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Kartka z podró¿y

Archetypy dwa Zapewne niektórzy
z nas pamiêtaj¹, ¿e Efez by³ miejscem
narodzin i ¿ycia Heraklita - by³o to po-
bli¿e roku 460 BC [BC - before Christ -
przed narodzeniem Chrystusa, po roku
1945 zaczêto pisaæ p.n.e.] - filozofa,
którego sugestywna fraza po grecku -
phanta rhei, oznaczaj¹ca "wszystko
p³ynie", do¿y³a naszych czasów. Nato-
miast tego, ¿e Heraklit mia³ o swych po-
bratymcach z Efezu nader krytyczn¹
opiniê, na ogó³ nie wiemy - oto ona:

"Efezyjczycy uczyniliby dobrze,
gdyby wszyscy doroœli mê¿czyŸni po-
wiesili siê i zostawili miasto niedo-
ros³ym i dzieciom, gdy¿ wygnali oni
z miasta Hermanodorsa, najlepszego
mê¿a spoœród siebie, ze s³owami: nie
pozwolimy, aby ktokolwiek poœród nas
by³ najlepszy, je¿eli zaœ ktoœ nim jest, to
niech bêdzie gdziekolwiek indziej po-
miêdzy innymi".

Mo¿e jeszcze bardziej znamienny
sk³adnik tej historii stanowi fakt, ¿e
Efez to œwi¹tynia Artemidy (przez Rzy-
mian zwana œwi¹tyni¹ Diany), wznie-

siona przez króla Kresusa w VI w. BC,
która - co do swych rozmiarów - by³a
cztery razy wiêksza niŸli wznosz¹cy siê

na Akropolu Partenon, a tak wspania³a,
¿e uznano j¹ za jeden z siedmiu cudów
staro¿ytnoœci.

Dramatyczny po¿ar w roku 356 BC -
w noc narodzin Aleksandra Wielkiego -
si³¹ kontrastu sprawi³, ¿e œwi¹tynia ta
odbudowana na nowo okaza³a siê jesz-
cze wspanialsza ni¿ by³a pierwotnie.
Dopiero niszczycielska inwazja Gotów
w roku 263 AD [AD - Anno Domini -
roku pañskiego, po roku 1945 zaczêto
te s³owa opuszczaæ lub pisaæ n.e.] przy-
nios³a wielki uszczerbek Efezowi i sa-
mej œwi¹tyni - aliœci dramatyczny kres
nast¹pi³ ponoæ w roku 401 AD, gdy
t³um, który prowadzi³ Œwiêty Jan Chry-
zostom (347-407) ["chryzostom"
z greckiego "z³otousty"] dokona³ ca³ko-
witej dewastacji miejsca kultu pogañ-
skiej bogini.

Dzisiaj z ponad stu jej kolumn pozo-
sta³a jedna samotna poœród opusto-
sza³ego miejsca, z bocianim gniazdem
zamiast kunsztownego kapitelu na
szczycie, jakby chcia³a wyraziæ rzym-

Ephesus, Artemis, and ...

Perspektywa ulicy Curates z bibliotek¹ Selsusa na drugim planie.

Fot. w³asna

Jedyna ocala³a kolumna œwi¹tyni Artemidy - na horyzoncie bazylika œw. Jana.

Fot. w³asna
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sk¹ sentencjê: Hic transit gloria mundi -
tak w³aœnie przemija i s³awa, i chwa³a
tego œwiata. Ale ilu z nas zanim stanê³o
poœród pozosta³oœci Efezu - przy czym
s³owo "stanê³o" skromnie oddaje sytua-
cjê - bowiem miasto to trzeba przemie-
rzaæ w³aœciwie godzinami, a wiêc kto
z nas, nim tam siê znalaz³, by³ w stanie
wyobraziæ sobie to wszystko, czego
przy takiej okazji mo¿na byæ œwiad-
kiem?! Nie³atwo te doznania zamieniæ
na werbalny opis, jednak spróbujê od-
daæ "w pigu³ce" - wspomaganej wizual-
nie - w³asne niebywa³e zaskoczenie
tym, czego doœwiadczy³em pewnego
majowego dnia AD 2009 w³aœnie tam,
w Efezie - nie przyznaj¹c siê, ile czasu
kosztowa³ ten esencjonalny opis.

Metropolia Apogeum rozkwitu
tego miasta kupców i bogatej arystokra-
cji przypada na okres, gdy imperator
Augustus, adoptowany poœmiertnie na
syna Gaiusa Juliusa Ceasara - pierwszy
cezar Rzymu, przeniós³ z Pergamonu
do Efezu stolicê prokonsulatu Azji.
Mia³o to miejsce w roku 27 BC. Efez
wyrós³ na metropoliê pierwsz¹ po Rzy-
mie, osi¹gaj¹c w roku 100 AD popula-
cjê ocenian¹ na 400-500 tysiêcy
mieszkañców. Wspó³czesny turysta
przywieziony do kas opuszcza parking
i kupuje bilet wstêpu, aby przemierzyæ
pieszo zaskakuj¹co d³ug¹ trasê, zu¿y-

waj¹c na to oko³o 2 godzin - nim dotrze
do odjazdowego parkingu, gdzie czeka
ju¿ na niego autobus, który opuœci³. Za-
czyna od Odeonu - teatru na 1500 wi-
dzów, dobrze zachowan¹ ulic¹ Curates
(Kuracyjn¹) zalewany jest przez prze-
wodnika powodzi¹ faktów dotycz¹cych
historii dziejów, ludzi i kolejnych frag-
mentów miasta widocznych po obu
stronach Curates. Tu pa³ac wodny, tam

Agora pañstwowa, ówdzie ³aŸnie Va-
riusa, bazylika, brama Heraklesa,
œwi¹tynia Dimitiana, dwupiêtrowa fon-
tanna Trajana, trzypiêtrowa ³aŸnia
Scholastyki z jej marmurowym pomni-
kiem - a¿ po imponuj¹co zachowan¹ bi-
bliotekê Selsusa, której zbiory do-
równywa³y bibliotece aleksandryjskiej
- stanie u wlotu ulicy Marmurowej
wy³o¿onej p³ytami bia³ego marmuru
szerokoœci kilku metrów - obecnie za-
mkniêtej dla turystów, wreszcie przez
jedn¹ z bram wzniesionych przez wy-
zwolonych gladiatorów (o zachowa-
nych na ³ukach bram ich imionach)
wejdzie na kupieck¹ Agorê, dochodz¹c
do³em do imponuj¹cego Wielkiego Te-
atru o widowni mog¹cej pomieœciæ 25
tysiêcy widzów - a stan¹wszy zasapany
poœród jego kamiennych ³aw, ujrzy
w kierunku zachodnim ostatni prospekt
wiod¹cy kolumnad¹: dostojn¹ prome-
nadê ulicy Portowej. Ka¿da z tych ulic
posiada³a kolumnadê nadaj¹c¹ ulicy
specyficzny rytm, a jej kulminacjê sta-
nowi³a stoa handlowej agory. Nat³ok
zapieraj¹cych dech wra¿eñ pozostanie
w cyfrowym aparacie zaklêty cudem
wspó³czesnej techniki do wielokrotne-
go odœwie¿ania, podziwiania, wspomi-
nania, komentowania. Jakie miasto,
tacy byli i ludzie!

Opowieœci przewodników

� Na wzgórzu Bulbul, gdzie stoi Dom NMP, znajduje siê "Ÿróde³ko" - dok³adniej
rzecz bior¹c - nale¿y powiedzieæ, ¿e Ÿróde³ko siê znajdowa³o - ale zosta³o wyczerpa-
ne. Otó¿ teraz gospodarze dowo¿¹ cysternami wodê, aby pielgrzymi, otwieraj¹c
kran ze "Ÿródlan¹ wod¹", nie byli zawiedzeni. Niejeden naiwny pielgrzym z naj-
lepsz¹ wiar¹ korzysta z tej wody, wierz¹c w jej w³aœciwoœci lecznicze.

� Na terenie staro¿ytnego Efezu ju¿ w czasach rzymskich znajdowa³y siê nie tyl-
ko ³aŸnie, nie tylko dom publiczny, ale równie¿ i skanalizowane, zasilane bie¿¹c¹
wod¹ toalety. Któryœ z rzymskich cezarów ob³o¿y³ to miejsce podatkiem. Kiedy spot-
ka³ siê z krytyk¹, maj¹c¹ charakter opinii wyra¿aj¹cej zdziwienie, ¿e tak bogate Im-
perium czerpie korzyœci z takiego - b¹dŸ co b¹dŸ - "cuchn¹cego interesu", u¿y³
w odpowiedzi owego znanego i powtarzanego do dzisiaj powiedzenia "pecunia non
olet" - pieni¹dze nie œmierdz¹. Zapewne ma³o kto, wykorzystuj¹c tê sentencjê, ma
œwiadomoœæ tego, jakie jest jej pochodzenie. Nie mówi¹c ju¿ o jej zwi¹zku z Efezem.

� Leciwy przewodnik - który towarzyszy³ wycieczce, w jakiej bra³ udzia³ pisz¹cy
te s³owa, po wizycie na wzgórzu Bulbul oznajmi³, ¿e znajdowa³ siê w ekipie towa-
rzysz¹cej Janowi Paw³owi II podczas Jego pielgrzymki w te miejsca, dodaj¹c, ¿e doz-
na³ wówczas prze¿yæ niezapomnianych w skali ca³ego swego ¿ycia.

Fronton biblioteki Selsusa z wiod¹cymi do niej siedmioma schodami.

Fot. w³asna
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Wierzenia Panaya Kapulu na górze
Bulbul - ju¿ 29 listopada 2006 r. papie¿
Benedykt XVI odby³ pielgrzymkê
w okolice Efezu na Górê S³owikow¹ do
miejsca prawdopodobnej œmierci Naj-
œwiêtszej Marii Panny - domu NMP.
Przed nim by³ tam Jan Pawe³ II, a jesz-
cze wczeœniej tylko Pawe³ VI. Ponoæ od
wizyty Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
okr¹g³y milion pielgrzymów rocznie
odwiedza to miejsce. Prawie trzy
tysi¹ce dziennie. Na godzinê trzysta
osób - na tyle ocenia³bym ludzk¹ rze-
szê, któr¹ sam widzia³em. Przewodnik
w swych barwnych monologach
wspomnia³, ¿e prehistoryczna prze-
sz³oœæ Anatolii nale¿a³a do amazonek -
st¹d bra³by siê tam ¿ywy kult kobiety -
dziewicy - bogini, która pozostawa³a
dziewic¹ mimo wielokrotnych poro-
dów. By³ to kult poprzedzaj¹cy, a wiêc
w jakimœ stopniu inicjuj¹cy kult Arte-
midy, dziewicy, opiekunki rodz¹cych
siê zwierz¹t i kobiet w po³ogu. Cieka-
we, ¿e przek³ada³o siê to równie¿ na
wyj¹tkow¹ w czasach staro¿ytnych po-
zycjê kobiet w Efezie. ¯ywy kult Arte-
midy, wsparty zwi¹zan¹ z tym stron¹
merkantyln¹, przy trzecim pobycie
w Efezie œw. Paw³a doprowadzi³ do po-
wa¿nego religijnego zatargu z inicjaty-
wy wielkiej - jak mo¿na mniemaæ -
pracowni jubilerskiej produkuj¹cej fi-
gurki Artemidy, w wyniku czego
Aposto³ trafi³ do wiêzienia na odleg³ej
górze zamykaj¹cej panoramê ulicy
Portowej.

Mo¿na s¹dziæ, ¿e kult Artemidy
wpisa³ siê w historiê chrzeœcijañstwa
i zwi¹zany z ni¹ kult Maryi, matki
Chrystusa. Byæ to te¿ mo¿e, ¿e to Jej

w podró¿y do Efezu, na to w³aœnie sta-
rannie dobrane sekretne miejsce jej
ostatniego pobytu, towarzyszyli i œw.
Jan, i œw. Pawe³ (który dopuszczony zo-
sta³ do tajemnicy, aby mia³ kto tê po-
wa¿n¹ "ekskursjê" sfinansowaæ - nie
mówi¹c o kosztach sekretnej budowy
domu na bezludziu Góry S³owikowej,
a potem o jego utrzymywaniu). Byæ
mo¿e z tych w³aœnie powodów œw.
Pawe³ nie wymieni³ Jej Imienia w ¿ad-
nym ze swoich listów (co dla niejedne-
go stanowi tajemniczy znak zapytania),
chroni¹c w ten sposób Jej osobê
w owych dla Niej œmiertelnie groŸnych
czasach? Odtwarzany przez historyków
z niema³ym trudem ¿yciorys œw. Paw³a
mówi o jego trzykrotnym pobycie w E-

fezie. Ten niew¹tpliwie zastanawiaj¹cy
fakt, dlaczego tak wyró¿nia³ to miasto,
równie¿ wspiera wyra¿on¹ wczeœniej
opiniê o zwi¹zku tych licznych poby-
tów z obecnoœci¹ NMP, a nawet pozwa-
la postawiæ przybli¿ony rok Jej za-
œniêcia - jako pobli¿e roku 65 AD. Na
zamkniêcie fragment z Listu œw. Paw³a
do Galatów (2, 9 i 10): "i uznawszy dan¹
mi ³askê, Jakub, Kefas i Jan, uwa¿ani za
filary, podali mnie i Barnabie prawicê
na znak wspólnoty, byœmy szli do po-
gan, oni zaœ do obrzezanych - byleœmy
pamiêtali o ubogich, co te¿ gorliwie sta-
ra³em siê czyniæ" (Biblia Tysi¹clecia
Opatów Tynieckich - s. 1318, Wydawn.
Pallotinum, Warszawa 1990).

Ludomir M. Laudañski

Majestatyczna panorama Wielkiego Teatru na 25 tysiêcy widzów.

Fot. w³asna

Korespondencja z Bezmiechowej
Wszyscy zainteresowani lotami

szybowcowymi w Bieszczadach, któ-
rych zawiod³a pogoda tegorocznej je-
sieni i którzy odk³adali ju¿ sezon
lotniczy 2009 do lamusa, powinni ude-
rzyæ siê w piersi. Otó¿ po blisko trzech
miesi¹cach przestoju, nieprzychylna
szybownikom natura zmieni³a swoje
oblicze. Jesieñ nadrabia zaleg³oœci.

24 listopada okaza³ siê jednym z naj-
bardziej niezwyk³ych dni, które sprzy-
ja³y wykonywaniu lotów na szybow-
cach w Bezmiechowej w 2009 r. Szaro-
bure poranne niebo, zaci¹gniête kro-
pi¹cymi deszczem chmurami oraz
pogr¹¿one we mg³ach szczyty Gór
S³onnych zwiastowa³y dla przyby³ych
w Bieszczady kolejny kiepski dzieñ na

rozwijanie szybowcowych pasji. Có¿
bowiem robiæ i o jakim lataniu marzyæ,
gdy wokó³ b³oto i wilgoæ, a do tego
przejmuj¹cy wiatr posêpnie wyj¹cy
w zamar³ym na okres zimy bezlistnym
ju¿ lesie?

Tymczasem tu¿ nad chmurami, za-
ledwie kilkaset metrów nad szczytem,
wiatr halny u³o¿y³ ³agodn¹ falê, która



64 GAZETA POLITECHNIKI

pozwoli³a na d³ugie i ciekawe loty. Wi-
dzialnoœæ, tak marna przy ziemi, wyno-
si³a tu dziesi¹tki kilometrów, a œnie¿no-
bia³y, wymuskany wiatrem i s³oñcem
dywan z chmur ³¹czy³ siê na horyzoncie
z dawno niewidzianym b³êkitem.

Takie kontrasty i piêkno, w które ob-
fituje tylko przyroda, zaobserwowaæ
mo¿na jedynie podczas lotu szybow-
cem. Szybowcem, który po starcie
z górskiego szczytu wznosi siê poprzez
chmury w inny, bajkowy œwiat.

Jest kilka zaledwie miejsc w Polsce,
gdzie o tej porze roku wykonuje siê loty.
Ale tylko jedno, gdzie szybowce star-
tuj¹ bez udzia³u samolotu czy wyci¹gar-
ki i gdzie skok do œwiata nad chmura-
mi musi siê odbyæ przy wy³¹cznym

udziale pilota. Bezmiechowa pozwala,
aby robiæ to bezpiecznie, czêsto i tanio.

Akademicki Oœrodek Szybowcowy
Politechniki Rzeszowskiej w tym roku
nie zakoñczy³ sezonu. I byæ mo¿e nie
zamknie go wcale, gdy¿ równie¿ zim¹
loty bêd¹ mo¿liwe. Wiele zale¿y od po-
gody, ale tak¿e od samych zaintereso-
wanych lataniem w górach. Nie mam
¿adnych w¹tpliwoœci, by stwierdziæ, ¿e
studenci i sympatycy Bezmiechowej
zrzeszeni przy Politechnice Rzeszow-
skiej otrzymali od niej wspania³y pre-
zent - ca³oroczny, dobrze wyposa¿ony
i rokuj¹cy na przysz³oœæ oœrodek spor-
tów lotniczych. ProwadŸcie i korzy-
stajcie z niego dobrze, aby s³u¿y³ nam
i kolejnym chêtnym przez wiele lat.

Micha³ Ombach

Szybowiec w locie nad chmurami - rejon Leska.

Fot. M. Bobula

Szybowiec w locie na fali.

Fot. M. Bobula

Nieod³¹cznym elementem krajobra-
zu Podkarpacia s¹ obiekty ma³ej archi-
tektury sakralnej w postaci kapliczek,
figur przydro¿nych i krzy¿y charaktery-
stycznych dla wiary katolickiej. Te kul-
turowe znaki wiary znajduj¹ siê przy
rozstajach dróg, miedzach œródpolnych

lub granicznych, tak na odludziu, jak
i w obrêbie siedzib ludzkich. Charakte-
rystyczne dla wiejskiego i ma³omias-
teczkowego pejza¿u, urzekaj¹ swois-
tym piêknem, urod¹ formy i harmoni¹
z otaczaj¹cym krajobrazem. Ka¿dy z ta-
kich obiektów to odrêbna historia za-

klêta w drewnie, kamieniu, metalu,
a tak¿e w betonie i ¿elbecie.

Motywy fundowania kapliczek, fi-
gurek i krzy¿y by³y ró¿ne. Stanowi³y
one wyraz pamiêci o œwiêtych i patro-
nach, œwiadectwa ¿arliwej wiary, oso-
biste wotum za doznane ³aski. Stawiano

Obiekty ma³ej architektury sakralnej
na Podkarpaciu
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je w miejscach cudów i objawieñ, by³y
ochron¹ przed wszelkim z³em i niepo-
wodzeniem ¿yciowym, znakiem upa-
miêtniaj¹cym nieszczêœliwy wypadek,
pami¹tk¹ po wa¿nych wydarzeniach
w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci, elemen-
tem podzia³u przestrzeni.

Obiekty ma³ej architektury sakral-
nej w swej ró¿norodnoœci intencji s¹
przedmiotami kultu i obrzêdowoœci re-
ligijnej, ale tak¿e znakami topograficz-
nymi w terenie, pomnikami wydarzeñ
historycznych oraz odzwierciedleniem
¿ycia religijnego ludzi. Ostatnio krzy¿e
przydro¿ne upamiêtniaj¹ ofiary wypad-
ków drogowych.

Oryginaln¹ formê architektoniczn¹
kapliczek, figurek i krzy¿y otacza strefa
ukszta³towana przez cz³owieka - deko-
racyjne kute ogrodzenia, obsadzenie ro-
œlinnoœci¹ i drzewami. Wszystko to
razem tworzy niepowtarzalny koloryt
i klimat takich miejsc.

Postumentowe kapliczki graniczne
wyznacza³y dawniej granicê wsi,
spe³nia³y funkcje "po¿egnalne" i "powi-
talne", rozgraniczaj¹c obszar œwiêty dla
mieszkañców od obcej strefy. Wed³ug
wierzeñ ludowych granica jako strefa
niczyja i rozstaje dróg by³y siedliskiem
wszelkiego z³a, z³ych mocy i si³ nieczy-
stych. Dlatego najlepszym antidotum

by³o lokowanie w tych miejscach
poœwiêconych kapliczek i krzy¿y.

Kapliczki s³upowe sytuowano przy
drogach prowadz¹cych do miejscowo-
œci, aby odpêdzaæ demony chorób za-
kaŸnych. Ich lokalizacja wytycza³a
"œwiêty kr¹g" broni¹cy dan¹ miejsco-
woœæ od wszelkiego rodzaju si³ nieczys-
tych.

Kapliczki szafkowe umieszczane s¹
na pniach drzew i upamiêtniaj¹ miejsca
pochówku, m.in. powstañców narodo-
wych - "gdzie dusza rozsta³a siê
z cia³em w sposób nag³y, nie pojed-
nawszy siê z Bogiem".

Osobliw¹ grupê stanowi¹ kapliczki
z dzwoneczkami, które posiada³y
funkcjê odstraszania burz oraz grado-
bicia i informowania o nich mieszkañ-
ców. Wyznaczony cz³owiek - dzwon-
nik - w czasie nadchodz¹cej burzy
dzwoni³ w kapliczce, odpêdzaj¹c z³e
si³y. Wierzono, ¿e dŸwiêki dzwonecz-
ków maj¹ dzia³anie oczyszczaj¹ce.

W burzliwych czasach epidemii
cholery w XIX w. stawiano kapliczki
i krzy¿e w miejscach cmentarzy, które
zaznacza³y miejsca pochówku ludzi
zmar³ych na zakaŸne choroby. Miejsca
te emanuj¹ pustk¹, samotnoœci¹ i izo-
lacj¹ od siedzib ludnoœci.

Figurki Matki Boskiej fundowano
w podziêkowaniu za cudowne ocalenia
i w intencji nieustaj¹cej opieki. Z kolei
figurki œw. Floriana, patrona stra¿aków,
stawiano w intencji ochrony przed og-
niem i po¿arami.

Na znacz¹cych drzewach wieszano
obrazy Matki Boskiej Bolesnej w miej-
scach niezwyk³ych wydarzeñ, cudów
i objawieñ.

Krzy¿ trzech religii na wzgórzu obok P³w. Brossa na Zalewie Soliñskim.

Fot. P. Olejnik

Kapliczka Kibakowa zwana Kapliczk¹ Szczêœliwego Powrotu k. £opienki.

Fot. P. Olejnik
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Od czasów œredniowiecza miejsca
bitew wojennych i pochówku wal-
cz¹cych znaczono krzy¿ami. W krajo-
brazie Podkarpacia mo¿na spotkaæ wie-
le pomników, mogi³, kapliczek i krzy¿y
¿o³nierzy ró¿nych narodowoœci i wy-
znañ z czasów pierwszej wojny œwiato-
wej.

O kultowym znaczeniu kapliczek
zadecydowa³ sobór w Agda w 506 r.,
a samo s³owo kapliczka wywodzi siê
z ³aciñskiego s³owa cappa - cappella -
p³aszcz - okrycie przed z³em.

Spotykaj¹c na swej drodze obiekty
ma³ej architektury sakralnej, pamiêtaj-
my o szacunku dla lokalnych kultur. To
tak¿e nasze dziedzictwo.

Janusz R. Rak
Krzy¿ prawos³awny przy drodze do Beniowej, nieistniej¹cej ju¿ wsi w Bieszcza-
dach.

Fot. P. Olejnik

Z ca³ego serca pragniemy podziêko-
waæ wszystkim Pañstwu, którzy do-
tychczas wspierali rehabilitacjê nasze-
go synka Bruna.

Bruno w drugim miesi¹cu ¿ycia
prze¿y³ masywny wylew krwi do móz-
gu. Pomimo powsta³ych na skutek tego
zdarzenia sporych ograniczeñ, zarówno
ruchowych, jak i intelektualnych, jest
bardzo pogodny i radosny. Chcieliby-
œmy, aby tak by³o zawsze.

Dziêki Pañstwa pomocy mo¿emy
zapewniæ mu sprzêt rehabilitacyjny,
bez którego nasze ¿ycie by³oby znacz-
nie trudniejsze. W minionym roku ze
œrodków zgromadzonych na koncie
Bruna kupiliœmy rehabilitacyjny fotelik
samochodowy (na zdjêciu). Dziêki nie-
mu mo¿emy dowoziæ Bruna na co-
dzienne zajêcia rehabilitacyjne, a tak¿e
pokazywaæ mu piêkno otaczaj¹cego
nas œwiata. Obecnie jesteœmy w trakcie
zakupu kombinezonu rehabilitacyjne-
go TheraTogs. Dziêki niemu nasz sy-
nek bêdzie podlega³ ci¹g³ej stymula-
cji, której celem jest uniemo¿liwienie
przyjmowania nieprawid³owych pozy-
cji cia³a, prowadz¹cych do zwichniêæ
stawów i bolesnych przykurczy, a tak¿e

u³atwienie wykonywania æwiczeñ i in-
nych czynnoœci. ¯aden z powy¿szych
sprzêtów nie jest dofinansowywany
z NFZ ani PFRON.

Tym z Pañstwa, którzy zechc¹ tak¿e
w tym roku wesprzeæ rehabilitacjê na-
szego synka, przekazuj¹c na ten cel 1%
swojego podatku, podajemy dane Fun-
dacji, której podopiecznym jest Bruno:

Nazwa OPP:
Fundacja Dzieciom

"Zd¹¿yæ z pomoc¹",
ul. £omiañska 5,
01-685 Warszawa

Numer KRS: KRS 0000037904

Aby pieni¹dze zosta³y przekazane
na subkonto Bruna, wa¿ne jest, by w ze-
znaniu podatkowym, w czêœci INFOR-
MACJE UZUPE£NIAJ¥CE, znaj-
duj¹cej siê bezpoœrednio pod wnio-
skiem o przekazanie 1% podatku nale¿-
nego, na pozycji dotycz¹cej celu
szczegó³owego 1% wpisaæ "Marnik
Bruno (3005) leczenie i rehabilitacja".
Zaznaczenie pola Wyra¿am zgodê oz-
nacza, ¿e Urz¹d Skarbowy przeka¿e
Fundacji dane podatnika podane na
pierwszej pozycji tej czêœci formularza.

Dla tych z Pañstwa, którzy zechc¹
przekazaæ pieni¹dze na rehabilitacjê
Bruna w formie darowizny podajemy
numer jego konta w Fundacji:

FUNDACJA DZIECIOM
CENTRUM CHARYTATYWNE

Pekao S.A. I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

tytu³em: darowizna na leczenie
i rehabilitacjê Marnik Bruno

Dziêkuj¹c za nieocenion¹ pomoc,

w Nowym 2010 Roku ¿yczymy wszyst-

kim Pañstwu rodzinnego ciep³a, suk-

cesów w ¿yciu zawodowym i du¿o, du¿o

zdrowia.

Joanna i Tomasz Marnikowie

BRUNO OCZEKUJE POMOCY
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Kiedy rusz¹

zapisy na Poli-

technikê Dzie-

ciêc¹? - zapytuje GW z 15 wrzeœnia
2009 r. "Politechnika Dzieciêca to projekt
Politechniki Rzeszowskiej adresowany
do dzieci w wieku 7-12 lat. Pierwszy jej
semestr ma ruszyæ w paŸdzierniku". Zajê-
cia pilota¿owe na PD zdoby³y tak wielk¹
popularnoœæ, ¿e zarówno rodzice, jak
i dzieci z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y na
zapisanie siê na kolejny semestr. Projekt
zg³oszony zosta³ do konkursu og³oszone-
go przez Wojewódzki Urz¹d Pracy. Do
tematu GW powróci³a 29 wrzeœnia w ar-
tykule "Zapisz dziecko na politechnikê".
Zapisy prowadzone by³y tylko na jeden
semestr (150 miejsc). Celem PD jest zain-
teresowanie nauk¹ i technik¹ od najm³od-
szych lat. "120 dodatkowych miejsc na
Politechnice Dzieciêcej" to kolejny arty-
ku³ w GW z 6 paŸdziernika 2009 r., z któ-
rego dowiadujemy siê, ¿e z powodu o-
gromnego zainteresowania (680 zg³o-
szeñ) uruchomiono zajêcia dla drugiej
120-osobowej grupy na identycznych za-
sadach. Inne tylko bêd¹ terminy zajêæ -
czytamy. Tymczasem projekt zg³oszony
do konkursu o œrodki unijne nadal jest
w trakcie oceny merytorycznej.

* * *
Rzeszowskie uczelnie inwestuj¹

z rozmachem - informuje GW z 17
wrzeœnia 2009 r. "Politechnika inwestuje
nie tylko w lotnictwo. Swoje inwestycje
za œrodki unijne zaczyna od budowy Re-
gionalnego Centrum Dydaktyczno-Kon-
ferencyjnego i Biblioteczno-Administra-
cyjnego, którego wartoœæ wyniesie
83 mln z³". To niejedyny projekt realizo-
wany w Politechnice. Projekt wartoœci
40 mln z³ realizowaæ bêdzie OKL, za
ponad 70 mln z³ rozbudowana zostanie
zaœ infrastruktura naukowo-badawcza,
o czym informowaliœmy w numerze
10-11/2009 GP.

* * *
Takie ³adne nasze Podkarpacie - czy-

tamy w GW z 2 paŸdziernika 2009 r.
"Urz¹d Marsza³kowski zamówi³ spot,

który formalnie ma pokazywaæ, jak
wygl¹da realizacja programu unijnego
w naszym regionie" - czytamy. GW infor-
muje, ¿e spot pokazuje region jako nowo-
czesny i akademicki. Nie brakuje w nim
przedstawienia pierwszej w Polsce in-
nowacyjnej produkcji nanomateria³ów
w³ókienniczych, jak i informacji o budo-
wie laboratoriów przy Politechnice oraz
kszta³ceniu pilotów.

* * *
Studenci oceniaj¹ uczelnie - czytamy

w GW z 22 paŸdziernika 2009 r. "Czy
wyk³adowca prowadz¹cy nudne zajêcia
mo¿e straciæ pracê? Niestety dla wy-
k³adowcy, odpowiedŸ brzmi: tak". Na
³amach GW czytelnicy dowiaduj¹ siê, jak
na uczelniach dzia³a mechanizm oceny
pracy nauczycieli akademickich przez
studentów. "Na Politechnice Rzeszow-
skiej prowadzone s¹ tak¿e hospitacje,
czyli wizytacje profesorów na zajêciach
u m³odszych kolegów, a od ostatniego
roku tak¿e badania poziomu satysfakcji
absolwentów".

* * *
Batalia o finansowanie szkolnictwa

wy¿szego - czytamy w GW z 29 paŸdzier-
nika 2009 r. "Przysz³e pokolenia nie wy-
bacz¹ nam dopuszczenia do komercjali-
zacji szkolnictwa wy¿szego w Polsce -
uwa¿a prof. Andrzej Sobkowiak, rektor
Politechniki Rzeszowskiej, polemizuj¹c
z tezami prof. Tadeusza Pomianka zawar-
tymi w artykule "Batalia o jakoœæ nauki
i edukacji polskiej", wskazuj¹cymi na
funkcjonowanie szkó³ prywatnych i ich
znaczenie w obszarze szkolnictwa wy¿-
szego." Nie podzielaj¹c zawartych w te-
zach pogl¹dów, prof. A. Sobkowiak
stwierdza w konkluzji m.in.: "Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e reforma szkolnictwa
wy¿szego jest potrzebna. Ale nie mo¿e
polegaæ na finansowaniu szkó³ prywat-
nych. Potrzebne jest przede wszystkim
rygorystyczne wprowadzenie jednoetato-
woœci. Poza tym nale¿y m.in. umo¿liwiæ
prowadzenie bardziej elastycznej polity-
ki kadrowej, u³atwiæ procedury przetar-
gowe przy zakupie aparatury naukowo-
-badawczej, stworzyæ system zachê-

caj¹cy przedsiêbiorstwa do inwestowania
w badania naukowe".

* * *
Kadra musi byæ wzorem - czytamy

w GW z 30 paŸdziernika 2009 r. "Student
jest wartoœci¹ najcenniejsz¹ dla uczelni.
Wa¿ne jest dla nas to, co wyniesie ze stu-
diów, jak¹ opiniê ma w œrodowisku aka-
demickim. Bo ¿adna reklama nic nie
zmieni, gdy opinia kr¹¿¹ca w œrodowisku
bêdzie inna" - mówi na ³amach GW pro-
rektor ds. kszta³cenia PRz prof. Leszek
WoŸniak, reaguj¹c na krytyczne opinie
studentów nt. zagadnieñ dydaktycznych.

* * *
Politechnika spokojna - czytamy

w GW z 3 listopada 2009 r. "Politechnika
Rzeszowska ju¿ nie musi siê martwiæ,
sk¹d wzi¹æ ponad 22 mln z³ na tzw.
wk³ad w³asny do potê¿nych inwestycji fi-
nansowanych ze œrodków unijnych.
Mamy ju¿ zapewnienie z Ministerstwa
Finansów, ¿e wszystkie potrzebne pie-
ni¹dze dostaniemy - mówi prof. Andrzej
Sobkowiak, rektor PRz". Uczelnia przy-
gotowuje siê do realizacji 4 projektów ze
œrodków unijnych. Z programów pomo-
cowych otrzyma ponad 250 mln z³ -
wczeœniej jednak musi mieæ tzw. wk³ad
w³asny - 22,6 mln z³.

* * *
Szósty doktor honoris causa - infor-

muje GW z 20 listopada 2009 r. "Uhono-
rowany zosta³ prof. Krzysztof Ku-
rzyd³owski z Wydzia³u In¿ynierii Mate-
ria³owej Politechniki Warszawskiej, wy-
bitny naukowiec specjalizuj¹cy siê w in-
¿ynierii materia³owej, jednej z najbar-
dziej intensywnie rozwijaj¹cych siê obe-
cnie dziedzin nauki". Wydarzeniu temu
poœwiêcone s¹ str. 2-10 GP.

* * *
Studenci walcz¹ o OKL - informuje

GW z 27 listopada 2009 r. "W tak trudnej
sytuacji Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej jeszcze nie
by³. Jego deficyt wynosi 1,4 mld z³. Do
akcji wkroczyli studenci, którzy do walki
o zwiêkszenie œrodków na OKL anga¿uj¹
polityków". O spotkaniu studentów
z pos³ank¹ na Sejm Krystyn¹ Skow-
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roñsk¹ donosi³a te¿ GW z 30 listopada
2009 r. w artykule pt. "Pieniêdzy wiêcej
i chêtnych te¿". Œrodki, z których do nie-
dawna korzysta³ tylko OKL, dzielone s¹
obecnie pomiêdzy OKL a PWSZ
w Che³mie. Sugestia studentów skiero-
wana do polityków dotyczy³a podjêcia
starañ w zakresie zmiany algorytmu fi-
nansowania  kszta³cenia  lotniczego.  Do
zagadnienia nawi¹za³y te¿ Nowiny
1 grudnia w artykule "Nie podcinajcie
nam skrzyde³".

* * *
Kretynizm do potêgi - pisz¹ SN

z 4 grudnia 2009 r., s³usznie zauwa¿aj¹c
bezsens dzia³ania niektórych regulacji
prawnych: "Okazuje siê, ¿e przeszkod¹
nie do pokonania na drodze do kupna
100 g odczynnika jest ustawa o zamówie-
niach publicznych. Mia³a byæ ona g³ów-
nym orê¿em w walce z korupcj¹, co bar-
dzo szybko okaza³o siê fikcj¹, natomiast
hamuje bardzo wiele spraw i decyzji, któ-
re trzeba szybko podj¹æ. A w przypadku
badañ naukowych czêsto je unicestwia,
jak w historii pani doktor z PRz".

* * *
Ka¿dy pretekst dobry do odwo³ania -

czytamy w GW z 4 grudnia 2009 r. "Wiel-
kie inwestycje rzeszowskich uczelni fi-
nansowane ze œrodków unijnych nie
mog¹ siê rozpocz¹æ, bo opóŸniaj¹ je
ci¹gn¹ce siê w nieskoñczonoœæ procedu-
ry odwo³awcze". Sprawa dotyczy prote-
stu firm, wniesionego do przetargu na bu-
dowê Regionalnego Centrum Dydak-
tyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-
-Administracyjnego. Do przetargu roz-
poczêtego 5 czerwca 2009 r. przyst¹pi³y
22 firmy. Najlepsz¹ ofertê przedstawi³a
SKANSKA i ostatecznie ona przystêpuje
do budowy Centrum. Protest jednak po-
wa¿nie wyd³u¿y³ czas realizacji inwesty-
cji i wp³yn¹³ na zwiêkszenie jej kosztów.

W Akade-

mickim Oœrod-

ku Szybowco-

wym Politech-

niki Rzeszowskiej w Bezmiechowej k.

Leska otwarto w sobotê Oœrodek Szko-

lenia Lotniczego - takim tytu³em infor-
muje NDz z 7 wrzeœnia 2009 r. o zmia-
nach strukturalnych w AOS. "Po otrzy-
maniu certyfikatu Urzêdu Lotnictwa Cy-

wilnego, rzeszowska uczelnia jest
pierwsz¹, która posiada takie uprawnie-
nie i mo¿e samodzielnie organizowaæ
kursy szybowcowe". Wydarzenie odno-
towa³y te¿ SN z 7 wrzeœnia 2009 r.: "Ko-
lejne otwarcie góry szybowników" oraz
ogólnopolska i regionalna TVP.

Brakuje

pieniêdzy na

szkolenie pilo-

tów - informuj¹
N z 7 wrzeœnia 2009 r. Sukcesem dla PRz
jest przyznanie przez Urz¹d Lotnictwa
Cywilnego certyfikatu dla Oœrodka
w Bezmiechowej. Problemem jest nato-
miast niedobór œrodków na szkolenie pi-
lotów, przekazywanych przez Minister-
stwo Infrastruktury. Na planowane 3,8
mln uczelnia otrzyma³a o 1,2 mln z³
mniej. Temat poruszy³a tak¿e GW
z 4 wrzeœnia 2009 r. w artykule "Gdzie
znaleŸæ pieni¹dze na kszta³cenie studen-
tów pilota¿u".

* * *
Tym modelem chcemy wygraæ mi-

strzostwa - czytamy w N z 10 wrzeœnia
2009 r. "26 i 27 wrzeœnia na miêdzyuczel-
nianych zawodach zaprezentuj¹ siê rze-
szowianie oraz ekipy z politechnik: war-
szawskiej, bia³ostockiej, poznañskiej
i wroc³awskiej". To informacja o pasji
i pracach studentów lotnictwa i kosmo-
nautyki ze Studenckiego Ko³a Naukowe-
go Lotników na WBMiL, startuj¹cych
w tych zawodach od 4 lat. W Bezmiecho-
wej pokazali bezza³ogowy samolot ste-
rowany z ziemi drog¹ radiow¹ i zdobyli
pierwsze miejsce. O tym, ¿e s¹ najlepsi
w kraju, poinformowa³y N 29 wrzeœnia -
artyku³ nosi tytu³ "Gacek i Wiewiór wyla-
tali z³oto" (vide "Gazeta Politechniki" nr
10-11/2009).

* * *
Salon maturzystów na politechnice -

informuj¹ N z 22 wrzeœnia 2009 r. "Przy-
jedzie ok. 13 tys. uczniów klas matural-
nych". Impreza odbywa³a siê po raz drugi
w Rzeszowie i tako¿ w obiektach Poli-
techniki. Organizatorem akcji jest mie-
siêcznik "Perspektywy". Podobne impre-
zy mia³y miejsce w 17 innych miastach
Polski. Zainteresowanie imprez¹ by³o
bardzo du¿e, m.in. ze wzglêdu na wpro-
wadzenie zmian w egzaminie matural-

nym i obowi¹zku zdania matematyki.
Temu zagadnieniu GW z 25 wrzeœnia
2009 r. poœwiêci³a artyku³ pt. "Pod ha-
s³em obowi¹zkowej matematyki".

* * *
Kadry in¿ynierskie dla Doliny Lotni-

czej - informuj¹ N z 2-4 paŸdziernika
2009 r. "Politechnika Rzeszowska im. Ig-
nacego £ukasiewicza wystartowa³a w na-
szym konkursie z produktem o nazwie:
Szkolenie kadr in¿ynierskich dla potrzeb
Doliny Lotniczej" - czytamy. W rozmo-
wie z prodziekanem WBMiL dr. in¿.
E. Rejmanem N informuj¹ o wysokiej ja-
koœci kszta³cenia na ww. wydziale i do-
brych perspektywach pracy absolwen-
tów. O konkursie informowa³y N z 10
wrzeœnia 2009 r. w artykule "Firma
z G³ogowa liderem w g³osowaniu". Naj-
popularniejszy produkt Podkarpacia wy-
bior¹ czytelnicy Nowin.

* * *
Dobre, smaczne, podkarpackie - in-

formuj¹ N z 23-25 paŸdziernika 2009 r.
Po raz szósty przyznany zosta³ "Znak ja-
koœci Nowin" produktom i us³ugom,
które powstaj¹ w naszym regionie.
W pierwszej trójce VI edycji konkursu
"Nasze Dobre Podkarpackie" nagrodzo-
ny zosta³ program kszta³cenia in¿ynierów
proponowany przez Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa PRz.

* * *
Badaj¹ ³opatki turbiny silnika samo-

lotu - informuj¹ N z 15 grudnia 2009 r.
"Politechnika Rzeszowska podpisa³a
umowê o wspó³pracy z Uniwersytetem
Œl¹skim i WSK "PZL-Rzeszów". Ocena
czêœci silników nara¿onych na najwy¿sze
temperatury, czyli monokrystalicznych
³opatek turbiny - to jedno z zadañ stawia-
nych przed naukowcami" - czytamy. Wy-
darzenie odnotowa³y te¿ GW z 15 grud-
nia w artykule "Bo nam ci¹gle za ma³o"
i SN z 16 grudnia - "Uczelnie i przemys³
³¹cz¹ si³y". O podpisaniu umowy pisze-
my na str. 18 GP.

* * *
Dla kogo studia zagraniczne - zapy-

tuj¹ N z 2 grudnia 2009 r. "Dziêki progra-
mowi Erasmus, Politechnika Rzeszow-
ska podpisa³a umowy z 42 uczelniami
z 19 krajów" - czytamy. Uczelnia w ww.
programie uczestniczy od 1998 r. Rekru-
tacja na wyjazd do uczelni objêtej progra-
mem odbywa siê na II roku studiów. Na-
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bór na przysz³y rok akademicki koñczy
siê 31 marca br. - informacje na ten temat
mo¿na uzyskaæ w Dziale Wspó³pracy
z Zagranic¹ PRz.

* * *
S¹ pieni¹dze dla pilotów - informuj¹

N z 3 grudnia 2009 r. "O 1,3 mln z³
wiêksza bêdzie dotacja na kszta³cenie pi-
lotów - zdecydowa³a wczoraj Sejmowa
Komisja Finansów Publicznych". Popra-
wka zg³oszona przez pos³ów PO do pro-
jektu ustawy bud¿etowej na 2010 r. nie
okreœla jednak, jaka pula przypadnie Po-
litechnice. Temat poruszy³a tak¿e GW
z 3 grudnia w artykule "Krok bli¿ej do
wy¿szej dotacji", w którym prorektor ds.
rozwoju prof. Marek Orkisz mówi:
"Chcielibyœmy, aby przy podziale œrod-
ków uwzglêdniano nie tylko to, ilu stu-
dentów uczelnia kszta³ci, ale te¿ czy ma
swój oœrodek kszta³cenia, jakim sprzêtem
i kadr¹ dysponuje".

* * *
Studenci zrobi¹ prezenty - informuj¹

N z 5 grudnia 2009 r. "Studenci Politech-
niki Rzeszowskiej organizuj¹ miko³ajki.
Za zebrane podczas akcji charytatywnej
datki zrobi¹ prezenty dla dzieci z Domu
Dziecka w Wolicy" - czytamy. O studen-
ckiej akcji miko³ajkowej szerzej na str.
57 GP.

* * *
Nagroda za œpiewany wyk³ad - infor-

muj¹ SN z 16 grudnia 2009 r. "Prof. Le-
szek WoŸniak, prorektor ds. kszta³cenia
Politechniki Rzeszowskiej, odebra³
wczoraj w Warszawie nagrodê dla "Po-
pularyzatora nauki", m.in. za wyk³ad,
który… wyœpiewa³. O wyró¿nieniu prof.
L. WoŸniaka informowa³y te¿ 18 grudnia
SN: "Profesor, który œpiewa" i 17 grudnia
GW: "Kryszta³owa statuetka dla œpie-
waj¹cego profesora" (vide str. 27 GP).

* * *
Nagrody dla najlepszych studentów -

informuj¹ N z 18 grudnia 2009 r.
"Fundacja Rozwoju Politechniki Rze-
szowskiej po raz szósty przyzna³a
najlepszym absolwentom medale "Pri-
mus Inter Pares", co odnotowa³a tak¿e GP
na str. 16 niniejszego wydania.

Co ka¿dy

m a t u r z y s t a

wiedzieæ po-

winien - czyta-
my w SN z 17 wrzeœnia 2009 r. W rozmo-
wie z JM Rektorem prof. A. Sobkowia-
kiem SN informuj¹ o organizowanym po
raz drugi w PRz w dniach 24-25 wrzeœnia
2009 r. Rzeszowskim Salonie Maturzy-
stów. Zachêcaj¹c do studiowania w na-
szej uczelni, JM Rektor wyra¿a przeko-
nanie, ¿e "Politechnika bêdzie uczelni¹,
która pomo¿e m³odym ludziom realizo-
waæ najœmielsze plany". Nie bez znacze-
nia pozostaje fakt, ¿e w sektorze gospo-
darki roœnie zapotrzebowanie na in¿ynie-
rów, a tak¿e to, ¿e mog¹ tu studiowaæ na 8
kierunkach zamawianych, pobieraj¹c
wysokie stypendia.

* * *
Zostañ studentem w wieku 7 lat - czy-

tamy w SN z 30 wrzeœnia 2009 r. "Jest
o co walczyæ, bo zajêcia w ramach Poli-
techniki Dzieciêcej w pierwszym seme-
strze bêd¹ bezp³atne. A tematyka zajêæ
zapowiada siê interesuj¹co". O rekrutacji
informowa³y te¿ N z 29 wrzeœnia w arty-
kule pt. "Po co myszo³owy na lotni-
skach". Zainteresowanie zajêciami prze-
sz³o oczekiwania organizatorów, o czym
informowa³a tak¿e GW z 2 paŸdziernika -
"Politechnika oblê¿ona przez… dzieci".
O pierwszych zajêciach na uruchomionej
10 paŸdziernika PD pisa³y SN 12 paŸ-
dziernika 2009 r.: "Dzieci dosta³y indek-
sy", oraz GW z 12 paŸdziernika: "Sk¹d
samolot wie, dok¹d leci?" i Nowiny w in-
formacji "Ruszy³a Politechnika Dzieciê-
ca". Szerszy artyku³ na ww. temat, pt.
"Politechnika dla ch³opczyka i dziew-
czynki" ukaza³ siê w SN 20 paŸdziernika.
Wydarzenie odnotowa³o równie¿ Echo
Rzeszowa nr 11/2009.

* * *
Certyfikaty w Politechnice - infor-

muj¹ SN z 5 paŸdziernika 2009 r. "Oœro-
dek Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej mo¿e siê pochwaliæ 2 pre-
sti¿owymi certyfikatami. S¹ to: certyfikat
dla organizacji obs³ugowej oraz certyfi-
kat dla organizacji zarz¹dzaj¹cej ci¹g³¹
zdolnoœci¹ do lotu" - czytamy. Certyfika-
ty zosta³y wrêczone JM Rektorowi PRz
przez wiceprezesa ULC na inauguracji
roku akademickiego. O wydarzeniu in-

formowa³a te¿ GW z 3 paŸdziernika w ar-
tykule pt. "Nowe certyfikaty dla Politech-
niki" oraz N z 5 paŸdziernika - "Politech-
nika zainaugurowa³a nowy rok akade-
micki".

* * *
Dyplom ma byæ przepustk¹ do karie-

ry - czytamy w SN z 28 paŸdziernika
2009 r. "Tematyka studiów, rozwijanie
w³asnych zainteresowañ i poziom na-
uczania, takimi sprawami kieruj¹ siê naj-
czêœciej podkarpaccy maturzyœci przy
wyborze wy¿szej uczelni - wynika z ba-
dañ. Wy¿sze wykszta³cenie jest postrze-
gane jako sposób na wysokie zarobki
i ³atwiejsze ¿ycie" - czytamy. Na temat
wyboru kierunku studiów wypowiedzia³
siê m.in. student "elektroniki i telekomu-
nikacji" PRz, uzasadniaj¹c wybór nie tyl-
ko w³asnymi zainteresowaniami, ale te¿
zapotrzebowaniem firm na absolwentów
tego kierunku.

* * *
Uczelnie i przemys³ ³¹cz¹ si³y – infor-

muj¹ SN z 16 grudnia 2009 r. "Aby polscy
in¿ynierowie potrafili konstruowaæ no-
woczesne silniki lotnicze" - czytamy
w podtytule. W tym celu pomiêdzy PRz,
Uniwersytetem Œl¹skim i WSK "PZL-
-Rzeszów" podpisana zosta³a umowa
o wspó³pracy naukowo-badawczej,
o czym piszemy na str. 18 GP. Wydarze-
nie odnotowa³y te¿: GW z 15 grudnia -
"Bo nam ci¹gle ma³o" i N z 15 grudnia
w artykule "Badaj¹ ³opatki turbiny silnika
samolotu".

* * *
Nowoczesne centrum politechniki –

czytamy w SN z 16 grudnia 2009 r. „Am-
fiteatralna aula dla 400 studentów z du¿¹
scen¹, a na zapleczu natryski, laboratoria
naukowe, biblioteka techniczna i pod-
ziemny parking - to wszystko powstanie
w ramach Regionalnego Centrum Dy-
daktyczno-Konferencyjnego i Biblio-
teczno-Administracyjnego Politechniki
Rzeszowskiej” - czytamy. Na budowê
Centrum podpisana zosta³a umowa po-
miêdzy Politechnik¹ a firm¹ SKANSKA,
o czym informowa³y tak¿e 16 grudnia N
w artykule "Nowoczesne centrum za
ponad 83 miliony" i GW - "Nowe cen-
trum dla Politechniki stanie za 18 miesiê-
cy" (vide str. 21-23 GP).

Opracowanie
Marta Olejnik
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27 listopada 2009 r. odby³a siê
w klubie pierwsza impreza w stylu
funk/oldschool/rap. Na gramofonach
zagra³ Pepel, a na parkiecie specjalnie
dla Was pokaz tañca breakdance wyko-
na³a grupa Wtaha Bkreakers.

Zmieni³a siê równie¿
ramówka imprez

cyklicznie
odbywaj¹cych siê

w klubie.

o WTORKI: Mix Hits - gramy: dan-
ce, house, r`n`b`

o CZWARTKI: Lady`s Night 60/90
- zabawa przy muzyce: latino,
rock&roll, dance + polskie hity

o NIEDZIELE: Kicz Party - tanecz-
ne klimaty disco polo

2 grudnia 2009 r. mieliœmy przy-
jemnoœæ goœciæ w klubie goœcia z USA,
znanego w Europie zachodniej oraz
USA gitarzystê bluesowo-rockowego -

Tylko w klubie PLUS!!!

Chaza de Paolo - goœæ z USA.

Fot. w³asna

Miko³ajkowy koncert zespo³u RUTHEFORT .

Fot. w³asna

Krystian Herba - uczestnik programu
“Mam Talent”.

Fot. w³asna

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!
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Chaza de Paolo. Na swojej drugiej tra-
sie koncertowej w Polsce Chaz wy-
st¹pi³ z zespo³em w sk³adzie: £ukasz
Gorczyca, Tomek Dominik. Zespó³
promowa³ najnowszy album "Bluesto-
pia".

* * *
4 grudnia œciany PLUSA zatrzês³y

siê od rytmów mocnego rocka, na
miko³ajkowym koncercie zagrali dla
Was: RUTHEFORT, MASTEMEY,
oraz OCTAVUS OMEN.

* * *
11 grudnia w klubie odby³ siê kon-

cert charytatywny "Dla Renaty" -
27-latki chorej na mukowiscydozê. Dla
Renaty jedyn¹ szans¹ jest przeszczep
p³uc w Wiedniu. Kwota potrzebna do
tego, by mog³a ¿yæ, wynosi ponad 120
tys. euro. Na koncercie wyst¹pi³y takie
zespo³y, jak: Kruki, Jahfahrai oraz
Wañka Wstañka.

Podczas koncertu odby³y siê licyta-
cje zdjêæ, p³yt i plakatów z autografami
oraz innych cennych przedmiotów.
Mo¿na by³o m.in. wylicytowaæ koszul-
kê Krystiana Herby, w której wyst¹pi³
podczas programu "Mam Talent". Kry-
stian nie tylko, ¿e pojawi³ siê na koncer-

cie, ale wraz z zespo³em Kruki zaœpie-
wa³ piosenkê. By³ to jego pierwszy
publiczny wystêp w roli wokalisty J.
Atmosfera by³a fantastyczna, niech
¿a³uj¹ Ci, których zabrak³o na koncer-
cie.

* * *
To jeszcze nie koniec atrakcji, wiê-

cej dowiecie siê na www.klubplus.pl.

Z a p r a s z a m y !!!

Tadeusz Miko³owicz

Wañka Wstañka podczas koncertu “Dla Renaty”.

Fot. w³asna

Trochê wiêcej o SPORcie

XXXIII Turniej Tenisa Sto³owego

Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych
naszej uczelni, przy wspó³pracy ze Stu-
dium Wychowania Fizycznego i Sportu
oraz Klubu Uczelnianego Akademic-
kiego Zwi¹zku Sportowego, w dniu
6 grudnia 2009 r. zorganizowa³a
XXXIII Turniej Tenisa Sto³owego
o Mistrzostwo Pracowników Politech-
niki Rzeszowskiej na 2009 r. Zawody,
w których bra³o udzia³ 14 pracowni-
ków, odby³y siê w hali sportowej Cen-
trum Dydaktyczno-Sportowego PRz.

Po emocjonuj¹cych pojedynkach,
rozegranych systemem "ka¿dy z ka¿-
dym", tytu³ mistrzowski na 2009 r. wy-
walczy³ ponownie mgr Grzegorz Men-

tel, pracownik Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu.

Nad prawid³owym przebiegiem tur-
nieju jako sêdzia g³ówny czuwa³ trener
mgr Tadeusz Czu³no, a po zakoñczeniu
turnieju zwyciêzcom wrêczono nagro-
dy i dyplomy.

Organizatorzy serdecznie zapra-
szaj¹ wszystkich pracowników uczelni
do liczniejszego udzia³u w przysz³o-
rocznych zawodach - sport to nie tylko
rywalizacja, ale przede wszystkim
zdrowie, zabawa i mile spêdzony czas.

W³odzimierz  Ptak

PIERWSZA SZÓSTKA

1. Mentel  Grzegorz - WZiM
2. Kie³basa  Zbigniew - WBiIŒ
3. Gawlik Witold - Administra-

cja
4. Lis Andrzej - Obs³uga
5. Piejko Krzysztof - WMiFS
6. Podulka Sylwester -  WBiIŒ
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Sukcesy rzeszowskich uczelni
W pó³finale Akademickich Mi-

strzostw Polski w tenisie sto³owym
rozegranym  w  dniach  12-14  grudnia
2009 r. w Krakowie triumfowa³y dru¿y-
ny rzeszowskie. Wœród 14 dru¿yn ¿eñ-
skich zwyciê¿y³a dru¿yna Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, która gra³a
w sk³adzie: Izabela Kordyœ, Ewelina
Wojdy³a (obie KKTS Krosno), Kata-
rzyna Kubas i Magdalena Kawalec
(obie Brzostowianka). Opiekunem by³

Zbigniew Sarna. W gronie 21 dru¿yn
mêskich bezkonkurencyjni byli studen-
ci Politechniki Rzeszowskiej, na co
dzieñ graj¹cy w ekstraklasowym zespo-
le BAÆ-POL CASH&CARRY AZS
Politechnika Rzeszów. Podopieczni
trenera Tadeusza Czu³ny rozgromili
wszystkich rywali po 3:0, a pierwszego
seta stracili dopiero w pojedynku
fina³owym z Uniwersytetem Pedago-
gicznym z Krakowa.

Z innych dru¿yn podkarpackich
w kategorii kobiet, PWSZ Krosno
zajê³a 12 pozycjê. Mêska dru¿yna UR
znalaz³a siê na 6 miejscu, a PWSZ Kro-
sno na miejscu 15. Fina³ AMP odbêdzie
siê 27-29 stycznia 2010 r. w Cieszynie
i wyst¹pi¹ w nim obydwa zwyciêskie
zespo³y.

Tadeusz Czu³no

Dobry wystêp Lewandowskiego
W Zawierciu 19 i 20 grudnia 2009 r.

rywalizowali najlepsi polscy ping-
pongiœci. W gronie 40 najlepszych
tenisistek i tenisistów sto³owych wy-
st¹pi³y 3 zawodniczki i 4 zawodników
z Podkarpacia.

Wœród pañ najwy¿sz¹ lokatê wy-
walczy³a Kinga Stefañska, która dziêki
nieobecnoœci juniorek Magdaleny
Szczerkowskiej i Klaudii Kusiñskiej
(gra³y w MŒ juniorów) awansowa³a od
razu do fina³owej 16. Tam wygra³a
pierwsz¹ grê z Monik¹ Perzyn¹ (Stella
Gniezno) 4:1, ale przegra³a æwieræfina³

z Antonin¹ Szymañsk¹ (Bronowianka
Kraków) 2:4 i zajê³a ostatecznie miejs-
ce w przedziale 5-8.

Jej kole¿anka klubowa z KTS Tar-
nobrzeg Magda Sikorska wygra³a gru-
pê eliminacyjn¹, a w turnieju g³ównym
uleg³a 2:4 Darii £uczakowskiej (AZS
UE Wroc³aw), potem pokona³a 4:0
Martê Smêtek (Gorzovia) i przegra³a
1:4 z Ann¹ Jant¹-Lipiñsk¹ (AZS UE),
zajmuj¹c ostatecznie miejsce 11-12.

Trzecia z naszych zawodniczek -
Ewelina Wojdy³a (KKTS Krosno),
zajê³a 3. miejsce w grupie eliminacyj-

nej z jednym zwyciêstwem. W turnieju
pocieszenia wygra³a jedn¹ grê i jedn¹
przegra³a, zajmuj¹c miejsce 25-28.

W gronie mê¿czyzn najlepiej spisa³
siê Tomasz Lewandowski (BAÆ-POL
CASH&CARRY AZS Politechnika
Rzeszów), który zaj¹³ miejsce 3-4, ule-
gaj¹c w pó³finale Patrykowi Chojnow-
skiemu (Ostróda) 2:4. Wczeœniej, po
3 zwyciêstwach grupowych, pokona³
w turnieju g³ównym Krzysztofa Kacz-
marka (Trzebinia) 4:2 i w æwieræfinale
swego kolegê klubowego Paw³a
Chmiela 4:1. Pawe³ te¿ odniós³ komplet
zwyciêstw w grupie eliminacyjnej,
a w drodze do æwieræfina³u pokona³ 4:3
Jaros³awa Tomickiego (Miechowice),
zajmuj¹c tym samym miejsce 5-8. Jego
brat Piotr tak¿e wygra³ grupê elimina-
cyjn¹ (z dwoma zwyciêstwami i po-
ra¿k¹), w turnieju g³ównym przegra³
zaœ z Jakubem Kosowskim (Niemcy)
0:4 i z Mateuszem Go³êbiowskim (Gru-
dzi¹dz) 1:4, zajmuj¹c miejsce 13-16.
Czwarty z akademików Alan Woœ
w grupie wygra³ tylko 1 pojedynek,
w turnieju pocieszenia przegra³ z Bo-
gus³awem Koszykiem (Górki Notec-
kie) 2:3 i skreczowa³ w ostatnim
pojedynku, co da³o mu miejsce 29-32.
II Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyj-
ny wygrali Xu Jie (Nadarzyn) i Patryk
Chojnowski (Ostróda).

Tadeusz Czu³noOd lewej stoj¹: Pawe³ Chmiel, Piotr Chmiel, Alan Woœ oraz Tomasz Lewandowski.

Fot. Archiwum AZS

Trochê wiêcej o SPORcie
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dla pracowników PRz w 2010 roku

Lp. Trasa wycieczki Termin Liczba dni

1 Zakopane i okolice od 13.02 do 16.02.2010 r. 4

2 Krynica i okolice od 18.02 do 21.02.2010 r. 4

3 Zakopane i okolice od 29.04 do 03.05.2010 r. 5

4 Licheñ, Czêstochowa od 29.04 do 03.05.2010 r. 5

5 Rymanów i okolice od 11.06 do 13.06.2010 r. 3

6 Chorwacja  (objazdowa) od 26.06 do 03.07.2010 r. 8

7 Wroc³aw - (Praga - 3 dni) od 20.07 do 25.07.2010 r. 6

8 Gdañsk, Gdynia, Sopot od 21.08 do 27.08.2010 r. 7

9 Ukraina - Kresy Wschodnie od 25.08 do 29.08.2010 r. 5

10 W³ochy (objazdowa) od 28.08. do 04.09.2009 r. 8

11 Zakopane i okolice od 09.09 do 12.09.2010 r. 4

12 Bratys³awa, Wiedeñ, Budapeszt od 22.09 do 26.09.2010 r. 5

13 Bieszczady od 09.10 do 10.10.2010 r. 2

14 Rymanów i okolice od 19.10 do 21.10.2010 r. 3

15 Wycieczki jednodniowe do uzgodnienia -

16 Wycieczki wydzia³owe do uzgodnienia -

U W A G A:

Terminy i trasy wycieczek mog¹
ulec zmianie. Rezygnacjê z wycieczki
nale¿y zg³osiæ co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem - w przypadku
niedotrzymania ww. terminu pracow-
nik musi siê liczyæ ze strat¹ wniesionej
op³aty.

Rezerwacje telefoniczne nie bêd¹
przyjmowane.

Politechnika zwraca siê z proœb¹ do
biur turystycznych o przesy³anie ofert
na ww. wycieczki krajowe na 3 mie-
si¹ce przed terminem wyjazdu, a na
4 miesi¹ce przed terminem w przypad-
ku wycieczek zagranicznych.

ADRES:
Politechnika Rzeszowska

ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

bud. A, pokój 53

Ma³gorzata £atka

WYCIECZKI

Wêdrówki po naszych Tatrach ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem.

Fot. M. Misiakiewicz
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AKADEMICKIE RADIO CENTRUM
PROWADZI NABÓR

PRACOWNIKÓW DO BIURA
PROMOCJI I REKLAMY

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY
O KONTAKT Z REDAKCJ¥

praca@radiocentrum.pl
Rzeszów - ul. Akademicka 6 - DS. Ikar

(zatrudnienie na umowê akwizycji reklamy
- wynagrodzenie prowizyjne)

AKADEMICKIE RADIO CENTRUM
PROWADZI NABÓR NA STANOWISKA:

o PREZENTER
o REPORTER

o REALIZATOR D�WIÊKU

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY
O KONTAKT Z REDAKCJ¥

praca@radiocentrum.pl
Rzeszów - ul. Akademicka 6 - DS. Ikar

(praca ma charakter spo³eczny
i nie obejmuje wynagrodzenia)

31 grudnia 1994 roku po raz pierwszy na falach eteru
pojawi³o siê Akademickie Radio Centrum

Jesteœmy
z Wami!

15 LAT
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PROMOCJE, NAGRODY, MEDALE 2009PROMOCJE, NAGRODY, MEDALE 2009

Prezydium Senatu PRz. Promotor L. Ziemiañski przedstawia doktorów WBiIŒ.

Gratulacje JM Rektora z tytu³u nominacji 
profesorskiej A. Koz³owskiego i P. Króla. Odznaczeni w towarzystwie wojewody M. Karapyty.

“Primus Inter Pares” dla najlepszych. Œwi¹teczne ¿yczenia od Pana Wojewody. 

Fot. M. Misiakiewicz

(vide str. 16-17)17 grudnia 2009 r.

Wypromowani doktorzy.
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Br¹zowy medal w Pucharze Polski w si³owaniu na rêce wywalczy³ student II roku 
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej - Dawid Groch. Dawid 
dokona³ tego lew¹ rêk¹. W rywalizacji rêki prawej uplasowa³ siê na 5 pozycji. Zawody 
odby³y siê 27-28 listopada 2009 r. w Stargardzie Szczeciñskim.

Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej by³ w 2009 r. organizatorem 
Akademickich Mistrzostw Podkarpacia w futsalu kobiet i mê¿czyzn, odpowiednio 6 i 12 
grudnia ub.r. Nasze dru¿yny pokona³y w grupie Kolegium Nauczycielskie i PWSW 

z Przemyœla 3:0 i 8:1 oraz zremi- 
sowa³y z UR 1:1. W pó³finale  
przegra³y z PWZS Krosno i w wal-
ce o br¹zowy medal uleg³y w rzu-
tach karnych 4:5 (1:1) z PWSZ 
z Jaros³awia. Trochê lepiej spisa³a 
siê tydzieñ póŸniej mêska dru¿yna 
naszej uczelni. W grupie ch³opcy 
pokonali PWSZ i ZKN z Tar-
nobrzega 11:1 i 7:0 i awansuj¹c
z grupy na pierwszym miejscu,
ju¿ zapewnili sobie medal. W fi-
nale przegrali jednak z URz 2:3 
i z WSIiZ po rzutach karnych 2:3 
(3:3), zajmuj¹c trzecie miejsce. 

Z satysfakcj¹ informujemy, ¿e podczas XXIII Zjazdu ZG AZS w Warszawie w dniach 
12-13 grudnia 2009 r. honorow¹ nagrod¹ im. Eugeniusza Piaseckiego wyró¿niony zosta³ 
kierownik SWFiS PRz mgr Jacek Lutak. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które 
wybitnie zas³u¿y³y siê w rozwoju wychowania fizycznego i sportu w szko³ach wy¿szych
 i klubach AZS. Serdeczne gratulacje od azetesiaków.

Fot. S. Ko³odziej

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego PRz

serdecznie zaprasza na

organizowany 13 lutego 2010 r. w Sto³ówce Akademickiej PRz. 
Jak zawsze zapewniamy bogate menu, dobr¹ zabawê oraz liczne niespodzianki.

Bli¿szych informacji udzielamy pod nr. tel. (17)86651594, 0604177022
(biuro KU AZS PRz  hala sportowa, p. 115)

Fot. S. Ko³odziej

mgr in¿. Wojciech Chwa³a 
(Biuro Europejskich Funduszy Inwestycyjnych

i Rozwojowych)

mgr Dagmara Czekañska
(Studium Jêzyków Obcych)

mgr Tadeusz Czu³no (Klub Uczelniany AZS)

Violetta Druka³a (studentka II BA-DI WBiIŒ)

prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak (Kierownik 
Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju WBiIŒ)

mgr Adrianna Gardziñska (SWFiS)

Wojciech Goclon (Student IV EE-DM WEiI)

Aneta Ho³ub (Studentka III MP-DI WBMiL)

mgr in¿. Patrycja Ewa Jagie³owicz (WBMiL)

dr hab. Stanis³awa Kanas, prof. PRz (WMiFS)

mgr Stanis³aw Ko³odziej (Klub Uczelniany AZS)

Natalia Komisar (Studentka II SD WBiIŒ)

prof. dr hab. in¿. Ludomir Laudañski (WZiM)

dr in¿. Ma³gorzata £atka (WEiI)

Tadeusz Miko³owicz (Klub Studencki PLUS)

mgr Marta Olejnik (G³ówny Specjalista
Redaktor Naczelny GP)

mgr in¿. Micha³ Ombach (instr. pil. OKL)

dr in¿. Jadwiga P³oszyñska (WEiI)

mgr Ma³gorzata Pomorska 
(Studium Jêzyków Obcych)

Ewelina Prucnal (Studentka II SD WBiIŒ)

W³odzimierz Ptak (Samodzielna Sekcja
 ds. Socjalnych i Bytowych)

mgr Edyta Ptaszek (Studium Jêzyków Obcych)

Aleksandra Rajzer (Studentka II SD WBiIŒ)

prof. dr hab. in¿. Janusz R. Rak 
(Kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodê

i Odprowadzania Œcieków WBiIŒ)

mgr Jan Rybak (WZiM)

Sylwia Skiba (Studentka II BD WBiIŒ)

dr in¿. Daniel S³yœ (WBiIŒ)

mgr Jolanta Stec-Rusiecka (WZiM)

mgr in¿. Bronis³aw Œwider (Kierownik Samodzielnej 
Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej)

mgr Marzena Tara³a (Oficyna Wydawnicza PRz)

Dominik Trojnar (Student I ET-DU WEiI)

mgr Agnieszka Zawora 
(Sekretariat Prorektora ds. rozwoju)

dr Monika Zub (Dyrektor Biblioteki G³ównej)
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