowa-
no wówczas czêsto sceny przedstawiaj¹ce
makabryzm cierpieñ fizycznych Chrystusa,
przedstawiano �w. Weronikê ocieraj¹c¹ twarz
Zbawiciela, Jezusa przybitego do krzy¿a i Je-
go Matkê. Rozwija siê wówczas masowy kult
relikwii Krzy¿a �wiêtego, a tak¿e kult narzê-
dzi, którymi torturowano Chrystusa. Francisz-
kanie przeszczepili na grunt polski kult Matki
Boskiej Wspó³odkupicielki. Wystarczy wej�æ
do bocznej, prawej kaplicy ko�cio³a Ojców
Franciszkanów w Krakowie, aby zobaczyæ
niezwyk³y obraz Matki Bo¿ej Bolesnej. Ob-
raz ten wisia³ przez stulecia w niejednym pol-
skim domu. Pojawiaj¹ siê masowo tzw. Piety,
czyli figury lub wizerunki Maryi z umêczo-
nym cia³em Syna.

Od XIV wieku dzia³a³y w Polsce bractwa
ko�cielne, a w�ród nich bractwa pasyjne,
przejawiaj¹ce szczególn¹ dzia³alno�æ
w okresie wielkiego postu. Nale¿y tutaj wspo-
mnieæ o du¿ej aktywno�ci Bractwa Mêki
Pañskiej w Krakowie. Bractwo to organizo-
wa³o procesje do o³tarzy stacyjnych, udeko-
rowanych obrazami przedstawiaj¹cymi sce-
ny mêki Chrystusa. W XVII wieku powsta³o
w Warszawie Bractwo �w. Rocha. W³a�nie
dziêki temu bractwu powsta³y Gorzkie ¿ale.
�Bractwo to odznacza³o siê wzorowym przy-
k³adem w s³u¿bie Bo¿ej, przez obszerne
urz¹dzanie wzglêdem odbywania pasyjne-
go nabo¿eñstwa w czasie wielkiego postu,
przez biczowników na to siê ofiaruj¹cych,
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prof. dr hab. Kazimierz O¿óg, Instytut Filologii Polskiej UR

w stosowne kapy ubranych. Temu to brac-
twu nale¿y siê wdziêczno�æ za to, ¿e w ko-
�ciele Bo¿ym z rozpamiêtywania Mêki Pañ-
skiej przy od�piewywaniu w jêzyku naszym
tak zwanych Gorzkich ¿ali mnogie po¿ytki
duchowne wyp³ywaj¹� � czytamy w Ksiêdze
Protoko³ów Bractwa.

Jednak najpiêkniejsz¹ czê�ci¹ polskiego
prze¿ywania wielkiego postu s¹ polskie pie-
�ni pasyjne. Wiele z tych pie�ni przetrwa³o
po dzieñ dzisiejszy: Ach, mój Jezu, jak Ty
klêczysz; Dobranoc, G³owo �wiêta; Jezu
Chryste, Panie mi³y; Krzy¿u Chrystusa
b¹d�¿e pozdrowiony; Krzy¿u �wiêty nade
wszystko; Ludu, mój ludu; Ogrodzie
Oliwny; O, Krwi najdro¿sza; Rozmy�laj-
my dzi�; Wisi na  krzy¿u; Zawitaj Ukrzy-
¿owany. W ci¹gu stuleci rozwinê³o siê kilka
typów tych pie�ni:  hymny procesyjne, pa-
syjne pie�ni katechetyczne, pie�ni godzin-
kowe, wierszowana historia mêki, wielkopost-
ne lamenty i tzw. plankty. Wielki rozwój pol-
skiej pie�ni pasyjnej nast¹pi³ w XVII wieku
przy tworzonych wtedy kalwariach, np. Kal-
warii Zebrzydowskiej, w których wielk¹ po-
pularno�ci¹ cieszy³y siê procesje dró¿kowe
do specjalnych kaplic symbolizuj¹cych sta-
cje Mêki Pañskiej. Procesje te rozros³y siê
z czasem w wielkie misteria pasyjne, za-
czynaj¹ce siê ju¿ w Niedzielê Palmow¹, a po-
tem kontynuowane przez Triduum Paschal-
ne. I znów, tradycja tych misteriów przetrwa-
³a do dzi�. Wystarczy pojechaæ do Kalwarii
Zebrzydowskiej. Tak¿e i inne o�rodki podej-
muj¹ trud pasyjnych przedstawieñ.

Polsk¹ specyfik¹ pie�ni pasyjnych by³y tzw.
lamenty, czyli op³akiwanie Mêki Pañskiej, dla-
tego czêstymi wyrazami s¹ w tych utworach:
p³aczcie, p³acz, wylewaæ ³zy:

P³aczcie Anieli, p³aczcie Duchy �wiête,
Rado�æ wam dzisiaj i wesele wziête;
P³aczcie przy �mierci,

p³aczcie przy pogrzebie,
Króla waszego i Pana na niebie  (wiek XVIII).

P³acz¿e dzisiaj duszo wszelka,
£zy wylewaj obficie (wiek XVI).

Do lamentów zaliczamy niezwykle wymow-
n¹,  prost¹, do g³êbi przejmuj¹c¹ skargê cier-
pi¹cego Chrystusa z bardzo znanej pie�ni
Ludu, mój ludu. Pie�ñ ta jest � prócz zawo³a-
nia  Który� za nas cierpia³ rany, Jezu Chry-

ste zmi³uj siê nad nami � najbardziej polskim
znakiem wielkiego postu:

Ludu, mój ludu, có¿em ci uczyni³?
W czymem zasmuci³, albo w czym zawini³?
Jam ciê wyzwoli³ z mocy  faraona.
A ty� przyrz¹dzi³ krzy¿ na me ramiona.

Osobn¹ grupê w�ród pasyjnych utworów la-
mentacyjnych tworz¹ tzw. plankty  (z ³ac. planc-
tus znaczy �p³acz�), opiewaj¹ce ból i smutek
Matki Bo¿ej Bolesnej. S¹ one literackim odpo-
wiednikiem Piety:

Ach, widzê Syna mojego
Przy s³upie obna¿onego
Rózgami zsieczonego!

Lamenty pasyjne osi¹gaj¹ w polskiej litera-
turze i religijno�ci swój szczyt w II po³owie
XVII i w XVIII wieku, kiedy powsta³y  Gorz-
kie ¿ale. Mamy w nich trzy pie�ni wymow-
nie zatytu³owane Lament duszy nad cier-
pi¹cym Jezusem.

Lamenty, opiewaj¹ce mêkê i �mieræ Chry-
stusa na krzy¿u, Jego cierpienia, opuszcze-
nie, swoi�cie wspó³gra³y z polsk¹ pobo¿no-
�ci¹. St¹d te¿ czêste podejmowanie tematy-
ki pasyjnej przez twórców pie�ni. Rozpamiê-
tywanie kolejnych etapów  Mêki Pañskiej,
od cierpienia Chrystusa w Ogrójcu (jaka piêk-
na staropolska nazwa dzisiejszego ogrodu),
zdrady Judasza i nocnego, pe³nego grozy

�redniowieczna Pieta

Codzienne z martwych wstawanie

Przez �mieræ Swoj¹ pokona³ �mieræ
i da³ ¿ycie tym, co byli w grobach.
Przez ¿ycie ca³e boisz siê �mierci.
Nie lêkaj siê, dusza ci pomo¿e
i s³oñce, co patrzy przyja�nie.

Nie znasz twarzy duszy.
Jest niefotografowalna.
Lecz wyczuwasz jej cierpliwo�æ.
Ona jak dziecko wszystko pamiêta.

Przez �mieræ Swoj¹ pokona³ �mieræ
i da³ ci ufno�æ dziecka.

Zdzis³aw Wawrzyniak

pojmania, przez s¹d Pi³ata, biczowanie, cier-
niem ukoronowanie, szyderstwa, zniewagi,
drogê krzy¿ow¹, a¿ do ciê¿kiego skonania
na krzy¿u by³o dla twórców tych pie�ni �ró-
d³em natchnienia, religijnej ¿arliwo�ci i � co
niezwykle wa¿ne  dla dzie³ literackich � czê-
st¹ oznak¹ poetyckiego kunsztu. Wiele pie-
�ni pasyjnych mo¿na zaliczyæ do wybitnych,
piêknych utworów poetyckich:

Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny!
Widzê Pana mego na twarz upad³ego.
Têskno�æ, smutek strach Go �ciska,
Krwawy pot z niego wyciska.
Ach Jezu mdlej¹cy, prawie� konaj¹cy.
(wiek XVII)

Pobo¿no�æ polska stworzy³a jeszcze inne
wielkopostne rytua³y, jak chocia¿by po�wiê-
cenie palm (z polskimi wiosennymi baziami)
w Niedzielê Palmow¹ czy po�wiêcenie po-
karmów w Wielk¹ Sobotê. Ale to ju¿ tematy-
ka na nowy artyku³.

Na zakoñczenie ¿yczê wszystkim moim
Czytelnikom g³êbokiego prze¿ywania Wielkie-
go Tygodnia i Wielkanocy. Niech te polskie
tradycje pomagaj¹ce nam zrozumieæ sens
tych �wi¹t bêd¹ przez nas podtrzymywane.
Nie pozwólmy, aby zniszczy³a je kultura kon-
sumpcyjna. Christus Resurrexit! Alleluja!

Górno, 10 marca 2005.
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Bierze udzia³ w pracach kilkunastu instytucji, rad i or-
ganizacji o charakterze naukowym. W 1991 r. zosta³
powo³any do Rady Naukowej Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego, w której dzia³a przez kolejne 4 ka-
dencje. Obecnie jest jej wiceprzewodnicz¹cym. Od
szeregu lat wspó³pracuje równie¿ z dyrekcj¹ Magur-
skiego Parku Narodowego, zarz¹dami o�miu parków
krajobrazowych oraz Regionaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañ-
stwowych w Kro�nie. Jest przewodnicz¹cym Rady
Spo³eczno-Naukowej Le�nego Kompleksu Promocyj-
nego �Lasy Birczañskie�.

Od 1996 r. uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Ko-
misji Ochrony Przyrody, jako jej cz³onek, a tak¿e jako jej
przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy. W latach 90.
doradza³ lokalnym instytucjom w sprawach ochrony �ro-
dowiska m.in. na temat ekologicznych skutków meliora-
cji. Przez dwa lata (w 1999 i 2000 r.) by³ przewodnicz¹-
cym grupy eksperckiej przygotowuj¹cej czê�æ dotycz¹-
c¹ zrównowa¿onego rozwoju i ochrony �rodowiska, w
ramach opracowywanej  strategii rozwoju województwa
podkarpackiego. Ostatnio bra³ udzia³ w pracach nad wpro-
wadzaniem na obszarze województwa podkarpackiego
�Europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000�. Jest
tak¿e autorem czê�ci przyrodniczej programu rozwoju
rolnictwa ekologicznego.

Dr hab. Krzysztof Kuku³a jest autorem blisko 90
publikacji i opracowañ naukowych, znaczna cze�æ
ukaza³a siê w wysoko notowanych czasopismach o
zasiêgu miêdzynarodowym. Uczestniczy³ w wielu kon-
ferencjach miêdzynarodowych i krajowych. Bra³ udzia³
w realizacji kilkunastu grantów i du¿ych tematów ba-
dawczych. Wspó³pracuje z naukowcami z wielu kra-
jowych i zagranicznych o�rodków naukowych. Zna-
cz¹ce s¹ tak¿e jego osi¹gniêcia w dzia³alno�ci dydak-
tycznej. Pod jego opiek¹ wykonanych zosta³o 40 prac
magisterskich i licencjackich. Organizator  Olimpiad
Biologicznych. Za dzia³alno�æ dydaktyczn¹ i nauko-
w¹ by³ wielokrotnie nagradzany, m.in.: Medalem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi, nagrod¹ Rektora AR i Medalem 80-lecia La-
sów Pañstwowych.

Dr hab. prof. UR Krzysztof Kuku³a pracuje na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego w Zak³adzie Biologii �ro-
dowiska Instytutu Biologii i Ochrony �rodowiska UR.
Tematyka aktualnie prowadzonych przez niego badañ
obejmuje zagadnienia z dziedziny ekologii, szczególnie w
odniesieniu do ekosystemów wodnych oraz ochrony i funk-
cjonowania obszarów cennych przyrodniczo.

dr hab. prof. UR

Krzysztof Kuku³a
Urodzi³ siê w 19 pa�dziernika  1955 r. Krakowie. Studia
biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego ukoñczy³ w 1979 roku. Ca³e ¿y-
cie zawodowe zwi¹za³ ze �rodowiskiem akademickim
Rzeszowa, pracuj¹c najpierw w rzeszowskiej Filii Aka-
demii Rolniczej w Krakowie, a obecnie w Instytucie
Biologii i Ochrony �rodowiska Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

Jego zainteresowania badawcze od pocz¹tku koncen-
trowa³y siê wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z ekologi¹
i ochron¹ przyrody. W 1985 r. rozpocz¹³ wspó³pracê z prof.
R. Sow¹, z Zak³adu Hydrobiologii UJ i pod jego kierun-
kiem przygotowa³, a nastêpnie w 1989 r. obroni³ pracê
doktorsk¹ Wybrane zagadnienia z ekologii jêtek (Ephe-
meroptera) Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

W pierwszym etapie pracy naukowej skoncentrowa³
siê na biologii i preferencjach siedliskowych bezkrêgow-
ców wodnych. Efektem by³o m.in. opracowanie niezna-
nych dot¹d cykli ¿yciowych kilkunastu gatunków jêtek,
w tym endemitów wschodniokarpackich. Wa¿ny frag-
ment dorobku z tego okresu stanowi¹ prace o zanieczysz-
czeniach potoków oraz badania po�wiêcone poszukiwa-
niu metod monitorowania stanu czysto�ci wód za pomo-
c¹ gatunków wska�nikowych. Drugi okres pracy ba-
dawczej wi¹za³ siê z poszerzeniem zainteresowañ na-
ukowych o zagadnienia zwi¹zane z ekologi¹ ryb. W
swoich badaniach przyk³ada³ du¿o uwagi do analizy �ro-
dowiska ¿ycia organizmów. Badania ichtiologiczne doty-
czy³y rozmieszczenia i wp³ywu antropopresji na rodzime
gatunki ryb karpackich dop³ywów Wis³y. W tym okresie
nawi¹za³ szerok¹ wspó³pracê naukow¹ z wieloma pla-
cówkami naukowymi, m.in. z Zak³adem Biologii Wód
PAN, Instytutem Ochrony Przyrody PAN, Instytutem
Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN, z kilkoma jednost-
kami Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi UJ, a tak¿e z
Uniwersytetu £ódzkiego i Wroc³awskiego.

Prace prof. Krzysztofa Kuku³y maj¹ charakter nie tylko
poznawczy, ale tak¿e wymiar praktyczny. Wyniki jego
badañ by³y wykorzystywane m.in. przy wykonywaniu
planów ochrony parków narodowych, rezerwatów i par-
ków krajobrazowych oraz strategii funkcjonowania Miê-
dzynarodowego Rezerwatu Biosfery �Karpaty Wschod-
nie�. Wraz z zespo³em naukowców z Polskiej Akademii
Nauk oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego bra³ udzia³ w kon-
struowaniu planów ochrony Bieszczadzkiego, Magur-
skiego i Babiogórskiego Parku Narodowego. Wspó³pra-
cowa³ z zespo³em z Politechniki Krakowskiej i PAN w ba-
daniach nad czynnikami antropogenicznymi oddzia³uj¹-
cymi na stan zbiornika wody w Solinie. Jako uczestnik
prac Grupy Roboczej ds. Ochrony Gatunkowej Ryb przy
Zarz¹dzie G³ównym PZW by³ autorem analizy ekologicz-
nych uwarunkowañ rozmieszczenia zagro¿onych gatun-
ków ryb w zlewniach dwóch najwiêkszych rzek po³u-
dniowo � wschodniej Polski: Sanu i Wis³oki.

W czerwcu 2004 r. na podstawie oceny dorobku na-
ukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej �Struc-
tural changes in the ichthyofauna of the Carpathian tribu-
taries of the River Vistula caused by anthropogenic fac-
tors� Rada Wydzia³u Nauk Przyrodniczych Uniwersyte-
tu Wroc³awskiego nada³a mu stopieñ doktora habilitowa-
nego nauk biologicznych w zakresie biologii.

Dr hab. prof. UR Krzysztof Kuku³a jest zaanga¿o-
wany w dzia³alno�æ na rzecz ochrony �rodowiska.

Urodzi³a siê w Przemy�lu, natomiast liceum
ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³a w Rzeszowie. Stu-
dia magisterskie odby³a na Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego; tam te¿,
w 1983 roku uzyska³a magisterium w zakresie
filologii angielskiej, na podstawie pracy Pha-
ses of Frustrated Love In Carson McCullers�
Creativity.  Od 1997 roku  pracuje w Instytucie
Filologii Angielskiej, w Zak³adzie Jêzykoznaw-
stwa Stosowanego. Prowadzi zajêcia z prak-
tyki przek³adu oraz praktycznej nauki jêzyka
angielskiego. Prowadzi badania z zakresu lek-
sykografii pedagogicznej w ramach lingwistyki
stosowanej.

Dotychczas opublikowa³a s³ownik przeznaczo-
ny dla Polaków pracuj¹cych w �rodowisku an-
glojêzycznym pt. English At Work. An English-
Polish Dictionary of Selected Collocations, wy-
dany w 2001 roku przez PWN oraz cztery ar-
tyku³y, po�wiêcone zagadnieniom metaleksy-
kografii i problematyki przek³adu. Bra³a rów-
nie¿ czynny udzia³ w kilku konferencjach na-
ukowych.

31 stycznia obroni³a rozprawê doktorsk¹ Col-
locational Information in Foreign Learner�s
Dictionaries: Lexicographic Description And
Reception., napisan¹ pod kierunkiem dra hab.
Igora Burchanowa, prof. UR.

Uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie lingwistyki stosowanej.

dr Dorota Osuchowska
Instytut Filologii Angielskiej

SYLWETKI
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WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

dr Renata �wirgoñ-Skok
Wydzia³ Prawa UR

Jest absolwentk¹ Wydzia³u Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Filii w Rzeszo-
wie. W 1997 r.  obroni³a pracê magistersk¹ na temat:
�Rei vindicatio w prawie rzymskim i wed³ug polskiego
kodeksu cywilnego�, napisan¹ w Zak³adzie Prawa
Rzymskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczys³a-
wa ̄ o³nierczuka.
Od 1999 r. by³a  asystentem  w Zak³adzie Prawa Rzym-
skiego Filii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Rze-
szowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Pro-
wadzi zajêcia dydaktyczne z zakresu prawa rzymskiego
dla studentów drugiego roku prawa studiów dziennych.
Uczestniczy³a  w seminariach magisterskich prowadzo-
nych w Zak³adzie Prawa Rzymskiego dla studentów IV
i V roku prawa  (studia stacjonarne i zaoczne).
Od pocz¹tku dzia³alno�ci dydaktycznej i naukowej zajê³a
siê zagadnieniami zwi¹zanymi z rzymskim prawem rze-
czowym, a zw³aszcza tymi dotycz¹cymi pojêcia w³a-
sno�ci, w szczególno�ci ró¿nych sposobów jej nabycia
oraz ochrony, a tak¿e pojêcia nieruchomo�ci, rozpatry-
wanej z punktu widzenia gruntu i ró¿nego rodzaju akcesji
do gruntu.
Dotychczas opublikowa³a 5 publikacji naukowych,  wziê-
³a udzia³ w 4 konferencjach naukowych. Uczestniczy³a
w Zje�dzie Historyków Prawa w Augustowie, w Ogól-
nopolskiej Konferencji Katedr  i Zak³adów Prawa Rzym-
skiego w Kazimierzu Dolnym, a tak¿e w konferencji
z zakresu rzymskiego prawa karnego, organizowanej
przez Wydzia³ Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
W 2002 r. rozpoczê³a studia doktoranckie na Uniwersyte-
cie Marii Curie-Sk³odowskiej, pod kierunkiem naukowym
prof. dra hab. Marka Kury³owicza. W  listopadzie  2003 r.
Uchwa³¹ Rady Wydzia³u Prawa i Administracji UMCS
w Lublinie zosta³ otwarty przewód doktorski  �Nierucho-
mo�æ i zasady akcesji wed³ug prawa rzymskiego�. W dniu
1 grudnia 2004 r. odby³a siê publiczna obrona  pracy
doktorskiej, a 8 grudnia 2004 r. Rada Wydzia³u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie nada³a pani Renacie �wirgoñ � Skok stopieñ
naukowy doktora nauk prawnych.

W ramach umowy o wspó³pracy pomiêdzy Uniwersyte-
tem Rzeszowskim i Lwowskim Narodowym Uniwersy-
tetem im. Iwana Franki, w dniach 17�21 stycznia 2005 r.
odbywa³y�my sta¿ naukowo-dydaktyczny w Katedrze
Agroekologii w Rzeszowie, któr¹ kieruje  prof. Czes³awa
Tr¹ba, czyni¹c w ten sposób pierwszy krok na drodze do
bli¿szej wspó³pracy na poziomie katedr.
Realizuj¹c program  naukowo-badawczy sta¿u wykona-
³y�my, na przywiezionym materiale glebowym, ozna-
czenia niektórych fizykochemicznych i chemicznych w³a-
�ciwo�ci. Pomoc¹ s³u¿y³a nam tu pani mgr Ma³gorzata
Nowak i studenci z Sekcji Gleboznawczej Ko³a Nauko-
wego. Wa¿n¹ czê�ci¹  opracowania by³y liczne dysku-
sje z naszym opiekunem na temat metodologii  i metodyki
naszych badañ i interpretacji  wyników.
Pobyt w Rzeszowie przewidywa³ równie¿ zadania z za-
kresu dydaktyki,  dlatego mia³y�my mo¿liwo�æ uczestni-
czenia w ró¿nego typu zajêciach  oraz przeprowadzenia
wyk³adu nt.�Ekonomiczne i ekologiczne skutki zanieczysz-
czenia gleb pierwiastkami �ladowymi�. Zorganizowanie
seminarium �Ekologiczne skutki zanieczyszczenia gleb
zwi¹zkami ropopochodnymi� i æwiczeñ nt. �Sposoby
oczyszczania gleb z zanieczyszczeñ ropopochodnych�
oraz  �Zanieczyszczenie gleb o³owiem w s¹siedztwie
autostrad�, by³o niezwykle interesuj¹cym zajêciem. Rów-
nie wa¿n¹ by³a prelekcja  dla studentów z  Sekcji Glebo-
znawczej Ko³a Naukowego nt. �Stosowanie regulatorów
wzrostu ro�lin w produkcji rolniczej na Ukrainie�. Proces
dydaktyczny by³ te¿ dobr¹ p³aszczyzn¹ wymiany do-
�wiadczeñ, szczególnie interesuj¹ce by³y rozmowy z pa-
ni¹ dr Janin¹ B³a¿ej na temat wykorzystania ró¿nego typu
pomocy dydaktycznych i technik prowadzenia zajêæ
w Katedrze Agroekologii.
Popo³udniami korzysta³y�my z zasobów bibliotecznych
Wydzia³u Ekonomii, a w czasie miêdzy pracami labora-
toryjnymi i dydaktyk¹ nasz kierownik sta¿u, dr Jan G¹-
sior,  umawia³ nas z nauczycielami akademickimi Kate-
dry.  W ten sposób pozna³y�my szczegó³ow¹ problema-
tykê badañ Katedry Wydzia³u Ekonomii i  przedstawi³y-
�my efekty i tematykê badañ prowadzonych w naszej
Katedrze. Wiele osób przekaza³o nam odbitki swoich opu-
blikowanych prac badawczych, to pozwoli nam na ich

przedstawienie na szerszym forum naszego Wydzia³u i
ewentualne nakre�lenie nowych pól wspó³pracy.
Znamienne okaza³o siê spotkanie z prof. Mari¹ Radom-
sk¹, która w czasie rozmowy przypadkowo wykaza³a
siê znajomo�ci¹, a nawet powinowactwem z Sewery-
nem Krzemieniewskim. By³ on profesorem Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, za³o¿ycielem naszej Kate-
dry w 1907 r. W 2007 r. bêdziemy obchodziæ jubileusz
100-lecia naszej Katedry i na pewno  zaprosimy  na-
szych polskich kolegów na tê wa¿n¹ dla nas uroczy-
sto�æ.
W dniach 22�25 stycznia by³y�my go�æmi pana dra Jana
G¹siora i ta czê�æ naszego pobytu by³a dobr¹ okazj¹ do
poznania polskich zwyczajów i tradycji, kultury i historii.
Szczególnie ujê³a nas polska go�cinno�æ i ¿yczliwo�æ,
któr¹ odczuwa³y�my wszêdzie. Przekona³y�my siê
o ogromnym wp³ywie historii na wspó³czesno�æ, cho-
cia¿by na przyk³adzie Rzeszowa i  Krakowa. Stare cen-
tra tych miast, dobrze utrzymane i eksponowane ze swy-
mi wspania³ymi zabytkami architektury, muzeami, uro-
czymi ulicami �wiadcz¹ o wysokiej kulturze polskiego
narodu i tworz¹ niepowtarzaln¹ atmosferê. W ich otocze-
niu powstaj¹ nowoczesne budowle stanowi¹ce ³¹cznik,
ze wspó³czesno�ci¹ (np. Sanktuarium w £agiewnikach).
Przeplatanie siê historii z dniem dzisiejszym, przejawiaj¹-
ce siê chocia¿by corocznym  konkursem o miano naj-
piêkniejszej  krakowskiej szopki bo¿onarodzeniowej zro-
bi³o na nas ogromne wra¿enie.
Jeste�my pewne, ¿e wspó³praca pomiêdzy naszymi
Katedrami  bêdzie siê nadal rozwija³a i bêdzie s³u¿yæ
interesom naszych Uczelni i naszych pañstw. Pragnie-
my wyraziæ podziêkowanie i wdziêczno�æ wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do naszego
pobytu na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Natalia D¿ura � aspirant w Katedrze Fizjologii i Ekologii
Ro�lin Wydzia³u Biologii Lwowskiego Narodowego Uni-
wersytetu im. Iwana Franki

Aleksandra Ho³owacz � asystent w Katedrze Fizjologii
i Ekologii Ro�lin Wydzia³u Biologii Lwowskiego Narodo-
wego Uniwersytetu im. Iwana Franki

Taki by³ nasz sta¿
w Katedrze Agroekologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego
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Stowarzyszenie DDBV1 prowadzi kursy trener-
skie, dokszta³caj¹ce, metodyczno-szkolenio-
we, przyznaje licencje i stopnie mistrzowskie.
Po raz kolejny na sta¿ tej organizacji zapro-
szony zosta³ ni¿ej podpisany, posiadaj¹cy jako
jedyny Polak cz³onkostwo w tym  elitarnym zgro-
madzeniu. Tym razem seminarium po�wiêco-
ne by³o zarówno zagadnieniom technicznym
samoobrony, tradycyjnych i nowoczesnych
form walki, jak te¿ problematyce: historii, filozo-
fii, teorii, organizacji sztuk walki, zagadnieniom
medycznym, psychologicznym i prawnym.

Udzia³ w sta¿u i miêdzynarodowym semina-
rium wziêli (m.in.): dr Thomas Busl 5 dan
(Peru), Angelika i Sergey Polishchuk-Leitner 4
dan (Rosja), dr Ulrich Diekötter 2 dan (Niem-
cy), Dieter Drexler 5 dan (redaktor pisma �Budo-
Info�), ni¿ej podpisany (UR, Polska) i jeden jûjut-
suka z Francji � kandydat na instruktora. G³ów-
nym organizatorem i prowadz¹cym by³ shihan
(odpowiednik tytu³u profesora) Lothar Sieber 10
dan, przy czym wiêkszo�æ zajêæ i spotkañ od-
bywa³a siê w jego prywatnej szkole w Mona-
chium. Nb. szko³a ta dzia³a w Monachium od
ponad 30 lat i stanowi Honbu (�wiatow¹ centra-
lê) stylu zendô karate i jûjutsu yôshin-ryû.

Podró¿ � wymiary symboliczne
Podró¿ odby³em autobusem z Rzeszowa do
Monachium. W poprzednich latach autobusy
okr¹¿a³y Czechy, przeje¿d¿aj¹c w kierunku za-
chodnim do Zgorzelca, a od granicy polsko-
niemieckiej kieruj¹c siê na po³udniowy zachód
(Norymberga, Monachium, Ulm). Tym razem
firma �Sindbad� (nazwa dobrze kojarzy siê z
turystyk¹) prowadzi przejazd tranzytowy przez
Czechy, przez przej�cie graniczne w Kudo-
wej, skracaj¹c odleg³o�æ do bawarskich miast.

Kontrole paszportowe uprzytamnia³y przekra-
czanie granic � symbolika pañstwowych gode³
wskazywa³a kolejne  kraje. Pasa¿erom zaosz-
czêdzono w¹tpliwej przyjemno�ci kontroli ba-
ga¿u i odprawy celnej.

Dotarcie do Monachium by³o pierwszym
etapem wêdrówki. Nastêpnie metrem i S-Bah-
nem przejecha³em 100 km do Petershausen,
a stamt¹d do Weichs, ma³ej miejscowo�ci w
Górnej Bawarii. Chodzi³o o to, aby odwiedziæ

pana Lothara i pani¹ Hannelore Sieber w ich
domu. Ten dom jest jakby muzeum daleko-
wschodnich sztuk walki i militariów, zawiera
bogaty ksiêgozbiór, w tym tak¿e pozyskane z
antykwariatów starodruki oraz archiwum
DDBV. By³a wiêc okazja do bezpo�redniej
rozmowy z ekspertem sztuk walki i preze-
sem DDBV, panem  L. Sieberem, który nie-
dawno otrzyma³ najwy¿szy tytu³ mistrzowski
meijin. Z kolei pani Hannelore  prezesuje naj-
starszej niemieckiej profesjonalnej organiza-
cji sztuk walki � DJJR2.

Nastêpnego dnia (14.02.2005) osi¹gn¹³em
miejsce docelowe � dôjô (jap. �miejsce dro-
gi�) przy Haager Strasse 8 w Monachium. W
miejscu tym �wiat sportu spotyka siê ze �wia-
tem kultury Dalekiego Wschodu i sztuk walki,
a tradycje �redniowiecznej Japonii i konfucjañ-
skich Chin s¹siaduj¹ z dorobkiem cywilizacji
zachodniej. Na g³ównej �cianie sali treningo-
wej znajduj¹ siê flagi Austrii i Niemiec, Japonii
i USA, wskazuj¹ce na �wiatowe kontakty szko-
leniowe. Wielkie god³o DJJR � najstarszej nie-
mieckiej organizacji jûjutsu, gdzie L. Sieber
przewodniczy radzie mistrzów-ekspertów  i
zdjêcia wybitnych mistrzów sztuk walki wska-
zuj¹ jednoznacznie na charakter szko³y.
Zw³aszcza, ¿e s¹siaduj¹ z mat¹ i akcesoria-
mi sportowymi.

Ciekawostk¹ etnograficzn¹, lub te¿ wyrazem
pewnej mody jest obecno�æ w dôjô figurek sie-
dz¹cego Buddy, prezentów od uczniów i go�ci.
Zdecydowa³em siê policzyæ � 8 Buddów s¹-
siaduje tu z motywami samurajskimi (16), sym-
bolik¹ chiñsk¹ na ekspozycji certyfikatów i pro-
porczyków (11 smoków, 6 kó³ Tao), i symbola-
mi zwyciêstwa oraz  sukcesu (7 pucharów i 5
medali).

Na szlaku tej samokszta³ceniowej i badaw-
czej wyprawy znalaz³y siê nastêpnie biblioteki,
Instytut Sportu (gdzie stara³em siê zaintereso-
waæ niemieckich kolegów wspó³prac¹ z Rocz-
nikiem Naukowym �Idô � Ruch dla Kultury /
Movement for Culture� (IRK-MC) � pismem
indeksowanym ju¿ i punktowanym od ubieg³e-
go roku przez KBN) i ksiêgarnie. Niemniej za-
sadniczym celem by³o odbycie sta¿u meto-
dyczno-szkoleniowego i przeprowadzenie po-

równawczych badañ z zakresu socjologii da-
lekowschodnich sztuk walki.

Wielokulturowo�æ i adaptacje
S¹siedztwo szko³y pana Siebera jest ¿ywym
obrazem dialogu kultur na obszarze kultury fi-
zycznej. W tym samym budynku dzia³a od kil-
ku lat du¿y o�rodek chiñskiego wing tsun kung-
fu i filipiñskiej eskrima, a na s¹siedniej ulicy ko-
reañski instruktor naucza olimpijskiego ta-
ekwondo (wersja WTF). Atmosfera miêdzyna-
rodowego seminarium sprzyja³a dyskusjom
dotycz¹cym dialogu kultur, których efektem s¹
uprawiane na Zachodzie orientalne sztuki wal-
ki. W programie sta¿u przewidziane by³y te-
maty z zakresu socjologii dalekowschodnich
sztuk walki i teorii tradycyjnych i nowoczesnych
sztuk walki.

Wielokulturowe miasto z mieszkañcami i tu-
rystami wszelkich ras sprzyja³o refleksji polito-
logicznej � od multikulturalizmu i poprawno�ci
politycznej po �zderzenie cywilizacji� Hunting-
tona. Nie dziwi ju¿ czarnoskóry policjant, a spo-
³eczeñstwo jest ogólnie tolerancyjne wobec od-
mienno�ci. Czy jednak zawsze i wszêdzie?
Przechodz¹c przez teren wioski olimpijskiej
zauwa¿y³em tablicê, po�wiêcon¹ pamiêci izra-
elskich sportowców � ofiar zamachu podczas
IO w 1972 roku. Grupa izraelskich turystów
fotografowa³a siê przy tym dowodzie pamiêci.
To akurat skrajny przyk³ad wi¹zania sportu z
polityk¹ i ³amania zasad idei olimpijskiej (lub
zupe³nego jej odrzucenia).

Turystycznego wymiau kulturowych wymian
do�wiadczyæ mog³em przez tzw. �smakowa-
nie turystyczne�. Otó¿ turecki kebab niespe-
cjalnie mnie zachwyci³ � upodabnia siê sma-
kowo i tre�ciowo do hamburgera. Du¿o lepszy
kebab mo¿na zje�æ w Polsce, np. we W³ady-
s³awowie. Znakomita natomiast jest kuchnia
bawarska � chocia¿by w wykonaniu pani Han-
nelore.

W ci¹gu tygodnia odwiedzi³em restauracje
i bary (McDonalds jest taki jak wszêdzie), zwie-
dzi³em metro i fragment miasta, obserwuj¹c jego
mieszkañców. Daje siê np. zauwa¿yæ ma³y ta-
lent lubi¹cych porz¹dek obywateli kraju Goethe-
go do improwizacji � zw³aszcza w dzia³aniach

Seminarium trenerskie DDBV
w Monachium

Wojciech J. Cynarski

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
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niestandardowych. Có¿, niektórzy potrzebuj¹
mieæ na wszystko przepis.

Program seminarium
Seminarium rozpoczê³o siê od treningu szer-
mierki wg XV-wiecznej japoñskiej szko³y Ka-
tori Shintô-ryû, który by³o mi dane poprowa-
dziæ. Shihan Sieber poprowadzi³ kolejne zajê-
cia z zakresu idô, jûjutsu i karate, po których
wrêczy³em mu srebrn¹  odznakê �Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury Fizycznej�, przyznan¹ przez
polskie w³adze resortowe. Lothar Sieber istot-
nie zas³u¿y³ siê dla rozwoju sztuk walki w Pol-
sce, szkol¹c od kilkunastu lat polskich   instruk-
torów.

W dyskusjach podejmowane by³y ró¿ne
tematy. Mistrz zwróci³ uwagê na zjawisko
og³aszania siê niektórych s³abych instrukto-
rów mistrzami � twórcami nowych szkó³, sty-
lów i systemów. S¹ np. posiadacze wyso-
kich stopni, którzy nigdy nie zdawali odpo-
wiednich egzaminów przed uznanymi eks-
pertami, lecz sami (lub za³o¿one przez nich
organizacje) przyznaj¹ sobie owe stopnie i ty-
tu³y. Zjawisko to wystêpuje nie tylko w Niem-
czech i w Polsce, ale tak¿e w innych kra-
jach. Oczywi�cie DDBV, DJJR i Stowarzy-
szenie Idôkan Polska (SIP) nie uznaj¹ ta-
kich �mistrzów� i nie honoruj¹ nadanych przez
nich stopni.

Treningi w poszczególnych grupach by³y
do�æ intensywne, a obowi¹zkowe sparringi
przyczyni³y siê do submaksymalnych obci¹-
¿eñ, których trudy odczu³ tak¿e przywyk³y od
wielu ju¿ lat do codziennego treningu autor tego
sprawozdania.

Doc. Sieber t³umaczy³ sens kata, jako formy
przekazu technik. Jest on sôke � pierwszym
sukcesorem stylu zendô karate po twórcy-za-
³o¿ycielu � odpowiedzialnym za jego dope³nie-
nie, nauczanie i dalszy przekaz. Sôke zmniej-
szy³ liczbê kata stylu z piêciu do czterech, eli-
minuj¹c formê �tao-te� wymagan¹ wcze�niej
na drugi dan. Mistrz stwierdzi³, ¿e forma ta nie
realizuje w pe³ni zasad harmonii, p³ynno�ci ru-
chu i idô. Ponadto zwróci³ uwagê, ¿e mistrzo-
wie karate specjalizuj¹ siê zasadniczo w nie
wiêcej ni¿ 2-4 kata. Odby³a siê te¿  dyskusja na
temat medycyny sportu i medycyny naturalnej,
b¹d� alternatywnej. Nb. idô znaczy tak¿e me-
dycyna.

Pierwotnie zak³adano, ¿e kolejne  zajêcia
poprowadzi Frank Uebrück (4 dan), wspó³-
autor wydanej kilka lat temu ksi¹¿ki o zendô
karate. Z racji jego nieobecno�ci zajêcia po-
prowadzili Hannelore Sieber 8 dan, Lothar Sie-
ber 10 dan i W.J. Cynarski 6 dan (czê�æ za-

jêæ karate i szermierkê iaidô). Hannelore zre-
alizowa³a trening stacyjny ze sprzêtem i za-
awansowane randori z samoobrony. L. Sie-
ber uczy³ form, technik na manekinie, technik
walki i samej wolnej walki. Czê�æ treningu sôke
po�wiêci³ na indywidualny trening karate ze
mn¹. Wspólnie powtórzyli�my tak¿e formy
sztuki dobywania miecza.

Podejmowane by³y dyskusje o historii,
o tradycji sztuk walki i wspó³czesnych pro-
blemach organizacyjnych i prawnych. Praw-
nik dr Diekötter wyrazi³ chêæ wspó³pracy
z IRK-MC, w którym publikowali ju¿: dr hab.
S.R. Hooge, doc. Sieber, prof. H. Kogel,
K.R. Kernspecht i M. Buchhold. Interesuj¹-
ca by³a relacja dr. Busla nt. stosowanych
w Peru metod treningu bokserskiego, a tak-
¿e o ró¿nicach kulturowych i mentalno�cio-
wych miêdzy Europ¹ i Ameryk¹ Po³udnio-
w¹. W tym interdyscyplinarnym i wielotema-
tycznym forum nie zabrak³o te¿ problemów
urazów � ich przyczyn, zapobiegania i mini-
malizacji dolegliwo�ci.

Szkolenie kolejnego dnia rozpoczê³o siê od
analizy technik i taktyk walki karate i taekwondo
w wykonaniu L. Siebera i moim. Z kolei shihan
Sieber poprowadzi³ zajêcia z technik walki
w �parterze� (ne-waza), trening samoobrony
jûjutsu (dowolne ataki, dowolne odpowiedzi)
i wolnej walki. Æwiczy³em z D. Drexlerem, zna-
komitym technikiem jûjutsu.

Podczas zajêæ fakultatywnych z zakresu tech-
nik z klasyczn¹ broni¹ S. Leitner demonstrowa³
formê w³adania no¿em, Cynarski za� � nagra³
dla uczestników sta¿u podstawowe formy szer-
mierki Katori Shintô-ryû.

W czê�ci teoretycznej z zainteresowaniem
spotka³o siê opublikowane niedawno studium
z filozofii dalekowschodnich sztuk walki3. Nato-
miast lider DDBV mówi³ o historii, sylwetkach
mistrzów, odmianach sztuk walki i metodach
treningowych.

Rozgrzewkê i æwiczenia �rozci¹gaj¹ce�
poprowadzi³ T. Busl. H. Sieber zrealizowa³a
w grupie �redniozaawansowanej techniki
podstawowe karate (tzw. kihon) i techniki obrony
przed pa³k¹. L. Sieber naucza³ kata i kumite
(walka). Musia³em stoczyæ ³¹cznie 8 walk, po
ok. 5 minut. Nie oby³o siê bez st³uczeñ i sini-
aków, ale to normalne.

Po oficjalnym zakoñczeniu seminarium
kontynuowa³em sta¿ badawczy w siedzibie
DDBV. Wspólnie z shihanem Siebrem anali-
zowali�my nagrania wideo i DVD po�wiêcone
sztukom walki, dyskutowali�my o historii idô
i jûjutsu. Mistrz pokaza³ swoj¹ prywatn¹ kore-
spondencjê z by³ym liderem �wiatowego Ido-

kanu H. Schöllaufem z Wiednia, a tak¿e
przekaza³ mi kopie wa¿nych dokumentów
i archiwalnych publikacji.

Ukoronowaniem mego pobytu w stolicy Ba-
warii by³o zwiedzenie bazyliki w Indersdorf,
pochodz¹cego z XII wieku klasztoru Augus-
tynów z relikwiami czterech �wiêtych mêc-
zenników. To taki europejsko-katolicki akcent
po tygodniu wielokulturowo�ci � spojrzenie na
korzenie kultury i to¿samo�ci Starego Konty-
nentu.

Efekty wymierne i niewymierne
Wspólnie ze stron¹ niemieck¹ prowadzimy
badania empiryczne (sonda¿ ankietowy)
w �rodowisku azjatyckich sztuk walki. Wspól-
nie studiujemy teoretycznie i praktycznie oraz
prowadzimy badania w dziedzinie sztuk
i sportów walki. Realizowana jest wspó³praca
wydawnictw (�Budo-Info� i IRK-MC), organi-
zacji i kadr sportowych. DDBV zaprasza pol-
skich trenerów na seminaria metodyczno-sz-
koleniowe. Z drugiej strony w imieniu Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, SIP i PTNKF
przedstawi³em liderom DDBV wstêpne zapro-
szenie na II miêdzynarodow¹ konferencjê
sztuk i sportów walki, do Rzeszowa.

Obok korzy�ci w postaci wiedzy i praktycz-
nych umiejêtno�ci metodycznych i technicz-
nych przywioz³em ze sta¿u zeszyt notatek
i kopie materia³ów �ród³owych. Wyjazd by³
okazj¹ do poznania nowo�ci literatury niemiek-
ko- i angielskojêzycznej. Nawi¹za³em � nau-
kowy i sportowy  �  kontakt z lud�mi z nadrzêd-
nej niemieckiej organizacji sztuk i sportów wal-
ki. Powinno to zaprocentowaæ nowymi
osi¹gniêciami w sztukach walki, w badaniach
naukowych w tej dziedzinie i dalsz¹ owocn¹
wspó³prac¹.

1. �Deutscher Dan-Traeger und Budo-Lehrer Ver-
band e.V.� jest od wielu lat licz¹cym siê, nadrzêdnym
niemieckim zwi¹zkiem mistrzów i nauczycieli daleko-
wschodnich sztuk i sportów walki. Jego d³ugoletnim
liderem jest Lothar Sieber 10 dan.

2. Deutscher Jiu-Jitsu Ring �Erich Rahn� e.V., sto-
warzyszenie rozwiniête na bazie za³o¿onej w Berlinie
w 1906 r. przez E. Rahna szko³y jûjutsu i jûdô.

3. K. Obodyñski, W.J. Cynarski, Oriental Philoso-
phy of Sport as Interpretation of Martial Arts of the Far
East [in:] Kosiewicz J., Jaczynowski L. [eds.], Phy-
sical Activity in Integrationg Europe, AWF Warszawa
2004, s. 46-55.

dr Wojciech J. Cynarski, Instytut Wychowania Fizycznego
i Zdrowotnego
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Wszyscy marzymy o tym, by �wiêta, szczegól-
nie te wa¿niejsze � Wielkanoc i Bo¿e Naro-
dzenie � prze¿ywaæ w ciep³ej rodzinnej atmos-
ferze, w gronie najbli¿szych osób. Rado�æ
sprawiaj¹ nam ¿yczenia i listy od rodziny i przy-
jació³. Zale¿y nam tak¿e na tym, by ¿yczenia
wysy³ane przez nas by³y szczere, prawdziwe
i niebanalne, a przy tym pisane piêknym, po-
prawnym, �od�wiêtnym� jêzykiem.

Ostatnio obserwuje siê, ¿e zwyczaj przesy-
³ania �wi¹tecznych pozdrowieñ rozszerza siê
poza �rodowiska rodzinne i obejmuje instytu-
cje, zak³ady pracy, gazety. Nie wszyscy to apro-
buj¹. Tym wiêksza odpowiedzialno�æ spoczy-
wa na osobach formu³uj¹cych takie ¿yczenia.
Z obserwacji w redakcji wiem, ¿e wcale nie
jest to ³atwe. G³ówny problem tkwi w koniecz-
no�ci dokonywania wyboru miêdzy �wi¹tecz-
nymi zwyczajami jêzykowymi, które dyktuj¹
producenci pocztówek czy zalewaj¹cych ry-
nek �wi¹tecznych gad¿etów a konieczno�ci¹
pozostania w zgodzie z norm¹.

Przy okazji warto przybli¿yæ Czytelnikom GU,
w jaki sposób tworzone s¹ zasady pisowni
s³ownictwa religijnego, które kszta³tuj¹ polsk¹
normê jêzykow¹ w tym zakresie. Najwa¿niej-
sz¹ instytucj¹ kszta³tuj¹c¹ polsk¹ normê jêzy-
kow¹ jest Rada Jêzyka Polskiego przy Prezy-
dium Polskiej Akademii Nauk. W jej sk³ad wcho-
dz¹ g³ównie jêzykoznawcy, ale tak¿e przed-
stawiciele innych nauk i ludzie �wiata kultury.
Rada dzia³a poprzez specjalistyczne komisje.
Jedn¹ z nich jest Komisja Jêzyka Religijnego,
sk³adaj¹ca siê z jêzykoznawców oraz teolo-
gów. Zajmuje siê ona ujednolicaniem pisowni
s³ownictwa religijnego, u�ci�laniem niektórych
regu³, niekiedy podawaniem dodatkowego
uzasadnienia dla przyjêtych ju¿ zasad. Pro-
pozycje ustaleñ tej Komisji dyskutowane s¹
z Komisj¹ Onomastyczno-Ortograficzn¹ oraz
konsultowane z Rad¹ Naukow¹ Konferencji
Episkopatu Polski, a tak¿e z Komisj¹ ds. Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopa-
tu Polski.

W ostatnim czasie du¿o uwagi Komisja po-
�wiêci³a ograniczeniu u¿ycia wielkich liter, jed-
nak z mo¿liwo�ci¹ ich zastosowania ze wzglê-
dów grzeczno�ciowych, emocjonalnych lub dla
podkre�lenia szczególnej wa¿no�ci opisywa-
nych spraw. Zweryfikowano ustalenia dotycz¹-
ce nazw �wi¹t. Zgodnie z nimi wszystkie cz³o-

ny nazw �wi¹t piszemy wielkimi literami, np.
Wielkanoc, Bo¿e Narodzenie, �roda Popiel-
cowa (i Popielec), Wniebowziêcie, Bo¿e Cia³o,
Zielone �wi¹tki, Zaduszki, Dzieñ Zaduszny,
Niedziela Wielkanocna, Niedziela Zmartwych-
wstania, Poniedzia³ek Wielkanocny, Wielki
Czwartek, Wielki Pi¹tek, Wielka Sobota.

Wyrazy: �wiêto, dzieñ zapisujemy ma³ymi li-
terami, je�li nie s¹ integraln¹ czê�ci¹ nazwy
(je�li mog¹ byæ pominiête, a nazwa bêdzie zro-
zumia³a), w przeciwnym wypadku stosujemy
du¿e litery: �wiêta Bo¿ego Narodzenia, �wiê-
ta Wielkanocy, dzieñ Wszystkich �wiêtych, ale
Dzieñ Zaduszny. Je¿eli chodzi o �wiêta wielka-
nocne, to oba wyrazy pisze siê ma³¹ liter¹,
poniewa¿ jest to peryfraza Wielkanocy. Wyraz
Wielkanoc z punktu widzenia s³owotwórczego
nale¿y do zrostów, czyli takich po³¹czeñ wyra-
zowych, których czê�ci sk³adowe zatraci³y
swoj¹ niezale¿no�æ znaczeniow¹. Jest to
szczególny typ zrostu, gdy¿ jego pierwszy
cz³on mo¿e siê odmieniaæ przez przypadki lub
pozostawaæ nieodmienny. Mo¿emy wiêc u¿y-
waæ form: Wielkanoc, Wielkiejnocy, Wielk¹no-
c¹... lub Wielkanoc, Wielkanocy, Wielkanoc¹...
Dopuszczalny jest te¿ zapis: Wielka Noc, np.
w czasie �wi¹t Wielkiej Nocy, który wprost na-
wi¹zuje do �ród³a tej nazwy.

Wyraz Wigilia piszemy du¿¹ liter¹ jako na-
zwê dnia poprzedzaj¹cego Bo¿e Narodzenie,
natomiast wigilia ma³¹ liter¹ w znaczeniu na-
zwy wieczerzy, przyjêcia oraz jako nazwê dnia
poprzedzaj¹cego inny dzieñ. Wyraz gwiazd-
ka, który mo¿e byæ zarówno nazw¹ dnia (dni)
�wi¹tecznych, jak i nazw¹ zwyczaju, w obu
znaczeniach, piszemy ma³¹ liter¹ ze wzglêdu
na odcieñ potoczno�ci. Nazwy obrzêdów, za-
baw i zwyczajów zwi¹zanych z okre�lonym
�wiêtem piszemy ma³¹ liter¹, np. andrzejki, mi-
ko³ajki, pawe³ki, dyngus, lany poniedzia³ek.
Nazwy typu: pierwszy pi¹tek miesi¹ca, szabat
(szabas) piszemy ma³¹ liter¹, podobnie jak nie-
dziela. Nazwy okresów liturgicznych piszemy
w zasadzie ma³¹ liter¹, np.: adwent, wielki post,
oktawa (wyj¹tek: Wielki Tydzieñ); w tekstach
o charakterze typowo religijnym mo¿liwe jest
jednak u¿ycie wielkiej litery.

Komisja Jêzyka Religijnego przyjê³a równie¿
pewne postanowienia co do pisowni modlitw.
Nazwy gatunkowe modlitw, jak litania, akt strze-
listy, piszemy ma³¹ liter¹, natomiast nazwy w³a-

sne konkretnych modlitw traktujemy jak tytu³y
utworów literackich, czyli tylko pierwszy wy-
raz zapisujemy du¿¹ liter¹, np.: Gorzkie ¿ale,
Litania do Naj�wiêtszej Maryi Panny. Godzinki
mog¹ byæ zarówno nazw¹ gatunkow¹, jak
i w³asn¹ � st¹d mo¿liwo�æ dwojakiego zapisu
tego s³owa. W nazwach: Modlitwa Pañska,
Anio³ Pañski wielk¹ liter¹ zapisuje siê te¿ drugi
cz³on, poniewa¿ ma on charakter dzier¿awczy
(jest substytutem formy Pana). Ma³ymi literami
zapisuje siê w zasadzie nazwy nabo¿eñstw
(w tym mszy �w.). Tak wiêc poprawne s¹ for-
my: msza �wiêta, liturgia �wiêta (jako odpo-
wiednik mszy �w. w Ko�ciele prawos³awnym),
roraty, suma, pasterka, droga krzy¿owa, ró-
¿aniec, nabo¿eñstwo majowe. W tekstach
o charakterze religijnym Msza �wiêta mo¿e byæ
pisana z wielkich liter.

W ostatnich miesi¹cach zaktualizowane zo-
sta³y ponadto normy dotycz¹ce nazw sakra-
mentów �wiêtych, nazw godno�ci, tytu³ów
i urzêdów ko�cielnych, nazw instytucji i jedno-
stek organizacyjnych Ko�cio³a, nazw budyn-
ków i obiektów religijnych, nazw osobowych,
nazw wydarzeñ zbawczych, tytu³ów ksi¹¿ek,
rozpraw, artyku³ów, pie�ni, dzie³ sztuki, doku-
mentów z ¿ycia Ko�cio³a, nazw rzeczy maj¹-
cych charakter symboli religijnych oraz nazw
miejsc, nazw obchodów, rocznic i jubileuszy,
nazw ruchów religijnych, nazw pojêæ abstrak-
cyjnych, nazw soborów i in. Ustalenia te nie
odbiegaj¹ w zasadzie od tych, które zawiera
Nowy s³ownik ortograficzny PWN pod redak-
cj¹ Edwarda Polañskiego, ale s¹ bardziej
szczegó³owe i precyzyjne, opatrzone wieloma
niebudz¹cymi w¹tpliwo�ci przyk³adami. Nie

Krystyna Strycharz

Nazwy �wi¹t
norma kontra uzus

Z OBSERWACJI W REDAKCJI

Kartka wielkanocna, która zajê³a I miejsce w konkursie Wizji TV
i PTK, autorstwa Kasi �ciga³y (lat 11) z Tarnowa.
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sposób referowaæ ich w tek�cie przeznaczo-
nym do gazety. Zainteresowanych Czytelni-
ków odsy³am do wydawanych co jaki� czas
�Komunikatów Rady Jêzyka Polskiego przy
Prezydium Polskiej Akademii Nauk� (numerem
1 (14) z 2004 r. pos³u¿y³am siê w du¿ym stop-
niu do przygotowania niniejszego tekstu) lub
na stronê internetow¹: www.rjp.pl

Warto jednak zapamiêtaæ, ¿e gdy u¿ywa siê
jêzyka religijnego, potrzebna jest odpowiednia
wiedza o przyjêtych w tym zakresie ustaleniach
ortograficznych. Nadu¿ywanie wielkich liter nie
jest w dobrym tonie. �wiadczy o niewiedzy lub
asekuracji autora pisemnej wypowiedzi. Ju¿ na
podstawie przedstawionych ustaleñ mo¿na
stwierdziæ, ¿e trendy s¹ inne.

Temat pisowni nazw �wi¹t i s³ownictwa z nimi
zwi¹zanego wyda³ mi siê wart przypomnienia
w zwi¹zku z nadchodz¹cymi �wiêtami wielka-
nocnymi i zwyczajem sk³adania sobie b¹d�
przesy³ania ¿yczeñ. Je¿eli to bêd¹ ¿yczenia
prywatne, osobiste, ich najbardziej adekwat-
n¹ tre�æ podpowie nam serce, je¿eli za� przy-
padnie nam je pisaæ w imieniu instytucji � do-
brze by by³o zaprojektowaæ uprzednio w³asne
oryginalne kartki �wi¹teczne (przyk³ad takiej
kartki zamieszczam na s. 6) i zadbaæ, by tekst
¿yczeñ by³ pozbawiony jakichkolwiek uchybieñ
ortograficznych.

Czytelnikom �Gazety Uniwersyteckiej� ¿y-
czê radosnej Wielkanocy / Wielkiejnocy /
Wielkiej Nocy!

Irena Popio³ek

Na prze³omie listopada i grudnia 2004  r. w prze-
piêknych piwnicach krakowskiego Miêdzynarodo-
wego Centrum Kultury przy  Rynku G³ównym
mogli�my ogl¹daæ wystawê malarstwa i grafiki pro-
jektowej Adama Wsio³kowskiego.

Malarsk¹ twórczo�æ tego artysty znamy od daw-
na. Obrazy zaskakuj¹ce  kolorystycznymi zesta-
wieniami, geometryczne, ale pozostawiaj¹ce  pa-
trz¹cemu niezwyk³¹ rado�æ odszukiwania aluzji do
postaci, architektury, w których na innej jeszcze,
niedawnej wystawie Artysty dostrzegali�my geo-
metryczne sygna³y obecno�ci malarza i jego ulu-
bionego  jamnika Felka Drugiego.

To malarstwo maj¹ce poetycki klimat, a równo-
cze�nie konstruowane precyzyjnie, pe³ne przedziw-
nego �wiat³a i przestrzeni nale¿y do  wybitnych
zjawisk tego nurtu w naszej sztuce.

Ale te¿ ostatnio mamy mo¿liwo�æ poznawania in-
nego Adama Wsio³kowskiego. Innego, gdy¿ opu-
blikowane w Zeszytach Naukowo-Artystycznych
Wydzia³u Malarstwa krakowskiej ASP �wietne ka-
rykatury kolegów i przyjació³, dawnych i wspó³cze-
snych pedagogów Wydzia³u, to nieczêsta okazja
ogl¹dania karykatur trafnych, przezabawnych ale
i emanuj¹cych osobliw¹ przyja�ni¹ do portretowa-
nych modeli.  Z kolei w Miêdzynarodowym Cen-
trum Kultury Wsio³kowski  do swych obrazów do³¹-
czy³ równie znakomity zestaw grafiki projektowej,
bêd¹cej wynikiem trwaj¹cej od ponad dziesiêciu lat
wspó³pracy z krakowskim Instytutem Ekspertyz S¹-
dowych.

Niezwyk³a wystawa
profesora Adama Wsio³kowskiego

W �redniowiecznych piwnicach, w piêknie do-
stosowanych do celów ekspozycyjnych wnêtrzach,
na tle kamiennych �cian patrzymy na obrazy, a w
gablotach i w pozosta³ej czê�ci wnêtrza - ogl¹damy
projekty plakatów, druków okoliczno�ciowych, ok³a-
dek ksi¹¿ek i wydawnictw, a tak¿e serii wydawni-
czych Instytutu, ok³adek CD-romów, wreszcie serii
znaków graficznych zarówno �seryjnych� jak i oko-
liczno�ciowych, gdy¿ wystawa Profesora towarzy-
szy jubileuszowi  75-lecia istnienia bardzo znane-
go i cenionego krakowskiego Instytutu Ekspertyz
S¹dowych.

To co jest najcenniejszym, ale i bardzo pouczaj¹-
cym dla zwiedzaj¹cych aspektem wystawy, to for-
malny i stylistyczny zwi¹zek malarstwa z projektami
graficznymi.

Okazuje siê, ¿e dla wybitnego artysty nie ma
czego� takiego jak �w³asna praca twórcza� i �reali-
zowanie zamówieñ�.

Wsio³kowski stworzy³ swój w³asny jêzyk malar-
skiego obrazowania, syntezy, znaku i koloru. To co
jest istot¹ jego p³ócien jest   tak¿e  istot¹ projektowa-
nych ok³adek, plakatów i graficznych znaków.

Znaj¹cy budynek krakowskiego Instytutu Eks-
pertyz S¹dowych przy ulicy Westerplatte, z  cha-
rakterystyczn¹ wie¿yczk¹ i jej kopu³¹ o wyrafino-
wanej formie � rozpoznaj¹ go na znaku graficz-
nym, gdzie Wsio³kowski ukaza³ jego piêkn¹ syl-
wetê.

konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Kazimierz O¿óg,
jêzykoznawca

mgr Krystyna Strycharz, Wydawnictwo UR

Z INSTYTUTU SZTUK PIÊKNYCH

cd. na s. 10
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Przez sztukê powstaje to wszystko,

czego forma jest w duszy

Arystoteles

Urszula Chrobak ju¿ na trzecim roku studiów �od-
nalaz³a� w pe³ni dojrza³¹, wielce oryginaln¹ �for-
mu³ê� na obraz. W procesie nauczania na szcze-
blu szkolnictwa wy¿szego to rzadko spotykana
sytuacja. M³oda adeptka sztuki preferuje cztery
rodzaje motywów: akt, portret, martw¹ naturê i pej-
za¿, przy czym na szczególnie wysok¹ ocenê
zas³uguj¹ jej kompozycje postaciowe. S¹ to akty
pe³ne b¹d� pó³akty, umieszczane zwykle na ciem-
nym, rzadziej na jasnym tle.

Nagie torsy, twarze, d³onie czy inne fragmenty
ludzkich sylwet � ich weryzm i klasyczne piêkno
� s¹ �stylizowane� przez dwa �ród³a �wiat³a.
Pierwsze pada na poszczególne motywy zawsze
�z zewn¹trz� � to �wiat³o �rysuje� ich piêkno or-
ganiczne. Drugie �wiat³o zawsze pada na dany
motyw �od wewn¹trz� � ono ustanawia jego ton
liryczny, a w dojrzalszych utworach rzeszowskiej
malarki nadaje im wrêcz metafizyczn¹ aurê.

Owa dwoisto�æ �wiat³a w malarskich kompozy-
cjach pani Urszuli jest dawkowana w wielce wy-
rafinowany sposób. �wiat³o �zewnêtrzne� led-
wie muska powierzchniê wybranych detali,
a �wiat³o �wewnêtrzne� zmy�lnie je prze�wietla.

Obrazy m³odej artystki to mroczne, o otch³an-
nej wymowie powierzchnie barwne, z których
wy³aniaj¹ siê, b¹d� w które wtapiaj¹ siê anoni-
mowe sylwetki mêskie czy ¿eñskie, zastyg³e w
wyszukanych, wielce tajemniczych pozach.

Pod kompozycyjnym wzglêdem cechuje je wyra-
finowany, quasi-filmowy kadr, a ich pow�ci¹gliwa
kolorystyka jest pe³na tonalnych przes³añ intrower-
tycznego pochodzenia. Muzyczne vibrato gamy
barwnej tych utworów rozci¹ga siê od czerni, ciem-
nych br¹zów i granatów poprzez ich ja�niejsze od-
miany po ich subtelnie pulsuj¹ce powidoki �wietlne.

Za g³ówny instrument ekspresji artystycznej ma-
larstwa Urszuli Chrobak uwa¿am grê kompozy-
torsk¹, jak¹ autorka prowadzi miêdzy ciemnymi
strefami p³aszczyzn barwnych a ich ja�niejszymi

odmianami. I nie chodzi tu o proste, stricte malar-
skie kontrasty, lecz o przeciwstawno�æ takich idei
metafizycznych jak mrok i jasno�æ czy ciemno�æ i
�wiat³o. Symbolika tego dualizmu odwo³uje siê
do �ciemnej�, nader tajemniczej strony rzeczywi-
sto�ci � w Jungowskim rozumieniu tych pojêæ �
a tak¿e do numenicznych energii, które jako byty
niematerialne poniek¹d zamieszkuj¹ w ciele
przedmiotów czy zjawisk natury. Artystka tê ich
duchowo�æ portretuje, dematerializuj¹c ich real-
no�æ. W³a�nie dlatego jej kompozycje malarskie
tchn¹ prawdziw¹ magi¹ i tajemnic¹.

Rozwój mrocznego realizmu obrazów mojej dy-
plomantki obecnie znajduje siê w nader obiecu-
j¹cej fazie. Jego Forma czy te¿ stylistyka jest pre-
cyzyjnie okre�lona. Wystarczy teraz, by artystka
konsekwentnie kontynuowa³a tê liniê, by j¹ po-
g³êbia³a tak malarsko, jak poznawczo.

Mamy tu klasyczny �pêdzel akademicki�, mamy
tu klasycznie malowane � zgodnie z wszelkimi
regu³ami anatomii � cia³o ludzkie. Mo¿na by wiêc
powiedzieæ, ¿e jest to jeszcze jedna odmiana re-
alizmu akademickiego. Ale by³oby to dalekie od
prawdy, gdy¿ rodzaj kompozytorskiej czy formo-
twórczej inicjatywy artystki jest na skro� wspó³-
czesny, a jednocze�nie wysoce oryginalny.
I choæ jej realizm w rodowodowym sensie wy-
wodzi siê z klasycystycznych formu³ malarskich
interpretacji aktu � od sztuki renesansowej po
dziewiêtnastowieczny akademizm � to w nie
mniejszym stopniu forma tego malarstwa twórczo
dialogizuje ze wspó³czesnymi sposobami inter-
pretacyjnymi tego motywu. Nade wszystko za�
nale¿y na zakoñczenie podkre�liæ ogromny
wp³yw ikonograficzny na te prace wspó³czesnej
fotografii, podobnie jak i najnowszego filmu.

Jest w klasycyzuj¹cej figuracji Urszuli Chrobak i
elegancja form i wytworno�æ barw; jest w niej jaki�
trudny do sprecyzowania wymiar g³êbi; s¹ w tej
twórczo�ci elementy duchowo�ci romantycznej, ale
tak¿e i elementy �nowej duchowo�ci�.

Poetycki �wiat malarskich liryków Urszuli Chro-
bak jest subtelny i bezg³o�ny...

T. G. Wiktor
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Urszula Chrobak
studentka V roku

Instytutu Sztuk Piêknych UR
dyplomantka w Pracowni Malarstwa

prof. Tadeusza G. Wiktora

Wystawa indywidualna prac malarskich
Galeria Reaktor Sztuki w Rzeszowie

listopad 2004 roku

Z kolei plakat informuj¹cy o Sympozjum Nauk
S¹dowych nt. ��lady  kryminalistyczne� � to owal-
na forma zawieraj¹ca odcisk linii papilarnych,  jak-
by o�wietlona trójk¹tnym promieniem �wiat³a. Mamy
wiec syntetyczny znak, który jest równocze�nie
prawie dos³ownym ukazaniem problemu. To co
zaskakuje jeszcze bardziej, to fakt, ¿e symbol ten
jest niemal cytatem z obrazów Wsio³kowskiego. Tak
wiêc okazuje siê, ¿e malarz Wsio³kowski nie prze-
staje nim byæ, projektuj¹c �wietn¹ grafikê wydawni-
cz¹, projektuj¹c logo czy plakat.

Okazuje siê, ¿e operuj¹c w³asnym i jedynym
w swoim rodzaju jêzykiem malarskim, rozpozna-
walnym i wypracowanym na obrazach i rysun-
kach � mo¿na, zachowuj¹c sw¹ indywidualno�æ,
wizjê i szczególny talent do powo³ywania synte-
tycznych znaków na obrazach � dostosowywaæ
je, twórczo interpretowaæ w innej dziedzinie sztuk
plastycznych.

Autorka, porównuj¹c, nie  chce tutaj zaskarbiæ
sobie syrnpatii  Artysty, ale warto w tym miejscu
przypomnieæ rysunki Wyspiañskiego, projekty jego
scenografii, szkice do projektowanych przezeñ mebli
czy projekty druków, ok³adek poezji, czy progra-
mów teatralnych. Wyspiañski robi³ te ró¿ne, dziwne
rzeczy, na owe czasy dokonywa³ niemal rewolu-
cyjnych w swej odwadze decyzji. Wiedzia³ bowiem,
¿e tak jak on nikt nie zaprojektuje tego, o czym
marzy i co chcia³ zaprojektowaæ. Zjawiskiem nad-
rzêdnym by³a jego wizja i si³a twórczego widzenia.

Up³ynê³o sporo lat i tê jedno�æ wizji, która ³¹czy
obrazy i projekty graficzne, a wiêc to co z tradycji
nieprzemijaj¹ce i chwilowe � dostrzegali�my w twór-
czo�ci malarskiej i graficznej   innych artystów, a te-
raz w ogl¹danej w Krakowie, �wietnej wystawie
twórczo�ci prof. Adama Wsio³kowskiego.

14 grudnia 2004 r.

prof. Irena Popio³ek, kierownik Zak³adu Malarstwa w Instytu-
cie Sztuk Piêknych UR

Niezwyk³a wystawa... cd.
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Od pierwszych lat studiów a¿ po dzieñ
dzisiejszy Przemys³aw Pokrywka skupia

siê na malowaniu bodaj czy nie najintensywniej
z ca³ego grona uczniów, którzy pod moim okiem
zg³êbiaj¹ tajniki sztuki malarskiej. Du¿e zaanga-
¿owanie w pracê artystyczn¹ nie musi siê prze-
k³adaæ na wybitne rezultaty, ale w tym wypadku
powaga skupienia artystycznego idzie w parze z
uzdolnieniami i olbrzymi¹ pasj¹.

M³ody rzeszowianin wchodzi w malarstwo sze-
rokim frontem; z jednakow¹ swobod¹ czerpie swe
jêzykowe inspiracje zarówno z �granicznych�
osi¹gniêæ sztuki figuratywnej, jak i z abstrakcyj-
nych osi¹gniêæ malarstwa materii. Aktualny  etap
poszukiwañ twórczych Pokrywki jest naturaln¹
konsekwencj¹ i wypadkow¹ wieloletnich skupieñ,
medytacji i studiów obrazów natury. Mamy tu do
czynienia z twórczo�ci¹, która od strony rozwoju
jêzykowego transformuje siê w wolny, ale natu-
ralny sposób � powiedzia³bym, ¿e dialektyka tej
ewolucji postêpuje wrêcz wzorcowo. Artysta
z godn¹ podziwu intuicj¹ unika postmodernistycz-
nych pu³apek na drodze do w³asnej Formy, do
w³asnego jêzyka, do w³asnych regu³ ikonogra-
ficznych i kompozycyjnych.

Malarstwo Przemys³awa Pokrywki jest
osadzone w dwudziestowiecznej tradycji

i prowadzi z ni¹ twórczy, nie pozbawiony orygi-
nalnych cech dialog. Dla skromnych celów ni-
niejszego mini-eseju  zwrócê uwagê jedynie na
kilku antenatów m³odego rzeszowianina. Pierw-
szym z mistrzów, na którego nale¿y wskazaæ, jest
Antoni Tapies, zw³aszcza z drugiego okresu jego
twórczo�ci, w którym figuracja ust¹pi³a fascynacji
materi¹ malarsk¹. Malarstwo Pokrywki nawi¹zu-
je równie¿ do zdobyczy europejskiego informe-
lu, podobnie jak do amerykañskiego ekspresjo-
nizmu abstrakcyjnego.

Ale nade wszystko trzeba je widzieæ w kontek-
�cie twórczo�ci polskiego kolorysty Tadeusza
Piotra Potworowskiego � jego �s³owiañskiego
koloryzmu�, jego syntetycznej morfologii, jego
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esencjonalno�ci plam barwnych, jego muzycz-
nych interpretacji pejza¿u i ludzkich postaci. My-
�lê, ¿e mottem ostatniej wystawy indywidualnej
Przemys³awa Pokrywki Zamy�lenia mog³yby byæ
nastêpuj¹ce s³owa tego wybitnego twórcy:

Poch³on¹æ zachody s³oñca i przestrzeñ pomiêdzy

drzewami zielonymi i wod¹, i stoj¹ce niebo niewiado-

mego koloru. Wszystko uwa¿nie, ostro¿nie zebraæ,

a¿eby spróbowaæ nagle jednym tchem zmieniæ na

magiczny znak � s³owo, jakby krótki krzyk ptaka wie-

czorem lub noc¹.

W przypadku rzeszowianina s³owa �jednym
tchem� nale¿a³oby mo¿e zast¹piæ s³owami �jed-
nym zamy�leniem�...

Jak ju¿ zauwa¿y³em powy¿ej, aktualny
stan Formy malarstwa Przemys³awa Po-

krywki � jako ¿ywego, ci¹gle transformuj¹cego
siê procesu � jest zakotwiczony w dwóch �oce-
anicznych�  obszarach malarskiego obrazowa-
nia, mianowicie w odmimetyzowanej i skrajnie
uproszczonej figuracji oraz w informelowej abs-
trakcji. Artysta jako kompozytor z du¿¹ intuicj¹
morfologiczn¹ spe³nia siê twórczo w obu tych stre-
fach stylistycznych; w niektórych obrazach mie-
sza morfologie obu konwencji.

Za g³ówne cechy obecnego stanu malarskiej
twórczo�ci Pokrywki uzna³bym syntetyzm kom-
pozycyjny mocno zgeometryzowanych struktur
oraz wysokiej próby �malarsko�æ� pól barwnych,
kompozycyjnie dyscyplinowanych przez ten syn-
tetyzm. Gdy wiêc artysta maluje swe �pejza¿owe
zamy�lenia� czy motyw martwej natury albo mo-
tyw aktu, obrazowe efekty tych artystycznych
medytacji niemal zawsze s¹ dalece wyabstra-
howan¹ ide¹ wyj�ciowych tematów. Podobnie wy-
gl¹da to równie¿ wtedy, gdy tworzy kompozycje
abstrakcyjne, które na ogó³ �czyta siê� jako synte-
tyczne sublimaty dalece przetworzonej figuracji.

I kolejny rys charakterystyczny tej propozycji
malarskiej: m³ody autor dziêki morfobarwnej grze

czy muzycznej interpretacji obrazów natury ujaw-
nia �wiat swych podmiotowych emocji i nastro-
jów, programowo pozbawiaj¹c je wszak¿e wszel-
kiej jednoznaczno�ci semantycznej.

Wystawa Zamy�lenia obejmowa³a wybór prac
z trzech ostatnich lat. Znamienne, ¿e g³ówn¹
barw¹ w dzie³ach z tego okresu jest czerñ i jej
wielorakie pochodne. Czernie, szaro�ci, gra-
naty, szare b³êkity i ich liczne konstelacje � oto
paleta barwna, któr¹ w ostatnich latach pos³ugi-
wa³ siê artysta. Wiêcej jest tu ch³odu ni¿ ciep³a,
smutku ni¿ rado�ci, melancholii ni¿ optymizmu.
Najwyra�niej malarz jest zauroczony �ciemn¹�
symbolik¹ tych barw, dlatego brzmienie muzycz-
ne jego utworów malarskich jest pe³ne roman-
tycznej zadumy.

Malarstwo Przemys³awa Pokrywki jest
znakomitym przyk³adem ci¹gle transfor-

muj¹cego siê, ci¹gle dojrzewaj¹cego procesu
rozwojowego. Jako pedagog cieszê siê, ¿e m³o-
dy adept sztuki zdo³a³ osi¹gn¹æ ju¿ wysoki sto-
pieñ �wiadomo�ci artystycznej, która � jestem
przekonany � bêdzie go prowadziæ na coraz
wy¿-sze szczeble malarskiego wtajemniczenia.
Pokrywka wybra³ jeden z najtrudniejszych spo-
sobów malarskiej artykulacji Panobrazu i wrêcz
modelowo � jako medytuj¹cy go praktyk � spe³-
nia siê w tym zakresie. Proces ten wspieraj¹:
umi³owanie pracy, powaga artystyczna, du¿a
kultura kolorystyczna i kompozycyjna � wresz-
cie dociekliwo�æ twórcza. Czegó¿ wiêcej trzeba?
¯adnego �wiêcej� byæ ju¿ nie mo¿e, bo mamy
tutaj wszystko, czego potrzeba arty�cie w drodze
do twórczej samorealizacji!

Na koniec nie mogê nie wspomnieæ, ¿e Prze-
mys³aw Pokrywka przez wszystkie lata studiów
jest liderem w�ród ucz¹cych siê malarstwa w mojej
Pracowni. Jako taki twórczo oddzia³ywa³ na
swych rówie�ników, wydatnie stymuluj¹c proces
ich artystycznej koncentracji.

Przemys³aw Pokrywka
student V roku

Instytutu Sztuk Piêknych UR
dyplomant w Pracowni Malarstwa

prof. Tadeusza G. Wiktora

Wystawa indywidualna prac malarskich
Zamy�lenia

w cyklu �Promocje m³odych�
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

grudzieñ 2004 roku

prof. Tadeusz G. Wiktor, Instytut Sztuk Piêknych UR
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j¹ konfrontacjê nie tylko postaw, ale i programów
estetycznych. A mianowicie, postawy wiernej m³o-
dopolskim wzorcom oraz ideom franciszkañskim
i postawy bliskiej has³om awangardy. Dyskusja
o miejscu i roli artysty we wspó³czesnym �wiecie
staje siê pretekstem do pytañ natury egzysten-
cjalnej i moralnej. Wed³ug Stanis³awa Kryñskie-
go Zwariowane miasto Wiktora jest pamfletem.
Portret m³odego poety to kpina z Jalu Kurka i po-
wie�ci Andrzej Panik. Obie powie�ci, odpowied-
nio do zamierzeñ twórców, mia³y reprezentowaæ
ró¿ne opcje w polemice literackiej. Wbrew temu
s¹ podobne. Ani Kurek w Andrzeju Paniku nie
jest awangardzist¹, ani Wiktor w Zwariowanym
mie�cie nie jest tradycjonalist¹.
Szósty rozdzia³ po�wiêcono Motorom Emila Ze-
gad³owicza. Punktem doj�cia w ewolucji postaci
g³ównej okazuje siê �mieræ na robotniczej bary-
kadzie. Mo¿na j¹ rozumieæ jako literacki gest so-
lidarno�ci pisarza z protestem robotniczym; bo-
hater to sobowtór autora. Natomiast rozdzia³
przedostatni obja�nia Witolda Gombrowicza Fer-
dydurke, gdzie artysta to aktor, przyznaj¹cy siê,
¿e nim jest. Autor rozprawy twierdzi, ¿e u Gom-
browicza ka¿dy, bêd¹c aktorem, jest po trosze
artyst¹. Pisarz bowiem zniwelowa³ podzia³ na ar-
tystów i resztê ludzko�ci, gdy¿ uwa¿a³, ¿e ludz-
ko�æ tworzy sztukê w ka¿dym momencie ¿ycia.
Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki � cennej poznawczo, pre-
cyzyjnej w wyk³adzie � stanowi próbê syntezy.
Zestawia elementy wspólne, tudzie¿ ró¿ni¹ce,
uwypukla dynamizm przemian epiki miêdzywo-
jennej,   rolê artysty oraz sztuki w �wiecie.

Ksi¹¿ka Stanis³awa Kryñskiego Artysta � �wiat.
W krêgu miêdzywojennej powie�ci o arty�cie
(2003), og³oszona przez Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, ukazuje przemiany pol-
skiej prozy miêdzywojennej. Sk³ada siê z o�miu
rozdzia³ów, bogatych poznawczo. Pierwszy za-
wiera genezê, obja�nia definicjê powie�ci o arty-
�cie; przedstawia obraz ewolucji. Wedle autora
powie�æ o arty�cie to termin odnosz¹cy siê do
wszystkich fabu³, których bohaterem jest artysta;
wa¿ne, aby bohater czu³ siê artyst¹. Badacz nie
zaleca stosowania owego terminu wtedy, gdy bo-
hater to odpowiednik autora. Proponuje termin:
powie�æ o indywiduacji artysty (proces wydosta-
wania siê jednostki z pierwotnych wiêzów); jej
wyznacznikiem jest tok kszta³towania siê osobo-
wo�ci twórczej.
Rozdzia³ drugi koncentruje siê na utworze Witka-
cego 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna ko-
bieta. Ta powie�æ zapowiada bowiem wszystko,
co zosta³o przedstawione w pó�niejszych utwo-
rach pisarza, zw³aszcza w Po¿egnaniu jesieni
i Nienasyceniu. Cz³owiek w powie�ci Witkacego
czuje siê naciskany przez ¿ywio³y �wiata. Jego
tarcz¹, tudzie¿ zniewalaj¹c¹ pu³apk¹, jest maska,
pod któr¹ ukrywa osobowo�æ i formowane my�li.
U Witkacego ca³y �wiat wydaje siê zamaskowa-
ny. Stanis³aw Kryñski wprowadza wiêc pojêcie
persona, to¿same z mask¹. Maska s³u¿y temu,
aby cz³owiek by³ taki, jak tego oczekuje otocze-
nie. Persona to skutek lêku przed drugim. Jed-
nostka przybiera maskê, uniemo¿liwia innym roz-
poznanie punktów s³abych, utrudnia zranienie.
Je¿eli bohater dobrze siê dopasuje do swej per-
sony, to wtedy siê ni¹ nie mêczy. Natomiast, kie-
dy oka¿e siê zbyt sztuczna, wówczas stanowi
ciê¿ar i trzeba j¹ odrzuciæ. Je¿eli za� nie zostanie
zast¹piona w³a�ciw¹ person¹, mo¿e inspirowaæ
samounicestwienie fizyczne bohatera. St¹d u Wit-
kacego postacie artystów chybionych; dystan-
suj¹ siê wobec degeneruj¹cej siê sztuki, obez-
w³adnia je marazm twórczy. Okazuj¹ siê zwykle
albo nie zrealizowanym, albo te¿ by³ym artyst¹.
Rozdzia³ trzeci zestawia ̄ ywe kamienie Wac³a-
wa Berenta i Chimerê Andrzeja Struga. Pierw-
sza przedstawia obraz �redniowiecza prze³amu-
j¹cego siê w odrodzenie, a jednocze�nie mówi,
niby na zasadzie liryki maski, o roli sztuki i artysty
we wspó³czesnym Berentowi spo³eczeñstwie.
Stanis³aw Kryñski twierdzi, ¿e ujawnia siê w niej
postaæ artysty, którego cechuje niepokój ducha;
sztuka ma za� charakter inspiracyjny. Wa¿niej-
sze ni¿ ona sama okazuj¹ siê idee, do których
prowadzi. Powie�ciowi arty�ci u Berenta nie s¹

stylizowani na nadludzi, a sk³adnikiem istotnym
ich egzystencji jest wyobcowanie. ̄ ywe kamie-
nie to nie tylko rzecz o arty�cie, uwidaczniaj¹ siê
w niej równie¿ elementy fabu³y historycznej, sym-
boliczno-mitologicznej, rozwojowej. �redniowie-
cze widziane jest przez pryzmat modernizmu i od-
wrotnie. Badacz stwierdza, ¿e niejako elementa-
mi wspólnymi utworów Berenta i Struga s¹ moty-
wy d¹¿eñ bohatera zarówno do idealnych, po-
nadosobistych celów, jak i do metafizycznego
�nienasycenia�. Czynnik ró¿nicuj¹cy tkwi w poj-
mowaniu zadañ i roli artysty oraz w poczuciu
osamotnienia jednostki zagro¿onej destrukcj¹ to¿-
samo�ci w �wiecie.
Rozdzia³ czwarty traktuje o fabu³ach Jaros³awa
Iwaszkiewicza. Pierwsza z nich to Hilary, syn
buchaltera. Elementem sk³adowym osobowo�ci
bohatera jest �wiadomo�æ zdrady w³asnego �ja�.
Hilary staje wobec dylematu. Z jednej strony
po¿¹da w³adzy i pieniêdzy, a z drugiej ma wpo-
jon¹ wierno�æ idea³om m³odo�ci. Zasada nietz-
scheañskiej woli walki oraz pragnienie czysto�ci
moralnej prowadzi bohatera do psychicznej dez-
integracji. Natomiast w powie�ci Ksiê¿yc wscho-
dzi losy g³ównego bohatera s¹ reminiscencj¹
ukraiñskiej biografii z lat m³odo�ci pisarza. Cofa
siê on do przesz³o�ci, aby ukazaæ wra¿liwego
maturzystê na tle stylizowanej, tajemniczej przy-
rody oraz narastaj¹cego antagonizmu spo³ecz-
no-narodowego. Bohaterem, kiedy siê zachwy-
ca poezj¹ Juliusza S³owackiego, targaj¹ sprzecz-
no�ci; drêcz¹ pytania natury egzystencjalnej.
Autor rozprawy konstatuje, i¿ postacie z fabu³
Iwaszkiewicza to zwykle jednostki o niebagatel-
nej wra¿liwo�ci estetycznej. Ich pytania o sens
¿ycia s¹ zarazem pytaniami o sens piêkna i sztu-
ki. Pasje b³êdomierskie kwestionuj¹ optymizm
powie�ci Ksiê¿yc wschodzi. Wszak zasada � po-
znaæ, zrozumieæ, wyraziæ � która mia³a rozstrzy-
gaæ o pokonaniu samotno�ci wobec wszechogar-
niaj¹cej natury i tajemnych, niezg³êbionych praw
rz¹dz¹cych mi³o�ci¹ i �mierci¹, zosta³a potrakto-
wana sceptycznie.
Rozdzia³ pi¹ty zestawia analitycznie dwa utwory:
Andrzeja Panika Jalu Kurka i Zwariowane mia-
sto Jana Wiktora. W powie�ci Wiktora zacieraj¹
siê granice miêdzy sztuk¹ a ¿yciem, sztuka na-
�laduje ¿ycie, a ¿ycie wzoruje siê na niej. �ciera-
j¹ siê dwa modele kultury. Futurystyczn¹ kon-
cepcjê kultury masowej reprezentuje m³ody, nie-
okrzesany poeta. Zamierzone przeciwieñstwo
uosabia poeta stary. Ma rodzinê, pracuje, za-
chowuje pamiêæ o wysokich idea³ach artystycz-
nych z czasów m³odo�ci. Obie postacie oznacza-

Marzena Micha³ek

Wa¿na ksi¹¿ka Stanis³awa Kryñskiego

mgr Marzena Micha³ek, absolwentka filologii polskiej UR

KSI¥¯KI Z WYDAWNICTWA UR
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AEGEE jest skrótem od Association des
Etats Generaux des Etudiants de l�Euro-
pe, czego polskim odpowiednikiem jest Euro-
pejskie Forum Studentów. Jest jednym
z najwiêkszych interdyscyplinarnych stowarzy-
szeñ studenckich w Europie, zrzeszaj¹cym po-
nad 17 tys. cz³onków w 260 lokalnych jednost-
kach organizacyjnych, tzw. �antenach� w 42
krajach europejskich. AEGEE jest organizacj¹
non-profit, nie zwi¹zan¹ z ¿adn¹ parti¹ poli-
tyczn¹ i opart¹ na pracy woluntarystycznej.

G³ówne cele stowarzyszenia, to: promowa-
nie idei zjednoczonej Europy, wspieranie kon-
taktów i wspó³pracy miêdzy studentami ró¿-
nych krajów, budowanie otwartego i toleran-
cyjnego spo³eczeñstwa, rozwój edukacji (m.in.
udzia³ w programie Sokrates � Erasmus), dzia-
³anie na rzecz praw cz³owieka, zwalczanie
wszelkiego rodzaju granic i barier w Europie,
wspieranie pokoju, prze³amywanie stereoty-
pów i uprzedzeñ oraz wymiana miêdzykultu-
rowa. Podstaw¹ dla wszystkich projektów
AEGEE s¹ 4 filary: edukacja wy¿sza, spo³e-
czeñstwo obywatelskie, pokój i stabilizacja,
a tak¿e wymiana kulturowa. Przez ca³y rok
w ró¿nych miejscach Europy organizujemy
konferencje, debaty, szkolenia, warsztaty, wy-
miany, szko³y letnie oraz imprezy, dziêki któ-
rym wcielamy w ¿ycie i propagujemy nasze
idee.
AEGEE jest wspierane przez komisjê Euro-
pejsk¹. Posiada status doradcy Rady Euro-
pejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych
w zakresie edukacji i programów nauczania,
wspó³pracuje równie¿ z UNESCO i OBWE.
PATRONATY: AEGEE zasta³o objête patro-
natami honorowymi przez wielu znanych i za-
s³u¿onych dla budowy pokoju i demokracji na
naszym kontynencie ludzi. W�ród nich znaj-
duj¹ siê m.in. Jacques Santer, Michai³ Gorba-
czow, Vaclav Havel, Arpad Goncz, Bronis³aw
Geremek.

AEGEE-Rzeszów
powsta³o w pa�dzierniku 2001 r. z inicjatywy rze-
szowskich studentów zainteresowanych ide¹ in-
tegracji europejskiej i aktywnym dzia³aniem w tym
kierunku. W swoich szeregach skupia studentów
rzeszowskich uczelni: Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dza-
nia, Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania, Nauczyciel-
skiego Kolegium Jêzyków Obcych  i Politechniki
Rzeszowskiej. Jest najm³odsz¹ anten¹ AEGEE
w Polsce, trzynastym oddzia³em  tej organizacji.
W kwietniu 2001 AEGEE Rzeszów zadebiutowa-
³o na arenie miêdzynarodowej konferencj¹ �Ty
w Europie- zacznij dzia³aæ II� , poprzedzonej
seminarium �Czy po rozszerzeniu UE wschod-
nia granica Polski stanie siê drug¹ ¿elazn¹
kurtyn¹�, organizowanym w ramach programu
�Quo Vadis Europe?� Obecnie AEGEE jest je-
dyn¹ organizacj¹ w Rzeszowie o tak szerokim
profilu dzia³ania. Mo¿emy siê bowiem poszczyciæ
realizacj¹ takich projektów, jak: konferencja �Eu-
ropejski Dzieñ Jêzyków� , seminarium
�Zwiêksz swoje szanse na zatrudnienie�, oraz
przedsiêwziêciem �Mistrzostwa AEGEE w siat-
kówce�, na poziome europejskim.

Aktualnie realizowane projekty:
� szkolenie wewnêtrzne �Program YOUTH�
� program M£ODZIE¯ zosta³ stworzony dla lu-
dzi, którzy maj¹ pomys³y i szukaj¹ prawdziwych
wyzwañ, s¹ zainteresowani wymianami studenc-
kimi b¹d� wolontariatem w krajach Unii Europej-
skiej, chc¹ siê uczyæ i pomagaæ innym. Szkolenie
jest jednodniowe, odbêdzie siê  2 kwietnia 2005
w  �PROMARZE�.
� dni aktywno�ci studenckiej � kwiecieñ
2005: Konferencja ta jest przeznaczona dla stu-
dentów rzeszowskich uczelni, którzy chcieliby siê
dowiedzieæ, jak zaistnieæ na rynku pracy, jak
wyjechaæ na wymianê studenck¹, jak zabiæ nudê
i poprzez wybór odpowiedniej dla nich organi-
zacji zdobywaæ do�wiadczenie, dobrze siê przy
tym bawi¹c.

� konferencja/szkolenie o PAINTBALL-u:
paintball jest sportem uprawianym przez ludzi
dowolnej profesji i stylu ¿ycia. Jest sportem, w
którym kobiety i mê¿czy�ni rywalizuj¹ na równi,
a wiek nie odgrywa ¿adnej roli. Inteligencja, szyb-
ko�æ my�lenia, zdecydowanie i determinacja,
a nie si³a, prêdko�æ, czy zwinno�æ s¹ kluczowy-
mi czynnikami sukcesu. Je¿eli chcecie siê dowie-
dzieæ wiêcej przyjd�cie 21 kwietnia o godz. 17
do Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie (aula).
� przegl¹d kina europejskiego w Rzeszowie:
W dobie postêpuj¹cej komercjalizacji przemys³u
filmowego chcemy przywróciæ zapomniane war-
to�ci i idee oraz pokazaæ problemy nurtuj¹ce
wspó³czesne spo³eczeñstwo. Spotkanie studen-
tów z kinem bêdzie  doskona³¹ okazj¹, aby po-
dyskutowaæ o tradycjach kina europejskiego oraz
wymieniæ pogl¹dy i do�wiadczenia. Realizacja
projektu wstêpnie zaplanowana jest na  6�8 maja
2005 r.(prawdopodobnie w kinie Helios). Obej-
mie on szereg pokazów po³¹czonych z wyk³ada-
mi o poszczególnych kinematografiach; kino pol-
skie, skandynawskie i francuskie. Bêd¹ je pro-
wadzili wyk³adowcy oraz studenci ze szko³y fil-
mowej, a tak¿e inni mi³o�nicy mocno zaanga¿o-
wani w tego typu przedsiêwziêcia. Spotkania
koñczyæ siê bêd¹ imprez¹ w jednym z rzeszow-
skich klubów.

Jak zostaæ cz³onkiem AEGEE?
Je�li chcesz przy³¹czyæ siê do naszej organiza-
cji wystarczy przyj�æ na spotkanie, które odby-
wa siê w ka¿da �rodê o godz. 19.30 w sali
nr 3 na Wydziale Prawa UR przy ul. Grun-
waldzkiej 13. Mo¿na te¿ odwiedziæ nasze biuro
(pokój nr 014 w Wy¿szej Szkole Informatyki i Za-
rz¹dzania w Rzeszowie, w ka¿dy pi¹tek w go-
dzinach 13�15).
Adres naszej strony internetowej:
www.aegee.wsiz.rzeszow.pl

Ewelina Starzyk

Dzia³aj w AEGEE

Ewelina Starzyk, studentka III roku polonistyki UR
� AEGEE Rzeszów

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
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Anna Naumiecka:
Przyjecha³am do Polski z Kazachsta-
nu, z miasta A³maty. Wcze�niej by³am
w Polsce na kolonii. Cz¹steczkê Polski
ju¿ widzia³am i mia³am jakie� wyobra-
¿enia prywatne, a nie tylko zwi¹zane
z opowie�ciami nauczycieli. Chocia¿
by³am wtedy jeszcze ma³¹ dziewczyn¹
i nie mam z tej wycieczki jasnych wra-
¿eñ.

Polacy trochê ró¿ni¹ siê od ludzi
mieszkaj¹cych w Kazachstanie. W A³-
macie, szczególnie m³odzi, ubieraj¹ siê
trochê kolorowiej i efektowniej ni¿
w Rzeszowie. Ale, mówi¹c  o stosun-
kach miêdzy lud�mi, wolê zachowanie

Jak nas widz¹?
S¹ w�ród nas od pa�dziernika ubr. Pochodz¹ z ró¿nych krajów, ale na co dzieñ
maj¹ zajêcia w Studium Jêzyka Polskiego dla Cudzoziemców �Polonus�,  przy-
gotowuj¹cym ich do studiów w Polsce. Szko³y �rednie koñczy³y w ró¿nych kra-
jach, a Rzeszów jest jednym z wa¿nych etapów na ich drodze rozwoju.
W ich rodzinnych domach jêzyk polski jest tym, co mocno kultywuje rodzina,
babcia skutecznie uczy wnuczki  niejednego polskiego s³owa. O tym, ¿e  potra-
fi¹ nim siê pos³ugiwaæ  �wiadcz¹ zamieszczone w tym wydaniu  �Gazety Uniwer-
syteckiej� teksty.
Dziêki uprzejmo�ci pani dr Hanny Krupiñskiej-£yp, kierownika �Polonusa� na
Uniwersytecie Rzeszowskim szukali�my  odpowiedzi na pytanie: jakie s¹ moje
wyobra¿enia o Polsce i Polakach w konfrontacji z do�wiadczeniami z pobytu
w Polsce.

Polaków od zachowania Kazachów.
Mê¿czy�ni Polacy s¹ bardziej eleganc-
cy  ni¿ mê¿czy�ni i ch³opcy w A³macie.
Chocia¿ to oczywi�cie nie regu³a.

Polacy s¹ bardziej ¿yczliwi i weseli.
Mo¿na to zauwa¿yæ nawet kiedy idziesz
ulic¹ i widzisz u�miechniête, szczê�li-
we twarze.

Bardzo siê cieszê, ¿e znalaz³am siê
w Polsce.

Helena Czeredniczenko:
W ka¿dym pañstwie mieszkaj¹ ró¿ni lu-
dzie, maj¹ swoje tradycje i obyczaje.
Tak¿e swoje plusy i minusy. Nie wiem,
jak jest w ca³ej Polsce, ale tu � w Rze-

szowie � na ulicach jest czysto. Nie wi-
daæ �mieci, bo wszêdzie stoj¹ kosze.
Ludzie dbaj¹ o porz¹dek na ulicach i w
swoim domu. W Kazachstanie te¿ o to
dbaj¹. Piszê wiêc o tym co widzê.

Mê¿czy�ni s¹ tu bardziej uprzejmi.
Otwieraj¹ drzwi kobiecie. W sklepie
sprzedawcy te¿ s¹ bardzo uprzejmi.
Mog¹ pomóc kupuj¹cemu wybraæ
rzecz, któr¹ on chce kupiæ. Ale jest tu
te¿ minus. Na przyk³ad stosunek dzieci
do rodziców jest inny ni¿ u nas, w Ka-
zachstanie. Wiêkszo�æ dzieci nie sza-
nuje swoich rodziców, swojej rodziny.
To nie jest prawid³owe. Poza tym lu-
dzie w Kazachstanie ubieraj¹ siê bar-
dziej kolorowo. Na �wiêta ubieraj¹ siê
�wi¹tecznie. Dlaczego w Rzeszowie
nieliczne dziewczyny chodz¹ w spód-
nicy?

Chcia³abym zwróciæ uwagê na to, jak
ludzie tu obchodz¹ �wiêta. Miesi¹c
przed �wiêtami w sklepach sprzedaw-
cy sprzedaj¹ ró¿ne piêkne rzeczy. Or-
ganizuj¹ koncerty. Obchodzi siê takie
�wiêta, jak andrzejki, �wiêto Zmar³ych,
miko³ajki. Ale w Kazachstanie Polacy
te¿ znaj¹ takie niektóre �wiêta.

Ró¿ni¹ siê te¿ potrawy. Wiele jest tu
ró¿nych zup. Polacy lubi¹ kanapki.
W Kazachstanie nie je siê du¿o kana-
pek. Barszcz i zupy w Polsce gotuj¹ ina-
czej ni¿ w Kazachstanie. Kazachowie
gotuj¹ swoje narodowe potrawy, a my
w domu swoje.
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Wszystkie pañstwa maj¹ cechy, które
odró¿niaj¹ je od innych. W jednych jest
lepiej, a w drugich nie. Ale jeden jest
dom:  dom to jest dom.

Maria Baraniak:
Polska jest krajem �redniorozwiniêtym
gospodarczo. W porównaniu z wiêkszo-
�ci¹ krajów Europy Zachodniej, Stana-
mi Zjednoczonymi, czy Japoni¹ nie wy-
gl¹da jak potêga gospodarcza, ale jej
wej�cie do Unii Europejskiej z pewno-
�ci¹ podniesie jej rangê w �wiatowym
rankingu. Polska w porównaniu z moj¹
ojczyzn¹ � Ukrain¹, mimo i¿ jest nie-
mal¿e dwukrotnie mniejsza, jest du¿o
lepiej rozwiniêta. Ludziom z pewno�ci¹
¿yje siê l¿ej, ³atwiej znale�æ pracê i le-
piej zarabiaj¹. Na rynku jest wiêcej to-
waru, zarówno drogiego, luksusowego,
jak i tañszego, nieco gorszej jako�ci.
Rozwiniêty jest transport drogowy,
a drogi s¹ w du¿o lepszym stanie i wci¹¿
s¹ poprawiane, i rozbudowane.

W�ród Polaków du¿e znaczenie ma
poczucie pañstwowo�ci. Du¿¹ wagê
przyk³ada siê do historii i tradycji. Po-
lacy, w wiêkszo�ci, s¹ ¿yczliwi, przychyl-
ni przedstawicielom innych nacji, choæ
zdarzaj¹ siê nacjonalistyczne jednost-
ki. Wiele zawieruch dziejowych spowo-

dowa³o to, i¿ dwa narody: polski i ukra-
iñski bardzo od siebie siê oddali³y,
a wrêcz niekiedy nie darzy³y sympati¹.
Jednak ostatnie wybory prezydenckie
na Ukrainie spowodowa³y, i¿ stosunki
polsko-ukraiñskie bardzo siê ociepli³y.
Niemal¿e ca³y naród polski solidaryzo-
wa³ siê z �pomarañczow¹� Ukrain¹, po-
piera³ prawdê, wolno�æ i niezale¿no�æ,
jak¿e umi³owane Polakom.

Swiet³ana Szymkowa:
Ka¿de pañstwo ma swoje tradycje, oby-
czaje, religie, swoje jedzenie oraz du¿o
ró¿nych rzeczy. Ka¿dy cz³owiek, prze-
prowadzaj¹c siê do innego pañstwa
postrzega to inaczej. Jeden z trudem
siê przyzwyczaja, a drugi szybko wcho-
dzi do ¿ycia w obcym miejscu.

Nie mogê powiedzieæ, ¿e w Kazach-
stanie jest gorzej ni¿ w Polsce. Jednak
jest du¿o negatywnych stron, z powodu
których jestem w Polsce. By³am w Pol-
sce wcze�niej � dwa lata temu, na wa-
kacjach. Wtedy powiedzia³am sobie, ¿e
bêdê tu studiowaæ. Jedynym moim ma-
rzeniem w ci¹gu dwóch lat by³o dostaæ
siê na studia do Polski. I teraz, kiedy
jestem tu ju¿ od 5 miesiêcy, mogê po-
wiedzieæ jak postrzegam Polskê i Po-
laków.

Od pocz¹tku pobytu w Polsce zauwa-
¿y³am porz¹dek na ulicach, porz¹dek
w budynkach, sklepach, nawet w kinie
� czysto�æ jest wszêdzie.

Bardzo piêkna jest przyroda w Polsce.
Wszêdzie drzewa, góry � nie ma pust-
ki, tak jak jest w Kazachstanie � wszê-
dzie pustynie.

Tak¿e bardzo mi siê podobaj¹ trady-
cyjne uroczysto�ci, które obchodzone
s¹ w Polsce. Miesi¹c przed �wiêtami
ozdabia siê ulice, sklepy i budynki. Tak-
¿e w sklepach sprzedaj¹ aktualne rze-
czy. Na placach g³ównych organizuje
siê  koncerty � w Kazachstanie tego nie
ma. Zadziwiaj¹ mnie takie �wiêta jak
Wszystkich �wiêtych, miko³ajki, an-
drzejki. W Polsce ka¿dy cz³owiek ob-
chodzi �wiêta Bo¿ego Narodzenia
i Wielkanoc, inaczej jest w Kazachsta-
nie � niektórzy nawet nie wiedz¹ o ta-
kich uroczysto�ciach.

Ró¿ni¹ siê tak¿e potrawy narodowe.
Wolê polskie potrawy ni¿ kazachskie,
dlatego ¿e Kazachowie jedz¹ bardzo
t³uste dania. W Kazachstanie nie ma
takiego wyboru zup, tak jak jest w Pol-
sce. Kazachowie nie jedz¹ równie¿
kanapek i jogurtów. Szybko przyzwycza-
i³am siê tu do jedzenia. I teraz z kole-
¿ankami gotujemy tylko polskie dania.

Bardzo du¿o jest ró¿nic miêdzy m³o-
dymi  lud�mi obu krajów. Odró¿niaj¹ siê
charakterem, wychowaniem i kultur¹.
Polaków jest lepsza ni¿ Kazachów.
M³odzie¿ w Kazachstanie jest inaczej
wychowana, jest ordynarna, czego nie
mogê powiedzieæ o Polakach. Ale jest
jeden minus u Polaków, stosunek do
rodziców. Nie mogê powiedzieæ, ¿e
wszyscy Polacy �le odnosz¹ siê do ro-
dziców, ale s¹ tacy, którzy �le mówi¹
o swoich rodzicach. W Kazachstanie
nie ma takich zachowañ w stosunku  do
rodziców.

My�lê, ¿e ka¿dy cz³owiek ma w sobie
i plusy, i minusy. Ka¿dy postêpuje zgod-
nie ze swoimi my�lami, ka¿dy ¿yje tak
jak chce, tam, gdzie mu wygodniej i le-
piej. Tak samo postêpujê ja i moi kole-
dzy. Teraz mieszkam w Polsce i nie ¿a-
³ujê tego.



18Marzec 2005, nr 3 (34)U N I W E R S Y T E C K A
STRONY STUDENCKIE

Warunki pogodowe porównywalne z tymi
w marcu 1941 r. Opady �niegu, wiatr, lek-
ka mg³a, a jest pocz¹tek marca (4�6 mar-
ca) 2005 roku. Pracownicy Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu prowadz¹
grupê studentów Uniwersytetu Rzeszow-
skiego szlakiem kurierskim Beskidu Ni-
skiego. Po wyposa¿eniu  w ekwipunek nar-
ciarski,  w pi¹tek 4 marca 2005 r. po po³u-
dniu wyruszaj¹ do miejsc, gdzie podczas
II wojny �wiatowej przebywali: Jan £o¿añ-
ski � kurier, pseud. Madejski i dwóch An-
glików Sydney i Dawid. Anglicy jesieni¹
1940 r. uciekli z niewoli, przeszli przez te-
ren Rzeszy i dostali siê do Polski. Po wyru-
szeniu z Warszawy ci w³a�nie Anglicy, wraz
ze swoim kurierem �Madejskim�, dotarli
do Posady Górnej ko³o Rymanowa i za-
trzymali siê u Franciszki Ró¿owicz (pseud.
�Babcia�).

W sobotê 5 marca 2005 r. studenci
zgromadzili siê przed domem �Babci�
i po zrobieniu sobie pami¹tkowego zdjê-
cia ruszyli w kierunku granicy, obecnie

Studenci na kurierskim szlaku
Beskidu Niskiego

s³owackiej. Z Posady Górnej idziemy
tras¹, któr¹ pod¹¿a³ kurier ze swoimi
towarzyszami. Pocz¹tkowo wzd³u¿ rzeki
Tabor, nastêpnie przez Rymanów Zdrój,

omijaj¹c miejsce, gdzie przed II wojn¹
�wiatow¹ sta³ dom zdrojowy. Dalej na-
sza grupa pod¹¿a³a �cie¿k¹ ko³o domu
kolonii lwowskiej, czyli obecnego Domu

Na zdjêciu: Franciszka Ró¿owicz, pseud. �Babcia�, pamiêtaj¹ca wydarzenia sprzed 64 lat
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Polifonia
Studenci Uniwersytetu bez wielkiej histo-
rii? M³odzie¿ z niemrawego Rzeszowa,
z anonimowych wiosek i ma³o znanych
miasteczek? Na szczê�cie Duch Poezji
wieje kêdy chce. Nie liczy siê dla niego
czas i miejsce. Nie zwraca uwagi na sta-
tut finansowy, czy korzenie intelektualne.
Wabi, poch³ania i przemawia. Dlatego 24
lutego 2005 r., w sali konferencyjnej Bi-
blioteki G³ównej UR, przemówi³ zjedno-
czonym, choæ polifonicznym tonem. U¿y-
czyli mu g³osu wszyscy twórcy  tego wie-
czoru. Pan dr Janusz Pasterski prodzie-
kan Wydzia³u Filologicznego ds. studenc-
kich oraz opiekun nowej grupy poetyckiej
�Polifonia� przywita³ przyby³ych na spotka-
nie pracowników Instytutu Filologii Pol-
skiej, studentów, przyjació³ i mi³o�ników
poezji. Program grupy odczyta³a, prowa-
dz¹ca spotkanie, Monika R¹czy (III FP).

Grupa poetycka �Polifonia� powsta³a 13
stycznia 2005 r. na drugim spotkaniu Sek-
cji Twórczo�ci Literackiej. Jej nazwa wi¹-
¿e siê z muzyk¹ i odzwierciedla wielog³o-
sowy charakter obecnych czasów. Wyra-
¿a pragnienie oswojenia siê z tym rozstro-
jonym fortepianem, który coraz intensyw-

niej i g³o�niej brzmi w mediach i odbija
siê wielkim echem w naszych  duszach,
sercach i umys³ach. Oznacza ona zarów-
no chêæ ucieczki od natrêtnej i bezczel-
nej kakofonii �wiata, jak i d¹¿enie do jej
opisywania lub biczowania. Dlatego �Po-
lifonia� wyznacza sobie za cel jednocze-
nie w gronie przyjació³ muzy Euterpe, Era-
to i Kaliope m³odych twórców o odmien-
nych pogl¹dach na cel, tre�æ i formê prze-
kazu poetyckiego, którzy nie s¹ bezmy�l-
nymi konsumentami dóbr materialnych.
Istotne jest jedynie to, by ka¿dy cz³onek
grupy mia³ swój konkretny i indywidualny
g³os. Chodzi o samodzielno�æ, kreatyw-
no�æ i odwagê w tworzeniu nowej literatu-
ry i swego przysz³ego ¿ycia. Spotkania po-
lifonistów s³u¿¹ wiêc do nieustannej kon-
frontacji siebie z tym Innym, który pomaga
w zrozumieniu w³asnego poetyckiego i ¿y-
ciowego �ja� przez co stajemy siê bardziej
wyrazi�ci i nie�miertelni.

Dalsza czê�æ spotkania up³ynê³a pod
znakiem muzyki i recytacji. Jaromir Biel-
ski (I FP, II filozofia) przeplata³ wystêpy
polifonistów �piewem i gr¹ na gitarze.
M³odzi twórcy zaprezentowali siê dwu-
krotnie, odczytuj¹c po dwa wiersze. Spo-
�ród studentów I FP wyst¹pili dwaj: Piotr
Durak i Filip Brudny. Trzeci rok repre-
zentowali: Ewa Wojtaszek, Agnieszka
Pañczak, Agnieszka �mia³ek, Ilona
Materna i Jacek �wierk. Miêdzy pierw-
sz¹ a drug¹ prezentacj¹  przedstawili
swoje utwory prozatorskie studenci II FP
� Katarzyna Kidacka i Arkadiusz Lu-
boñ, a Ewa i Piotr wykonali monta¿ po-
etycki pt. �Poeta i Poetka�. Wieczór za-
koñczy³ siê gromkimi brawami.

Polifoni�ci opu�cili salê konferencyjn¹,
gasz¹c �wiat³o i zamykaj¹c drzwi. Roze-
szli siê. Zniknêli w klatkach schodowych
i na osiedlowych uliczkach. Publiczno�æ
przetar³a zmêczone oczy. Jedni zasnêli
natychmiast. Inni przekrêcali siê z boku
na bok z pora¿enia i zafascynowania.
Jednak  Morfeusz nie podda³ siê. Rze-
szów pogr¹¿y³ siê w b³ogim �nie. Wraz
z nim obumar³a poezja, by wkrótce wy-
daæ stokrotny plon.

Siewca

STRONY STUDENCKIE

Wczasów Dzieciêcych, kieruj¹c siê w
stronê lasu. Drog¹ pod górê szli gêsie-
go (jeden za drugim), w kierunku spalo-
nej wsi Wo³tuszowa. W 1941 r. Anglicy z
Madejskim szli bez nart, natomiast my
za studentami, po wyj�ciu z lasu przy-
piêli�my narty. Ró¿nice w pokonywaniu
drogi na nartach i bez nart ocenili sami
studenci.

Nasza wêdrówka tym kurierskim szla-
kiem zak³ada kilka etapów. Relacje z tych
wypraw  bêdziemy dokumentowali i pre-
zentowali na ³amach �Gazety Uniwersy-
teckiej�. Uczestnikami tegorocznej wy-
prawy byli studenci Uniwersytetu Rze-
szowskiego (matematyka, fizyka, socjo-
logia, filozofia, archeologia, biologia) oraz
dwóch studentów z Politechniki Rze-
szowskiej. Nazwiska 30 uczestników wpi-
sane s¹ do Kroniki naszych wêdrówek
po Podkarpaciu.

W trakcie  krótkiego pobytu w okoli-
cach Rymanowa pragnêli�my wzbudziæ
w studentach prze¿ycia wynikaj¹ce z po-
³¹czenia kultury fizycznej z kultur¹ regio-
nu i histori¹  (ruchem oporu w czasie
II wojny �wiatowej). Czy ten zamiar siê
uda³ organizatorom? O to  najlepiej by-
³oby zapytaæ uczestników trzydniowej
eskapady.

Opiekunowie wyprawy: mgr Anna Baræ
i mgr Bogus³aw Berdel
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W dniach od 18 lutego do 1 marca br. w Insty-
tucie Filologii Rosyjskiej UR przebywa³o
9 studentek z Petersburga wraz z opieku-
nem i sta¿yst¹. Instytut Filologii Rosyjskiej
UR wspó³pracuje z Katedr¹ Komunikacji
Miêdzykulturowej (do 2000 r. Katedr¹ Na-
uczania Jêzyka Rosyjskiego jako Obcego)
Rosyjskiego Pañstwowego Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. A.I. Hercena w St. Peters-
burgu od  1997 roku. Wówczas zosta³a pod-
pisana umowa na lata 1997-2000, pomiêdzy
WSP w Rzeszowie i Uniwersytetem Peda-
gogicznym w St.-Petersburgu, przed³u¿ona
nastêpnie do 2005 r. Porozumienie przewi-
duje: wymianê pracowników naukowo-dy-
daktycznych w celu realizacji procesu dy-
daktycznego; wymianê studentów i doktoran-
tów w zakresie dydaktyki i sta¿y naukowych,
organizacjê wspólnych konferencji nauko-
wych z cyklu �Wspó³czesne problemy ru-
sycystyki� (kolejna edycja  w pa�dzierniku
br. w Rzeszowie).

Polscy studenci w trakcie dwutygodniowe-
go pobytu w Sankt Petersburgu zwracaj¹
uwagê na umiejêtno�ci praktyczne z jêzyka
rosyjskiego, w tamtejszym naturalnym �ro-
dowisku jêzykowym, uczestnicz¹ w zajê-
ciach z zakresu praktycznej nauki jêzyka,
stylistyki, gramatyki, literatury rosyjskiej.
Maj¹ tak¿e mo¿liwo�æ zapoznania siê z kul-
tur¹ rosyjsk¹, zwiedzenia  licznych muze-
ów, zobaczenia ogromnej ilo�ci zabytków,
odwiedzenia kin, teatrów i filharmonii.

Studenci rosyjscy odbywaj¹ w Rzeszowie
przewidziane planem nauczania praktyki pe-
dagogiczne. Rosyjskim studentom w tym
roku zapewnili�my, dziêki pomocy Dzia³u
Wspó³pracy z Zagranic¹ UR, wycieczki do
Krakowa, Wieliczki i £añcuta. Studenci byli
tak¿e go�æmi JM Rektora UR, oraz JM Rek-
tora WSSE w Tyczynie i zwiedzili IV LO
w Rzeszowie.

Dziêki naszej wspó³pracy corocznie od-
bywa siê wymiana sta¿ystów, dla których
szczególnie istotny jest dostêp do bibliotek
w Sankt Petersburgu. Sta¿y�ci rosyjscy
przeprowadzaj¹ u nas eksperymenty ba-

dawcze stanowi¹ce wa¿ny element ich prac
doktorskich.

Rosyjski Pañstwowy Uniwersytet Pedago-
giczny jest jednym z najstarszych i najwiêk-
szych uniwersytetów w Rosji. Pocz¹tki uczel-
ni  siêgaj¹ roku 1797, kiedy to imperator Pa-
we³ I przekaza³ pod opiekê imperatorowej
Marii Fiodorownie Przytu³ek Petersburski,
za³o¿ony przez pedagoga I. Bieckiego. Od
momentu swego powo³ania uczelnia mie�ci
siê w pa³acu hrabiego Razumowskiego nad
rzeczk¹ Mojk¹ w centrum miasta. W 1837 r.
na bazie Przytu³ku powo³ano Sierocy Instytut
¯eñski, który od 1885 r. nosi³ nazwê Miko³a-
jewskiego Instytutu Sierocego, gdzie kszta³-
cono guwernantki. W  1903 r. Instytut zmieni³
nazwê na Imperatorski ̄ eñski Instytut Peda-
gogiczny i by³ pierwsz¹ w Rosji wy¿sz¹ uczel-
ni¹ pedagogiczn¹. W 1918 r. uczelniê znów
przemianowano na Pierwszy Instytut Peda-
gogiczny, a w latach 1922�1925 na jego bazie
powo³ano Leningradzki Pañstwowy Instytut
Pedagogiczny im. A. Hercena, który w 1991 r.
otrzyma³ nazwê Rosyjski Pañstwowy Uniwer-
sytet Pedagogiczny im. A. Hercena.

Na Uniwersytecie im. A. Hercena pracuje
1500 nauczycieli akademickich i studiuje

Studenci z Sankt Petersburga
w Instytucie Filologii Rosyjskiej UR

Grzegorz Ziêtala

dr Grzegorz Ziêtala, adiunkt w Instytucie Filologii Rosyjskiej UR

22 tys. studentów. Od 1993 r.  prowadzone
s¹ studia w systemie dwustopniowym (stu-
dia zawodowe + magisterskie uzupe³niaj¹-
ce) na 30 kierunkach. Mo¿na studiowaæ na
nastêpuj¹cych wydzia³ach: Biologii, Geogra-
fii, Wychowania Przedszkolnego, Jêzyków
Obcych, Pedagogiki Korekcyjnej, Matema-
tyki, Muzyki, Wychowania Wczesnoszkol-
nego, Psychologiczno-Pedagogicznym, Jê-
zyka Rosyjskiego jako Obcego, Nauk Spo-
³ecznych, Technologii i Przedsiêbiorczo�ci,
Filologicznym, Chemii, Ekonomii oraz na je-
dynych w Rosji Wydzia³ach: Narodów Pó³-
nocy, Filozofii Cz³owieka, Podwy¿szania
Kwalifikacji i Przekwalifikowania Pracowni-
ków Sfery Nauczania.

Do ciekawych kierunków na Uniwersyte-
cie Hercena nale¿¹: system integracyjnego
kszta³cenia pedagogicznego, fotochemia teo-
retyczna i praktyczna, optyka kwantowa,
edukologia, wychowanie ekologiczne, sur-
dopedagogika, nauczanie na odleg³o�æ, pe-
dagogika muzealna, geografia globalna, pro-
blemy historii i polityki zagranicznej USA, et-
nokulturologia, rosyjska my�l filozoficzna i in.

STRONY STUDENCKIE
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ONO s³yszy... P³ód s³yszy d�wiêki, które do-
cieraj¹ do niego ze �wiata zewnêtrznego. Ta-
kie s³owa padaj¹ w jednej ze scen najnowsze-
go filmu fabularnego Ma³gorzaty Szumowskiej
pod zwiêz³ym tytu³em �Ono�. Scena nakrêco-
na w szpitalu, a wypowiada je pani doktor pod-
czas USG, któremu poddaje siê przysz³a mat-
ka dziecka. Mo¿e to przeznaczenie, a mo¿e
los tak chcia³, ¿e s³yszy je równie¿ Ewa � bo-
haterka filmu, która przyby³a tutaj z zamiarem
usuniêcia ci¹¿y. To, co us³ysza³a i czego by³a
�wiadkiem sprawia, ¿e nagle ca³e jej spojrze-
nie na otaczaj¹cy j¹ �wiat, a przede wszystkim
na sytuacjê, w której siê znalaz³a ulega diame-
tralnej zmianie. Podejmuje wtedy prawdopodob-
nie najpowa¿niejsz¹ decyzjê w swoim dotych-
czasowym krótkim ¿yciu (ma dopiero 22 lata).
Postanawia urodziæ to z pocz¹tku niechciane
dziecko. Zanim jednak ONO � bo tak te¿ bê-
dzie je nazywaæ � przyjdzie na ten ziemski pa-
dó³, musi co� o nim wiedzieæ. Czy faktycznie
jest taki jak opisa³ go Stephen King: ��wiat to
potwór zêbaty, gotów gry�æ, gdy tylko zechce�?
Od tej pory Ewa obja�nia jeszcze nienarodzo-
nemu maluchowi zawi³o�ci ludzkiej egzysten-
cji, opowiadaj¹c o tym co najwa¿niejsze: o mi-
³o�ci i nienawi�ci, rado�ci i smutku, krzywdzie
i przebaczeniu. I o tym co nieuchwytne, o mu-
zyce. Dla Ewy to pocz¹tek drogi w odkrywaniu
na nowo ¿ycia i tego co ze sob¹ ten dar niesie.

Mo¿e brzmi to trochê jak tandetna brazylij-
ska telenowela, ale zapewniam, ¿e przedsta-
wiona historia nie ma nic wspólnego z tego ro-
dzaju bezlitosnym wyjadaczem mózgu. O to
ju¿ postara³a siê twórczyni filmu, która na po-
mys³ owej poetyckiej opowie�ci wpad³a piêæ lat
temu w kuchni swojego krakowskiego miesz-
kania. By³ on tak interesuj¹cy, ¿e nie¿yj¹ca ju¿
Dorota Terakowska (matka re¿yserki) napisa-
³a  powie�æ o takim samym tytule, która odnio-
s³a ogromny sukces komercyjny. Zmieni³a je-
dynie w¹tki fabularne, ale temat pozosta³ ten
sam. Sam scenariusz natomiast zosta³ zg³o-
szony do udzia³u w konkursie Sundance (NHK
International Filmmakers Award) i zdoby³ jedn¹
z trzech nagród g³ównych, a tym samym og³o-
szono go jednym z trzech najlepszych scena-
riuszy europejskich.

Podobnie jak Magda Piekorz, re¿yserka
�Prêg�, Ma³gosia Szumowska równie¿ znana
by³a jako obserwator rzeczywisto�ci wypo-

wiadaj¹cy siê poprzez swoje filmy dokumen-
talne, docenione na wielu miêdzynarodowych
festiwalach. Debiut fabularny ma ju¿ za sob¹.
Jej pe³nometra¿owy �Szczê�liwy cz³owiek�
(2000 r.) to film o mi³o�ci, która triumfuje nad
�mierci¹, uznany w Polsce za �hermetycz-
ny� i �powielaj¹cy wzorce starej szko³y pol-
skiej�, najwiêksz¹ sympatiê widzów i kryty-
ków zyska³ za granic¹.  Szumowska stawia
na swój ogl¹d �wiata i � jak twierdzi � nie uznaje
¿adnych kompromisów. Nie ho³duje hollywo-
odzkim stylom. Robi kino artystyczne, a nie
komercyjne. Dla niej wa¿na jest atmosfera
i stan ducha bohaterów, a nie akcja. Przeka-
zuje wiêcej obrazem ni¿ s³owem, sprawiaj¹c,
¿e bywa porównywana do Krzysztofa Kie-
�lowskiego(!).

I tak te¿ maluje nam siê �Ono�. Film, którego
fabu³a jest tylko pretekstem, aby ten wyj¹tko-
wy �wiat bohaterki pokazaæ. Fabu³a to tylko
logiczna osnowa ca³ej opowie�ci, która jest
metafor¹ ¿ycia � powiedzia³a Ma³gosia, t³uma-
cz¹c, co chcia³a przekazaæ. Pos³u¿y³a siê po-
staci¹ m³odej dziewczyny w ci¹¿y, która tak
naprawdê jeszcze niczego nie do�wiadczy³a
w ¿yciu, a ju¿ �za chwilê� stanie przed trudnym
zadaniem wychowania ma³ego cz³owieka
i przekazania mu wiedzy o ¿yciu. Wraz z roz-
wojem nowego istnienia rozwija siê i dojrzewa
Ewa (Ma³gorzata Bela). Patrzy na �wiat �wy-
ra�niej�, wyostrzaj¹ siê jej zmys³y, przez co
z wiêksz¹ uwag¹ ch³onie nap³ywaj¹ce ze-
wsz¹d ze zdwojon¹ si³¹ d�wiêki. To sprawia,
¿e w koñcu staje siê uczestniczk¹ w³asnej co-
dzienno�ci. Jakakolwiek by ona nie by³a. Ocie-
ra siê o �ciemniejsz¹ stronê ¿ycia�, nie prze-
kraczaj¹c jednak uznawanych granic. Doko-
nuje analizy i oceny ka¿dej sytuacji, z któr¹ siê
spotyka. Chce wiedzieæ jak najwiêcej, by i ONO
wiedzia³o.

Ewa nigdy nie kocha³a. Nie wiedzia³a co to
mi³o�æ. A teraz ta mi³o�æ rozwija siê w niej, bo
przecie¿ nie ma wiêkszego uczucia jak to,
którym darzy matka swoje dziecko. Kocha-
j¹c staje siê lepszym cz³owiekiem, potrafi¹-
cym odró¿niæ dobro od z³a. Musia³a zaj�æ
w ci¹¿ê, aby doceniæ cud, jakim  jest ¿ycie.
Przemianê bohaterki i jej stopniowe dojrze-
wanie re¿yserka ukazuje na tle zmieniaj¹cych
siê pór roku, co dodatkowo podkre�lone zo-
sta³o kolorystyk¹  ubrañ. Pomaga jej w tym

operator Micha³ Englert, który niczym wirtu-
oz,  rewelacyjnie portretuje towarzysz¹c¹ Ewie
metamorfozê i otaczaj¹cy j¹ �skrawek ziemi�.
A tym �skrawkiem� jest Kraków, nazywany
przez niektórych miastem poetów i artystów.
Miastem z dusz¹, które jest piêknie, ale to
piêkno nie jest przes³odzone. Bardzo wa¿n¹
rolê w filmie odgrywa równie¿ muzyka (po-
jawiaj¹ siê m.in. utwory Bacha i  pie�ñ z Gor-
gony, w wykonaniu Jacka Laszczkowskie-
go) i przenikliwe d�wiêki, którymi jest on na-
sycony.

Mog³oby wydawaæ siê ryzykownym posu-
niêciem powierzenie g³ównej roli, w dodatku
do�æ skomplikowanej, Ma³gorzacie Beli - mo-
delce bez aktorskiego do�wiadczenia. A jed-
nak wybór okaza³ siê w³a�ciwy. Solidnie odro-
bi³a zadanie domowe i widaæ, ¿e da³a z siebie
du¿o. Ca³a obsada spisa³a siê bardzo dobrze,
z Teres¹ Budzisz- Krzy¿anowsk¹ (matka Ewy)
na czele. Warto tak¿e dodaæ, ¿e nie jest to film
o piêknych ludziach w stylu �S³onecznego pa-
trolu�, choæ modelka  jest nieprzeciêtnej urody
i w dodatku utalentowana.

Trochê ra¿¹ce w filmie jest to, ¿e bohaterka
bêd¹ca ju¿ w zaawansowanej ci¹¿y biega, ska-
cze i w dodatku ratuje topielca-samobójcê. Bra-
kuje równie¿ �uroków� bycia w ci¹¿y � np.
zmiennych nastrojów, czy porannych md³o�ci.
Widzimy tylko rado�æ z oczekiwania na dziec-
ko. Natomiast wizja rzeczywisto�ci, jak¹ pre-
zentuje nam Szumowska jest inna od tej, któr¹
widzimy ka¿dego dnia na w³asnym, polskim
podwórku. Nie formu³ujê tego jako zarzut, a je-
dynie spostrze¿enie.

�Ono� jest jednym z tych filmów, który albo
bêdzie siê podoba³, albo nie. Bez ¿adnych
po�rednich odczuæ. A ju¿ zdecydowanie nie
jest to film dla wszystkich. Na pewno inaczej
odbierze go mê¿czyzna, a inaczej kobieta.
I zaraz p³eæ piêkna powie: có¿ wy mê¿czy�ni
wiecie o ci¹¿y i o tym, co wtedy przechodzi
kobieta? I niestety, bez oci¹gania siê, trzeba
siê z tym zgodziæ. Jednak bez wzglêdu na
p³eæ i stan (nie tylko duchowy) warto obejrzeæ
ten film i pod¹¿yæ indywidualn¹ artystyczn¹
drog¹ m³odziutkiej pani re¿yser. A ogl¹daj¹c
go nale¿y pamiêtaæ (uwaga dla kobiet w ci¹-
¿y), ¿e nie jest to ¿aden podrêcznik, czy te¿
szko³a rodzenia.

Dominik Nykiel

Jakie jest �Ono�?

Dominik Nykiel, student III roku polonistyki UR
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GAZETA

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

Paul Klee w swoich dziennikach zapisuje:
��sztuka nie odtwarza tego, co cz³owiek widzi,
ale czyni widocznym��

W�ród zgie³ku, po�piechu, zamêtu, w d¹¿e-
niu za wszelk¹ cenê do sukcesu w dzisiejszym
¿yciu, tak¿e artystycznym, trzeba jednak przy-
stan¹æ i zadumaæ siê.

Artysta w swych dzie³ach nie powtarza wiêc
rzeczywisto�ci, nie odtwarza tego, co ka¿dy
mo¿e zobaczyæ. Dziêki procesowi twórcze-
mu � artysta zainspirowany rzeczywisto�ci¹
� pozwala nam zobaczyæ �wiat jeszcze raz,
swoimi oczami, czyni dla nas widoczn¹ rze-
czywisto�æ, której w po�piechu ¿ycia nie do-
strzegamy.

Przypominaj¹c s³owa wielkiego malarza
i skupionego intelektualisty Paula Klee mam
na my�li wystawê Jadwigi Szmyd-Sikory
w Ma³opolskiej Galerii Sztuki �Dwór Karwa-
cjanów� w Gorlicach.

Podczas wernisa¿u 4 lutego 2005 r. dyrektor
Galerii Zdzis³aw Tohl z uznaniem mówi³ o tej
wystawie.

Zazwyczaj w mniejszych o�rodkach kultu-
ralnych, publiczno�æ, która przychodzi do ga-
lerii jest autentycznie zainteresowana zarówno
autorem jak i prezentowanymi dzie³ami. Towa-

rzyskie konwenanse i snobizm ustêpuj¹ au-
tentycznej potrzebie sztuki, a ogl¹danie obra-
zów nie jest okazj¹ do rozmowy ze znajomy-
mi, tylko poszukiwaniem wzruszeñ, odkrywa-
niem dla siebie piêkna, a nawet staje siê czym�
w rodzaju poznania innych, czy nowych �wia-
tów. W takich w³a�nie sytuacjach artysta spoty-
kaj¹cy siê z odbiorc¹ ma �wiadomo�æ, ¿e jego
praca ma sens, a nade wszystko, ¿e jest ko-
mu� potrzebna. To bardzo wa¿ne.

Malarstwo Jadwigi Szmyd-Sikory jest zna-
ne i co najwa¿niejsze, jest rozpoznawalne. Jest
to istota pracy twórczej. Dziêki temu w³a�nie
obraz przestaje byæ anonimowy, nie jest atrak-
cyjnym powierzchownie przedmiotem, pod któ-
rym ka¿dy mo¿e siê podpisaæ. Obraz czy ry-
sunek staje siê wyrazem osobowo�ci i pasji
jego twórcy, wyrazem wzruszenia, rado�ci czy
zw¹tpienia, czasem nawet rozpaczy. To, czy
twórczo�æ spotka siê z akceptacj¹ i aplauzem
� to sprawa drugorzêdna. Najwa¿niejsza jest
bezinteresowno�æ twórczego dzia³ania. Ta w³a-
�nie bezinteresowno�æ po³¹czona z decyzj¹
o wyborze tematu, czy motywu i wszystkich
innych elementów dzie³a, takich jak: kolor, kom-
pozycja, �wiat³o, rysunek itp.

S¹dzê, ¿e te w³a�nie wy¿ej wymienione ce-
chy mo¿na dostrzec w tym malarstwie.

Jadwiga Szmyd-Sikora maluje g³ównie mar-
twe natury i pejza¿e. Dominuj¹cym elementem
tych obrazów jest kolor. Jak sama pisze w ka-
talogu: �dyscyplinuj¹c emocje, wybieram zie-
leñ. Zieleñ wyra¿a moje uczucia (�) Tak trwam
w ¿yciu, jak w obrazie zieleñ��

Oczywi�cie tego wyznania malarki nie mo-
¿emy traktowaæ jako instrukcji dla ogl¹daj¹ce-
go. To raczej dzielenie siê z nami wzrusze-
niem, odkrywanie tajemnicy malowania�

Malarstwo to dlatego odbieram jako szcze-
gólnego rodzaju wyznanie prawdy o sobie i ota-
czaj¹cym artystkê �wiecie.

Autorka nie udaje, nie czyni zabiegów maj¹-
cych oczarowaæ widza. Maluje zgodnie ze
swoim temperamentem artystycznym i w zgo-
dzie ze sob¹.

Szczególnie �wietlisty, pe³en przestrzeni
i duchowego odczuwania jest cykl pejza¿y pt.
�U stóp góry Horeb�. Tutaj i tytu³ ma swoj¹
wymowê.

Wystawa malarstwa
Jadwigi Szmyd-Sikory w Gorlicach

Irena Popio³ek

prof. Irena Popio³ek, kierownik Zak³adu Malarstwa w Instytu-
cie Sztuk Piêknych UR

SYLWETKI

W tych obrazach mo¿na obserwowaæ umie-
jêtne i poetyckie po³¹czenie Nieba i Ziemi jako
interpretacjê widocznych krajobrazów i niewi-
docznych emocji z tym zwi¹zanych.

Wystawa w Gorlicach jest kolejn¹, na której
mo¿emy obserwowaæ zmagania artystki z ma-
teri¹ malarsk¹, z konsekwentn¹ �drog¹ w g³¹b�,
w której patrzymy na ewolucjê formy, od jej
analizy do syntezy, a nawet dochodzenie do
abstrakcji.

Wspomniana zieleñ na obrazach Jadwigi
Szmyd-Sikory jest soczysta, ciep³a i niepoko-
j¹co tajemnicza.

Artysta wszak¿e i jego dzie³o jest tak¿e ta-
jemnic¹ nie tylko dla odbiorcy, bywa te¿, ¿e dla
samego siebie.

Emanuj¹cy z omawianych tu obrazów spo-
kój trudny jest do zwerbalizowania. Klimat tego
malarstwa wyj¹tkowy i wci¹gaj¹cy w g³¹b � war-
to odczytaæ jako interpretacjê natury, ale i znak
Niewidzialnego.

Raz jeszcze wracam do wspomnianej przez
malarkê zieleni. Istotnie � jest dominuj¹ca, ale
pojawiaj¹ siê na obrazach równie¿ szlachetne
b³êkity, ¿ó³cienie, wysmakowane szaro�ci
i czerwienie.

Ogl¹damy te¿ cykl obrazów �Oczekiwanie�.
Czytamy w katalogu, ¿e ��odnosz¹ siê do re-
lacji Boga z cz³owiekiem�, ale te¿ �do relacji
ludzi miêdzy sob¹�.

Obserwuj¹c od dawna twórczo�æ Artystki
wiem, ¿e problemem, któremu po�wiêca wiele
uwagi, ale i malarskiego trudu, jest poszukiwa-
nie �rodków, by wyraziæ tre�ci ponadczasowe,
transcendentalne. Kolor, �wiat³o, rytm form, in-
terpretacja przestrzeni � to elementy obrazu, to
jego forma, ale to równie¿ poszukiwanie tre�ci.

Zadanie, jakie postawi³a przed sob¹ Jadwiga
Szmyd-Sikora jest wiêc bardzo trudne, ale ma
te¿ w dziejach sztuki przyk³ady na rozwi¹zania
przynosz¹ce optymizm i nadziejê.

Przypomnijmy wiêc raz jeszcze Paula Klee,
jego niezwyk³e obrazy, ale i bardzo nieraz dra-
matyczne i zacytowane na wstêpie s³owa:
��sztuka nie odtwarza tego, co cz³owiek widzi,
ale czyni widocznym��

Rzeszów, 19 lutego 2005 r.
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W relacjach poziomych i pionowych II, 2004, olej p³ótno W relacjach poziomych i pionowych I, 2004, olej p³ótno

U stóp góry Horeb I, 2004, olej p³ótno (100 x 120 cm) U stop góry Horeb II, 2004, olej p³ótno (100 x 120 cm)

W ciszy skansenu, 2004, olej p³ótno (100 x 240 cm)

W GALERII � prace prof. Jadwigi Szmyd-Sikory
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Przemys³aw POKRYWKAUrszula CHROBAK

�II�, olej na p³ótnie, 100x80, 2003 r.

�III�, olej na p³ótnie, 110x90, 2004 r.

Spinacz, olej na p³ótnie/p³yta, 90x100, 2003/2004 r.

Akt, olej na p³ótnie, 65x80, 2004 r.

Pejza¿, olej na p³ótnie, 70x100, 2004/2005 r.


