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Szanowni uczestnicy XIV Œwiatowego Festiwalu
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych, Rzeszów’2008,

Drodzy Rodacy!

Po raz kolejny Politechnika Rzeszowska ma zaszczyt goœciæ Pañstwa w trakcie Festi-
walu Zespo³ów Polonijnych. Cieszymy siê, ¿e przyjêliœcie Pañstwo nasze zaproszenie i mi³o
jest nam ponownie goœciæ Pañstwa w naszych obiektach.

Politechnika Rzeszowska z liczb¹ ok. 12 tys. studentów stanowi najwiêksz¹ uczelniê
techniczn¹ w Polsce po³udniowo-wschodniej. Na szeœciu wydzia³ach prowadzimy 16 kierun-
ków studiów i ponad 50 specjalnoœci. Dok³adamy wszelkich starañ, aby zapewniæ jak naj-
lepsze wykszta³cenie naszym absolwentom. W tegorocznym rankingu "Newsweeka" oce-
niaj¹cym liczbê absolwentów zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w stosunku do
ca³kowitej liczby absolwentów uplasowaliœmy siê na 16. miejscu w Polsce, pozostawiaj¹c
za sob¹ renomowane uczelnie z Krakowa czy z Wroc³awia.

W ostatnim czasie znacznie unowoczeœniliœmy bazê dydaktyczno-laboratoryjn¹.
Otworzyliœmy Laboratorium Badañ Materia³ów dla Przemys³u Lotniczego, jedno z najno-
woczeœniejszych w Europie. Bardzo rozwija siê wspó³praca z przemys³em, w szczególnoœci
z przemys³em lotniczym. W najbli¿szym okresie przewidujemy dalszy znacz¹cy rozwój na-
szej uczelni, dostosowuj¹c j¹ do wyzwañ wspó³czesnego œwiata.

¯yczê Pañstwu mi³ego pobytu w Rzeszowie. Mam nadziejê, ¿e Wasze uczestnictwo
w Festiwalu bêdzie Ÿród³em wielu przyjemnych wra¿eñ, nawi¹zane przyjaŸnie przetrwaj¹
próbê czasu, a Politechnika Rzeszowska i Rzeszów pozostan¹ w Pañstwa ¿yczliwej pamiêci.

Rektor
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak

Szanowni Pañstwo,
mili Goœcie Festiwalu i Politechniki,

Niniejsza edycja "Gazety Politech-
niki" jest wydaniem specjalnym, adre-
sowanym do uczestników XIV Œwia-
towego Festiwalu Polonijnych Zespo-
³ów Folklorystycznych w Rzeszowie,
zamieszka³ych po raz kolejny w mias-
teczku akademickim Politechniki Rze-
szowskiej. Z przyjemnoœci¹ na ³amach
GP prezentujemy najstarsz¹ w Rzeszo-
wie i na Podkarpaciu uczelniê - Poli-
technikê Rzeszowsk¹ im. Ignacego
£ukasiewicza, zachêcaj¹c jednoczeœnie
do podejmowania w niej studiów.

Dziœ Politechnika kszta³ci na 6 wy-
dzia³ach oko³o 12 tys. studentów, w tym

- jako jedyna w kraju uczelnia - pilotów
lotnictwa cywilnego. Uczelnia posiada
œwietn¹ kadrê dydaktyczn¹ i naukowo-
-badawcz¹, bazê laboratoryjn¹, infra-
strukturê. Pocz¹tki wy¿szego szkolnic-
twa technicznego w Rzeszowie nie by³y
jednak równie spektakularne. Umêczo-
na II wojn¹ œwiatow¹ Ziemia Rzeszow-
ska odradza³a siê z trudem na gruzach
Centralnego Okrêgu Przemys³owego
zlokalizowanego w tej czêœci Polski.
W ramach COP-u zlokalizowany tu zo-
sta³ m.in. przemys³ chemiczny, hutni-
czy, metalowy, maszynowy i lotniczy,
z rzeszowsk¹ Wytwórni¹ Sprzêtu Ko-
munikacyjnego "PZL" na czele. Tym
samym, zapotrzebowanie przemys³u na
kadrê in¿yniersk¹ podyktowa³o niejako

warunki powo³ania w Rzeszowie wy¿-
szej uczelni technicznej.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e uczelniê two-
rzono od podstaw w regionie nieposia-
daj¹cym dotychczas ¿adnych tradycji

Od Redakcji:
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akademickich. Utworzony przez wielkiego Polaka Eugeniusza
Kwiatkowskiego w latach 1936-1939 Centralny Okrêg Prze-
mys³owy - mimo dzia³añ wojennych - spowodowa³ pozytywne
przeobra¿enie tego regionu z biednego i typowo rolniczego w re-
gion przemys³owo-rolniczy.

Powstanie wiêc w 1951 r. pocz¹tkowo Wieczorowej Szko³y In-
¿ynierskiej w Rzeszowie zosta³o spowodowane du¿ym popytem
na wykszta³conych fachowców w odbudowywanej gospodarce lat
powojennych. Uczelnia przechodzi³a ró¿ne okresy transformacji,
by z czasem przeobraziæ siê w Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹
(w 1963 r.), a nastêpnie w Politechnikê Rzeszowsk¹ (w 1974 r.),
przyjmuj¹c za patrona syna tej ziemi i odkrywcê ropy naftowej -
Ignacego £ukasiewicza.

Rzeszów - stolica województwa, sta³ siê tym samym miastem,
którego tradycje akademickie licz¹ ju¿ 57 lat. Tylko w Politechni-
ce liczba studentów wynosi obecnie oko³o 12 tys., podczas gdy
30 wrzeœnia 1951 r. studia w ówczesnej Wieczorowej Szkole In¿y-
nierskiej rozpoczyna³o zaledwie 50 osób, rekrutuj¹cych siê g³ów-
nie spoœród pracowników WSK. Rzeszów sta³ siê dziœ miastem
piêknym, m³odym i w pe³ni akademickim, z kilkoma szko³ami
wy¿szymi oraz imponuj¹c¹ liczb¹ studentów - 50 tys. ogó³em.

Najstarsza na Podkarpaciu uczelnia - Politechnika Rzeszow-
ska, przejê³a równie¿ dziedzictwo lotnicze Politechniki Lwow-
skiej i w 2004 r. odda³a do u¿ytku Akademicki Oœrodek Szybow-
cowy w Bezmiechowej, przyjmuj¹c za patrona Oœrodka innego
wielkiego Polaka - pu³kownika pilota Tadeusza Górê, pierwsze-
go w œwiecie zdobywcê Medalu Lilienthala. Z biogramem Igna-
cego £ukasiewicza, jak i Tadeusza Góry zapoznajemy Pañstwa na
kolejnych stronach GP, a Bezmiechowa i Bóbrka - mam nadziejê -
znajd¹ siê poœród planowanych przez Pañstwa do odwiedzenia
miejsc - jako te szczególne i nad wyraz piêkne na Podkarpaciu.

Na dalszych stronach "Gazety Politechniki" kierujemy do Pañ-
stwa interesuj¹c¹ ofertê edukacyjn¹ naszej uczelni. Wracajcie do
kraju ojców, tu gdzie rodzi³a siê kiedyœ ich nadzieja na lepsze.
Tamte gorsze czasy minê³y bezpowrotnie. Dziœ jest czas tworze-
nia rzeczy nowych, po¿ytecznych i ciekawych, bo w m³odoœci
i umi³owaniu Ojczyzny nasza si³a i moc.

Z ¿yczeniami niezapomnianych chwil i zadowolenia z wyboru
Politechniki Rzeszowskiej

Marta Olejnik
Redaktor Naczelny GP

Droga M³odzie¿y,

Politechnika Rzeszowska jest je-
dyn¹ wy¿sz¹ uczelni¹ techniczn¹ na
Podkarpaciu. Jej pocz¹tki siêgaj¹

1951 r., kiedy to w Rzeszowie zosta³a
powo³ana Wieczorowa Szko³a In¿y-
nierska, przekszta³cona ostatecznie
w Politechnikê Rzeszowsk¹ im. Ignace-
go £ukasiewicza z pocz¹tkiem roku

akademickiego 1974/1975. Politechni-
ka Rzeszowska jako jedyna uczelnia
w Polsce kszta³ci pilotów lotnictwa cy-
wilnego. Absolwenci otrzymuj¹,
oprócz tytu³u zawodowego magistra in-

Politechnika zaprasza

Moja piosnka II

Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Têskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie win¹ jest du¿¹
Popsowaæ gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim s³u¿¹...
Têskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze uk³ony
S¹, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"B¹dŸ pochwalony!"
Têskno mi, Panie...

Têskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której ju¿ nie wiem, gdzie le¿y mieszkanie,
Równie niewinnej...
Têskno mi, Panie...

Do bez-têsknoty i do bez-myœlenia,
Do tych, co maj¹ tak za tak - nie za nie,
Bez œwiat³o-cienia...
Têskno mi, Panie...

Têskno mi owdzie, gdzie któ¿ o mnie stoi?
I tak byæ musi, choæ siê tak nie stanie
PrzyjaŸni mojej...
Têskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid
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¿yniera (lub in¿yniera), równie¿ licen-
cjê pilota zawodowego II klasy (CPL).
Otrzymane wykszta³cenie odpowiada
wymaganiom niezbêdnym do uzyska-
nia licencji pilota liniowego (ATPL),
stawianym przez Europejsk¹ Organiza-
cjê Lotnictwa Cywilnego (ECAC).

Dziêki wytê¿onej pracy wielu po-
koleñ kadry naukowo-dydaktycznej
mury uczelni opuœci³o dotychczas
ponad 39 tys. absolwentów, w tym
ponad 500 pilotów lotnictwa cywilne-
go. Absolwenci naszej uczelni ciesz¹
siê du¿ym szacunkiem i uznaniem
wœród pracodawców, wspó³pracowni-
ków zak³adów przemys³owych, urzê-
dów, placówek naukowo-badawczych,
uczelni zarówno w kraju, jak i za gra-
nic¹. Na szeœciu wydzia³ach jest reali-
zowanych 16 kierunków studiów. Pro-
fil kszta³cenia, a tak¿e zakres prowa-
dzonych badañ naukowych s¹ œciœle po-
wi¹zane z dzia³aj¹cym w wojewódz-
twie podkarpackim przemys³em, g³ów-
nie mechanicznym, elektromechanicz-
nym, lotniczym, konstrukcji budowla-
nych i chemicznym. Politechnika Rze-
szowska kszta³ci równie¿ specjalistów
z zakresu: zarz¹dzania firm¹, rozwoju
regionu, wykorzystywania funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.

Politechnika Rzeszowska jest ko-
ordynatorem prac w ramach Centrum
Zaawansowanych Technologii "Aero-
net - Dolina Lotnicza", jednego z 26
centrów ustanowionych w Polsce. W u-
czelni studiuje oko³o 12 000 studentów,
z czego oko³o 80% stanowi¹ studenci
studiów stacjonarnych. Wysoki poziom
naukowy i dydaktyczny zapewnia 1400
pracowników uczelni, w tym 680 na-
uczycieli akademickich, wœród których
123 osoby to profesorowie i doktorzy
habilitowani, a 208 to nauczyciele aka-
demiccy ze stopniem doktora.

Od roku akademickiego 2008/
/2009 kandydaci bêd¹ mogli wybieraæ
spoœród 20 kierunków studiów, a od
roku akademickiego 2009/2010 ju¿
spoœród 24 atrakcyjnych kierunków.
Studia s¹ prowadzone wed³ug nowego,
trzystopniowego systemu, zgodnego
z duchem i zapisami Procesu Boloñ-
skiego. Studia pierwszego stopnia
koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u zawodo-
wego in¿yniera lub licencjata, studia
drugiego stopnia uzyskaniem tytu³u
magistra, studia trzeciego stopnia (stu-
dia doktoranckie) przygotowuj¹ zaœ
doktoranta do pracy naukowej i obrony
pracy doktorskiej. Nowy, elastyczny
system kszta³cenia daje studentom

mo¿liwoœæ wyboru ciekawej specjalno-
œci i wykreowania w³asnej œcie¿ki edu-
kacyjnej.

Wprowadzony system ECTS (Eu-
ropean Credit Transfer System) umo¿-
liwia studentom realizowanie czêœci
planów studiów i programów naucza-
nia na europejskich uczelniach w ra-
mach programów edukacyjnych, np.
ERASMUS.

Studia w Politechnice Rzeszow-
skiej to wyzwanie - mo¿liwoœæ zdoby-
cia gruntownej wiedzy i szansa do³¹-
czenia do elity spo³eczeñstwa, która bê-
dzie kszta³towaæ i budowaæ miejsce
Polski w krajach Unii Europejskiej.
Stworzenie gospodarki mog¹cej kon-
kurowaæ z gospodark¹ pañstw najszyb-
ciej rozwijaj¹cych siê na œwiecie wy-
maga promocji postêpu technicznego,
umiejêtnoœci wytwarzania nowoczes-
nych produktów i wdra¿ania nowych
rozwi¹zañ technologiczno-konstruk-
cyjnych.

Warto studiowaæ w Politechnice
Rzeszowskiej, zapraszamy serdecz-
nie.

Prorektor ds. nauczania
prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak

Budynek Rektoratu Politechniki Rzeszowskiej.
Fot. M. Misiakiewicz
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W 2007 roku minê³a 125. rocznica
œmierci wielkiego Polaka, Ignacego
£ukasiewicza - patrona Politechniki
Rzeszowskiej, którego popiersie autor-
stwa W³adys³awa Kandefera ods³oniête
zosta³o 22 czerwca 2001 r. na placu po-
miêdzy Zespo³em Sal Wyk³adowych
a Wydzia³em Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, w ramach cyklu imprez organi-
zowanych z okazji jubileuszu 50-lecia
uczelni.

Twórca pierwszej w œwiecie lam-
py oœwietleniowej, której replika sta³a
siê swoistym symbolem naszej uczelni,
urodzi³ siê w Zadusznikach k. Mielca
8 marca 1822 r. Nauki pobiera³ w gim-
nazjum oo. Pijarów w Rzeszowie (dzi-
siejszym Liceum Ogólnokszta³c¹cym
nr 1 im. S. Konarskiego), po ukoñcze-
niu którego, wskutek z³ej sytuacji mate-
rialnej rodziny, podj¹³ w 1836 r.
praktykê aptekarsk¹ w £añcucie, sk¹d
nastêpnie w 1841 r. przeniós³ siê do ap-
teki w Rzeszowie. Wychowany w pol-
skiej rodzinie patriotycznej, ale pod
zaborem austriackim, w³¹czy³ siê
w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹, za
któr¹ zap³aci³ dwuletnim pobytem
w wiêzieniu i ostatecznie przeniesie-
niem pod lepszy nadzór policyjny
z Rzeszowa do Lwowa. Decyzjê o u-
morzeniu dochodzenia potwierdzi³
w styczniu 1848 r. Najwy¿szy Trybuna³
Sprawiedliwoœci w Wiedniu. W sierp-
niu 1848 r. podj¹³ pracê na stanowisku
pomocnika aptekarskiego we Lwowie.
Doœwiadczenie i wiedza pozwoli³y mu
z czasem podj¹æ starania o przyjêcie na
studia na Uniwersytecie Jagielloñskim.
Pozostaj¹cy pod sta³ym nadzorem poli-
cyjnym I. £ukasiewicz otrzyma³ pasz-
port do Krakowa i zapisa³ siê na studia
farmaceutyczne na UJ w 1850 r. Po
ukoñczeniu studiów w Krakowie, a na-
stêpnie w Wiedniu, powróci³ z dyplo-
mem magistra do lwowskiej apteki
Mikolascha, gdzie z Janem Zehem pro-
wadzi³ zak³ady chemiczno-farmaceu-
tyczne.

Ówczesne apteki jako jedyne dyspo-
nowa³y laboratoriami chemicznymi -
one te¿ umo¿liwia³y prowadzenie prac
badawczych. Wiedziano ju¿ o istnie-
niu ropy naftowej w Galicji, nie cie-
szy³a siê ona jednak wiêkszym uzna-

niem. W po³owie XIX w. wzros³o zain-
teresowanie t¹ materi¹ w rejonie Dro-
hobycza i Stanis³awowa, gdzie wy-
stêpowa³a najobficiej. Piotr Mikolasch
zakupi³ w 1852 r. kilka beczek ropy de-
stylowanej, a zatrudnieni tam £ukasie-
wicz i Zeh podjêli siê jej oczyszczenia.
Po wielu trudach otrzymali naftê - sub-
stancjê przydatn¹ do oœwietlenia, a wy-
nalazek zg³osili w Austriackim Urzê-
dzie Patentowym.

Pierwsza skonstruowana przez
I. £ukasiewicza lampa rozœwietli³a wy-
stawê lwowskiej apteki, a dzieñ 31 li-
pca 1853 r. przyjêto jako oficjaln¹
datê narodzin przemys³u naftowego
w œwiecie. Wtedy to w³aœnie po raz
pierwszy zastosowano w praktyce o-

œwietlenie naftowe przy przeprowadzo-
nej noc¹ pilnej operacji w szpitalu na
£yczakowie. Natomiast pierwsza na
œwiecie uliczna lampa naftowa zap³o-
nê³a w Gorlicach, gdzie z pocz¹tkiem
tego¿ roku zamieszka³ £ukasiewicz. Tu
te¿ w miejscowej aptece rozpocz¹³ pra-
cê, zak³adaj¹c jednoczeœnie z w³aœci-
cielem okolicznych dóbr pierwsze spó³-
ki i kopalnie ropy. Z czasem z pomoc¹
Tytusa Trzecieskiego powsta³y one
w rejonie Jas³a, Krosna i Gorlic.

Pierwsza na œwiecie kopalnia ropy
naftowej, czynna do dziœ, powsta³a
w 1854 r. w Bóbrce - miejscu obecnego
Muzeum Przemys³u Naftowego.
W 1857 roku w Klêczanach k. Jas³a
otworzy³ £ukasiewicz pierwsz¹
w œwiecie rafineriê - z ropy produkowa³
naftê, smary i oleje, tak¿e asfalt. Przed-
siêwziêcie sta³o siê tak rentowne, ¿e
sk³oni³o T. Trzecieskiego do ponowne-
go udzielenia pomocy przy budowie
w 1861 r. kolejnej rafinerii w Polance k.
Krosna. Owocem tej wspó³pracy by³o
za³o¿enie spó³ki eksploatuj¹cej kopal-
niê w Bóbrce i rafineriê w Polance.
W 1865 roku w okolicach Krosna kupi³
£ukasiewicz wieœ Chorkówkê, gdzie
za³o¿y³ kolejn¹ rafineriê. W latach
1868-1881 zainicjowa³ powstanie kilku
kolejnych kopalni w Beskidzie Dukiel-
skim, w Bóbrce otworzy³ leczniczy
zak³ad k¹pielowy, w Chorkówce ufun-
dowa³ kaplicê, w Zrêcinie wraz ze swo-
im wspólnikiem Karolem Klobass¹
zosta³ fundatorem koœcio³a. Pod koniec
¿ycia wybrano go do Sejmu Galicyj-
skiego. Zmar³ w pe³ni si³ 7 stycznia
1882 r., pochowany zosta³ na cmenta-
rzu w Zrêcinie.

Wielki i œwiat³y Polak - ca³e ¿ycie
zwi¹zany z Podkarpaciem - po³o¿y³
nieocenione zas³ugi w jego rozwoju,
uznawany by³ za jednego z najwiêk-
szych darczyñców. Ojciec przemys³u
naftowego, rewolucjonista i dzia³acz
niepodleg³oœciowy, szanowany wielce
przez sobie wspó³czesnych, by³ wiel-

Ignacy £ukasiewiczIgnacy £ukasiewicz
patronem Politechniki Rzeszowskiej

Portret I. £ukasiewicza pêdzla M. W¹-
torskiego w Sali Senatu PRz.

Fot. M. Misiakiewicz
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kim spo³ecznikiem. Propagowa³
w zniewolonej OjczyŸnie budowê szkó³
i szpitali, dróg i mostów, osobiœcie fi-
nansowa³ wiele inicjatyw. Walczy³
z bied¹ i alkoholizmem, tworzy³ kasy
zapomogowe i fundusze emerytalne.
Mawiano, ¿e "wszystkie drogi w za-
chodniej Ma³opolsce brukowane by³y
guldenami £ukasiewicza", a pracowni-
cy nazywali go "ojcem Ignacym".

W 1845 roku pozna³ Edwarda Dem-
bowskiego. Zaprzysiê¿ony w tym sa-
mym roku jako agent Centralizacji To-
warzystwa Demokratycznego Pol-
skiego na Rzeszów, dzia³a³ aktywnie na
rzecz odzyskania niepodleg³oœci. Are-
sztowanie £ukasiewicza 19 lutego
1846 r. uniemo¿liwi³o wybuch powsta-
nia w Rzeszowie - liczne aresztowania
rozbi³y kierownictwo powstania kra-

kowskiego i za³ama³y plan jednoczes-
nego powstania na wszystkich zie-
miach polskich. Mimo to £ukasiewicz
nie ustawa³ w d¹¿eniach niepodle-
g³oœciowych. Choæ nie bra³ czynnego
udzia³u w powstaniu styczniowym
w 1863 r., to du¿ymi kwotami wspiera³
powstañcz¹ dzia³alnoœæ, a po upadku
powstania udziela³ schronienia i dawa³
zatrudnienie jego uczestnikom. Pe³na
poœwiêcenia praca £ukasiewicza stwa-
rza³a ludziom Podkarpacia mo¿liwoœæ
wyjœcia z wiekowego zacofania.

Przyjmuj¹c w 1974 r. imiê Ignacego
£ukasiewicza, najstarsza i jedyna na
Podkarpaciu uczelnia techniczna - Poli-
technika Rzeszowska - z³o¿y³a tym sa-
mym ho³d Wielkiemu Synowi tej Zie-
mi, doceniaj¹c Jego wk³ad w rozwój
polskiej i œwiatowej petrochemii, nie

pomijaj¹c faktu, ¿e by³ cz³owiekiem
wra¿liwym na krzywdê ludzk¹, patrio-
t¹ i filantropem. W rok po przyjêciu
przez uczelniê imienia I. £ukasiewicza
16 paŸdziernika 1975 r. Jego portret,
bêd¹cy darem Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego zaj¹³ poczesne
miejsce w Sali Senatu Politechniki Rze-
szowskiej.

Marta Olejnik

"Olej skalny... to przysz³e bogac-

two kraju, to dobrobyt i pomyœl-

noœæ jego mieszkañców, to nowe

Ÿród³o zarobku dla biednego

ludu i nowa ga³¹Ÿ przemys³u,

która obfite wyda owoce."

Ignacy £ukasiewicz - 1854 r.

Wspó³praca z oœrodkami zagranicz-
nymi jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ dzia³al-
noœci Politechniki Rzeszowskiej. Jest
ona realizowana zarówno w zakresie
naukowym, jak i edukacyjnym.

Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹:
�zajmuje siê gromadzeniem i roz-

powszechnianiem informacji
o programach badawczych i dy-
daktycznych, ofertach stypendial-
nych, sta¿ach, kursach zagranicz-
nych,

�obs³uguje indywidualne wyjazdy
s³u¿bowe pracowników Politech-
niki Rzeszowskiej na konferencje,
spotkania miêdzynarodowe i sta¿e
naukowe,

�sprawuje formalny nadzór nad za-
wieraniem i realizacj¹ umów bila-
teralnych o wspó³pracy z uczel-
niami zagranicznymi,

�przygotowuje przyjazdy zagra-
nicznych delegacji do PRz,

�przygotowuje wyjazdy polskich
studentów na studia i praktyki do
uczelni partnerskich za granic¹
oraz przyjazdy studentów zagra-

nicznych do naszej uczelni w ra-
mach programu ERASMUS.

Obecnie Politechnika Rzeszowska
wspó³pracuje z uczelniami w bli¿szym
i dalszym s¹siedztwie, m.in. na Ukrai-
nie, w Niemczech, Rosji, S³owacji, Wê-
grzech, Francji, Islandii, Portugalii,
USA.

Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
przyst¹pi³ do dodatkowych projektów
realizowanych w ramach programów:
� ERASMUS

(koordynator: Politechnika w Wa-
lencji),
�Erasmus Mundus External Coo-

peration Window - wymiana na-
uczycieli akademickich i studen-
tów UE - Meksyk,

�Erasmus IP (Intensive Program-
me) - szkolenia dla pracowników
i studentów, miejsce szkoleñ - Ya-
sar University, Izmir, Turcja,

� TEMPUS
(koordynator: Coventry University,
Wielka Brytania),
�RECHESS - Regional Coopera-

tion In Higher Education through

structural standarisation - dotyczy
wprowadzania ECTS oraz proce-
su boloñskiego, beneficjent -
uczelnie z Obwodu Kaliningradz-
kiego, Rosja,

� LEONARDO DA VINCI
(koordynator: Universidade Lusofo-
na do Porto, Portugalia),
�LIFE - "Looking Inside for the

Feeling Europe",
�LAUNCH III - International Cer-

tified Traineeships for Newly
Graduates,

�BELIEVE - Build Experience
Looking Inside the European Va-
lues and Employment,

� LIFELONG LEARNING PRO-
GRAMME
(koordynator: Coventry University,
Wielka Brytania),
�PHEENIX project International

Exchange and Cerification of Dip-
lomas.

Przy Dziale Wspó³pracy z Zagra-
nic¹ dzia³a równie¿ Punkt Kontaktowy
7. Programu Ramowego Unii Europej-
skiej.

Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u

Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ o sobie ...
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Ju¿ od 10 lat Politechnika Rzeszow-
ska aktywnie uczestniczy w Programie
ERASMUS. Program ten umo¿liwia
studentom podejmowanie studiów za
granic¹, a pracownikom u³atwia wy-
g³oszenie wyk³adu na uczelni partner-
skiej. Pocz¹tki jak zawsze nie nale¿a³y
do naj³atwiejszych, ustalenie wszelkich
zasad, procedur nie by³o proste, tym
bardziej, ¿e Politechnika by³a jedn¹
z pierwszych uczelni w kraju, które do
tego programu przyst¹pi³y.

Uczelnia mo¿e siê jednak pochwaliæ
wspania³ymi osi¹gniêciami: prawie
300 studentów Politechniki Rzeszow-
skiej bra³o udzia³ w wymianie studen-
tów, studiuj¹c w renomowanych uczel-
niach w ca³ej Europie, gdzie przede
wszystkim zdobywali wiedzê, ale tak¿e
poznawali inne kraje, kulturê i ¿ycie
studenckie. Pobyt i studia za granic¹
ogromnie wzbogacaj¹ osobowoœæ stu-

denta, pozwalaj¹ zdobyæ wiele cennych
¿yciowych doœwiadczeñ. Studenci za
granic¹ nawi¹zuj¹ przyjaŸnie, zdarza³o
siê nawet zawieranie zwi¹zków ma³-
¿eñskich. Studia za granic¹ to czêsto
start do miêdzynarodowej kariery.

Politechnika Rzeszowska goœci³a
kilkudziesiêciu studentów z uczelni
partnerskich. Ich pobyt tak¿e wzbogaci³
kulturê studenck¹ w naszej uczelni,
a studenci zagraniczni mog¹ siê po-
chwaliæ nie tylko zdobyt¹ wiedz¹, ale
i znajomoœci¹ jêzyka polskiego (dziêki
kursom jêzyka polskiego z powodze-
niem i oddaniem prowadzonym przez
nauczycieli akademickich ze Studium
Jêzyków Obcych) oraz poznaniem pol-
skiej goœcinnoœci i otwartoœci.

Politechnika posiada szerok¹ ofertê
dla studentów, zarówno na pó³nocy Eu-
ropy, jak i w innych jej czêœciach, na

10-lecie ERASMUSA
w Politechnice Rzeszowskiejw Politechnice Rzeszowskiej

Pafos, Cypr.
Fot. w³asna

Aveiro, Portugalia.
Fot. w³asna
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pewno ka¿dy student znajdzie coœ dla
siebie. Podpisane zosta³y umowy z 39
uczelniami, m.in. z Austrii, Belgii,
Czech, Cypru, Danii, Finlandii, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec,
Portugalii, Rumunii, Turcji i W³och.

Na podanej stronie znajduje siê
szczegó³owy wykaz uczelni, wraz ze
zdjêciami uczelni i podzia³em ofert na
poszczególne wydzia³y: http://www.
prz.rzeszow.pl / fao/studia_wy-
kaz.html.

W programie ERASMUS uczestni-
czy³o tak¿e kilkudziesiêciu pracowni-
ków Politechniki Rzeszowskiej, wy-
g³aszaj¹c w uczelniach partnerskich
wyk³ady zarówno dla studentów stu-
diów licencjackich, magisterskich, jak
i doktoranckich, szerz¹c informacje
o naszym kraju i kulturze. Czêsto wy-
obra¿enia studentów zagranicznych s¹
zupe³nie ró¿ne od rzeczywistoœci. Nie-
zmiennie studenci z krajów, gdzie jest
³agodny, ciep³y klimat s¹ zachwyceni
prezentacj¹ naszej uczelni - szczegól-
nie w zimowej aurze.

Gor¹co zachêcamy studentów i pra-
cowników do aktywnego uczestnictwa
w programie. Równie gor¹co zaprasza-
my studentów z uczelni europejskich,

z którymi Politechnika podpisa³a umo-
wy o wspó³pracy w ramach Progra-
mu ERASMUS. Oferujemy im gor¹ce
i szczere powitanie, ciekaw¹ ofertê dy-

daktyczn¹ oraz piêkne i komfortowo
wyposa¿one pokoje w Domu Studenc-
kim "Alchemik".

Joanna Ruszel
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Sergio, Andre, Henrique, Bruno i Miguel z Portugalii, eliminacje do Mistrzostw
Europy.

Fot. w³asna

Ju¿ po raz czternasty odbywa siê
w Rzeszowie Œwiatowy Festiwal Polo-
nijnych Zespo³ów Folklorystycznych.
Po raz czternasty tak¿e baz¹ dla uczest-
ników Festiwalu jest miasteczko aka-
demickie Politechniki Rzeszowskiej.
Zwi¹zek uczestników Festiwalu z Poli-
technik¹ to nie tylko czasowe miejsce
ich zamieszkania, bowiem ju¿ od dru-
giej edycji Festiwalu w 1972 r. towa-
rzysz¹ im cz³onkowie reprezenta-
cyjnego Zespo³u Pieœni i Tañca Poli-
techniki Rzeszowskiej "Po³oniny".

Tradycyjnie, co 3 lata w lipcu Rze-
szów i Podkarpacie staj¹ siê rozœpiewa-
ne, roztañczone i kolorowe. Œci¹gaj¹ tu
œrodowiska polonijne z ca³ego niemal
œwiata i za ka¿dym razem w wiêkszej
liczbie. Przybywaj¹ce na Festiwal dzie-
si¹tki m³odzie¿owych zespo³ów polo-
nijnych wystêpuj¹ na scenie w hali
widowiskowej "Podpromie", na Rynku
i ulicach Rzeszowa, w wielu miejsco-
woœciach na Podkarpaciu. W trakcie
Festiwalu przez prawie 10 dni ¿ycie

w Rzeszowie podporz¹dkowane jest
rodakom z ca³ego œwiata.

W 2008 roku przyjazd do Rzeszowa
zg³osi³y a¿ 43 zespo³y z ró¿nych kra-
jów, w tym kilka debiutuj¹cych, m.in.
zespó³ "Mozyrzanka" z Bia³orusi.
Z informacji Domu Polonii wynika, ¿e
wœród zg³oszonych znalaz³y siê: ze-
spo³y z Kanady (12), z USA (7), z Bra-
zylii (5), z Australii (3), z Wielkiej
Brytanii (3), z Czech (2), z Litwy (2),
z Ukrainy (2), po jednym zespole
z Bia³orusi, Francji, £otwy, Niemiec,

Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych
w Rzeszowie

Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych
w Rzeszowie

To ju¿ XIV Œwiatowy Festiwal
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Rosji, Rumunii i Szwecji. W poprzed-
niej edycji Festiwalu wziê³o udzia³ 40
zespo³ów.

Tegorocznym Festiwalem roz-
poczn¹ siê obchody zbli¿aj¹cego siê
40-lecia tej presti¿owej i utrwalonej ju¿
w tradycji Rzeszowa imprezy. XIV
Œwiatowy Festiwal Polonijnych Ze-
spo³ów Folklorystycznych zainicjuje
tym razem obchody Roku Kultury Po-
lonijnej, którego zakoñczenie przewi-
dywane jest w 2009 r. Wtedy to w³aœnie
w Iwoniczu-Zdroju odbêdzie siê Polo-
nijny Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych.

Œwiatowy Festiwal Polonijnych Ze-
spo³ów Folklorystycznych w Rzeszo-
wie od zawsze by³ œwiêtem m³odoœci
i polskiego folkloru, pocz¹wszy od Fe-
stiwalu zorganizowanego tu po raz
pierwszy w 1969 r. Na Festiwal do Rze-
szowa przyjecha³o wówczas 13 ze-
spo³ów, m.in. z Belgii, Francji,
Holandii, Czechos³owacji, Wêgier
i USA. Wszystko zaczê³o siê od przy-
jazdu do Rzeszowa Zespo³u Pieœni
i Tañca "Krakus" z Belgii i spotkania
z dzia³aj¹cym przy Wojewódzkim
Domu Kultury rzeszowskim zespo³em
"Bandoska".

Zainteresowanie udzia³em w Festi-
walu wykaza³y z czasem inne zespo³y

polonijne, których liczba z ka¿d¹ ko-
lejn¹ edycj¹ zwiêksza³a siê systema-
tycznie. Spotkania Polonii przyjê³y for-
mê spotkañ cyklicznych, przy czym
w czasach PRL-u by³y to jedyne wrêcz
formy bezpoœrednich kontaktów polo-

nusów z krajem przodków i odwrotnie.
Festiwal spe³nia te¿ ogromnie wa¿n¹
rolê podtrzymania wiêzi rodaków z oj-
czystym jêzykiem i polsk¹ kultur¹,
umo¿liwia prezentacjê dorobku artysty-
cznego starszego i m³odszego pokolenia
Polonii oraz ich nowych ojczyzn - kra-
jów ich obecnego zamieszkania.

Ka¿dorazowo Festiwal rozpoczyna
siê barwnym korowodem zespo³ów po-
lonijnych, tañcz¹cych i œpiewaj¹cych na
ulicach Rzeszowa, a koñczy go wspa-
nia³y koncert galowy, w którym kunszt
artystyczny prezentuj¹ wszystkie obec-
ne na Festiwalu zespo³y. Podczas Festi-
walu zarówno w Rzeszowie, jak i poza
nim, organizowane s¹ liczne imprezy to-
warzysz¹ce, m.in. warsztaty artystycz-
ne, wystawy o tematyce historycznej,
prezentacje kultury i sztuki polskiej,
konferencje na temat œrodowisk polo-
nijnych, kiermasze, konkursy wiedzy
o Polsce oraz wystêpy folklorystycz-
nych zespo³ów regionalnych.

Tak bêdzie i tym razem, a mo¿e jesz-
cze milej - oby dopisa³a pogoda, bo hu-
mory z pewnoœci¹ bêd¹ bardzo dobre.

Marta Olejnik

Festiwal rozpoczyna barwny korowód ulicami naszego miasta. Prowadzi Dziew-
czêca Orkiestra Dêta przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Fot. w³asna

"Tatry" - Zespó³ Pieœni i Tañca z Windsoru (Kanada) w drodze na rzeszowskie Bul-
wary.

Fot. w³asna
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Bez cofniêcia siê w przesz³oœæ trud-
no dziœ zrozumieæ, czym dla pasjona-
tów szybownictwa lat miêdzywojen-
nych by³a Bezmiechowa. Odkryta
przypadkowo przez studenta Politech-
niki Lwowskiej Wac³awa Czerwiñskie-
go (póŸniejszego konstruktora szy-
bowców) i Szczepana Grzeszczyka
(promotora polskiego szybownictwa
i twórcê szko³y szybowcowej w Bez-
miechowej, tak¿e konstruktora)
w 1928 r. góra i zagospodarowana
przez Zwi¹zek Awiatyczny Studentów
Politechniki Lwowskiej, a nastêpnie
Aeroklub Lwowski, by³a miejscem
szkolenia wielu pilotów wszystkich ka-
tegorii.

Pobliski Lwów by³ w owym czasie
drugim po Warszawie oœrodkiem szy-

bownictwa w Polsce, a w Ma³opolsce
pod zaborem austriackim ostoj¹ myœli
lotniczej. Ju¿ w sierpniu 1884 r. po-
wsta³o we Lwowie Aeronautyczne To-
warzystwo Akcyjne, a w 1909 r.
Towarzystwo "Awiata", z którego ko-
rzeni wywodzi siê Zwi¹zek Awiatycz-
ny Studentów Politechniki Lwowskiej.
To tutaj w 1914 r. bracia Floriañscy
zbudowali 2-miejscowy samolot wy-
wiadowczy, którego monta¿ dokoñczy-
li Rosjanie i przez pewien czas wy-
konywali na nim loty wywiadowcze
w czasie I wojny œwiatowej.

Po I wojnie œwiatowej Zwi¹zek
Awiatyczny Studentów PL wznowi³
dzia³alnoœæ, a z jego inicjatywy powsta³
Aeroklub Lwowski, znacznie przyczy-

Tam, gdzie w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia rozwija³a siê prê¿nie "akademia szybowco-

wa", dziœ wznosz¹ siê mury okaza³ego Akademickiego Oœrodka Szybowcowego Politechniki Rze-

szowskiej im. Tadeusza Góry w Bezmiechowej.

Bezmiechowa wczoraj i dziœBezmiechowa wczoraj i dziœ

St¹d Tadeusz Góra poszybowa³
po pierwszy w œwiecie Medal Lilienthala

Akademicki Oœrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej - maj 2008 r.
Fot. M. Zych

Mistrzostwa szybowcowe w Bezmiechowej - 1935 r.
Fot. Archiwum M. Kochanowskiego



12 GAZETA POLITECHNIKI

niaj¹c siê do dynamicznego rozwoju
polskiego szybownictwa.

Przypomnieæ nale¿y, ¿e przed II
wojn¹ œwiatow¹ polskie szybownictwo
zajmowa³o II miejsce w œwiecie pod
wzglêdem liczby zdobytych srebrnych
odznak szybowcowych, a pod wzglê-
dem liczebnoœci szybowców, pilo-
tów oraz wyczynów ustêpowa³o tylko
Niemcom i ówczesnemu Zwi¹zkowi
Radzieckiemu. W 1939 roku liczba szy-
bowców w Polsce wynosi³a ok. 1400,
a liczba pilotów szybowcowych oko³o
14 tys.!

Warunki meteorologiczne i magia
nowo poznanej Bezmiechowej by³y tak
silne, ¿e ju¿ w 1932 r. rozpoczê³a tu
dzia³alnoœæ szko³a szybowcowa o statu-
sie ogólnopolskiego centrum szybow-
cowego. Na lata 1932-1939 przypad³
najwiêkszy rozkwit tego centrum pol-
skiego szybownictwa.

W Bezmiechowej, nazwanej nieba-
wem "akademi¹ szybowcow¹", szko-
li³o siê ponad 2000 polskich pilotów -
w tym póŸniejszych asów lotnictwa
myœliwskiego - oraz 300 pilotów zagra-
nicznych. Œci¹gali tu adepci sztuki lata-
nia nie tylko z Polski i Europy, ale tak¿e
obydwu Ameryk. Byli tu wspaniali lu-
dzie i by³y wspania³e rekordy. W 1937
roku Wanda Modlibowska ustanowi³a
na "Komarze" rekord Polski i œwiata,
unosz¹c siê w locie ¿aglowym nad zbo-
czem S³onnego 24 godz. i 14 min.
W 1938 roku wystartowa³ st¹d na szy-
bowcu PWS-101 Tadeusz Góra, poko-
nuj¹c w locie swobodnym odleg³oœæ
577,8 km, z miejscem l¹dowania w So-
lecznikach Ma³ych k. Wilna - za ten
wielki wyczyn jako pierwszy pilot na
œwiecie odznaczony zosta³ Medalem
Lilienthala - najwy¿szym odznacze-
niem nadawanym szybownikom. St¹d
na szybowcu "Delfin" w 1938 r. wystar-
towa³a do rekordowego przelotu naj-
m³odsza wówczas polska pilotka szy-
bowcowa kat. D, córka Wielkiego Mar-
sza³ka - pani Jadwiga Pi³sudska.

Wspania³y rozwój szybownictwa
w Polsce przerwa³ wybuch II wojny
œwiatowej. Z Bezmiechowej i pobli-
skiej Ustianowej, gdzie funkcjonowa³o
lotnisko wojskowe, Niemcy wywieŸli
kilkaset szybowców. Wyszkoleni
w tych oœrodkach œwietni polscy piloci,

Tadeusz Góra urodzi³ siê 19 stycznia 1918 r.
w Krakowie. Jego rodzice to: Bronis³awa z Wiszniew-
skich i Jan Góra, ur. w Krakowie, uczestnik walk legio-
nowych, póŸniej kapitan 20. Pu³ku Piechoty w Krako-
wie, przeniesiony nastêpnie do 53. Pu³ku Piechoty
Strzelców Kresowych w Stryju - tam Tadeusz Góra
rozpocz¹³ naukê w szkole powszechnej. W 1929 roku
zosta³ uczniem gimnazjum w Zamoœciu, gdzie skiero-
wano ojca do 9. Pu³ku Piechoty, by po roku nauki wró-
ciæ z rodzicami do Stryja - tu jego ojciec obj¹³
stanowisko inspektora Stra¿y Granicznej. Po przenie-
sieniu ojca w 1932 r. do Stra¿y Granicznej w Nowym
Targu kontynuowa³ naukê w tamtejszym gimnazjum.
W Nowym Targu rozpoczê³a siê jego przygoda z lotnic-
twem, gdy jako 15-letni ch³opiec i okazjonalny pasa¿er znalaz³ siê w powietrzu na
pok³adzie samolotu pilotowanego przez przyjaciela swego ojca. W 1933 roku ojciec Jan
Góra przeszed³ na emeryturê i osiad³ z rodzin¹ w Wilnie.

Tutaj na prze³omie lat 1933/34 Tadeusz Góra wst¹pi³ do Aeroklubu Wileñskiego
i w czerwcu 1934 r. rozpocz¹³ szkolenie na podwileñskim szybowisku Grzegorzewo,
szkol¹c siê na szybowcach Wrona i CWJ. Rok póŸniej zosta³ skierowany przez kierownic-
two tamtejszego aeroklubu do s³ynnej ju¿ w Europie Szko³y Szybowcowej w Bezmiecho-
wej, gdzie uzyska³ podkategoriê C. Zamierza³ wst¹piæ do Szko³y Podchor¹¿ych Lotnictwa
w Dêblinie i w 1936 r. w ramach PW Lotniczego rozpocz¹³ w £ucku szkolenie z zakre-
su pilota¿u samolotowego. Dnia 13 maja 1937 r. wykona³ w Bezmiechowej lot na d³ugo-
trwa³oœæ, utrzymuj¹c siê w powietrzu 18 godz., a 3 miesi¹ce póŸniej zwyciê¿y³
w V Krajowych Zawodach Szybowcowych.

W dniu 18 maja 1938 r. wystartowa³ z Bezmiechowej na przelot zakoñczony l¹do-
waniem w Solecznikach Ma³ych k. Wilna. Przelecia³ dystans 577,8 km, ustanawiaj¹c re-
kord Polski. Za pokonanie bariery 500 km w locie swobodnym jako pierwszy pilot na
œwiecie wyró¿niony zosta³ przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Lotnicz¹ (FAI) MEDALEM
LILIENTHALA. Latem 1939 r. wykona³ przelot docelowy z Polichna k. Kielc do Bydgosz-
czy, d³ugoœci 304 km. W okresie miêdzywojennym lata³ na wielu typach samolotów.

W czasie wakacji w 1939 r. lata³ jako pilot holuj¹cy na szybowisku Polichno, gdzie za-
sta³ go wybuch wojny. Ewakuowa³ siê wraz z innymi samolotem RWD-8 i dotar³ do £ucka,
gdzie po wkroczeniu wojsk radzieckich zosta³ zatrzymany. Uda³o mu siê zbiec i po wielu
trudach przedosta³ siê do rodziców do Wilna. Nastêpnie przez Kowno, Rygê i Sztokholm
dotar³ do Szkocji, a stamt¹d do Francji, z zamiarem wst¹pienia do lotnictwa formowanej
tam Armii Polskiej gen. W. Sikorskiego. Po za³amaniu frontu niemiecko-francuskiego,
z bazy w Lyonie ewakuowa³ siê do Anglii i 26 sierpnia 1940 r. otrzyma³ przydzia³ do bry-
tyjskiej jednostki lotniczej - AACU nr 2.

Po przeszkoleniu zosta³ skierowany do 316. Polskiego Dywizjonu Myœliwskiego,
w sk³adzie którego 18 listopada 1941 r. wykona³ pierwszy lot bojowy. Od 11 stycznia do
26 marca 1942 r. przebywa³ w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowa-
nej w Szkocji i po jej ukoñczeniu zosta³ awansowany na stopieñ podporucznika. W okre-
sie od kwietnia 1942 r. do wrzeœnia 1943 r. zestrzeli³ b¹dŸ uszkodzi³ w powietrzu
5 samolotów niemieckich. Po przezbrojeniu dywizjonu z samolotów Spitfire V na szyb-
sze Mustangi, wykona³ 28 lotów na przechwycenie niemieckich "bomb lataj¹cych" V-1,
a 31 lipca 1944 r. jedn¹ z nich zniszczy³. Uszkodzi³ te¿ wyp³ywaj¹cy z portu niemiecki
okrêt podwodny. Ostatni lot operacyjny wykona³ nad wysp¹ Helgoland 22 paŸdziernika
1944 r., a ostatni lot na samolocie Mustang - 14 listopada 1946 r.

Po zakoñczeniu wojny zosta³ zdemobilizowany w stopniu polskiego porucznika i an-
gielskiego kapitana. Za wojenny wysi³ek odznaczono go Srebrnym Krzy¿em Orderu Vir-
tuti Militari, trzykrotnie Krzy¿em Walecznych oraz wieloma odznaczeniami brytyjskimi
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pozbawieni sprzêtu i ojczyzny, boha-
tersko walczyli w bitwie o Angliê -
wœród nich zdobywca Medalu Lilient-
hala Tadeusz Góra. Przebiegaj¹ca
przez Góry S³onne w 1944 r. linia fron-
tu sprawi³a, ¿e budynki szko³y szybow-
cowej uleg³y znacznemu zniszczeniu.
Dzie³a zniszczenia dope³ni³y na tym te-
renie dzia³ania Ukraiñskiej Powstañ-
czej Armii, a ca³kowita likwidacja
szko³y szybowcowej nast¹pi³a
w 1951 r. Podejmowane przez Aero-
klub Podkarpacki w Kroœnie wielolet-
nie próby poderwania do lotu skrzyde³
przedwojennej "akademii szybowco-
wej" koñczy³y siê kolejnymi niepowo-
dzeniami, prawdopodobnie z przyczyn
politycznych (bliskoœæ granicy ZSRR).

Na "œwiêtej górze szybowników"
pojawili siê w 1977 r. studenci Ko³a Na-
ukowego Lotników Politechniki Rze-
szowskiej, a w 1990 r. do³¹czyli do nich
studenci Ko³a Naukowego Lotników
Politechniki Warszawskiej. W 1992
roku zawi¹za³o siê Stowarzyszenie na
rzecz Reaktywowania i Rozwoju Szko-
³y Szybowcowej w Bezmiechowej.
Z inicjatywy Politechniki Rzeszow-
skiej, we wrzeœniu 1997 r. podpisane
zosta³o trójstronne porozumienie poli-
technik: Rzeszowskiej, Warszawskiej
i Lwowskiej w sprawie reaktywowania
akademickiego oœrodka szybowcowe-
go.

Ciernista i d³uga droga powrotu szy-
bowników do Bezmiechowej uwieñ-
czona zosta³a powstaniem w 1998 r.
Aeroklubu Bieszczadzkiego, a po
zmianie jego lokalizacji oddaniem do
u¿ytku w 2004 r. Akademickiego O-
œrodka Szybowcowego Politechniki
Rzeszowskiej im. Tadeusza Góry.
W miejscu, gdzie w latach trzydzies-
tych minionego stulecia dzia³a³a prê¿-
nie per³a polskich szybowisk, Po-
litechnika Rzeszowska, jako jedyna
w kraju uczelnia kszta³c¹ca pilotów lot-
nictwa cywilnego, przejê³a na progu
XXI w. dziedzictwo lotnicze s³ynnej
przed wojn¹ lwowskiej uczelni.

W 70. rocznicê nagrodzonego Me-
dalem Lilienthala rekordu, 17 maja
2008 r. odby³a siê w w Bezmiechowej
donios³a uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca to
wa¿ne w 1938 r. wydarzenie na miarê
œwiatowego zwyciêstwa. Uroczystoœæ

("1939-45 Star", "Air Crew Europe Star & Clasp", "Defence War Medal 1939-45"). W o-
kresie wojennym wykona³ 883 loty w ³¹cznym czasie 1062 godz. 20 min.

Do Polski powróci³ w 1948 r., rozpoczynaj¹c pracê instruktora, potem szefa wyszko-
lenia w Szkole Szybowcowej ¯ar k. ¯ywca. W rok póŸniej uzyska³ - jako trzeci polski pilot -
Z³ot¹ Odznakê Szybowcow¹, a po wykonaniu w lipcu 1950 r. lotu wysokoœciowego
(5.038 m) spe³ni³ ostatni warunek (dwa uzyska³ w przedwojennych przelotach) do Z³otej
Odznaki Szybowcowej z TRZEMA DIAMENTAMI. By³ pierwszym Polakiem i drugim pilo-
tem na œwiecie, który zdoby³ komplet szybowcowych diamentów!

Do s³u¿by w lotnictwie wojskowym kpt. Góra powróci³ w 1957 r. Po przeszkoleniu na
samolotach odrzutowych by³ dowódc¹ klucza, eskadry i szefem strzelania powietrznego
pu³ku. Dnia 30 czerwca 1960 r. po starcie na myœliwcu MiG-19 prze¿y³ sytuacjê awaryjn¹,
podczas której uszkodzeniu uleg³y obydwa silniki samolotu. Nie skorzysta³ z katapulto-
wanego fotela i wykorzystuj¹c umiejêtnoœci szybowcowe, po mistrzowsku wyl¹dowa³ na
lotnisku.

S³u¿¹c w wojsku, nie zaprzesta³ latania na szybowcach i w 1962 r. zdoby³ tytu³ mistrza
Polski, a w 2 lata póŸniej wykona³ swój najd³u¿szy przelot szybowcowy, pokonuj¹c od-
leg³oœæ 630 km. W 1972 roku w stopniu podpu³kownika, pilota I klasy odszed³ na emery-
turê, a 5 lat póŸniej zacz¹³ - jako pilot cywilny - lataæ w Œwidniku na œmig³owcach. Ostatni
lot wykona³ w 1987 r., maj¹c 69 lat. W ci¹gu ca³ej swej s³u¿by w lotnictwie spêdzi³ w po-
wietrzu ok. 10 tys. godz., w tym ok. 2200 na szybowcach.

W 80-lecie urodzin Rada Miasta Œwidnika nada³a mu tytu³ "Zas³u¿ony dla Miasta Œwid-
nika". W 2001 roku Tadeusz Góra otrzyma³ godnoœæ "Honorowego Mieszkañca Miasta
i Gminy Lesko", a 18 maja tego¿ roku zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ historyczn¹ uroczy-
stoœæ wmurowania aktu erekcyjnego pod nowo powstaj¹cy Akademicki Oœrodek Szy-
bowcowy w Bezmiechowej i z³o¿y³ na nim swój podpis. W maju 2003 r., tak¿e z jego
udzia³em, odby³a siê tu uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej 65. rocznicê zdo-
bycia Medalu Lilienthala, a w sierpniu 2004 r. Akademicki Oœrodek Szybowcowy Poli-
techniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej nazwany zosta³ imieniem p³k. pil. Tadeusza Góry
w obecnoœci swego patrona.

W roku 2002 minister obrony narodowej awansowa³ Tadeusza Górê na stopieñ pu³-
kownika. W dniu 88. rocznicy urodzin - 19 stycznia 2006 r. odznaczony zosta³ Krzy¿em
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a 14 czerwca 2006 r. - w Alei Gwiazd Polskie-
go Lotnictwa w dêbliñskiej "Szkole Orl¹t" - ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ p³k. pil. Tadeu-
szowi Górze. W paŸdzierniku tego samego roku otrzyma³ Wyró¿nienie Honorowe
"DEDAL" za instruktorski wysi³ek w szkoleniu polskich pilotów. Dnia 1 lutego 2007 r. na
Zamku Królewskim w Warszawie odby³a siê prapremiera filmu biograficznego w re¿yse-
rii pana Adama Ustynowicza, pt. "Dziennik pilota Góry". Dnia 15 sierpnia 2007 r. prezy-
dent RP mianowa³ Tadeusza Górê GENERA£EM BRYGADY w stanie spoczynku.

(We wspó³pracy z Tadeuszem Chwa³czykiem)
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po raz kolejny zaszczyci³ swoj¹ obec-
noœci¹ bohater lotu i patron Oœrodka -
dziœ genera³ brygady, pilot w stanie
spoczynku. Wybity na tê okazjê oko-
licznoœciowy pami¹tkowy medal wrê-
czy³ Dostojnemu Jubilatowi rektor Po-
litechniki Rzeszowskiej prof. dr hab.
in¿. Andrzej Sobkowiak. W geœcie re-
wan¿u pan Tadeusz Góra przekaza³ na
rêce JM Rektora statuetkê DEDALA,
któr¹ otrzyma³ w 2006 r. w uznaniu
zas³ug w szkoleniu polskich pilotów.
Piêkn¹ kartê historii genera³a Tadeusza
Góry, jak równie¿ polskiego lotnictwa
przypomnia³ w swoim wyst¹pieniu
pu³kownik lotnictwa, prof. dr hab. in¿.
Marek Orkisz - kierownik Katedry Sa-
molotów i Silników Lotniczych w Poli-
technice Rzeszowskiej, mówi¹c m.in.:

"Z tego w³aœnie wzgórza 18 maja
1938 r. wystartowa³ i dolecia³ do So-
lecznik Ma³ych k. Wilna na szybowcu
PWS-101, pokonuj¹c w locie otwartym
trasê 577,8 km. Nikt dot¹d w œwiecie
nie porwa³ siê na taki wyczyn! To nie-
wyobra¿alne na owe czasy osi¹gniêcie
spotka³o siê z uznaniem Miêdzynaro-
dowej Federacji Lotniczej (FAI), która
7 stycznia 1939 r. przyzna³a mu pierw-
szy w œwiecie nowo ustanowiony Me-
dal im. Ottona Lilienthala - najwy¿sze
odznaczenie nadawane szybownikom.

D³ugo jednak przysz³o mu czekaæ na to
wyró¿nienie, bowiem II wojna œwiato-
wa zmieni³a ¿ycie wielu i historiê œwia-
ta. Tadeusz Góra medal ten odebra³ ju¿
jako weteran wojenny w maju 1945 r.
w Londynie".

W spotkaniu na S³onnem wziêli
m.in. udzia³: szef Wojsk Lotniczych,
zastêpca szefa szkolenia Si³ Powietrz-
nych gen. bryg. pilot Ryszard Haæ, de-
legacja Politechniki Warszawskiej,
liczni przyjaciele Szanownego Jubilata,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
ze Œwidnika i Podkarpacia, w³adze Po-
litechniki Rzeszowskiej, przedstawi-
ciele wielu aeroklubów.

W czasie uroczystoœci dzieci ze
Szko³y Podstawowej im. Szybowni-
ków Polskich w Bezmiechowej
z w³aœciwym sobie wdziêkiem zaœpie-
wa³y hymn swojej szko³y "Tadeusz
Góra w s³oñcu i chmurach…", wzru-
szaj¹c tym do g³êbi znanego im Bohate-
ra. Dzieci zaprezentowa³y tak¿e in-
teresuj¹cy program artystyczny z frag-
mentami "Marsza Lotników". Do im-
prez towarzysz¹cych uroczystoœci
w³¹czono m.in. konkurs prac plastycz-
nych dzieci z tej¿e szko³y o tematyce
lotniczej. W holu Oœrodka po raz pierw-
szy zaprezentowana zosta³a wystawa
fotograficzna "Bezmiechowa wczoraj
i dziœ" - wystawa jest zacz¹tkiem sta³ej
ekspozycji historii i tradycji szybowco-
wych w Bezmiechowej.PW-6 nad Bezmiechow¹.

Fot. M. Zych

Medal dla T. Góry z r¹k JM Rektora.
Fot. M. Zych
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Wzruszony i jak zawsze skromny
w swoim wyst¹pieniu pan Tadeusz
Góra powiedzia³: "Jestem niezmiernie
wdziêczny organizatorom dzisiejszej
uroczystoœci, przypomina mi ona bo-
wiem okres szczytowego rozwoju
Szko³y Szybowcowej w Bezmiecho-
wej. Wtedy nad Bezmiechow¹ lata³o
ponad 20 szybowców, by³o t³oczno i na
ziemi i w powietrzu. Do Bezmiechowej
przyje¿d¿ali te¿ piloci, m.in. z Wêgier,
Finlandii, Rumunii i Danii. Jeden z pi-
lotów angielskich, urzeczony warunka-
mi, jak i organizacj¹ szko³y wyrazi³ siê,
¿e Bezmiechowa nie jest szko³¹, tylko
akademi¹ szybowcow¹. Bezmiechowa
sta³a siê s³ynna nie tylko dziêki unikal-
nym warunkom meteorologicznym, ale
równie¿ dziêki pracy wspania³ych in-
struktorów. Tacy instruktorzy, jak Piotr
Mynarski, Micha³ Offierski i Adam
Dziurzyñski nie tylko uczyli lataæ i wy-
korzystywaæ si³y natury, byli równie¿
wspania³ymi wychowawcami m³odzie-
¿y. Bezmiechowa mo¿e siê poszczyciæ
takimi wychowankami, jak córka Mar-
sza³ka Jadwiga Pi³sudska-Jaraczewska
- ferry-pilot, która po przeszkoleniu
lata³a w Wielkiej Brytanii prawie na
wszystkich samolotach myœliwskich
i bombowych; major Horbaczewski -

jeden z asów polskiego lotnictwa my-
œliwskiego; Janusz ¯urakowski - do-
wódca 316. Dywizjonu Myœliwskiego,
œwiatowej s³awy pilot doœwiadczalny
i pierwszy pilot, który w Kanadzie prze-
kroczy³ prêdkoœæ dŸwiêku; Henryk
Kwiatkowski - pilot Halifaxa, który

ws³awi³ siê zrzutami dla bohaterów
powstania warszawskiego. Wszystkim
instruktorom Akademii Szybowcowej
w Bezmiechowej pragnê z³o¿yæ ho³d,
ofiarowuj¹c Akademickiemu Oœrodko-
wi Szybowcowemu Politechniki Rze-
szowskiej przyznan¹ mi statuetkê
DEDALA. Niech instruktorzy tego
Oœrodka staraj¹ siê dorównaæ instrukto-
rom sprzed 70 lat" - podkreœli³ genera³
Tadeusz Góra.

Rocznicê 70-lecia rekordu szybow-
cowego poprzedzi³y liczne wydarzenia
zwi¹zane z osob¹ pana Tadeusza Góry
i wspomniane w zamieszczonym wcze-
œniej biogramie. W styczniu 2008 r.,
w 90. rocznicê Jego urodzin, Oficyna
Wydawnicza "Kagero" w Lublinie wy-
da³a ksi¹¿kê biograficzn¹ pt. "Medalo-
we wzloty" autorstwa Tadeusza Chwa³-
czyka.

Wybitn¹ postaæ tego wielkiego Po-
laka Politechnika Rzeszowska, kszta³-
c¹ca pilotów lotnictwa cywilnego, uho-
norowa³a w 2004 r. nazwaniem Akade-
mickiego Oœrodka Szybowcowego
w Bezmiechowej Jego imieniem.

Marta Olejnik

Wnêtrze hangaru.
Fot. S. B³asiak

Paralotnia nad S³onnem.
Fot. M. Misiakiewicz

PS
Odkrywca Bezmiechowej Wac³aw Czerwiñski

zmar³ w Kanadzie i spoczywa wraz z ¿on¹ na cmenta-
rzu w Toronto.
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Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wydzia³ zaprasza na studia:
� stacjonarne pierwszego stopnia na

kierunkach:
� architektura i urbanistyka
� budownictwo
� in¿ynieria œrodowiska
� ochrona œrodowiska*

� niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunkach:
� architektura i urbanistyka
� budownictwo
� in¿ynieria œrodowiska

� niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunkach:
� budownictwo
� in¿ynieria œrodowiska

Na Wydziale Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska kszta³c¹ siê przyszli
projektanci oraz wykonawcy œmia³ych

projektów zabudowy miast, dróg i auto-
strad, przestrzeni wiejskich, a tak¿e
specjaliœci z zakresu nowoczesnych
technologii, monitoringu, eksploatacji
oraz projektowania systemów zwi¹za-
nych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka.

Kierunek:
architektura i urbanistyka

Studentów architektury i urbanisty-
ki obowi¹zuje znajomoœæ przedmiotów
œcis³ych i rzetelna wiedza techniczna,
jak równie¿ wyk³ady oraz æwiczenia
z teorii i praktyki architektury i urbani-
styki, a tak¿e historii sztuki i konserwa-
cji zabytków. Dziêki temu absolwenci
s¹ przygotowani do podjêcia pracy
zwi¹zanej z projektowaniem architek-
tonicznym, urbanistycznym oraz z re-

Dziekanat: 35-959 Rzeszów, ul. Poznañska 2, bud. P, tel.: (017) 865 17 52, e-mail: rb@prz.edu.pl

Dziekan - prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski

Prodziekan ds. nauki - dr hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz

Prodziekan ds. ogólnych i rozwoju - dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz

Prodziekan ds. nauczania - dr in¿. Aleksander Starakiewicz

Wydzia³owe Laboratorium Badañ Konstrukcji.
Fot. M. Misiakiewicz

Siedziba WBiIŒ.
Fot. M. Misiakiewicz

* Rekrutacja na kierunek ochrona œrodowiska bê-
dzie prowadzona w przypadku podjêcia przez Senat
Politechniki Rzeszowskiej uchwa³y w sprawie utwo-
rzenia kierunku.
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nowacj¹ i restauracj¹ zabytków, a tak¿e
ich adaptacj¹ do nowych funkcji. Od
kandydatów na ten kierunek, oprócz
predyspozycji do nauk technicznych,
wymaga siê wyobraŸni przestrzennej
i zdolnoœci plastycznych.

Kierunek: budownictwo

Na kierunku budownictwo kszta³ci
siê specjalistów, którzy dziêki nabytej
wiedzy teoretycznej i umiejêtnoœciom
praktycznym uzyskuj¹ podstawy do
pracy w projektowaniu i wykonywaniu
obiektów budownictwa mieszkaniowe-
go, przemys³owego, inwentarskiego,
u¿ytecznoœci publicznej oraz dróg i mo-
stów z wykorzystaniem nowoczesnych
technik komputerowych. Absolwenci
s¹ tak¿e przygotowani do przeprowa-
dzania remontów i modernizacji obiek-
tów budowlanych oraz in¿ynierskich,
a tak¿e nadzorowania procesów bu-
dowlanych i zarz¹dzania nimi z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technik
i technologii. Ukoñczenie tego kierun-
ku daje wszechstronne przygotowanie
do pracy w zawodzie zarówno w kraju,
jak i za granic¹, m.in. do pe³nienia
funkcji kierowniczych w przedsiêbior-
stwach budowlanych, jednostkach ad-
ministracji pañstwowej, jednostkach

edukacyjnych, prowadzenia w³asnej
firmy budowlanej oraz biura projekto-
wego.

Kierunek:
in¿ynieria œrodowiska

Kierunek in¿ynieria œrodowiska
przygotowuje specjalistów, których za-
daniem jest zapewnienie warunków
zrównowa¿onego rozwoju, przy zacho-

waniu mo¿liwoœci usuwania i likwida-
cji zagro¿eñ œrodowiska wynikaj¹cych
z dzia³alnoœci cz³owieka. Absolwenci
tego kierunku uzyskuj¹ pe³ne przygoto-
wanie zawodowe do pracy w bran¿ach
zwi¹zanych z budownictwem mieszka-
niowym i przemys³owym, a tak¿e ze
wspomaganiem us³ug bytowych oraz
rolnictwa, tj. wszêdzie tam, gdzie wy-
stêpuj¹ wzajemne powi¹zania antropo-
gennych i naturalnych procesów
œrodowiskowych. W trakcie studiów
przyszli in¿ynierowie nabywaj¹ umie-
jêtnoœci z zakresu projektowania, wy-
konawstwa i eksploatacji instalacji
sanitarnych (uzdatnianie i zaopatrzenie
w wodê, systemy zaopatrzenia w ciep³o
i gaz, uk³ady kanalizacji, wentylacji,
klimatyzacji, odprowadzania œcieków),
a tak¿e utylizacji odpadów, retencji,
ochrony i monitoringu wód, ochrony
powietrza i gleby oraz wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii. Obecnie
specjaliœci tej bran¿y z ³atwoœci¹ znaj-
duj¹ zatrudnienie zarówno w kraju, jak
i za granic¹ (w jednostkach administra-
cyjnych, firmach budowlanych, biu-
rach projektowych, placówkach
nadzoru i badañ stanu œrodowiska).

Wiêcej o Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska na stronie:

www.prz.edu.pl/pl/wbiis/

Pracownia Mikroskopii Skaningowej.
Fot. M. Misiakiewicz

Stanowisko pracy w Laboratorium Biologii Sanitarnej i Biotechnologii.
Fot. M. Misiakiewicz

ZAPRASZAMY NA STUDIA
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Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 8, bud. L, tel.: (017) 865 17 55, e-mail: rm@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
� stacjonarne pierwszego stopnia na

kierunkach:
� automatyka i robotyka
� lotnictwo i kosmonautyka
� mechanika i budowa maszyn
� transport
� zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji

� stacjonarne drugiego stopnia na kie-
runkach:
� mechanika i budowa maszyn
� zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji

� niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunkach:
� automatyka i robotyka
� lotnictwo i kosmonautyka
� mechanika i budowa maszyn
� transport
� zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji

� niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunkach:
� mechanika i budowa maszyn
� zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-
twa jest t¹ jednostk¹ organizacyjn¹
uczelni, która da³a pocz¹tek wy¿szym
studiom technicznym w Rzeszowie.
W 1977 roku Wydzia³ uzyska³ prawa
nadawania stopnia naukowego doktora
nauk technicznych w dyscyplinie budo-
wa i eksploatacja maszyn, a w 2002 r.
w dyscyplinie mechanika. Wydzia³
prowadzi równie¿ zajêcia w Zamiejsco-
wym Oœrodku Dydaktycznym w Stalo-

Dziekan - prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz

Prodziekan ds. nauki - dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz

Prodziekan ds. nauczania - dr in¿. Pawe³ Litwin

Prodziekan ds. nauczania - dr in¿. Edward Rejman

Siedziba WBMiL.
Fot. M. Misiakiewicz

Samolot bezza³ogowy w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych.
Fot. M. Misiakiewicz

ZAPRASZAMY NA STUDIA
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wej Woli na kierunku mechanika i bu-
dowa maszyn.

Kierunek:
automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka jest kierun-
kiem ³¹cz¹cym problemy mechaniki,
elektroniki, elektrotechniki, informaty-
ki oraz in¿ynierii produkcji. Ukoñcze-
nie tego kierunku daje wszechstronne
przygotowanie do pracy w zawodach
zwi¹zanych z tymi dyscyplinami i du¿y
wybór miejsca pracy w kraju i za gra-
nic¹. Absolwenci kierunku uzyskuj¹
niezbêdn¹ wiedzê teoretyczn¹ do roz-
wi¹zywania problemów informatycz-
nych, mechatronicznych i organi-
zacyjnych zwi¹zanych z robotyzacj¹
i automatyzacj¹ procesów produkcyj-
nych. Mog¹ aktywnie uczestniczyæ we
wdra¿aniu nowoczesnej techniki, sto-
sowaniu robotów i manipulatorów
w ró¿nych dziedzinach przemys³u, jak
równie¿ w budowie uk³adów napêdo-
wych oraz steruj¹cych urz¹dzeñ prze-
mys³owych. Dobra znajomoœæ metod
i narzêdzi wspomagaj¹cych projekto-
wanie - CAD pozwala absolwentom
podj¹æ pracê w zak³adach przemys³u
elektromaszynowego.

Kierunek:
lotnictwo i kosmonautyka

Studia na tym kierunku kszta³c¹ spe-
cjalistów nowoczesnego przemys³u lot-

niczego oraz innych ga³êzi przemys³u
pracuj¹cych na rzecz lotnictwa i kos-
monautyki. Kszta³cenie na tym kierun-
ku uwzglêdnia potrzeby projektantów
i u¿ytkowników statków powietrznych
z zakresu budowy i eksploatacji samo-
lotów, a tak¿e wymagania miêdzynaro-
dowe dotycz¹ce kwalifikacji pra-
cowników. Absolwenci tego kierunku
s¹ przygotowani do wykonywania za-
dañ in¿ynierskich w nowoczesnych
zak³adach przemys³u lotniczego oraz
u u¿ytkowników statków powietrz-
nych. S¹ równie¿ poszukiwani w in-
nych ga³êziach przemys³u maszy-
nowego, do twórczej pracy projekto-
wo-konstrukcyjnej i naukowo-badaw-
czej zarówno w kraju, jak i za granic¹.
Absolwenci specjalnoœci pilota¿ s¹
przygotowani do pe³nienia funkcji pilo-
ta zawodowego w lotnictwie trans-
portowym, zgodnie ze standardami
Miêdzynarodowej Organizacji Lotnic-
twa Cywilnego (ICAO). Posiadaj¹ wy-
kszta³cenie techniczne z zakresu eks-
ploatacji sprzêtu lotniczego, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem wyposa¿enia

Silniki lotnicze zawsze budz¹ zainteresowanie.
Fot. w³asna

Robot Scorbot 12 w Laboratorium Robotyki.
Fot. A. Burghardt

ZAPRASZAMY NA STUDIA
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pok³adowego samolotów oraz proble-
matyki organizacji ruchu lotniczego.

Kierunek:
mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn jest
jednym z najstarszych technicznych
kierunków studiów. Absolwenci kie-
runku uzyskuj¹ wszechstronn¹ wiedzê
z zakresu technologii, konstrukcji i eks-
ploatacji maszyn, obejmuj¹c¹ nie tylko
podstawy teoretyczne i wiedzê fa-
chow¹, ale równie¿ umiejêtnoœci wyko-
rzystania nowoczesnych technik kom-
puterowych w projektowaniu i produk-
cji. Ponadto program studiów umo¿li-
wia zdobycie wiedzy z zakresu nauk
ekonomicznych, organizacji i zarz¹-
dzania, ekologii. Studia na tym kierun-
ku zapewniaj¹ wykszta³cenie specjali-
stów dla nowoczesnego przemys³u
maszynowego i przemys³ów pokrew-
nych. Szeroki zakres wiedzy zdobytej
przez absolwentów kierunku otwiera
mo¿liwoœæ podjêcia pracy zawodowej

w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê
wytwarzaniem i eksploatacj¹ maszyn,

w jednostkach projektowych, kons-
trukcyjnych i technologicznych, tak¿e
zwi¹zanych z automatyzacj¹ procesów
technologicznych, jednostkach odbioru
technicznego produktów i materia³ów,
akredytacyjnych i atestacyjnych, nau-
kowo-badawczych i konsultingowych.

Kierunek:
zarz¹dzanie i in¿ynieria

produkcji

Kierunek zarz¹dzanie i in¿ynieria
produkcji ma na celu kszta³cenie spe-
cjalistów, którzy potrafi¹ ³¹czyæ nowo-
czesn¹ wiedzê i umiejêtnoœci in¿y-
nierskie z wiedz¹ oraz umiejêtnoœciami
menad¿erskimi. Przeobra¿enia za-
chodz¹ce w ostatnich latach w polskim
przemyœle (powstawanie ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw, restrukturyzacja,
racjonalizacja kosztów wytwarzania o-
raz technik produkcji), poszerzaj¹ za-
kres wymagañ stawianych in¿ynierom.
Dzisiejszy in¿ynier to nie tylko twórca
techniki, ale równie¿ mened¿er posia-
daj¹cy wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu
ekonomii, rachunkowoœci, zarz¹dza-
nia, prawa gospodarczego, logistyki,

Analizator spalin.
Fot. M. P³ocica

Stanowisko do badania pomp wtryskowych w Laboratorium Uk³adów Zasilania
Silników Spalinowych.

Fot. M. P³ocica
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ekologii itp. Przed tak interdyscyplinar-
nie wykszta³con¹ kadr¹ in¿yniersko-
-mened¿ersk¹ rynek pracy stawia wy-
magania z zakresu zarz¹dzania perso-
nelem, projektowania systemów
produkcyjnych, przygotowania i orga-
nizacji produkcji, zarz¹dzania logi-
styk¹, zarz¹dzania jakoœci¹ i bez-
pieczeñstwem, wdra¿ania systemów
informatycznych. Absolwenci kierun-
ku s¹ przygotowani do pracy w ma³ych,
œrednich i du¿ych przedsiêbiorstwach,
w których jest wymagana wiedza tech-
niczna, ekonomiczna i informatyczna
oraz umiejêtnoœci organizacyjne.

Kierunek: transport

Studia kszta³c¹ specjalistów posia-
daj¹cych wiedzê z zakresu funkcjo-
nowania nowoczesnego transportu,
a w szczególnoœci in¿ynierii œrodków
transportowych, in¿ynierii ruchu oraz
analizy systemów transportowych.
W ramach przedmiotów kierunkowych
studenci otrzymuj¹ wiedzê z zakresu
planowania rozwoju transportu, pro-
jektowania l¹dowej infrastruktury
transportu, eksploatacji œrodków trans-

portu, modelowania procesów trans-
portowych, organizacji i zarz¹dzania

transportem, logistyki, prawa transpor-
towego, in¿ynierii ruchu drogowego,
technik informacyjnych, ekonomiki
transportu, bezpieczeñstwa transportu,
ochrony œrodowiska w transporcie, ba-
dañ transportowych. Dziêki swojemu
wykszta³ceniu s¹ przygotowani do roz-
wi¹zywania problemów dotycz¹cych
organizacji, planowania, projektowa-
nia systemów sterowania i kierowania
ruchem, organizowania, nadzorowania
i zarz¹dzania procesami transportowy-
mi, pe³nienia funkcji kierowniczych
w jednostkach organizacyjnych s³u¿b
in¿ynierii ruchu. Mog¹ tak¿e znaleŸæ
zatrudnienie w jednostkach eksploata-
cyjnych transportu samochodowe-
go, zak³adach obs³ugowo-naprawczych
technicznych œrodków transportu oraz
zak³adach przemys³owych i przedsiê-
biorstwach spedycyjnych.

Wiêcej o Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa na stronie:

www.prz.edu.pl/pl/wbmil

Stanowisko do hamowania silników w Laboratorium Silników Spalinowych.
Fot. M. P³ocica

Diagnostyka samochodu na urz¹dzeniach firmy MAHA podczas kontroli technicz-
nej.

Fot. A. Jaworski
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Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz
Adres: 36-001 Trzebownisko, Jasionka 915, tel.: (017) 772 21 20, e-mail: oklprz@prz.edu.pl

Jedyny w Polsce akademicki Oœro-
dek Kszta³cenia Lotniczego w kwietniu
2007 r. obchodzi³ swoje 30-lecie. Dziê-
ki niemu wyszkolono do dziœ ponad 500
pilotów lotnictwa cywilnego. Wiêk-
szoœæ z nich pracuje w PLL "LOT"
w charakterze pilotów komunikacyj-
nych, pozostali znaleŸli zatrudnienie
w innych krajowych i zagranicznych li-
niach lotniczych. Do celów szkolenio-
wych Oœrodek posiada samoloty
nastêpuj¹cych typów: PZL-110 "Koli-
ber", Socata TB-9 "Tampico", PZL-104
"Wilga", PZL M-20 "Mewa", An-2
"Antonow", I-23 "Manager". Doskona-
lenie umiejêtnoœci studentów w zakre-
sie pilota¿u odbywa siê tak¿e na dwóch
nowoczesnych symulatorach lotu.
Oœrodek prowadzi ponadto kursy teore-
tyczne i szkolenia praktyczne dla osób
spoza uczelni. Kursy te umo¿liwiaj¹
uzyskanie m.in.:

Dyrektor - mgr instr pil. Mieczys³aw Górak

Siedziba OKL.
Fot. M. Misiakiewicz

Hangar z widokiem na samoloty.
Fot. M. Misiakiewicz
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� licencji pilota samolotowego tury-
stycznego,

� licencji pilota samolotowego za-
wodowego,

� licencji pilota samolotowego li-
niowego,

� uprawnieñ do lotów wed³ug
przyrz¹dów,

� uprawnieñ do lotów na klasê sa-
molotów jednosilnikowych t³oko-
wych,

� uprawnieñ do lotów na klasê sa-
molotów wielosilnikowych t³oko-
wych,

� uprawnieñ instruktora samoloto-
wego.

W 2007 roku minê³o 70 lat od pow-
stania Centralnego Okrêgu Przemy-
s³owego, który zapocz¹tkowa³ rozwój
polskiego przemys³u lotniczego zloka-
lizowanego w tej czêœci kraju. Najstar-
sza na Podkarpaciu uczelnia - Po-
litechnika Rzeszowska im. Ignacego
£ukasiewicza, utworzona poœrednio za
jego przyczyn¹, powsta³a wiêc tu, gdzie
mocno osadzone s¹ tradycje lotnicze.

W Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej odbywaj¹

siê okresowe sprawdzania kwalifikacji
lotniczych, szkolenia i kontrole w za-
kresie nadawania i utrzymywania u-
prawnieñ lotniczych dla pilotów, we-
ryfikacje licencji i uprawnieñ lotni-
czych uzyskanych w innych rodzajach
lotnictwa. W 2007 roku OKL otrzyma³
certyfikat na szkolenie mechaników
lotniczych. Niezale¿nie od tego jest od
chwili powstania podstawow¹ baz¹,
dziêki której Politechnika Rzeszowska
mo¿e kszta³ciæ pilotów w pe³ni przygo-
towanych do zawodu w cywilnym lot-
nictwie transportowym, zgodnie
z miêdzynarodowymi standardami.
Absolwenci specjalnoœci "pilota¿"
ciesz¹ siê du¿ym szacunkiem i uzna-
niem wœród pracodawców i wspó³pra-
cowników zak³adów przemys³owych,
urzêdów, placówek naukowo-badaw-
czych, uczelni zarówno w kraju, jak i za
granic¹.

Wiêcej o OKL na stronie:
http://www.prz.edu.pl/okl/

Oœrodek wykorzystuje w szkoleniu nowoczesny symulator lotu.
Fot. M. Misiakiewicz
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Odprawa pilotów przed rajdem samolotowym w 1984 r.
Fot. Archiwum OKL
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Wydzia³ Chemiczny
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 6, bud. H, tel.: (017) 865 16 52, e-mail: chemia@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
� stacjonarne pierwszego stopnia na

kierunkach:
� biotechnologia
� in¿ynieria materia³owa
� technologia chemiczna

� stacjonarne drugiego stopnia na kie-
runku:
� technologia chemiczna

� niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunku:
� technologia chemiczna

� niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunku:
� technologia chemiczna

Wydzia³ Chemiczny powsta³
w 1968 r. i uzyska³ prawo prowadze-
nia studiów in¿ynierskich na kierunku
technologia chemiczna. Od 1999 roku
Wydzia³ uzyska³ uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora nauk
chemicznych w dyscyplinie technolo-
gia chemiczna oraz od 2007 r. w dyscy-
plinie in¿ynieria chemiczna.

Kierunek: biotechnologia

Absolwenci kierunku biotechnolo-
gia uzyskuj¹ interdyscyplinarne przy-
gotowanie pozwalaj¹ce na pracê
w dziedzinach wymagaj¹cych ³¹czenia
wiadomoœci dotycz¹cych procesów
chemicznych i mechanizmów funkcjo-
nowania ¿ywych organizmów. S¹ przy-
gotowani teoretycznie i praktycznie do
stosowania podstawowych technik bio-
technologicznych umo¿liwiaj¹cych se-
lekcjê oraz ukierunkowan¹ mody-
fikacjê mikroorganizmów i komórek
organizmów wy¿szych, a tak¿e do pro-
jektowania oraz wdra¿ania procesów
biotransformacji i biosyntezy. Szcze-
gólny nacisk jest po³o¿ony na zagadnie-
nia zwi¹zane z uzyskiwaniem i oczysz-
czaniem bioproduktów wykorzystywa-

Dziekan - prof. dr hab. in¿. Henryk Galina

Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. in¿. Roman Petrus

Prodziekan ds. ogólnych - dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. PRz

Prodziekan ds. nauczania - dr Janusz Pusz

Uczestnicy Olimpiady Chemicznej w laboratorium.
Fot. J. Pusz

Centrum Biotechnologii w Albigowej.
Fot. M. Misiakiewicz
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nych w procesach technologicznych,
przemyœle farmakologicznym i pro-
dukcji ¿ywnoœci. Absolwenci uzyskuj¹
równie¿ wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ stoso-
wanie ró¿nych technik analizy pro-
duktów biotechnologicznych, a tak¿e
nowoczesnych metod diagnostycz-
nych. Pozwoli im to na podjêcie pracy
w szerokim zakresie specjalizacji we
wszystkich ga³êziach gospodarki,
w których s¹ stosowane nowoczesne
metody izolacji, oczyszczania i analizy
produktów biotechnologicznych:
w przemyœle farmaceutycznym, ochro-
nie œrodowiska oraz w laboratoriach ba-
dawczych i kontrolnych.

Kierunek:
in¿ynieria materia³owa

Absolwenci kierunku in¿ynieria
materia³owa otrzymuj¹ wszechstronne
przygotowanie z fizyki oraz chemii
cia³a sta³ego, termodynamiki, proce-
sów technologicznych, mechaniki i wy-
trzyma³oœci materia³ów. Nauka o ma-
teria³ach, a tak¿e podstawy znajomoœci
technologii wytwarzania i przetwór-
stwa trzech g³ównych grup materia³ów
(tworzywa organiczne, metaliczne i ce-
ramiczne) pozwol¹ na ³atwe przystoso-
wanie siê przysz³ych in¿ynierów do
pracy w ró¿nych ga³êziach przemys³u.

Absolwenci tego kierunku mog¹ byæ
zatrudniani wszêdzie tam, gdzie potrze-
bna jest wszechstronna znajomoœæ me-
todologii badañ, obróbki, u¿ytkowania
i projektowania okreœlonych materia-
³ów. Bêd¹ mogli spe³niaæ integruj¹c¹
rolê pomiêdzy konstruktorami i techno-
logami, a przede wszystkim uzupe³ni¹
nieliczn¹ kadrê specjalistów z zakresu
materia³oznawstwa w polskiej gospo-
darce.

Kierunek:
technologia chemiczna

Absolwenci kierunku technologia
chemiczna otrzymuj¹ podstawow¹ wie-
dzê nakierowan¹ na praktyczne jej wy-
korzystanie w dzia³alnoœci in¿ynier-
skiej. Zdobyta w trakcie studiów umie-
jêtnoœæ opracowania produkcji nowych
materia³ów i wyrobów wraz z technolo-
giami ich wytwarzania oraz umiejêt-
noœæ prowadzenia analiz procesów
technologicznych pozwol¹ przysz³ym
in¿ynierom chemikom technologom na
wprowadzenie optymalizacji ruchu li-
nii produkcyjnych oraz na tworzenie
podstaw do intensyfikacji produkcji
i modernizacji istniej¹cych linii techno-
logicznych, a tak¿e ca³ych firm. Studia
przygotowuj¹ do podjêcia pracy w za-
k³adach produkcyjnych, biurach pro-
jektowych i zapleczu naukowo-badaw-
czym przemys³u chemicznego oraz
przemys³ów pokrewnych.

Od roku akademickiego 2009/2010
jest planowane utworzenie na Wydziale
Chemicznym studiów drugiego stopnia
na kierunku biotechnologia.

Wiêcej o Wydziale Chemicznym na
stronie:

www.prz.edu.pl/pl/chemiczny/
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Spektrometr - chluba Wydzia³u Chemicznego.
Fot. M. Misiakiewicz

Laboratorium w Katedrze Biochemii i Biotechnologii.
Fot. M. Misiakiewicz
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I. Œmieræ Ojczyzny
Trzy kolejne rozbiory Polski sprawi³y, ¿e pod koniec

XVIII w. nasz kraj zosta³ wymazany z mapy Europy na ponad
120 lat. Nasi przodkowie w zró¿nicowany sposób zareago-
wali na tragediê jednego z najwiêkszych pañstw kontynentu,
które jeszcze niedawno broni³o go przed inwazj¹ Turków.
Stanowi¹cy liczbowo najwiêksz¹ czêœæ polskiego narodu
ch³opi, w masie swej nieposiadaj¹cy œwiadomoœci narodo-
wej, w ogóle nie zauwa¿yli faktu utraty niepodleg³oœci przez
Polskê. Tylko nieliczni z nich, jak na przyk³ad niedawno
walcz¹cy pod rozkazami Koœciuszki kosynierzy, ze smut-
kiem prze¿yli upadek Polski - nale¿eli oni jednak do
wyj¹tków1. Stoj¹cy na przeciwleg³ym stopniu drabiny
spo³ecznej arystokraci równie¿, w wiêkszoœci, nie bardzo siê
przejêli faktem wymazania Polski z mapy Europy. Z pokor¹

godn¹ wa¿niejszych wydarzeñ pospieszyli w 1796 r. do
œwi¹tyñ w Warszawie czy Krakowie, aby z³o¿yæ homagium
przedstawicielom zaborczych potêg. Ci - a byli to cz³onko-
wie kosmopolitycznej arystokracji polskiej, ale i niema³e rze-
sze szlachty - nie zawahali siê te¿ uczciæ œmierci ojczyzny
balami i hucznymi zabawami. O reakcji na zabory tej czêœci
spo³eczeñstwa polskiego pisa³ barwnie Stefan ¯eromski na
kartach "Popio³ów". Ka¿e on tam austriackiemu komisarzo-
wi Hiblowi przypomnieæ dzieñ 17 sierpnia 1796 r. w Krako-
wie, kiedy to tysi¹ce przyby³ej na ten dzieñ do dawnej stolicy
szlachty, przy wtórze dzwonu Zygmunta, wraz z przedsta-
wicielami mieszczañstwa, a nawet Akademii, sk³ada³y ho³d
reprezentuj¹cemu austriackiego cesarza ksiêciu Auerspergo-
wi. Czytamy wiêc w powieœci tej, ¿e: "W wieczór [...] by³o
ca³e miasto iluminowane, a w Sukiennicach ksi¹¿ê jegomoœæ
Auersperg da³ wielki bal, gdzie siê a¿ do samego rana bawio-

Z dziejów walki o to¿samoœæ narodow¹ Polaków
w epoce narodowej niewoli

(wyk³ad wyg³oszony 24 kwietnia br. w Politechnice Rzeszowskiej
na I Rzeszowskim Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki)

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
(ur. 3 paŸdziernika 1940 r. w Rad³owie
k. Tarnowa), profesor zwyczajny Uni-
wersytetu Jagielloñskiego, doktor hono-
ris causa Akademii Pedagogicznej im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie, doktor honoris causa Papieskiego
Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu
- wybitny badacz ¿ycia literackiego i kul-
turalnego, znakomity promotor kultury
i jêzyka polskiego za granic¹, autor wie-
lu ksi¹¿ek i artyku³ów dotycz¹cych lite-
ratury i kultury polskiej oraz historii
idei w okresie rozbiorów, redaktor na-
ukowy prac zbiorowych, autor sztuk
teatralnych i s³uchowisk radiowych.
Wybitny Polonista-Europejczyk,
wyk³adowca uniwersytetów we Francji,
za³o¿yciel lektoratu jêzyka polskiego

i kultury polskiej na uniwersytecie w Liz-
bonie.

By³ redaktorem naczelnym "Ruchu
Literackiego". Pe³ni³ funkcjê dziekana
Wydzia³u Filologicznego UJ (w kadencji
1990-1993), prorektora UJ (w kadencji
1993-1999), rektora Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego (w latach 1999-2005).

Profesor F. Ziejka to tak¿e honorowy
przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich, "Krako-
wianin Roku" 2000. Jest cz³onkiem Ko-
misji Historyczno-Literackiej Polskiej
Akademii Nauk i PEN-Club. Od 2002
roku jest czynnym cz³onkiem Akademii
Umiejêtnoœci i cz³onkiem Narodowej
Rady Integracji Europejskiej przy
rz¹dzie RP.

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Profesor Franciszek Ziejka

Polska pieœñ
o ziemi, domu i mowie...
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no. Zjazd by³ tak wielki z obydwóch Galicjów [tzn. Wschod-
niej i Zachodniej], ¿e Sukiennice nie mog³y wszystkich goœci
ogarn¹æ. Blisko szeœæ tysiêcy szlachty w nich siê z naj-
wiêksz¹ radoœci¹ bawi³o. Przy stole by³y spe³nione toasty
z wielkim zapa³em, przy odg³osie armat..."2. Z jeszcze wiê-
kszym przepychem urz¹dzono uroczystoœci homagium dla
rosyjskiego cara w dniu 5 lipca 1796 r. w Warszawie. W tym
czasie sk³adano ho³dy w³adcom zaborczych pañstw tak¿e
w wielu innych miastach polskich. Gdy jednak zakoñczy³y
siê owe uroczystoœci, gdy zamilk³y dŸwiêki orkiestr, w kraju
zaleg³a œmiertelna cisza.

Jak pisa³ Józef Ignacy Kraszewski, w owe dni ¿ycie naro-
dowe, spo³eczne ustaje, szlachta zamknê³a siê po dworach,
odgrodzi³a siê od œwiata. Nikt nie pisze, nikt nie œpiewa,
rzek³byœ, ¿e nikt nie myœli.3 W poetyckich strofach stara³ siê
ukazaæ obraz Polski z owych dni Adam Jerzy Czartoryski.
W powsta³ym w 1795 r. "Bardzie polskim" pisa³ on:

Gdzie spojrzê, spustoszenie okropne i srogie
Z¿ar³o, co tylko ludziom na ziemi jest drogie.
Po ca³ym gruncie twoim drapie¿noœæ siê wi³a,
Co ¿yje, roœnie - wszystko swym zêbem zniszczy³a.
Trawie nie darowa³a, na przysz³oœæ wyplenia!
G³os weso³y g³uchego nie przerwie milczenia...
Nigdzie po¿ycia œladu, nigdzie wzrok nie spocznie!
Z gruzów na pó³ skopconych wymkniêty ubocznie
Dym tylko po przestrzeni k³êbami siê rusza.
Tam, owdzie, w nagim œcierniu, smutna stoi grusza;
Pusto! Zabite okna, gdzie zosta³a chata,
Przez które rolnik wita³ roboczego brata;
Las zewsz¹d osêpia³y wyziera z daleka,
Dok¹d dr¿¹cy mieszkaniec z swym ¿yciem ucieka.4

W innym miejscu Czartoryski wo³a:

Ojczyzno rozszarpana! wszystko ci stracone,
Nieszczêsna Polsko! nawet twe imiê zg³adzone.5

Op³akiwali œmieræ Ojczyzny inni poeci. Franciszek Kar-
piñski w wierszu z 1796 r. pisa³:

Widzia³em, kiedyœ moja ginê³a ojczyzno!...
Blada czuciem nieszczêœcia i swoj¹ siwizn¹,
Pró¿no ratunku od swych dzieci wygl¹da³a;
Potem jêcza³a, potem pad³a i skona³a!6

W stanowi¹cych zaœ symboliczne "po¿egnanie" poety
z uprawianiem literatury "¯alach Sarmaty nad grobem Zyg-
munta Augusta", ostatniego polskiego króla z domu Ja-
gie³³ów (1801) odnajdujemy jeszcze wyrazistszy obraz
œmierci ojczyzny:

Ojczyzno moja, na koñcuœ upad³a!
Zamo¿na kiedyœ i w s³awê, i w si³ê!
Ta, co od morza a¿ do morza w³ad³a,

Kawa³ka ziemi nie ma na mogi³ê!
Jak¿e ten wielki trup do ¿alu wzrusza!
W tym ciele by³a milijonów dusza!7

Jan Pawe³ Woronicz, jeden z najbardziej znanych naów-
czas poetów polskich, w poemacie "Œwi¹tynia Sybilli"
z 1818 r. powraca do motywu œmierci ojczyzny w s³owach:

Wszystko nie na swym miejscu - a za ka¿dym krokiem
Okropny cieñ Ojczyzny przera¿a widokiem:
Albo g³os jej z zapad³ych jaskiñ siê ozywa,
Lub jej postaæ ostatnia na ratunek wzywa.
Nie widzicie¿ j¹ teraz!... jako jeszcze kona
Na stosie rozszarpanych dziatek obalona...
I z œmierci¹ siê mocuje, i znojem zalewa,
I wysi³kiem ¿ywotnych sprê¿yn w md³oœciach zlewa...8

Poeci jednak nie tylko wierszem op³akiwali œmieræ ojczy-
zny. Czêœæ z nich przyjê³a wiadomoœæ o wymazaniu Polski
z mapy Europy jako osobist¹ klêskê ¿yciow¹. We wspomnie-
niach i opracowaniach historycznych odnaleŸæ mo¿na infor-
macje o tym, ¿e na przyk³ad Franciszek Dionizy KniaŸnin,
s³ynny autor poematów i dramatów sentymentalnych, na
wieœæ o podpisaniu w Petersburgu III rozbioru Polski popad³
w ob³êd i do koñca ¿ycia nie odzyska³ zdrowych zmys³ów. ¯e
znany uczony polski, a zarazem filozof i krytyk literacki - Jan
Œniadecki, po otrzymaniu tej samej wiadomoœci w ci¹gu jed-
nej nocy osiwia³. ¯e popularny komediopisarz - Franciszek
Zab³ocki, po upadku Polski porzuci³ twórczoœæ literack¹,
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie i ostatnie æwieræwiecze swego
¿ycia poœwiêci³ pracy duszpasterskiej w Górze, a nastêpnie
w Koñskowoli. Twórczoœæ literack¹ zarzuci³ w tym czasie
wzmiankowany wczeœniej Franciszek Karpiñski, który zaj¹³
siê teraz karczowaniem lasów i upraw¹ wydzier¿awionej na
skraju Puszczy Bia³owieskiej ziemi...9

Wprawdzie ju¿ w 1797 r. z W³och nap³ynê³y wraz z "Ma-
zurkiem D¹browskiego" s³owa otuchy, ¿e "Jeszcze Polska
nie zginê³a // Póki my ¿yjemy!", to przecie¿ rzeczywistoœæ
zdawa³a siê przeczyæ owym nadziejom. Zaborcy przyst¹pili
do systematycznej akcji niszczenia w zabranych dzielnicach
wszelkich œladów Polski. Ka¿dy na w³asn¹ rêkê podejmowa³
dzia³ania maj¹ce na celu likwidacjê nie tylko organów pañ-
stwowych polskich, ale stopniowej likwidacji instytucji sa-
morz¹dowych polskich. Zdecydowano o podjêciu akcji
maj¹cej na celu wydarcie z r¹k polskich ziemi i przekazaniu
jej w rêce wysy³anych na polskie ziemie osadników rosyj-
skich, pruskich czy austriackich. W programie zaborców nie-
zwykle wa¿n¹ rolê przypisano postulatowi walki z jêzykiem
polskim, który mia³ ust¹piæ miejsca jêzykowi nowych w³ad-
ców. Znamienne, ¿e nie powstrzymali siê oni przed podjê-
ciem walki z Koœcio³em katolickim, który w owych trudnych
dniach na swój sposób zastêpowa³ struktury pañstwa polskie-
go.10

Jaka by³a odpowiedŸ Polaków na te dzia³ania zaborców?
Jedni zdecydowali siê walczyæ o woln¹ Polskê z broni¹ w rê-
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ku. Walczyli wiêc u boku cesarza Francuzów - Napoleona, to
znowu wzniecali kolejne powstania. Niestety, nie by³o im
dane doczekaæ upragnionej wolnoœci. K³adli siê w coraz licz-
niejsze groby, czêsto niszczone przez najeŸdŸców. Innych
wywo¿ono w kibitkach na Sybir lub zamykano w twierdzach
austriackich oraz pruskich. Kilka tysiêcy patriotów schroni³o
siê na Zachodzie, by wiod¹c tam ¿ywot pielgrzymów -
tu³aczy przygotowywaæ siê do podjêcia kolejnych walk
o woln¹ Polskê.

W przywo³ywanym tu tragicznym okresie zaborów zna-
laz³a siê wszak¿e niema³a gromada Polaków, którzy w kraju,
na rodzinnej ziemi podjêli z zaborcami doœæ niezwyk³¹ wojnê
o Polskê, nazwan¹ z czasem najd³u¿sz¹ wojn¹ w dziejach
nowo¿ytnej Europy. W tej wojnie ju¿ nie szable czy posta-
wione na sztorc kosy mia³y decydowaæ o przysz³ym zwyciê-
stwie, ale odpowiednie wychowanie i wykszta³cenie
m³odych pokoleñ Polaków, wysi³ek intelektualny i rozwój
badañ naukowych, popularyzacja wiedzy o przesz³oœci naro-
dowej, twórczoœæ literacka i artystyczna. Zak³adali wiêc pol-
skie towarzystwa naukowe, kulturalne i spo³eczne, tworzyli
polskie szko³y, prowadzili szeroko zakrojon¹ pracê "u pod-
staw", czyli wœród ludu, badali przesz³oœæ narodow¹ i upo-
wszechniali wiedzê o niej w spo³eczeñstwie, tworzyli dzie³a
literackie, w których ukazywali wspania³e karty naszej
przesz³oœci narodowej, malowali obrazy o tematyce history-
cznej, wznosili pomniki bohaterom narodowym, podejmo-
wali starania o uratowanie zabytkowych budowli. Nie sposób
jednak przedstawiæ tutaj nawet zarysu owego ogromnego
wysi³ku narodowego polskiego z epoki zaborów, jest to bo-
wiem materia³ na obszern¹ ksiêgê.11

Zamiast tego chcia³bym tutaj w najwiêkszym skrócie
przypomnieæ tylko jeden z nurtów tej niezwyk³ej wojny
o Polskê: walkê polskich poetów o uratowanie to¿samoœci
narodowej Polaków poprzez rozbudzanie przez tych¿e po-
etów w okresie narodowej niewoli mi³oœci do polskiej ziemi,
do polskiego domu, do polskiej mowy. Ta mi³oœæ przybiera³a
ró¿ne formy. Twórcy nadawali te¿ tym trzem motywom ró¿-
ne symboliczne znaczenia. Jedno wszak¿e by³o wa¿ne: pol-
ska ziemia, polski dom i polska mowa - a obok tego wiara
katolicka - w ich mniemaniu wspó³tworzy³y fundament, na
którym wspiera³ siê w tych latach prawdziwy patriotyzm. Te
elementy budowa³y poczucie narodowej to¿samoœci Pola-
ków. I to zarówno tych, którzy ¿yli w kraju rodzinnym, jak
i tych, których losy rzuci³y w obce kraje, na zes³anie czy na
emigracjê.

II. Œwiêta polska ziemia
W czasach narodowej niewoli zrodzi³ siê w Polsce pewien

nieznany obcym narodom zwyczaj, który przetrwa³ do ostat-
nich czasów. Okazuje siê, ¿e opuszczaj¹cy rodzinny kraj Po-
lacy zwykli zabieraæ ze sob¹ garœæ ojczystej ziemi, któr¹
przechowywali nastêpnie a¿ do œmierci jak najcenniejszy
skarb. Tê garœæ ziemi wysypywano im na trumnê w czasie po-

grzebu na obczyŸnie. W ten symboliczny sposób nastêpowa³
w czasie ostatniego po¿egnania "powrót" tu³acza czy zes³añ-
ca do "ziemi przodków", do "swoich".

O zwyczaju tym pisz¹ autorzy wspomnieñ z ¿ycia emi-
grantów polskich w XIX w. Zachowa³o siê np. piêkne œwia-
dectwo wiernoœci temu zwyczajowi z maja 1841 r., kiedy to
na cmentarzu w Montmorency pod Pary¿em grzebano Julia-
na Ursyna Niemcewicza. Równie wzruszaj¹cy jest opis, pió-
ra Szymona Tokarzewskiego, pogrzebu w Ust-Kamieno-
gorsku jednego z jego wspó³towarzyszy, skazanego - jak on
sam - na katorgê za udzia³ w spisku ks. Œciegiennego. Skaza-
niec nie dotar³ ostatecznie do miejsca przeznaczenia, zmar³
w wymienionym Ust-Kamienogorsku, a wspó³towarzysze
niedoli pochowali go, zasuwaj¹c mu wczeœniej oczy prze-
chowywan¹ przezeñ w zawieszonym na szyi woreczku gar-
œci¹ polskiej ziemi.

Zachowa³o siê sporo przekazów poetyckich potwier-
dzaj¹cych trwa³oœæ tego obyczaju. Pisali o nim m.in.: Kazi-
mierz Brodziñski i Edmund Wasilewski, Mieczys³aw
Romanowski i Teofil Lenartowicz czy te¿ Aleksander Kraus-
har. Kilkakrotnie podejmowa³ ten motyw tak¿e Wincenty
Pol. Bodaj najbardziej dramatyczn¹ jego odmianê da³
w wierszu zatytu³owanym "Stary u³an pod Brodnic¹", w któ-
rym opisa³ moment przekroczenia w dniu 5 paŸdziernika
1831 r., w koñcowych dniach powstania listopadowego, gra-
nicy pruskiej przez uchodz¹ce przed moskiewsk¹ nawa³¹
wojska polskie. W chwili przekraczania owej granicy nasz
tytu³owy stary u³an

I zap³aka³ na boje,
I o lancê t³uk³ g³ow¹;

Chor¹giewkê zdar³ w dwoje
I ³zy otar³ po³ow¹,

I zawi¹za³ garœæ ziemi,
Drug¹ ranê owin¹³;

I w œwiat ruszy³ z m³odszymi,
I jak wszyscy gdzieœ zgin¹³...12

Znamienne, ¿e zwyczaj ten od¿y³ po II wojnie œwiatowej,
przede wszystkim w krêgu setek tysiêcy Polaków zmuszo-
nych do opuszczenia rodzinnych stron na Kresach Wschod-
nich i przeniesienia siê na tzw. Ziemie Zachodnie oraz
Pó³nocne. Jak mówi¹ Ÿród³a, czêsto zabierali oni ze sob¹ jako
bezcenn¹ pami¹tkê kraju rodzinnego garœæ ziemi z gro-
bów przodków, któr¹ przechowywali a¿ do œmierci. Tak¿e
i dzisiaj zwyczaj ten powraca, w nieco zmienionej postaci,
o czym œwiadcz¹ wiarygodne relacje pozostaj¹ce w posiada-
niu autora.

Nasuwa siê pytanie: w czym tkwi tajemnica owej garœci
polskiej ziemi? Wolno s¹dziæ, ¿e przede wszystkim w sym-
bolice, jak¹ przodkowie nasi obdarzyli ziemiê naszych oj-
ców. W symbolice nadspodziewanie bogatej, ale i na swój
sposób fascynuj¹cej.

Szczególne umi³owanie ojczystej ziemi p³ynê³o w pierw-
szej kolejnoœci z faktu uœwiadomienia sobie jej utraty. Maj¹c
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œwiadomoœæ, ¿e ziemiê ojczyst¹ wygnaniec czy zes³aniec
straci³ na zawsze, stara³ siê on oddaæ jej urodê ze znacz¹cym
zazwyczaj naddatkiem: jako krainy wiecznej szczêœliwoœci,
utraconej Arkadii.

Najpe³niej i najwspanialej urodê ziemi "utraconej" ukaza³
niew¹tpliwie Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu".W Epi-
logu do tego poematu wyjaœnia³ przes³anki stworzenia takiej
w³aœnie wizji poetyckiej:

Dziœ dla nas, w œwiecie nieproszonych goœci,
W ca³ej przesz³oœci i w ca³ej przysz³oœci
Jedna ju¿ tylko jest kraina taka,
W której jest trochê szczêœcia dla Polaka:
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Œwiêty i czysty, jak pierwsze kochanie,
[...]
Ten kraj szczêœliwy, ubogi i ciasny!
Jak œwiat jest bo¿y, tak on by³ nasz w³asny!13

Niejeden z poetów polskich epoki niewoli narodowej
móg³by te¿ powtórzyæ za Mickiewiczem s³owa ze znanego
wiersza pt. "Gdy tu mój trup":

Jest u mnie kraj, ojczyzna myœli mojej,
I liczne mam serca mego rodzeñstwo,
Piêkniejszy kraj ni¿ ten, co w oczach stoi,
Rodzina milsza ni¿ ca³e pokrewieñstwo.

Tam, wpoœród prac i trosk, i wœród zabawy,
Uciekam ja, tam siedzê pod jod³ami,
Tam le¿ê wœród bujnej i wonnej trawy,
Tam pêdzê za wróblami, motylami.

Tam widzê j¹, jak z ganku bia³a st¹pa,
Jak ku nam w las œród ³¹k zielonych leci,
I wpoœród zbó¿ jak w toni wód siê k¹pa,
I ku nam z gór jako jutrzenka œwieci.14

By³ wœród tej gromady z pewnoœci¹ Józef Ignacy Kra-
szewski, który - uwiêziony przez Prusaków w twierdzy mag-
deburskiej - w wieku 82 lat pisze jeden z najpiêkniejszych
swych utworów: hymn pt. "Ziemio!...". Pisarz wymienia tu
kolejno skarby ukochanej ziemi polskiej (Jak piêknie niebo
twym równinom œwieci, // Jak zdrowy powiew karmi twoje
dzieci! // Od morza brzegów do grzbietu Karpatów, // Szumi¹
twe lasy, s³ychaæ woñ twych kwiatów, // Z³ocist¹ fal¹ p³yn¹
pola twoje...), by spuentowaæ wiersz wyznaniem potwier-
dzaj¹cym nierozerwalnoœæ swych zwi¹zków z krajem ro-
dzinnym:

Patrz, jaka cisza tê ziemiê okrywa,
B³ogos³awiona, weselem szczêœliwa!
A kto siê rodzi³, kto tu prze¿y³ lata -
Chaty nie odda za wsze z³oto œwiata!15

Z równ¹ mi³oœci¹ jak Kraszewski opisuje polsk¹ ziemiê
inny wygnaniec - mieszkaj¹cy w Prowansji Konstanty Ga-
szyñski. W pe³nym œwiat³a i radosnych kolorów wierszu pt.
"Têsknota za krajem" pisa³ on:

A znasz ty kraj, gdzie brzegiem strumieni
Niezapominki i kaliny rosn¹;
Gdzie zbó¿ falami niwa siê p³omieni,
A bory æmi¹ siê jedlin¹ i sosn¹; -
Gdzie chmiel z³ociste rozwiesza festony
Po szczytach olszyn, usrebrzonych mchami,
Gdzie bia³a brzoza i jawór zielony
B³yszcz¹ malownie nad ³¹k kobiercami?

Och! za tym krajem,
Jakby za rajem,
Codzieñ wzdycham i p³aczê;
I nie bêdê szczêœliwy,
A¿ te lasy, te niwy,
Jeszcze raz choæ zobaczê!16

Zasygnalizowan¹ tu wizjê utraconej Arkadii tworz¹ w e-
poce niewoli bardzo liczni poeci. Nie miejsce i czas, aby
przywo³ywaæ tu ich nazwiska. Byli wœród nich twórcy wybit-
ni, ale tak¿e poœledni. Jedno jest jednak pewne: zarówno jed-
ni, jak drudzy, równie ciê¿ko prze¿ywaj¹c rozstanie
z ojczyst¹ ziemi¹, kreœlili jej obraz w arkadyjskim sztafa¿u.

Godzi siê tu wspomnieæ o pewnej mutacji tego motywu
w literaturze owych czasów. Chodzi w tym wypadku o prze-
ciwstawienie urody ziemi rodzinnej piêknoœciom ziemi ob-
cej, w której przysz³o ¿yæ autorowi. Ju¿ Adam Mickiewicz
w "Pielgrzymie" - jednym z sonetów krymskich - pisa³:

U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad g³ow¹ niebo jasne, obok piêkne lice;
Dlaczegó¿ st¹d ucieka serce w okolice
Dalekie, - i niestety! jeszcze dalsze czasy?

Litwo! pia³y mi wdziêczniej twe szumi¹ce lasy
Ni¿ s³owiki Bajdaru, Salhiry dziewice;
I weselszy depta³em twoje trzêsawice
Ni¿ rubinowe morwy, z³ote ananasy.17

A któ¿ z nas nie pamiêta zachwytów Telimeny i Hrabiego
z poematu Mickiewicza nad krajami w³oskimi i ostrej repry-
mendy, jak¹ otrzymali oni od Tadeusza, który choæ prostak,
lecz umia³ czuæ wdziêk przyrodzenia, i który cytrynie - karli-
cy z z³ocistymi ga³ki, z liœciem lakierowanym, krótkiej i pê-
katej przeciwstawia rodzim¹, poczciw¹ brzezinê,

Która jako wieœniaczka, kiedy p³acze syna,
Lub wdowa mê¿a, rêce za³amie, roztoczy
Po ramionach do ziemi strumienie warkoczy!
Niema z ¿alu, postaw¹ jak wymownie szlocha!18
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a rzekomym czy prawdziwym urokom obcych krajów prze-
ciwstawia autentyczne uroki ziemi ojczystej.

Tym torem poszed³ Juliusz S³owacki, m.in. w pe³nym
niek³amanego uroku wierszu pt. "W pamiêtniku Zofii Bo-
brówny", w którym tak czaruj¹co przekazywa³ prawdê o uro-
dzie ziemi ojczystej, gdzie Ikwy srebrne fale p³yn¹:

Niechaj miê Zoœka o wiersze nie prosi,
Bo kiedy Zoœka do ojczyzny wróci,
To ka¿dy kwiatek powie wiersze Zosi,
Ka¿da jej gwiazdka piosenkê zanuci.
Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci,
S³uchaj - bo to s¹ najlepsi poeci.

Gwiazdy b³êkitne, kwiateczki czerwone
Bêd¹ ci ca³e poemata sk³adaæ.
Ja bym to samo powiedzia³, co one,
Bo ja siê od nich nauczy³em gadaæ;
Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale p³yn¹,
By³em ja niegdyœ, jak Zoœka, dziecin¹.

Dzisiaj daleko pojecha³em w goœci
I dalej miê los nieszczêœliwy goni.
PrzywieŸ mi, Zoœko, od tych gwiazd œwiat³oœci,
PrzywieŸ mi Zoœko, z tamtych kwiatów woni,
Bo mi zaprawdê odm³odnieæ potrzeba.
Wróæ mi wiêc z kraju tak¹ - jakby z nieba.19

Kilkakrotnie powraca do tego motywu Teofil Lenarto-
wicz, m.in. w wierszu pt. "Na wschód patrz¹c mym zwycza-
jem":

We w³asnym kraju, tam, w ojczyŸnie,
Wszystko ci bratnie, wszystko bliŸnie,
G³os ma dla ciebie zrozumia³y
Ta ziemia szara, ten kraj ca³y.
Te lasy twoj¹ szumi¹ mow¹
I d¹b odwieczny nad d¹brow¹,
Te czaple, czajki i ³abêdzie,
Coœ swego widzisz, s³yszysz wszêdzie...
[...]
A w cudzym kraju i có¿ bêdzie?
Ziemia na ziemi, jak i wszêdzie,
Ale ta ziemia - jakaœ sucha,
Ale ta ziemia - jakaœ g³ucha.20

Przywo³an¹ tu mutacjê ziemi rodzinnej - Arkadii, prze-
ciwstawionej ziemi obcej, odnaleŸæ mo¿na u ca³ego zastêpu
poetów XIX-wiecznych. Wystêpuje ona u Maurycego
Gos³awskiego i Józefa Bohdana Zaleskiego, u W³adys³awa
Syrokomli, Adama Pajgerta i wielu innych.

W procesie sakralizacji ziemi polskiej w epoce narodowej
niewoli niema³¹ rolê odegra³ motyw ziemi mogi³ i krzy¿y,
ziemi cmentarnej. Pojawi³ siê on ju¿ na progu XIX w.,

upowszechni³ go jednak dopiero Zygmunt Krasiñski, wy-
sy³aj¹cy swego bohatera: Irydiona - w Dokoñczeniu do dra-
matu z 1836 r. - do ziemi mogi³ i krzy¿y. Bohater ten mia³ roz-
poznaæ ow¹ ziemiê po milczeniu mê¿ów i po smutku
drobnych dzieci, po zgorza³ych chatach ubogiego i po znisz-
czonych pa³acach wygnañców.21

Obraz Polski - krainy mogi³ spotykamy u Cypriana Go-
debskiego, Kazimierza Baliñskiego, u Maurycego Gos³aw-
skiego i Ryszarda Berwiñskiego. Bez trudu odnaleŸæ go mo¿-
na u Seweryna Goszczyñskiego, ale i u Konstantego Gaszyñ-
skiego. Ten ostatni nazywa polsk¹ ziemiê niw¹ nieszczêœcia,
niw¹ ³ez i krwi "Co od brzegów Ba³tyku do Karpackich gór//
Jêkiem ofiar siê modli, groŸb¹ katów grzmi".22 Ostre kontury
tego stereotypu sprawi³y, ¿e "zadomowi³ siê" na sta³e w lite-
raturze polskiej epoki rozbiorów. Odnajdujemy go m.in.
w poemacie Edmunda Wasilewskiego z 1842 r. pt. "Pielgrzy-
mi", ale i w twórczoœci Mieczys³awa Romanowskiego, Feli-
cjana Faleñskiego czy Kornela Ujejskiego. Karol Brzo-
zowski wo³a w "Hymnie do Boga":

Bo¿e! wys³uchaj nas Bo¿e!
Gwiazdy siê nasze zaæmi³y,
Bole starga³y nam si³y,
Gdzie oko padnie - mogi³y...23

Natomiast Józef Ignacy Kraszewski w parafrazie s³ynne-
go wiersza Goethego "Znaszli ten kraj" pyta³:

Znaszli ten kraj, gdzie kwitn¹
Nad grobami pio³uny?
Gdzie niebo twarz b³êkitn¹,
W szare kryje ca³uny?

Gdzie pola koœæmi siane,
Las szumi pieœñ cmentarn¹,
Rzeki ³zami wezbrane,
Przez ziemiê p³yn¹ czarn¹?

Kraj ten smutny, ubogi,
Ci¹gnie serce tu³acze;
On nad wszystko nam drogi:
My z nim, on z nami p³acze...24

Przyk³ady mo¿na w³aœciwie mno¿yæ bez koñca. Kolejne
pokolenia pisarzy - a¿ do dnia zmartwychwstania Polski
w 1918 r. - spogl¹daj¹ na polsk¹ ziemiê nie tylko jako na kraj
szczêœliwej Arkadii, ale tak¿e jako na krainê mogi³ i krzy¿y,
na kraj cmentarny, kraj ¿a³oby i smutku. Ten motyw zna-
cz¹co wzbogaca obrazow¹ pojemnoœæ motywu œwiêtej pol-
skiej ziemi. Znamienne, ¿e pojemnoœæ tê wzbogaca tak¿e
inny motyw: ziemi skrwawionej krwi¹ braci, niewinnie prze-
lan¹ w 1846 r. przez rabacyjne czerniawy Jakuba Szeli.
Wzbogaca j¹ motyw ziemi bólu, ziemi cierpi¹cej, na której
trwaj¹ przeœladowania czy to podlaskich unitów, czy
wyw³aszczanych na si³ê, wypêdzanych z rodzinnych zagród
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Polaków w zaborze pruskim. To prawda, ¿e niejeden z po-
etów ma œwiadomoœæ - tak jak W³adys³aw Orkan - ¿e ta zie-
mia polska, ziemia rodzinna, jest ziemi¹ nêdzy i zamarz³ych
kêp. Ale wszyscy s¹ przekonani, ¿e tym bardziej jest ona god-
na mi³oœci.

III. Dom - twierdz¹ polskoœci
Adam Mickiewicz na pierwszych stronach swego arcy-

poematu da³ obraz typowego polskiego dworku szlacheckie-
go - domu z pobielanymi œcianami, otoczonego brzozowym
gajem, w którym

...te¿ same portrety na œcianach wisia³y.
Tu Koœciuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz obur¹cz trzyma;
Takim by³, gdy przysiêga³ na stopniach o³tarzów,
¯e tym mieczem wypêdzi z Polski trzech mocarzów
Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie
Siedzi Rejtan ¿a³oœny po wolnoœci stracie,
W rêku trzyma nó¿, ostrzem zwrócony do ³ona,
A przed nim le¿y "Fedon" i ¿ywot Katona.
Dalej Jasiñski, m³odzian piêkny i posêpny,
Obok Korsak, towarzysz jego nieodstêpny,
Stoj¹ na szañcach Pragi, na stosach Moskali,
Siek¹c wrogów, a Praga ju¿ siê wko³o pali.
Nawet stary stoj¹cy zegar kurantowy
W drewnianej szafie [Tadeusz] pozna³, u wnijœcia alkowy;
I z dziecinn¹ radoœci¹ poci¹gn¹³ za sznurek,
By stary D¹browskiego pos³yszeæ mazurek.25

Wszystko wskazuje na to, ¿e nie tylko w Soplicowie, ale
w setkach i tysi¹cach innych dworków szlacheckich podob-
nie wygl¹da³ wystrój wnêtrz: z pami¹tkami o przesz³oœci na-
rodowej, z portretami bohaterów narodowych. W pa³acach
i zamkach arystokratów na œcianach wisia³y przede wszyst-
kim portrety antenatów. Ale i one przywo³ywa³y na pamiêæ
dawn¹ Polskê, Rzeczpospolit¹ Obojga Narodów. Szczególn¹
rolê domu polskiego pe³ni³y od lat osiemdziesi¹tych XVIII
w. a¿ po czasy powstania listopadowego Pu³awy Czartory-
skich, z pierwszym muzeum narodowym na ziemiach pol-
skich: Œwi¹tyni¹ Sybilli i Domkiem Gotyckim, Pu³awy
wielokrotnie opiewane przez poetów i pisarzy (by wspo-
mnieæ choæby o poemacie Niemcewicza "Pu³awy"). Doœæ
d³ugo pró¿no by³o szukaæ elementów narodowych w wystro-
ju ch³opskich chat. Jak przekonuje lektura pamiêtników
w³oœcian, m.in. Jakuba Bojki, Macieja Szarka czy Wincente-
go Witosa, dopiero w drugiej po³owie XIX w., po zniesieniu
pañszczyzny, rozpoczê³a siê na wsi polskiej akcja maj¹ca na
celu ozdabianie chat reprodukcjami przedstawiaj¹cymi bo-
haterów narodowych.

Ale nie wystrój wnêtrz domu polskiego by³ najwa¿niejszy
w epoce narodowej niewoli. Znacznie wa¿niejsza by³a w tym
wypadku koncepcja ¿ycia rodziny polskiej, skupionej pod

dachem chaty, dworu czy pa³acu - ta koncepcja, o której pisa³
w 1866 r. Wincenty Pol w poemacie pt. "Pieœñ o domu na-
szym":

Dziœ Wam niosê "Pieœñ o Domu".
Pieœñ o starym domu naszym,
O Piastowym domu Laszym,
Co na roli Ojców stoi,
Z lat tysi¹ca w ziemi twojej.
[...]
Wiêc ni z drzewa, ani z ceg³y
Dom ten stawi³ wiek ubieg³y:
Duch to Polski budowniczym -
To nie zburzyæ domu niczem!
Ni powodzi¹, ni po¿arem,
Ani mieczem, ni rozbojem;
Bóg zamieszka³ w domu starym -
Duch zamieszka³ w domu twoim.
[...]
Choæ rwie wieków zawierucha,
Dom siê w wêg³ach swoich trzyma.
I dostoi - i przestoi
Wszystkie burze, wszystkie z³oœci -
Bo krew dziadów we krwi twojej;
A koœæ ¿yje w twojej koœci.26

W poemacie swoim Pol nie zajmuje siê architektur¹ domu
polskiego. Opisuje kultywowane w polskim domu zwyczaje
i obyczaje, daje zarys "roku polskiego" w naszym domu: od
Dnia Zadusznego po do¿ynki. Pisze o pielêgnowaniu w tym
domu pamiêci o przodkach i wielkich bohaterach narodo-
wych. Pisze o potrzebie pracy, ale i o potrzebie przekazywa-
nia z pokolenia na pokolenie ksiêgi polskiej, czyli wiedzy
o narodowej przesz³oœci. Podnosi wartoœæ tradycji domowej,
rodzinnej, która - wypêdzona z ¿ycia publicznego - znalaz³a
schronienie w³aœnie w obrêbie wyznaczonym przez œciany
polskiego domu. Znamienne, ¿e tak ujête pojêcie domu pol-
skiego rozci¹ga siê nie tylko na dworek szlachecki, ale i na
ch³opsk¹ cha³upê. Z 1844 roku pochodzi wiersz Ryszarda
Berwiñskiego pt. "Mysza wie¿a", w którym poeta nie pozo-
stawia ¿adnych w¹tpliwoœci w tej mierze:

Jedna nam przecie¿ jest jeszcze pociecha -
Patrzaj - ta stara pochylona strzecha,
Kto wie, czy nie tam jest Piasta przybytek?
Gardzi ni¹ duma, a omija zbytek;
Choæ co dzieñ na ni¹ patrzaj¹ przechodnie,
Wol¹ podziwiaæ ten szcz¹tek wspania³y
Gmachów królewskich, chocia¿ w nim mieszka³y
Czarne wystêpki i ponure zbrodnie!
[...]

A przecie¿ w tej chatce
Bóg wielk¹ radoœæ starej zdarzy matce,
¯e znowu wyjdzie z niej zbawienie nasze,
I biodra mieczem Chrobrego opasze.27
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Tym torem idzie tak¿e wzmiankowany wczeœniej Win-
centy Pol. Dla niego ch³opska cha³upa jest przede wszystkim
przytu³kiem Bo¿ym oraz ostoj¹ domowego, narodowego
³adu. W wierszu z 1868 r. zatytu³owanym "Do Strzechy"
pisa³ on:

Omszona Strzecho na rz¹dnej zagrodzie!
Jak¿e ci piêknie wœród tych drzew i sadu,
Jak¿e ci piêknie w ziemi i narodzie,
Gdyœ na œwiadectwo domowego ³adu!
Jak¿e Ciê mi³o pe³nym sercem witaæ,
Kiedy siê oczom uka¿esz z daleka!
Jak¿e Ciê mi³o o Twe dzieje pytaæ,
O losy wioski i losy cz³owieka!
[...]
Omszona Strzecho! Ty przytu³ku Bo¿y
Rodzinnych wêz³ów pracy i pokoju!
Czego pod Tob¹ cz³owiek nie przysporzy -
Za tym na pró¿no pogoni wœród znoju:
I biada temu, kto siê puœci³ Strzechy
I b³¹dzi œwiatem w burzy i zamieci...
Komu ognisko takie nie zaœwieci,
Ani pozdrowi¹ tak wdziêczne uœmiechy!..
Omszona Strzecho! Ty darem ¿ywota,
I darem chleba, i darem mi³oœci
Darzysz cz³owieka - i prosta Twa cnota
Nawet za Tob¹ drogi ¿ycia proœci!
[...]
O! niech Bóg w ³asce ka¿demu, co b³¹dzi,
Taki przytu³ek po burzy przys¹dzi,
Gdzieby wypocz¹³ po latach strudzenia
I port bezpieczny znalaz³ dla sumienia -
I gdzieby znowu ta sama pieœñ z³ota,
Co piastowa³a ów ranek ¿ywota,
Tak utuli³a te ziemskie boleœci
Jako œpiew matki p³acz dzieciêcia koi!
Tego Ci Strzecho ¿yczê w duszy mojej:
Stój, jakoœ sta³a, w pokoju i czeœci!28

Nie by³o to ujêcie istoty polskiego domu typowe tylko dla
tego poety. Tak pojmowali polski dom tak¿e inni. Mo¿na tu
przytoczyæ wiele przyk³adów. Obok wiêc wzmiankowanego
dworu soplicowskiego mo¿na przywo³aæ nie tyle dwór kor-
czyñski co cha³upy Bohatyrowiczów z "Nad Niemnem". Po-
dobn¹ koncepcjê domu polskiego odnaleŸæ mo¿na w "Po-
pio³ach" Stefana ¯eromskiego (choæby dwór Nardzewskie-
go) czy w powieœciach Stanis³awa Brzozowskiego. Taka
koncepcja domu polskiego obecna jest w dworach szlachec-
kich, ale i w wielu cha³upach ch³opskich. Jakub Bojko,
wspó³twórca ruchu ludowego w Galicji, wieloletni wójt
w Grêboszowie k. D¹browy Tarnowskiej wspomina³, ¿e
w jego rodzinie - zwyczajnej, pañszczyŸnianej - nie tylko
przestrzegano porz¹dku kalendarza koœcielnego (œwiêta,
zwyczaje), ale tak¿e przechowywano pamiêæ o Koœciuszce.

Babka jego mia³a opowiadaæ ojcu Jakuba, Gabrielowi, o tym,
¿e z rodziny tej pochodzi³ niejaki Kamieñ (wuj Gabriela),
który walczy³ w armii Koœciuszki i zgin¹³ pod Rac³awicami.
Bojko pisze: "gdy krewniacy go na polu bitwy odszukali, Ko-
œciuszko kaza³ daæ p³ótna dla obwinienia cia³a, które pocho-
wano w osobnym grobie"29.

W polskim domu nale¿a³o mówiæ po polsku. Poeci z naci-
skiem podkreœlali ten postulat. Jeden z nich, Franciszek Mo-
rawski, pisa³:

Póki w polskich komnat œciany
Gwar obczyzny nie zawita,
Póty próg nasz nieskalany,
Póty Polska nie zdobyta.

W polskich to domach siê mieœci
Mowy polskiej arka œwiêta,
Stoi na niej krzy¿ boleœci,
Le¿¹ krwawe ludu pêta.30

W takim domu winna trwaæ transmisja wiedzy o prze-
sz³oœci, zarówno o przesz³oœci rodzinnej, jak i o przesz³oœci
narodowej. To dlatego dom ten z zasady - o czym pisa³ cyto-
wany wczeœniej Franciszek Morawski - zamkniêty jest dla
urzêdników zaborczych:

[...] kto wrogów w dom wprowadza,
Siebie hañbi, lud swój zdradza
I ka¿dym s³owem obczyzny
Dokañcza mordu ojczyzny.31

Obowi¹zywa³a zasada, ¿e urzêdników carskich czy cesar-
skich przyjmowano tylko w salonie. Nie wolno ich by³o
wprowadzaæ w kr¹g ¿ycia rodzinnego, tam, gdzie siê ono to-
czy³o. Znamiennie ukaza³ to Teofil Lenartowicz w poemacie
"Ma³y œwiatek" (1851), w którym stworzy³ swoisty wzorzec
polskiej wsi z dworem, koœcio³em, karczm¹ i oczywiœcie
cha³upami. Poeta wprowadzi³ typowe elementy wystroju
owej wioski: m.in. lipê i sad, gniazdo bociana, figurê œw. Jana
Nepomuka przy wodzie. We dworze w izbie goœcinnej - stó³
dêbowy, szafa, a na œcianie obraz £azarza. Ta stancja s³u¿y³a
do za³atwiania spraw s³u¿bowych. ¯ycie rodzinne toczy³o siê
poza ni¹. Dlatego poeta pisze: "A w drugiej stancji, // W mo-
jej siedzibie, - // Co kto ukocha³, // Z tem siê tam zdybie. //
Nad mojem ³ó¿kiem // Bartosz z Koœciuszkiem, // Stefan
Czarniecki, // Pogromca szwedzki,- // I Jan Zamoyski, - //
I ten pan wojski, // Jan Kochanowski. // A zaœ nad niemi, //
Nad dzieæmi swemi, // Twarz Matki Boskiej // Jaœnie -
a w dali, // Zbroja ze stali.32

Jak widaæ, nast¹pi³ w tym wypadku wyraŸny podzia³
domu polskiego na strefê oficjaln¹, urzêdow¹ i strefê do-
mow¹, prywatn¹. W pierwszej wolno by³o przyjmowaæ
przedstawicieli w³adzy zaborczej, do drugiej dopuszczano
jedynie wybranych, "przyzwoitych" wrogów (jak np. kapita-
na Nikitê Rykowa z "Pana Tadeusza"). Zasadniczo jednak
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obowi¹zywa³ niepisany zwyczaj zamykania tej strefy pol-
skiego domu przed nieproszonymi goœæmi.

Taka w³aœnie koncepcja polskiego domu jako zamkniêtej
twierdzy polskoœci przetrwa³a przez ca³¹ epokê narodowej
niewoli. To g³ównie dziêki tak pojmowanemu ¿yciu domo-
wemu zdo³ali nasi przodkowie przechowaæ wiarê odbudowa-
nia Polski - domu wszystkich Polaków - tê wiarê, któr¹
zamknê³a Maria Konopnicka w piêknym wierszu z 1910 r. pt.
"Budujmy mi³ej ojczyŸnie dom":

Budujmy mi³ej ojczyŸnie dom,
Wolnoœci dom i si³y;
Ka¿da pierœ bratnia - granitu z³om,
Z jednej rodzimej bry³y.
Ka¿da pierœ bratnia - ceg³a na mur,
DŸwigniêty moc¹ ducha,
A has³o nasze jednoœci chór,
Co wiar¹ w jutro bucha.

Niech dnie, co id¹ z wiecznych dróg
Zluzowaæ czasów wartê,
Przez nasze odrzwia, przez nasz próg
Wst¹pi¹ na dziejów kartê.
Od fundamentu a¿ po szczyt
Otwórzmy œwiat³u wrota,
Niech nam jutrzenny jarzy œwit,
Niech wzmaga dech ¿ywota!

Z wzrokiem utkwionym w on¹ biel,
Co nocy mrok przegania,
Patrzmy, o bracia, w jeden cel,
W cel walki zmartwychwstania!
Cokolwiek czynim, czyñmy tak,
By przysz³oœæ ros³a z pracy;
Polska - to pion nasz i nasz znak:
Budujmy dom, rodacy!33

IV. Œwiêta nasza polska mowa
Ziemiê mo¿na zabraæ. Dom mo¿na zniszczyæ. Mowa jest

skarbem najcenniejszym, którego nie zabierze cz³owiekowi
¿aden wróg, jeœli tylko kochaj¹cy j¹ bêdzie jej broni³. Tak jak
broni³ jej ów starzec Putrament z opowiadania Henryka Sien-
kiewicza: "Wspomnienie z Maripozy", który od kilkudzie-
siêciu lat mieszkaj¹c w Ameryce, w lasach Kalifornii,
skazany by³ na samotnoœæ, nie spotykaj¹c Polaków. Starzec
ów powiada³, pos³uguj¹c siê jêzykiem biblijnym, ¿e stê¿a³
mu jêzyk i zwi¹za³y siê jego wargi. Ale przecie¿ jêzyka nie
zapomnia³, mia³ bowiem w domu jedyn¹ polsk¹ pami¹tkê -
Bibliê w przek³adzie ks. Jakuba Wujka. Wyznawa³ te¿: czy-
tujê [j¹] co dzieñ, abym nie zapomnia³ mowy mojej i nie sta³
siê niemym w jêzyku ojców moich...34

Nie zapomnieæ mowy ojców! Nie zdradziæ jej! - oto naj-
wa¿niejsze zadanie, jakie stanê³o przed Polakami, których oj-
czyznê, podzielon¹ na trzy czêœci, w³¹czono do pañstw
oœciennych. Ale chodzi³o w tym wypadku tak¿e o to, aby ten
jêzyk nie sta³ siê martwym, aby go rozwijaæ, wzbogacaæ. Za-
danie wielkie i wspania³e. Ale i niezwykle trudne. A przecie¿
zosta³o przez naszych praojców wykonane z nawi¹zk¹.

Sprawa walki o jêzyk polski w epoce zaborów ma szeroki
kontekst nie tylko polityczny, ale i kulturowy35. Zanim jesz-
cze zaborcy podjêli kolejne próby wyrugowania jêzyka pol-
skiego z u¿ycia i zast¹pienia go w³asnym jêzykiem, ro-
syjskim czy niemieckim, nale¿a³o uporaæ siê z niezwykle
groŸnym przeciwnikiem, jakim by³a nade wszystko fran-
cuszczyzna. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w wieku XVIII jêzykiem
elity kulturalnej, a tak¿e politycznej Europy by³ w³aœnie jê-
zyk francuski. Ju¿ w 1772 r. skar¿y³ siê Adam Naruszewicz,
¿e "Nasz jêzyk poszed³ w zaniedbanie tak dalece, ¿e rzadko
kto dobrze onym mówi w potocznych rzeczach, dopiero¿ pi-
sze co powa¿nego w wolnej, czyli wi¹zanej mowie. Umiemy
to tylko z jêzyka naszego, coœmy siê w domu, szczup³ym bar-
dzo, osób do nas nale¿¹cych: piastunek, s³u¿alców albo cze-
ladnej prostoty, obrêbie nauczyli [...] Gadaæ umiemy, pisaæ
i mówiæ rzadko kto z nas umie, a to z w³asnej... winy, ¿e sobie
szczególnej nauki w wydoskonaleniu siê w ojczystym jêzyku
przez czytanie i rozmyœlanie nie czynimy."36

Zaborcy mieli œwiadomoœæ, ¿e jêzyk mo¿e siê staæ nie-
zwykle wa¿nym orê¿em w walce o "przerobienie" Polaków
w Moskali, Austriaków czy Prusaków. Tote¿ podejmowali
decyzje, maj¹ce na celu wyrugowanie jêzyka polskiego z ¿y-
cia publicznego. Nie miejsce i czas, by szczegó³owo oma-
wiaæ te ich inicjatywy. Istnieje na ten temat spora literatura
przedmiotu. Faktem jest, ¿e raz po raz wydawano coraz to
nowsze ustawy i rozporz¹dzenia o ograniczaniu roli jêzyka
w ¿yciu publicznym: w urzêdach, w szko³ach, w s¹downic-
twie, nawet na ulicach miast i miasteczek. Nie zawahano siê
nawet przed prób¹ wyprowadzenia jêzyka polskiego z ko-
œcio³ów (sprawa nauczania religii w jêzyku niemieckim i o-
pór dzieci z Wrzeœni w Poznañskim). A przecie¿ - mimo
najsro¿szych kar i przeœladowañ - spo³eczeñstwo polskie
opar³o siê fali rusyfikacji i germanizacji. Najwiêkszy udzia³
w tym zwyciêstwie mia³y polskie rodziny, które stworzy³y
dla jêzyka polskiego azyl w swoich domach. Niema³y udzia³
w tym zwyciêstwie mieli nauczyciele, którzy nierzadko z na-
ra¿eniem ¿ycia uczyli jêzyka polskiego najpierw w szko³ach,
a gdy tam wydano zakaz pos³ugiwania siê jêzykiem polskim -
na stancjach czy tajnych kompletach. Wa¿n¹ cegie³kê do
muru, którym starano siê ochroniæ jêzyk polski, do³o¿yli
uczeni. Byli wœród nich ludzie tego pokroju co Samuel Bogu-
mi³ Linde, twórca wielotomowego "S³ownika jêzyka pol-
skiego", ale tak¿e niema³a gromada innych. Szczególne
miejsce wœród obroñców polskiego jêzyka w epoce narodo-
wej niewoli zajmuj¹ polscy pisarze i poeci, którzy nie tylko
ratowali jêzyk, pisz¹c w nim swe dzie³a, ale którzy wspaniale
go rozwinêli.
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Apokaliptyczn¹ wizjê utraty jêzyka polskiego przedsta-
wi³ bezpoœrednio po III rozbiorze Polski Franciszek Karpiñ-
ski. Pisa³ on:

Ten jêzyk i te wiersze s³owami polskiemi
Mo¿e za sto lat znane nie bêd¹ w tej ziemi!
W któr¹¿ stronê pisz¹cy zwróci siê oczyma,
Kiedy nieœmiertelnoœci pismom jego nie ma!...37

W "¯alach Sarmaty" dodawa³:

Oto krwi¹ ziemia ut³uszczona
Konia i jeŸdŸca dzikiego wytucza,
A g³odne dzieci matka przymuszona
Panuj¹cego jêzyka naucza!38

Wzmiankowany ju¿ tutaj Jan Pawe³ Woronicz skar¿y³ siê
w "Hymnie do Boga", ¿e "Odkupuj¹c chleb, wodê i sól
z gruntów w³asnych, // Po naszych siê ulicach rozmówiæ nie
mo¿em!"39. Wkrótce jednak rozpoczynaj¹ pisarze szeroko
zakrojon¹ akcjê w obronie mowy ojczystej. Franciszek Mo-
rawski nie przebiera w s³owach, by osi¹gn¹æ cel, to znaczy -
by uratowaæ jêzyk polski. W piêknym wierszu zatytu³owa-
nym "Mowa polska" przekonuje, ¿e

S³owo jest tak wielk¹ si³¹,
Której ¿adna moc nie zwali,
S³owo œwiat ten utworzy³o,
S³owo i ten kraj [Polskê] ocali.

Z pe³nym przekonaniem oœwiadcza zatem:

Depce z wzgard¹ przodków koœci -
Ju¿ jest w duszy niewolnikiem,
Nurzy siê w b³ocie pod³oœci,
Kto mówi wrogów jêzykiem.

by do³¹czyæ do owego oœwiadczenia apel do ludu oraz do Po-
lek:

Ludu, broñ siê dzielnie, szczerze,
Tarcza twoja w polskim s³owie,
Stoisz ska³¹ przy twej wierze,
Stañ pos¹giem przy twej mowie.

Polko, w gronie twym domowym,
B¹dŸ nam od wroga zas³on¹,
Odepchnij go polskim s³owem,
Jak czarta wod¹ œwiêcon¹.40

Do m³odzie¿y polskiej apeluje w tej samej sprawie
w 1828 r. ma³o znany dziœ poeta Jan Nepomucen Kamiñski ze
Lwowa. Zachêca on m³odych Polaków:

Ucz siê ojców twych jêzyka,
On myœl ka¿d¹ wydaæ zdolny:
Gnie siê, dŸwiêczy, grzmi, przenika,
Jasny, œmia³y, bo jest wolny.41

W po³owie XIX w. wielk¹ pochwa³ê mowy polskiej
og³asza Stanis³aw E. KoŸmian, znakomity t³umacz dzie³
Szekspira na jêzyk polski. Stara siê on podnieœæ walory pol-
skiego jêzyka, wywodz¹c go wrêcz z ... niebios:

Tyœ bo¿ego tchnieniem ³ona,
Cudem cudów objawiona.

Mowa polska wypêdzana z pa³aców, a tak¿e z miast, azyl
znajduje w wieœniaczych chatach:

Nieœ¿e, nieœ twój lot na sio³a,
Nad wieœniacze wzlataj chaty,
Wzlataj, s³uchaj - kto ciê wo³a.
To nie wo³a ciê bogaty
Ani miasta, ni pa³ace,
W których pró¿noœæ po kryjomu
Wytê¿y³a wszystkie prace,
Aby wstawiæ - miêdzy œciany
Ojczystego twego domu -
Œwiat ci obcy, œwiat nieznany.
Wpoœród zbytków i rozkoszy
Cudzoziemka tam macoszy
Dzieciom twoim; - m³ode serca
Tr¹dem fa³szu wskroœ przewierca,
W p³ochych myœli potu Ÿródle,
Na pró¿noœci stawia szczudle,
Wszystko lœni¹ce zwodnie, sztucznie,
Wszystko obce wielbi¿ ka¿e,
A co polskie - to wygania.42

Wartoœæ mowy polskiej postrzegali przede wszystkim pi-
sarze ¿yj¹cy na emigracji. Ka¿dy bodaj z nich zwraca³ uwagê
na jej ponadczasowe wartoœci, ale i na ostatni¹ jej redutê, jak¹
w przekonaniu powszechnym by³a... ch³opska chata. Po-
twierdza to m.in. Teofil Lenartowicz w poetyckim "Wstêpie
do Starych zbroic". Jest to bez w¹tpienia jeden z najpiêkniej-
szych hymnów na czeœæ polskiej mowy powsta³ych w epoce
narodowej niewoli. Warto tu zacytowaæ choæ kilkanaœcie
wersów tego piêknego wiersza:

O! polskie s³owo, ¿yciodajna roso,
Polskiego serca ostatnia pociecho,
Kêdy¿ ciê wierni synowie ponios¹?
Chyba w twe progi pochylona strzecho,
Kêdy ojczysta dziatwa zubo¿ona
Nie bacz¹c dzikich zakazów cesarzy,
U matki pad³szy roz¿alonej ³ona,
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Jêzyka starych uczy siê pieœniarzy;
W ka¿dego s³owa rozgl¹da siê krasie,
Urokiem poi chêtne serca m³ode,
W minionym s³owie i w minionym czasie
Wita stracon¹ mi³oœæ i swobodê.
O czarodziejska ojców mowo droga
Rycerska, twarda i jak stal chropawa,
Jak anio³ jasna, jak naród uboga,
A mi³a sercu jak rodzinna s³awa;
[...]
Wróg ci wytêpia, to staw¿e siê zbrojna,
Ojców ¿elazn¹ okryta kolczug¹,
Jak orze³ lotna, jak mêdrzec spokojna,
¯ycia narodu powa¿na zas³ug¹.
Nie przystrojona w fantazyjne pióra,
Z³udnych barw têczy mienionych kolorów,
Prosta a piêkna, jako bo¿a córa,
I córa naszych gór i rzek i borów.
Nie na to dana, by ciê ³amaæ, skrêcaæ,
Twarz ci nadawaæ ³udz¹c¹, to szydn¹,
Lecz by jak tr¹by w pochodzie zachêcaæ
Znu¿one mê¿e w tê noc ma³o widn¹.43

W zwi¹zku z zaostrzaniem polityki germanizacyjnej i ru-
syfikacyjnej w II po³owie XIX w. w obronie jêzyka polskiego
wystêpuje coraz wiêksza gromada poetów i pisarzy. Henryk
Sienkiewicz pisze opowiadanie pt. "Z pamiêtnika poznañ-
skiego nauczyciela", w którym nawi¹zuje bezpoœrednio do
podjêtej w latach siedemdziesi¹tych XIX w. akcji germaniza-
cji szko³y polskiej w zaborze pruskim, a poœrednio - rusyfika-
cji tej¿e szko³y w tzw. Kraju Przywiœlañskim.44 Z dalekiej
Litwy odzywa siê Czes³aw Jankowski, wo³aj¹c:

Szum proporców, szczêk pa³asza
Z jêkiem hymnów - tonie...
Polska mowo, mowo nasza,
Zatopiony dzwonie!
Senatorsko i orê¿nie,
W laurach i w koronie,
Z g³êbin zabrzmij znów potê¿nie,
Zatopiony dzwonie!45

Ze Œl¹ska odzywa siê Jan Nikodem Jaroñ:

Œwiêta nasza polska mowa!
Niech j¹ ka¿dy w sercu chowa!
S³owa jej by pacierz dziatek,
By wo³anie czu³e matek,
By ojcowskie napomnienia,
Jakby synów przyrzeczenia,
By p³acz sierot i b³aganie:
Zrób ojczyznê woln¹, Panie!46

Niew¹tpliwie najg³oœniej w epoce niewoli upomina³a siê
o jêzyk polski Maria Konopnicka. Jej wypowiedzi znalaz³y

te¿ najwiêkszy rezonans w spo³eczeñstwie polskim.
W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych pisa³a:

Sto lat my ju¿ bezcieleœni,
¯yjem w s³owie, ¿yjem w pieœni,
Jak zaklêty duch...
Sto lat nam ju¿ w skutej d³oni
Têtnem serca lutnia dzwoni,
Daje g³os i ruch!47

U progu nowego wieku, w 1901 r. apelowa³a:

Hej, ty mowo, nasza mowo,
Znasz ty zaklêæ wielkie s³owo,
Masz ty si³ê piorunow¹!
[...]
Wstañ nam zorz¹! ZbudŸ tysi¹ce!
Serca nasze s¹ mdlej¹ce,
A nad nami chmury æmi¹ce...48

Wreszcie w 1910 r. napisa³a "Rotê", która - dziêki doro-
bieniu przez Feliksa Nowowiejskiego muzyki do tekstu -
wkrótce znalaz³a siê na ustach nieledwie wszystkich Pola-
ków. Dumne s³owa poetki:

Nie rzucim ziemi, sk¹d nasz ród,
Nie damy pogrzeœæ mowy!
Polski my naród, polski ród,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas zniemczy³ wróg...
Tak nam dopomó¿ Bóg!49

przyjête zosta³y jako drogowskaz dla wszystkich Polaków.
To ju¿ nie by³a skarga ani proœba o uratowanie jêzyka pol-
skiego. To by³ manifest wiary w przysz³e zwyciêstwo Pola-
ków, w rych³e odbudowanie Polski. Wbrew obawom poetów
z epoki prze³omu XVIII/XIX w., jêzyk polski nie tylko nie
zosta³ zapomniany, ale wspaniale siê rozwin¹³, staj¹c siê
g³ównym orê¿em Polaków w ich walce o odbudowê niepod-
leg³ej ojczyzny.

V. Jesteœmy wolni!
W listopadzie 1918 r. ma³o znana poetka Maria Grossek-

-Korycka napisa³a wiersz pt. "Hymn zmartwychwstania",
bêd¹cy refleksem historycznego momentu, jakim by³ fakt od-
zyskania przez Polskê - po 123 latach niewoli - niepod-
leg³oœci. W najwy¿szym uniesieniu poetka wo³a³a:

Sk¹d ci ten, ziemio, ¿ó³ty liœæ jesieni?!
Las bia³ych lilij! Daj ty nam kwiat godów...
Nie bêdzie zimy!
Nasta³ œwiat p³omieni...
[...]
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Niech mi wyst¹pi ca³a Polska z grobu
I niech wylegnie ca³a ¿ywa Polska,
Zwê obu!
Pójdziemy chórem - wyjdziemy nad ziemiê -
Na Giewontowe wst¹pimy cokolska,
Gdzie Bóg z pustyni¹ rozmawiaj¹ niemie.
[...]
Podamy w Niebo g³os tak przenikliwy
- Mo¿e siê wreszcie serce zadowolni -
¯e go pos³ysz¹ gwiazdy, duchy, Divy,
J e s t e œ m y w o l n i!50

Nie mog³aby Grossek-Korycka napisaæ tych s³ów, gdyby
kilka pokoleñ jej i naszych przodków nie podjê³o walki o ura-
towanie narodu i odrodzenie wolnej Polski. Wiele tysiêcy
odda³o ¿ycie po to, aby przybli¿yæ ten moment. Wiele innych
tysiêcy spêdzi³o lata ca³e w wiêzieniach czy na zes³aniu. Jesz-
cze inni zdecydowali siê na wygnanie, na tu³aczy los. Jedni
walczyli o woln¹ Polskê z broni¹ w rêku. Inni pracowali
w pocie czo³a nad zbudowaniem œwiadomoœci narodowej
u najszerszych rzesz ch³opskich. Jeszcze inni rozbudzali
w Polakach mi³oœæ do ziemi, nawo³ywali rodaków do urato-
wania polskiego domu, bronili polskiego jêzyka, polskiej
mowy. Wolnoœæ, któr¹ przyniós³ listopad 1918 r., by³a
dzie³em ich wszystkich: znanych i nieznanych, wielkich bo-
haterów i cichych wyrobników na niwie narodowej. Tote¿,
gdy spogl¹damy wstecz, pamiêtajmy o nich wszystkich. Bo
z ich krwi i cierpienia, z ich potu i wielkiego wysi³ku, dziêki
ich poœwiêceniu i mozolnej pracy narodzi³a siê wolna Polska.
W tym wielkim dziele ratowania narodu i odbudowy gmachu
ojczystego mieli swój udzia³ pisarze i poeci, artyœci i uczeni,
nauczyciele i spo³ecznicy. Pamiêta³ o tym papie¿ Jan Pawe³
II, gdy w przemówieniu wyg³oszonym w siedzibie UNESCO
w Pary¿u w czerwcu 1980 r., wobec reprezentantów ca³ego
œwiata z moc¹ podkreœla³, ¿e Polacy uratowali swoj¹ to¿sa-
moœæ, odbudowali niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹ dlatego, ¿e
potrafili uratowaæ swoj¹ kulturê i sztukê, swój jêzyk. Godzi
siê i nam pamiêtaæ o owym wysi³ku naszych przodków z cza-
sów niewoli.

* * *

1 Stanis³aw Staszic w "Przestrogach dla Polski" (1790) nakreœli³
obraz ¿ycia tej warstwy spo³ecznej, mo¿e nawet nieco przeryso-
wany, ale w zarysach swych niew¹tpliwie prawdziwy, który
t³umaczy nam, dlaczego ch³opi nie przejêli siê zbytnio losami
Polski. Czytamy u niego: "Piêæ czêœci narodu polskiego stoi mi
przed oczyma. Widzê miliony stworzeñ, z których jedne w pó³
nago chodz¹, drugie skór¹ albo prost¹ siermiêg¹ okryte, wszyst-
kie wysch³e, znêdznia³e, obros³e, zakopcia³e. Oczy g³êboko
w g³owie zapad³e. Dychawicznymi piersiami bezustannie robi¹.
Posêpne, zadurza³e i g³upie, ma³o czuj¹ i ma³o myœl¹: to ich naj-
wiêksz¹ szczêœliwoœci¹. Ledwie w nich dostrzec mo¿na duszê
rozumn¹. Ich zwierzchnia postaæ z pierwszego wejrzenia wiêcej
podobieñstwa okazuje do zwierza ni¿eli do cz³owieka. Ch³opi -
ostatniej wzgardy nazwisko maj¹. Tych ¿ywnoœci¹ jest chleb
z œrutu, a przez æwieræ roku samo zielsko; napojem - woda

i pal¹ca wnêtrznoœci wódka. Tych pomieszkaniem s¹ lochy, czy-
li trochê nad ziemiê wyniesione sza³asze: s³oñce tam nie ma
przystêpu - s¹ tylko zapchane smrodem i tym dobrotliwym dy-
mem, który, aby podobno mniej na swoj¹ nêdzê patrzali, zbawia
ich œwiat³a, aby mniej cierpieli - i w dzieñ i w nocy dusz¹c, ukra-
ca ich ¿ycie mizerne, a najwiêcej w niemowlêcym wieku zabija.
W tej smrodu i dymu ciemnicy dzienn¹ prac¹ strudzony gospo-
darz na zgni³ym spoczywa bar³ogu. Obok niego œpi ma³a a naga
dziatwa na tym samym legowisku, na którym krowa z cielêciem
stoi i œwinia z prosiêtami le¿y... Dobrzy Polacy! Oto rozkosz tej
czêœci ludu, od których los Waszej Rzeczypospolitej zawis³! Oto
cz³owiek, który was ¿ywi. Oto stan rolnika w Polsce." (S. Sta-
szic, Przestrogi dla Polski, Kraków 1926, s. 163-164.).

2 S. ¯eromski, Popio³y, oprac. J. Paszek, I. Macielewska, A. Ach-
matowicz, Wroc³aw 1996, BN I 289, t. I, s. 42.

3 J.I. Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799.
Studia do historii ducha i obyczaju, t. III, Warszawa 1903,
s. 555.

4 A.J. Czartoryski, Bard polski, cyt. za: Zbiór poetów polskich XIX
w., oprac. P. Hertz, t. I, Warszawa 1959, s. 287.

5 Ibidem, s. 293.
6 F. Karpiñski, Do ksi¹¿êcia Miko³aja Repnina, jenera³a guberna-

tora Litwy 1796, [w:] tego¿, Poezje wybrane, oprac. T. Chachul-
ski, BN I 89, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1997, s. 179.

7 F. Karpiñski, ¯ale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, [w:]
ibidem, s. 191-193.

8 J.P. Woronicz, Œwi¹tynia Sybilli (1818), [w:] Zbiór poetów pol-
skich XIX w., op. cit., s. 153.

9 Zagadnienie œladów œmierci Ojczyzny w literaturze XIX w.
wci¹¿ czeka na opracowanie. Wiadomo, ¿e ks. Józef Morelow-
ski w 1795 r. napisa³ "Treny na rozbiór Polski" (og³. 1854). Tu
warto przypomnieæ dwa znamienne ujêcia tego motywu przez
póŸniejszych poetów. Seweryn Goszczyñski w latach 1839-
-1840 napisa³ powieœæ poetyck¹ pt. "Król zamczyska", w której
opracowa³ literacko dzieje ob³¹kanego po upadku Polski, zamie-
szkuj¹cego w ruinach zamku odrzykoñskiego Jana Machnickie-
go. Machnicki to stra¿nik idei dawnej Polski, idei jej przysz³ego
odrodzenia, teraz - ukrytej w zwaliskach zamku w Odrzykoniu.
Franciszek Morawski z kolei, w poemacie "Dworzec mego
dziadka" (1851), daje obraz tytu³owego dworca, w czasie gdy
dokona³a siê w nim ju¿ zwi¹zana z fabu³¹ tragedia (Dziadek
przygotowywa³ w³aœnie wesele swej wychowanicy, Ewuni, cór-
ki zmar³ej Chor¹¿yny, gdy nadesz³a wieœæ o II rozbiorze Polski.
W tej sytuacji Dziadek postanowi³ podj¹æ przygotowania do po-
wstania przeciw zaborcom. Ujêty, zosta³ wtr¹cony do wiêzienia,
gdzie umiera; umiera tak¿e Ewunia). W poemacie Morawskiego
czytamy: "Jak w ojczyŸnie, tak w wiosce, tak w dworcu dziadko-
wym:// Zestarza³ on siê, i smutkiem pochyli³ grobowym, // Wy-
mar³ w nim odg³os swobód, wrzawa uczt tak ¿ywa, // G³uche tyl-
ko milczenie i pustoœæ straszliwa; // Nikt go ju¿ w tym samotnym
sieroctwie nie zwiedzi, // Sam Stach tylko na ³awie pod kaszta-
nem siedzi; // Dziwnym jest jego ubiór - myœl dziwnie zmiesza-
na, // Zapomnia³ w swym szaleñstwie, ¿e utraci³ pana, // Wci¹¿
mu s³u¿y jak s³u¿y³ - codzieñ ³o¿e œciele, // Czyœci bronie i star¹
ostrzy karabelê ( F. Morawski, Dworzec mego dziadka, Leszno
1851, s. 49.).

10 Por.: P. Kubicki, Bojownicy kap³ani za sprawê Koœcio³a i Ojczy-
zny w latach 1861-1915, cz. I, t. 1-3; cz. II, t. 1-4; cz. III, t. 1-2,
Sandomierz 1933-1939. Wielotomowa praca zawiera dokumen-
ty dotycz¹ce przeœladowania duchownych katolickich w daw-
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nym Królestwie Polskim oraz na Litwie i Bia³orusi, a tak¿e kilka
tysiêcy biogramów owych duchownych.

11 Zarys programu dla takiej ksiêgi da³em w szkicu: Najd³u¿sza
wojna Polaków, [w:] Miasto poetów. Studia i szkice, Kraków
2005, s. 177-187. Por. tak¿e: J. Dybiec, Nie tylko szabl¹, Kraków
2005.

12 W. Pol, Dzie³a Wincentego Pola wierszem i proz¹, t. IX, s. I: Po-
ezje, t. 5, Lwów 1878, s. 89.

13 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Hi-
storia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu ksiêgach wier-
szem, [w:] tego¿, Dzie³a, t. IV, Warszawa 1995, s. 385.

14 A. Mickiewicz, Wybór poezji, oprac. Cz. Zgoirzelski, BN I 66,
Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1997, t. II, s. 344.

15 J.I. Kraszewski, Ziemio!.., [w:] Ziemia polska w pieœni. Antolo-
gia, oprac. J. Lorentowicz, Warszawa-Lublin-£ódŸ-Kraków
1913, s. 4.

16 K. Gaszyñski, Têsknota za krajem, [w:] tego¿, Poezje, Lipsk
1868

17 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz..., op. cit., s. 104.
18 Ibidem, s. 94.
19 J. S³owacki, Liryki i inne wiersze, oprac. J. Krzy¿anowski, [w:]

tego¿, Dzie³a, Wroc³aw 1959, s. 138.
20 T. Lenartowicz, Na wschód patrz¹c mym zwyczajem, [w:] tego¿,

Wybór poezji, oprac. J. Nowakowski, BN I 5, Wroc³aw-Warsza-
wa-Kraków 1956, s. 303-304.

21 Z. Krasiñski, Irydion, [w:] Dzie³a Zygmunta Krasiñskiego,
wyda³, objaœni³ i wstêpem krytycznym poprzedzi³ T. Pini, War-
szawa 1934, t. I: Dzie³a poetyckie, s. 240.

22 K. Gaszyñski, ¯yj¹cy grób, [w:] tego¿, Poezje, op. cit., s. 218.
23 K. Brzozowski, Hymn do Boga, [w:] tego¿, Poezje, Warszawa

1899, s. 141.
24 J.I. Kraszewski, Znaszli ten kraj?, [w:] tego¿, Poezje, Lwów

1888, s. 106.
25 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz..., op. cit., s. 13. Por. tak¿e szkic

Jana Prokopa Pod rodzinnym dachem, [w:] tego¿, Szczególna
przygoda ¿yæ nad Wis³¹. Studia i szkice literackie, Londyn
(brw), s. 34-44.

26 W. Pol, Pieœñ o domu naszym, [w:] tego¿, Dzie³a..., op. cit.,
s. 305-307.

27 R. Berwiñski, Mysza wie¿a, [w:] tego¿, Poezje, t. II, Bruksela
1844, s. 35-36.

28 W. Pol, Do Strzechy, [w:] tego¿, Dzie³a..., op. cit., t. V, s. I: Po-
ezje, t. 3, Lwów 1876, s. 298-301.

29 J. Bojko, Dziœ trzydzieœci siedem lat temu. Wspomnienie, [w]:
Grêboszów i jego rzeczy. Rêkopis w Bibliotece Ossolineum, nr
14142, z. 1. Szczególne walory chaty ch³opskiej dostrzega³o
wielu poetów. Ryszard Berwiñski w 1844 r. pisa³ w poemacie
Mysza wie¿a: "Jedna nam przecie¿ jest jeszcze pociecha - // Pa-
trzaj - ta stara pochylona strzecha, // Kto wie, czy nie tam jest
Piasta przybytek? // Gardzi ni¹ duma, a omija zbytek; //[...] w tej
chatce // Bóg wielk¹ radoœæ starej zdarzy matce, // ¯e znowu
wyjdzie z niej zbawienie nasze, // I biodra mieczem Chrobrego
opasze." (R. Berwiñski, Poezje, Bruksela 1844, cz. II, s. 35-36.).
W podobnej konwencji postrzega chatê ch³opsk¹ Mieczys³aw
Romanowski. Z 1856 roku pochodzi jego wiersz Chata górska,
w którym znajdujemy pochwa³ê przechowywanych wœród ludu
staropolskich cnót: "Ma³a chatka darni¹ pokryta, // Nad ni¹ góra

piêtrzy siê wysoko; // [...] I Ja pielgrzym przyszed³em tu z dala, //
I wst¹pi³em do chaty górala; // I powita³ miê starzec jak syna //
A jak brata wita³a rodzina. // Nie pytali, kto rodzi? jak miano? //
Tylko d³onie bratersko œciskano. // Góral wo³a³: tu przyszed³
goœæ z drogi, // Oto Bóg z nim wstêpuje w me progi". (M. Roma-
nowski, Poezje, Lwów 1883, s. 139).

30 F. Morawski, Mowa polska, [w:] Zbiór poetów polskich XIX
wieku, oprac. P. Hertz, t. I, s. 525.

31 Ibidem.
32 T. Lenartowicz, Ma³y œwiatek, [w:] tego¿, Wybór poezji, Kra-

ków 1876, t. I, s. 114.
33 M. Konopnicka, Budujmy mi³ej ojczyŸnie dom..., [w:] tej¿e, Po-

ezje, oprac. J. Czubek, Warszawa 1916, t. VIII, s. 226.
34 H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadañ, oprac. T. Bujnicki,

Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1979, s. 429-431.
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Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2, tel.: (017) 865 12 89, e-mail: dwe@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
� stacjonarne pierwszego stopnia na

kierunkach:
� elektronika i telekomunikacja
� elektrotechnika
� informatyka

� stacjonarne drugiego stopnia na kie-
runkach:
� elektronika i telekomunikacja
� elektrotechnika
� informatyka

� niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunkach:
� elektronika i telekomunikacja
� elektrotechnika
� informatyka

� niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunkach:
� elektronika i telekomunikacja
� elektrotechnika
� informatyka

Wydzia³ Elektrotechniki i Informa-
tyki powsta³ w 1965 r. jako drugi z kolei
wydzia³ PRz (do 2000 r. funkcjonowa³
jako Wydzia³ Elektryczny). W 1999
roku Wydzia³ uzyska³ prawo do nada-
wania stopnia doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie elektrotechnika.

Kierunek:
elektronika

i telekomunikacja

Studia na kierunku elektronika i te-
lekomunikacja pozwalaj¹ studentom
realizowaæ zainteresowania oraz posze-
rzyæ wiedzê z ró¿nych obszarów elek-
troniki profesjonalnej i u¿ytkowej,

Dziekan - prof. dr hab. in¿. Kazimierz Buczek

Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. in¿. Andrzej Kolek

Prodziekan ds. nauczania - dr in¿. Jadwiga P³oszyñska

Prodziekan ds. nauczania - dr in¿. Jan Rodziñski

Siedziba WEiI.
Fot. M. Misiakiewicz

Laboratorium Telekomunikacji w Zak³adzie Systemów Elektronicznych i Tele-
komunikacyjnych.

Fot. M. Misiakiewicz
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wspó³czesnych uk³adów oraz syste-
mów telekomunikacyjnych analogo-
wych i cyfrowych, technik infor-
macyjno-pomiarowych, eksploatacji
komputerowych systemów informacyj-
no-pomiarowych, a tak¿e przetwarza-
nia danych oraz graficznej prezentacji
wyników. Program kszta³cenia studen-
tów na tym kierunku zapewnia absol-
wentom przygotowanie do prowa-
dzenia dzia³alnoœci in¿ynierskiej
w dziedzinie elektroniki i telekomuni-
kacji, zarówno w sferze produkcji, jak
i szeroko pojêtych us³ug. Student zdo-
bywa niezbêdn¹ wiedzê i umiejêtnoœci
z zakresu projektowania, wytwarzania,
eksploatacji, testowania i obs³ugi ser-
wisowej analogowych i cyfrowych
uk³adów, urz¹dzeñ oraz systemów e-
lektronicznych i telekomunikacyjnych.

Absolwent posiada znajomoœæ nowo-
czesnych technologii mikro- i nano-
elektronicznych oraz nabywa umiejêt-
noœæ wykorzystania w praktyce in¿y-
nierskiej narzêdzi komputerowych
w obszarze zaawansowanych progra-
mów in¿ynierskich CAX.

Kierunek: elektrotechnika

Studia na kierunku elektrotechnika
przygotowuj¹ absolwentów do roz-
wi¹zywania z³o¿onych problemów in-
¿ynierskich z dziedziny szeroko pojêtej
elektrotechniki z zastosowaniem nowo-
czesnych metod i narzêdzi. Umo¿li-
wiaj¹ zdobycie wiedzy z zakresu:
projektowania, konstrukcji, budowy
i eksploatacji urz¹dzeñ, uk³adów i sy-
stemów elektroenergetycznych. W cza-
sie studiów student ma mo¿liwoœæ
zapoznania siê z problemami wspó³cze-
snej energetyki, dotycz¹cymi: nowo-
czesnych metod projektowania
oœwietlenia i instalacji elektrycznych,
jakoœci energii elektrycznej, elektro-
nicznego przetwarzania energii, gospo-
darki elektroenergetycznej, automatyki

ZAPRASZAMY NA STUDIA

Laboratorium Robotyki w Katedrze In-
formatyki i Automatyki.

Fot. M. Misiakiewicz

Minirobot w czasie testowania.
Fot. M. Misiakiewicz
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napêdu, wykorzystania techniki mikro-
procesorowej w procesie przetwarzania
energii oraz sterowania napêdami, e-
fektywnoœci energetycznej uk³adów
napêdowych i rosn¹cej roli energoosz-
czêdnych maszyn, zagadnieñ ekolo-
gicznego wytwarzania i przesy³ania
energii. Studia na tym kierunku daj¹
tak¿e mo¿liwoœæ opanowania wiedzy
i umiejêtnoœci z zakresu zasad projekto-
wania i eksploatacji nowoczesnych
systemów automatyki i sterowania
w przemyœle maszynowym, energety-
ce, chemii i innych ga³êziach prze-
mys³u, programowania sterowników
PLC, maszyn i urz¹dzeñ oraz organiza-
cji pracy robotów w gniazdach pro-
dukcyjnych. Absolwenci s¹ tak¿e przy-
gotowani do pracy zwi¹zanej z in¿ynie-
ri¹ oprogramowania.

Kierunek: informatyka

Studenci kierunku informatyka na-
bywaj¹ w czasie studiów niezbêdn¹
wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu samo-
dzielnego rozwi¹zywania podstawo-
wych problemów informatycznych,
przygotowania, realizacji i weryfikacji

projektów informatycznych, praktycz-
nego pos³ugiwania siê narzêdziami in-
formatycznymi i bieg³oœci¹ w pro-
gramowaniu, technicznych aspektów
obs³ugi sprzêtu informatycznego i o-

programowania, szybkiego adaptowa-
nia siê do dynamicznie zmieniaj¹cej siê
rzeczywistoœci informatycznej. W za-
le¿noœci od indywidualnych zaintereso-
wañ student mo¿e zdobywaæ wiedzê
oraz umiejêtnoœci na temat: tworzenia
oprogramowania narzêdziowego i sy-
stemowego, projektowania komplet-
nych systemów informatycznych,
zadaniowych lub obiektowych, realiza-
cji prototypu systemu, uk³adu sieci
komputerowych, opracowania opro-
gramowania bêd¹cego protoko³em sie-
ciowym - interfejsem komunikacyjnym
czy oprogramowaniem narzêdziowym.
Student ma mo¿liwoœæ nabycia prak-
tycznych umiejêtnoœci z zakresu: pro-
gramowania w jêzyku asemblera, C,
C++, Java, mikroinformatyki, in¿ynie-
rii systemów informatycznych, techno-
logii internetowych, grafiki kompu-
terowej i animacji, tworzenia baz da-
nych w bogato wyposa¿onych pracow-
niach komputerowych.

Wiêcej o Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki na stronie:

www.prz.edu.pl/pl/weii/Praca na urz¹dzeniach pomiarowych.
Fot. M. Misiakiewicz

W pracowni komputerowej w Zak³adzie Systemów Rozproszonych.
Fot. M. Misiakiewicz
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Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej
Dziekanat: al. Powstañców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, fax.: (0 17) 854 11 14,

tel.: (017) 865 17 85, 865 19 18, email: dwmifs@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
� stacjonarne pierwszego stopnia na

kierunkach:
� fizyka techniczna
� matematyka

� stacjonarne drugiego stopnia na kie-
runkach:
� fizyka techniczna*
� matematyka

� niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunkach:
� fizyka techniczna*
� matematyka
Absolwenci studiów I stopnia na

kierunkach fizyka techniczna i matema-
tyka mog¹ kontynuowaæ naukê na stu-
diach drugiego stopnia w Politechnice
Rzeszowskiej lub na innych uczelniach.

Kierunek:
fizyka techniczna

Studia I stopnia na kierunku fizyka
techniczna trwaj¹ 3,5 roku (7 seme-
strów). Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ in-
¿yniera i maj¹ mo¿liwoœæ kontynuo-
wania nauki na studiach II stopnia (ma-
gisterskich). Obydwie specjalnoœci: in-
formatyczne systemy diagnostyczne
(ISD) oraz ekologiczne przemiany e-
nergii (EPE), zapewniaj¹ zdobycie wie-
dzy z nauk podstawowych - fizyki i ma-
tematyki oraz dobre wykszta³cenie
w zakresie nauk technicznych (obyd-
wie specjalnoœci maj¹ np. zajêcia
z elektroniki i grafiki in¿ynierskiej, na-
tomiast ISD - z automatyki, diagnosty-
ki, inteligentnych systemów pomiaro-
wych, a EPE z zakresu przedsiêbior-
czoœci i niekonwencjonalnych Ÿróde³
energii oraz ekologii). Ponadto absol-
wenci ISD wynios¹ dobre przygotowa-
nie informatyczne: umiejêtnoœæ pro-
gramowania, administrowania sieciami

informatycznymi, akwizycji i obróbki
danych.

Studia II stopnia na kierunku fizyka
techniczna trwaj¹ 1,5 roku (3 seme-
stry). Studenci maj¹ do wyboru dwie
specjalnoœci. Naturaln¹ kontynuacj¹
wyboru specjalnoœci informatyczne sy-
stemy diagnostyczne jest fizyka w medy-
cynie i technice (FMT). Druga prowa-
dzona specjalnoœæ to ekologiczne prze-
miany energii. Absolwenci uzyskuj¹
tytu³ zawodowy magistra in¿yniera.

Absolwenci specjalnoœci ISD oraz
FMT znajd¹ zatrudnienie w nowoczes-
nych, zinformatyzowanych przedsiê-
biorstwach produkcyjnych, zak³adach

przemys³owych, placówkach medycz-
nych, specjalistycznych laboratoriach
i instytucjach administracji pañstwo-
wej, natomiast absolwenci specjalnoœci
EPE - w przedsiêbiorstwach instalacyj-
nych i projektowych, samorz¹dach oraz
laboratoriach ochrony œrodowiska. Ab-
solwenci bêd¹ przygotowani do pro-
jektowania i realizacji przedsiêwziêæ
w zakresie ma³ej energetyki.

W okresie studiów studenci obydwu
specjalnoœci bêd¹ projektowali stano-
wiska pomiarowe i opracowywali pro-
gramy komputerowe wspomagaj¹ce
pomiary i analizuj¹ce ich wyniki. Ab-
solwenci specjalnoœci FMT bêd¹ umieli

Dziekan - prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz

Prodziekan ds. nauki - dr hab. Jaros³aw Górnicki, prof. PRz

Prodziekan ds. nauczania - dr Anetta Szynal-Liana

Coroczne pokazy z fizyki.
Fot. M. Misiakiewicz

* Nabór na studia II stopnia odbêdzie siê w lutym
2009 r.
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œwiadomie obs³ugiwaæ nowoczesn¹,
zinformatyzowan¹ aparaturê (w szcze-
gólnoœci medyczn¹) i bêd¹ dobrze wy-
kszta³ceni w dziedzinie informatyki.
Absolwenci specjalnoœci EPE uzyskaj¹
aktualn¹ wiedzê z zakresu polskich i eu-
ropejskich uwarunkowañ prawnych
w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii
i polskiego prawa energetycznego.
Uzyskuj¹c wiedzê o mechanizmach
konwersji energii w przyrodzie, w³aœci-
woœciach materia³ów stosowanych
w konstrukcji przetworników genera-
cyjnych oraz wykorzystywaniu ich do
konstrukcji urz¹dzeñ konwertuj¹cych
energiê i w systemach pomiarowych,
bêd¹ mogli w sposób twórczy roz-
wi¹zywaæ problemy zwi¹zane z ener-
getyk¹ odnawialn¹.

Kierunek: matematyka

Absolwenci studiów I stopnia na
kierunku matematyka (3-letnich stu-
diów pierwszego stopnia) uzyskuj¹
tytu³ licencjata. Studenci kierunku ma-
tematyka obu specjalnoœci zostaj¹ za-
poznani z podstawami wspó³czesnej
matematyki oraz jej metodami i liczny-
mi zastosowaniami. Absolwentom spe-
cjalnoœci zastosowania matematyki

w ekonomii zdobyta wiedza matema-
tyczna pozwoli zrozumieæ oraz opisaæ
wiele zjawisk ekonomicznych z zakre-
su finansów, bankowoœci czy ubezpie-
czeñ. Absolwenci tej specjalnoœci
zostan¹ tak¿e przygotowani do pracy
w towarzystwach ubezpieczeniowych,

sektorze bankowym, instytucjach fi-
nansowych itp. Z kolei studenci mate-
matyki z informatyk¹ (specjalnoœæ
nauczycielska) zdobêd¹ wiedzê z za-
kresu informatyki oraz psychologii, pe-
dagogiki i dydaktyki, która pozwoli im
wykonywaæ zawód nauczyciela mate-
matyki oraz informatyki w szko³ach
podstawowych i gimnazjalnych.

Studia II stopnia trwaj¹ 4 semestry
i koñcz¹ siê nadaniem tytu³u zawodo-
wego magistra. Absolwenci specjalno-
œci zastosowania matematyki w eko-
nomii bêd¹ posiadaæ pog³êbion¹ wiedzê
z tych dyscyplin matematycznych, któ-
re s¹ zwi¹zane z zastosowaniami w eko-
nomii. Poznaj¹ szeroki wachlarz za-
stosowañ matematyki, a przede wszyst-
kim zdobêd¹ umiejêtnoœæ analizowania
i modelowania zjawisk ekonomicznych
za pomoc¹ narzêdzi matematycznych.
Absolwenci specjalnoœci matematyka
z informatyk¹ (specjalnoœæ nauczyciel-
ska) uzyskuj¹ uprawnienia do naucza-
nia matematyki i informatyki w szko-
³ach wszystkich poziomów.

Wiêcej o Wydziale Matematyki i Fi-
zyki Stosowanej na stronie:

www.prz.edu.pl/pl/wmifs/

ZAPRASZAMY NA STUDIA

Zawody Fina³owe LIX Olimpiady Matematycznej. Od lewej: laureat I nagrody
Przemys³aw Mazur i przewodnicz¹cy Komitetu G³ównego Olimpiady Matema-
tycznej prof. dr hab. Ryszard Rudnicki.

Fot. S. Kanas

Laboratorium Biofizyczne wyposa¿one jest m.in. w mikroskop polaryzacyjny z ka-
mer¹ i urz¹dzeniem grzejno-ch³odz¹cym.

Fot. M. Misiakiewicz
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Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 8, bud. L, tel.: (017) 865 13 83, e-mail: rz@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
� stacjonarne pierwszego stopnia na

kierunkach:
� europeistyka
� logistyka
� towaroznawstwo
� zarz¹dzanie

� stacjonarne drugiego stopnia na kie-
runku:
� zarz¹dzanie

� niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunkach:
� europeistyka
� logistyka
� towaroznawstwo
� zarz¹dzanie

� niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunku:
� zarz¹dzanie

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
utworzono decyzj¹ Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 22 grudnia 1992 r.
Pierwszy nabór studentów zosta³ prze-
prowadzony na rok akademicki 1993/
/1994. Wydzia³ posiada certyfikat ja-
koœci z zakresu us³ugi dydaktycznej
zgodny z norm¹ ISO 9001:2000.

Kierunek: europeistyka

Celem kszta³cenia na tym kierunku
jest przygotowanie absolwentów do
pracy w administracji europejskiej,
w krajowej administracji rz¹dowej i sa-
morz¹dowej na stanowiskach zwi¹za-
nych z problematyk¹ europejsk¹ oraz
we wszelkich podmiotach wspó³pra-
cuj¹cych z krajami UE. Absolwenci
kierunku bêd¹ wszechstronnie przygo-
towani do samodzielnego analizowania
i oceny procesów zachodz¹cych we

Dziekan - prof. dr hab. Kazimierz Rajchel

Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. in¿. Ludomir Laudañski

Prodziekan ds. nauczania - dr Andrzej Gazda

Prodziekan ds. nauczania - dr in¿. Grzegorz Lew

Siedziba WZiM.
Fot. M. Misiakiewicz

Zajêcia laboratoryjne z przedmiotu "marketing w Internecie".
Fot. M. Misiakiewicz
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wspó³czesnej Europie, a tak¿e zdobêd¹
podstawow¹ wiedzê z zakresu socjolo-
gii, politologii, ekonomii, funkcjono-
wania stosunków miêdzynarodowych
oraz w wiedzê o pañstwie i prawie,
a tak¿e z zakresu europejskiej tradycji,
historii i kultury, spo³eczno-politycz-
nych uwarunkowañ integracji europej-
skiej.

Kierunek: logistyka

Absolwenci kierunku logistyka bêd¹
posiadaæ ogóln¹ wiedzê i umiejêtnoœci
niezbêdne do operacyjnego zarz¹dza-
nia logistycznego w ramach dzia³ów
funkcjonalnych podmiotów gospodar-
czych, a tak¿e zostan¹ zapoznani z i-
stot¹ zarz¹dzania wspó³czesnymi
podmiotami gospodarczymi oraz z za-
sadami dzia³alnoœci logistycznej pod-
miotów gospodarczych. Absolwenci
tego kierunku zdobêd¹ uprawnienia do
organizowania i realizowania operacyj-
nej dzia³alnoœci logistycznej w podmio-
tach gospodarczych, przedstawiania
i uzasadniania pogl¹dów zwi¹zanych
z d¹¿eniem do poprawy operacyjnego

zarz¹dzania logistycznego, a tak¿e do
usprawniania zarz¹dzania logistyczne-
go w obszarach funkcjonalnych pod-
miotu gospodarczego.

Kierunek:
towaroznawstwo

Towaroznawstwo jako nauka o to-
warach, zarz¹dzaniu jakoœci¹, kszta³to-
waniu, ochronie jakoœci oraz wdra¿aniu
jej priorytetów w dzia³alnoœci gospo-
darczej stanowi ³¹cznik miêdzy proce-
sami produkcji a ekonomi¹, jako g³ów-
nymi elementami funkcjonowania
przedsiêbiorstwa. W sytuacji dyna-
micznie zachodz¹cych procesów glo-
balizacji, informatyzacji, wdra¿ania
systemów zarz¹dzania i kontroli jako-
œci ¿adne przedsiêbiorstwo produkcyj-
ne, handlowe i us³ugowe nie mo¿e
sprawnie funkcjonowaæ bez specjali-
stów i mened¿erów jakoœci, którymi s¹
towaroznawcy. Absolwenci 3,5-letnich
studiów pierwszego stopnia uzyskuj¹
tytu³ zawodowy in¿yniera. Studia na
tym kierunku pozwalaj¹ na zdobycie
wiedzy z zakresu towaroznawstwa su-

rowców i produktów ¿ywnoœciowych,
towaroznawstwa artyku³ów prze-
mys³owych, materia³oznawstwa, opa-
kowalnictwa, przechowalnictwa,
funkcjonowania wspó³czesnej gospo-
darki i przedsiêbiorstwa, kszta³towania
i ochrony jakoœci wyrobów oraz us³ug,
zdolnoœci pos³ugiwania siê wspó³czes-
nymi metodami i narzêdziami informa-
tycznymi, wspieraj¹cymi procesy
kszta³towania i sterowania jakoœci¹
produktów oraz odpowiedzialnoœci
spo³ecznej, etycznej i prawnej wyni-
kaj¹cej z wykonywanej pracy.

Kierunek: zarz¹dzanie

Na kierunku zarz¹dzanie kszta³ci siê
specjalistów z zakresu organizacji
i zarz¹dzania, zarz¹dzania finansami,
gospodark¹, personelem, kszta³towania
strategii i polityki rynkowej oraz kiero-
wania realizacj¹ funkcji marketingo-
wych w instytucjach rynkowych.
Zakres programowy studiów umo¿li-
wia sprostanie celom wynikaj¹cym
z rozwoju cywilizacyjnego, postêpu
technicznego oraz przeobra¿eñ poli-
tycznych i gospodarczych widocznych
we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo-
³ecznego w Polsce. Ma on du¿y walor
praktyczny, umo¿liwiaj¹c zastosowa-
nie zdobytej wiedzy w licznych dzie-
dzinach administracji i gospodarki.
Absolwenci kierunku zarz¹dzanie s¹
specjalistami zdolnymi do wykonywa-
nia funkcji zarz¹dczych w ró¿norod-
nych organizacjach ¿ycia gospo-
darczego. Celem kszta³cenia na tym
kierunku jest wyrabianie u studiuj¹cych
zdolnoœci do wykonywania funkcji
sztabowych i kierowniczych w przed-
siêbiorstwach. Przekazywana w trakcie
nauki wiedza dotyczy umiejêtnoœci
sprawowania funkcji kierowniczych,
z jednej strony - fachowej terminologii
i wiedzy, z drugiej - sposobów postêpo-
wania u³atwiaj¹cych takie strukturalne
organizowanie sytuacji, by umo¿liwiæ
rozwi¹zywanie problemów praktyki.

Wiêcej o Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu na stronie:

www.prz.edu.pl/pl/wzim/
I Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.

Fot. M. Misiakiewicz
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Studium Jêzyków Obcych
Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Podkarpacka 1, tel.: (017) 865 12 09, e-mail: sjo@prz.edu.pl

Studium Jêzyków Obcych jest jed-
nostk¹ miêdzywydzia³ow¹ prowadz¹c¹
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ dla wszyst-
kich studentów Politechniki Rzeszow-
skiej. Wykonuje równie¿ t³umaczenia
dyplomów oraz korekty tekstów obco-
jêzycznych - artyku³ów i referatów na
zlecenie w³adz uczelni, a tak¿e przepro-
wadza egzaminy jêzykowe w ramach
przewodów doktorskich.

Europejski system kszta³cenia jêzy-
kowego obowi¹zuj¹cy w naszej uczelni
zawiera szeœæ poziomów bieg³oœci jê-
zykowych: A1, A2, B1, B2, C1, C2,
w ramach których organizowane s¹ za-
jêcia dla studentów.

Nauczyciele akademiccy pracuj¹
w wyodrêbnionych sekcjach tematycz-
nych w ramach zespo³ów jêzyka angiel-
skiego, francuskiego, niemieckiego

i rosyjskiego. Sekcje tematyczne zaj-
muj¹ siê organizacj¹ toku nauczania,
doborem treœci programowych, a tak¿e
egzaminami wynikaj¹cymi z toku stu-
diów lub egzaminami specjalistyczny-
mi, umo¿liwiaj¹cymi naukê i pracê za
granic¹.

SJO wspó³pracuje z wieloma uczel-
niami, m.in.: z Politechnik¹ Poznañsk¹,
Politechnik¹ Wroc³awsk¹, Politechnik¹
Œl¹sk¹, Instytutem Goethego, The Bri-
tish Council, Instytutem Francuskim,
Instytutem Puszkina, Uniwersytetem
Bia³ostockim.

Wiêcej o dzia³alnoœci dydaktycznej
SJO, Europejskim Systemie Kszta³ce-
nia Jêzykowego oraz wspó³pracy krajo-
wej i miêdzynarodowej na stronach:

www.prz.rzeszow.pl/sjo
http://sjo.prz.edu.pl

Kierownik - mgr Ma³gorzata Ko³odziej

Zastêpca kierownika - mgr Ma³gorzata Pomorska

Europejski Dzieñ Jêzyków.
Fot. M. Misiakiewicz

Quiz jêzykowy z okazji EDJ.
Fot. M. Misiakiewicz
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Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

oraz Klub Uczelniany Akademickiego

Zwi¹zku Sportowego PRz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

oraz Klub Uczelniany Akademickiego

Zwi¹zku Sportowego PRz
Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Poznañska 2A, tel./fax.: (017) 865 15 95, 854 29 68, e-mail: swfis@prz.edu.pl

Podstawowym zadaniem Studium
WF-u oraz AZS-u jest zapewnienie op-
tymalnego rozwoju sprawnoœci fizycz-
nej i umiejêtnoœci ruchowych ka¿dego
studenta. Realizacji tego celu pod-
porz¹dkowano ca³¹ strukturê, organiza-
cjê pracy i dzia³alnoœæ tych jednostek.

Cele i zadania SWFiS s¹ realizowa-
ne g³ównie w ramach zajêæ obligatoryj-
nych, prowadzonych w grupach:
� ogólnorozwojowych,
� nauki p³ywania,
� usprawnienia ruchowego dla osób

niepe³nosprawnych,
� aerobiku (gimnastyka przy muzy-

ce),
oraz w sekcjach sportowych Klubu
Uczelnianego AZS.

W programie dzia³alnoœci Studium
znajduj¹ siê tak¿e zajêcia fakultatywne,
przyznawane przez wydzia³y, dostêpne
dla studentów wszystkich lat studiów.
Studium dysponuje, w ramach Centrum
Dydaktyczno-Sportowego, pe³nowy-
miarowymi trzema arenami sportowy-
mi z przeznaczeniem do koszykówki,
siatkówki, tenisa ziemnego, halowej
pi³ki no¿nej oraz sal¹ sportów walki,
sal¹ fitness z saun¹, urz¹dzeniami do
aerobiku, sal¹ do gimnastyki i tenisa
sto³owego, jak równie¿ si³owni¹, korta-
mi tenisowymi oraz œciank¹ wspinacz-
kow¹. Obecnie na potrzeby studentów
jest wynajmowana jedynie kryta
p³ywalnia Rzeszowskiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji.

Kierownik SWFiS - mgr Jacek Lutak

Prezes KU AZS - mgr in¿. Grzegorz Sowa

Kolarze AZS.
Fot. Archiwum AZS

Hala sportowa.
Fot. M. Misiakiewicz
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Wspólnie z Klubem Uczelnianym AZS, Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu prowadzi zajêcia w 18 sekcjach
sportowych, jak równie¿ wiele imprez sportowo-rekreacyj-
nych dla studentów i pracowników uczelni, m.in.:
� uczelniane rozgrywki w halow¹ pi³kê no¿n¹, siatkówkê

oraz koszykówkê po³¹czone z mistrzostwami domów
studenckich,

� akademickie mistrzostwa województwa w kilkunastu
dyscyplinach,

� Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych oraz Mistrzostwa
Województwa,

� rekreacyjne obozy letnie,
� wiele zawodów okolicznoœciowych.

Studium dysponuje ponadto wypo-
¿yczalni¹ sprzêtu sportowego, udo-
stêpniaj¹c¹ m.in.:
� narty, buty, kijki,
� sprzêt turystyczny (plecaki, œpiwory,

karimaty),
� rowery górskie,
� ³odzie ¿aglowe: Pegaz, El-Bimbo,

Omega, Bez IV.

Wiêcej o SWFiS oraz Klubie Uczel-
nianym AZS na stronach:

www.prz.edu.pl/pl/swfis/
www.prz.edu.pl/pl/azs/

ZAPRASZAMY NA STUDIA

Œcianka wspinaczkowa.
Fot. M. Misiakiewicz

Nasz medalista Jacek Czech od lewej.
Fot. Archiwum AZS

¯aglówki. Obóz letni nad Solin¹.
Fot. Archiwum AZS
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Biblioteka G³ówna
Adres: 35-959 Rzeszów, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 8/2, tel.: (017) 865 12 64, e-mail: bgprz@prz.edu.pl

Biblioteka G³ówna Politechniki
Rzeszowskiej posiada najwiêkszy ksiê-
gozbiór techniczny w regionie. Groma-
dzone przez przesz³o pó³ wieku zbiory
to 152 tys. vol. ksi¹¿ek, 34,5 tys. vol.
czasopism oraz 148 tys. jednostek in-
wentarzowych norm, katalogów tech-
nicznych, aprobat budowlanych, in-
strukcji itp. Bie¿¹ca prenumerata cza-
sopism to 527 tytu³ów polskich i 73
tytu³y zagraniczne. Ponadto z ka¿dego
komputera pod³¹czonego bezpoœrednio
do Uczelnianej Sieci Komputerowej
jest zapewniony dostêp do 8 600 tys.
czasopism elektronicznych i baz biblio-
graficzno-abstraktowych. W Czytel-
niach Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa oraz Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu na pojedynczych stanowi-
skach komputerowych mo¿na dodatko-
wo skorzystaæ z opracowywanych
przez bibliotekarzy bibliografii zagad-

nieniowych: naukowo-technicznej,
ekonomiczno-spo³ecznej i samoloto-
wej. Biblioteka jest ca³kowicie skom-
puteryzowana. O zbiorach i mo¿liwoœci
ich udostêpniania informuj¹ katalogi
w sieci lokalnej oraz w Internecie
(https://katalog.prz.rzeszow.pl).

Udostêpnianie zbiorów na zewn¹trz
odbywa siê w wypo¿yczalni, a na miej-
scu w 5 czytelniach wydzia³owych, jed-
nej filialnej w Stalowej Woli i Punkcie
Informacji Normalizacyjnej. Czytelnie
dysponuj¹ ³¹cznie 260 miejscami dla
czytelników. W ka¿dej czytelni znaj-
duj¹ siê ksi¹¿ki, czasopisma i zbiory
specjalne zgodne z tematyk¹ wydzia³u,
na rzecz którego placówka pracuje. We
wszystkich czytelniach znajduj¹ siê sta-
nowiska internetowe do pracy w³asnej
studentów. Z czytelni mo¿e korzystaæ
ka¿dy zainteresowany tematyk¹ zbio-
rów, z wypo¿yczalni wy³¹cznie pra-
cownicy i studenci Politechniki Rze-
szowskiej i Uniwersytetu Rzeszow-

Dyrektor - mgr El¿bieta Ka³u¿a

Dzieñ pracy w Politechnice.
Fot. M. Misiakiewicz

Wystawa IPS.
Fot. M. Misiakiewicz

ZAPRASZAMY NA STUDIA
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skiego po uprzednim zapisaniu siê. Li-
czba czytelników zarejestrowanych
w bazie komputerowej wynosi³a na ko-
niec grudnia 2007 r. przesz³o 10 tys.
osób. W ubieg³ym roku wypo¿yczono
na zewn¹trz oko³o 52 tys. ksi¹¿ek.
W tym samym okresie w 6 salach czy-
telnianych odnotowano blisko 83 tys.
odwiedzin u¿ytkowników, którym udo-
stêpniono na miejscu oko³o 427 tys.
ksi¹¿ek, czasopism i zbiorów specjal-
nych.

Biblioteka posiada unikaln¹ kolek-
cjê literatury emigracyjnej przekazan¹
Politechnice Rzeszowskiej przez polo-
niê brytyjsk¹. Kolekcja literatury emi-
gracyjnej trafi³a na nasz¹ uczelniê
dziêki prywatnym kontaktom pani
Anny Daszkiewicz. Idea zbierania
ksi¹¿ki polskiej wœród Polonii brytyj-
skiej powsta³a w rodzinie pañstwa Kry-
styny i Ludomira Zwierzchowskich
z Birmingham, UK. W efekcie zorgani-
zowanej akcji powsta³ zbiór 2 tys.

ksi¹¿ek i 20 tytu³ów czasopism polonij-
nych.

Literaturê emigracyjn¹ mo¿na
ogl¹daæ od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9oo - 14oo w Czytelni w budyn-
ku F (ul. M. Sk³odowskiej-Curie 8/2, II
piêtro).

Serdecznie zapraszamy.

Wiêcej o Bibliotece na stronie:
www.prz.edu.pl/pl/biblio/biblio.htm
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Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca

Politechniki Rzeszowskiej "PO£ONINY"

Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca

Politechniki Rzeszowskiej "PO£ONINY"
Adres: 35-084 Rzeszów, ul. Podkarpacka 1, tel. (017) 865 15 99, e-mail: zychm@prz.rzeszow.pl

Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca Po-
litechniki Rzeszowskiej "Po³oniny" -
reprezentacyjny zespó³ artystyczny Po-
litechniki oraz miasta Rzeszowa roz-

Kierownik artystyczny i choreograf - Alina Koœció³ek-Rusin

Kierownik muzyczny - Jacek Laska

Kierownik organizacyjny - Marcin Zych

Niemal od zawsze stanowi oprawê artystyczn¹ rzeszowskich festiwaliNiemal od zawsze stanowi oprawê artystyczn¹ rzeszowskich festiwali

"Po³oniny" nad Wis³¹ w Pu³awach.
Fot. M. Zych
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pocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w listopadzie
1969 r., a wiêc w przysz³ym roku bêdzie
obchodzi³ 40-lecie.

Przez te wszystkie lata do chwili
obecnej swoimi wystêpami rozs³awia³
nasz¹ uczelniê i miasto zarówno w kra-
ju, jak i poza jego granicami. W sk³ad
zespo³u, licz¹cego obecnie ponad 100
osób wchodz¹ cztery grupy wokalno-
-taneczne, soliœci oraz kapela, a jego
cz³onkami s¹ g³ównie studenci Poli-
techniki Rzeszowskiej.

W swoim repertuarze zespó³ prezen-
tuje bardzo szeroko folklor rodzimej
ziemi rzeszowskiej. S¹ to tañce rze-
szowskie, przeworskie, lasowiackie,
kroœnieñskie, z okolic £añcuta, a tak¿e
Pogórza Jasielsko-Gorlickiego.

"Po³oniny" posiadaj¹ w swoim repe-
rtuarze polskie tañce narodowe, takie
jak polonez, mazur, krakowiak, kuja-
wiak i oberek oraz tañce i przyœpiewki
regionów po³udniowej i wschodniej
Polski (m.in. podlaskie, lubelskie, La-
chów S¹deckich, Górali Podhalañ-
skich).

Do chwili obecnej zespó³ da³ oko³o
2500 koncertów w kraju i za granic¹,
spotykaj¹c siê z gor¹cym przyjêciem

publicznoœci i wieloma pochlebnymi
recenzjami prasowymi - jest to wynik
wysokiego poziomu artystycznego tan-
cerzy po³¹czonego z temperamentem
i ¿ywio³owoœci¹ polskich tañców
i przyœpiewek.

"Po³oniny" podczas swojej dzia³al-
noœci wspó³pracowa³y, pocz¹tkowo,
z "Towarzystwem Wspó³pracy z Polo-
ni¹ Zagraniczn¹", otrzymuj¹c w dowód
uznania z³oty medal tego Towarzystwa,
a póŸniej ze "Wspólnot¹ Polsk¹". Bra³y
udzia³ w koncertach powitalnych pod-
czas wielu Festiwali Polonijnych.
Nawi¹za³y te¿ wiele serdecznych kon-
taktów z zespo³ami polonijnymi
goszcz¹cymi na rzeszowskich Festi-
walach, które póŸniej zaowocowa³y
wzajemnymi wizytami i wymian¹ do-
œwiadczeñ artystycznych. Wœród naj-
bardziej zaprzyjaŸnionych zespo³ów
mo¿na wymieniæ takie grupy, jak:
"Bia³y Orze³" i "Polonez" z Kanady,
"Piastowie ze Szwecji, "Mazowsze"
z Francji czy "Wilia" z Litwy.

Na zaproszenie Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Polaków na Litwie, w 2004 r.
"Po³oniny" goœci³y w Wilnie, gdzie
wziê³y udzia³ w I Miêdzynarodowym
Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie,
swoimi koncertami podbijaj¹c bez
reszty serca tamtejszej publicznoœci.

Zespó³ Politechniki Rzeszowskiej
nagra³ wiele programów telewizyjnych
i radiowych, posiada w swoim wielkimPrzyœpiewki s¹deckie.

Fot. M. Zych

Polka "dzwon" w wykonaniu "Po³onin".
Fot. M. Zych
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ju¿ dorobku nagran¹ p³ytê, by³ wiele
razy nagradzany na licznych festiwa-
lach krajowych i miêdzynarodowych
(m.in. we Francji, Belgii, Szwecji,
Portugalii, Puerto Rico, na Malcie oraz
w Rosji).

Najwa¿niejsze wyró¿nienia dla ze-
spo³u to:
� zdobycie Grand Prix na Miêdzy-

narodowym Festiwalu Zespo³ów
Studenckich w Katowicach,

� reprezentowanie Polski na I Œwia-
towej Folkloriadzie w Brunsum
w Holandii,

� reprezentowanie Polski podczas
obchodów 3000-lecia Jerozolimy,

� zdobycie g³ównej nagrody "£owi-
ckiego pasiaka" na festiwalu
w £owiczu,

� I miejsce na miêdzynarodowym
festiwalu podczas Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej w ¯ywcu,

� I miejsce na Festiwalu Kultury
S³owiañskiej w Slowiañsku na
Kubaniu w Rosji,

� zdobycie Grand Prix Polskiej
Sekcji CIOFF podczas VII Kon-
kursu Zespo³ów Folklorystycz-
nych im. Micha³a Kosiñskiego

w Pu³awach (CIOFF jest Miêdzy-
narodow¹ Rad¹ Stowarzyszeñ
Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej).

Od trzech lat pary z zespo³u bior¹
udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie

Tradycyjnego Tañca Ludowego i za
ka¿dym razem s¹ najwy¿ej oceniane
przez komisjê artystyczn¹, zdobywaj¹c
pierwsze miejsca. "Po³oniny" od wielu
lat zapewniaj¹ oprawê artystyczn¹
wszystkich wa¿nych uroczystoœci

uczelnianych. Ostatnio, 28
czerwca br. uœwietnia³y ob-
chody Jubileuszu 40-lecia
Wydzia³u Chemicznego Po-
litechniki Rzeszowskiej. S¹
kolorow¹ wizytów¹ naszej
uczelni.

W ramach wspó³pracy ze
"Wspólnot¹ Polsk¹", dzia³a
w Rzeszowie od 10 lat Polo-
nijne Studium Choreogra-
ficzne pod dyrekcj¹ mgr Ali-
cji Haszczak - by³ego pra-
cownika Politechniki Rze-
szowskiej, dziœ dyrektor tego
Studium. Kierownictwo "Po-
³onin" oraz niektórzy cz³on-
kowie tak¿e s¹ zaanga¿owani
w pracy choreograficznej
Studium.

Wiêcej o "Po³oninach" na
stronie:
http://www.prz.rzeszow.pl/

/poloniny

Suita tañców lubelskich.
Fot. M. Zych

“Po³oniny” w Moskwie.
Fot. M. Zych
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Akademickie Radio i Telewizja Centrum
Adres: 35-084 Rzeszów, ul. Akademicka 6, tel.: (017) 854 01 01, fax: (017) 865 11 85

studio tel.: (017) 854 02 22, e-mail: redakcja@radiocentrum.pl

Pocz¹tki dzia³alnoœci rozg³oœni aka-
demickiej siêgaj¹ 1970 r., kiedy to
z po³¹czenia radiowêz³ów poszczegól-
nych domów studenckich miasteczka
akademickiego Politechniki Rzeszow-
skiej powsta³o jedno centrum radiowe.
Przyjê³o ono nazwê Studenckie Radio
Rzeszów Centrum. Program radiowy
przesy³any by³ drog¹ kablow¹ do blisko
2 tys. potencjalnych odbiorców. By³ to
program typowo studencki, nadawany
w paœmie porannym i wieczornym
w wymiarze kilku godzin dziennie.
W 1994 roku Politechnika Rzeszowska
wyst¹pi³a z wnioskiem do Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji o przydzia³
koncesji na rozpowszechnianie progra-
mu radiowego w paœmie UKF. W dniu
31 grudnia 1994 r. zmianie uleg³a nazwa
i koncepcja programowa radia, które
jako Akademickie Radio Centrum
(ARC) sta³o siê pierwsz¹ lokaln¹ stacj¹
komercyjn¹ w Rzeszowie nadaj¹c¹ na
falach eteru. S³uchacze ARC obok wie-

lu wiadomoœci lokalnych otrzymuj¹ co go-
dzinê serwis informacyjny, zawieraj¹cy naj-
œwie¿sze informacje z kraju i ze œwiata.
Atutem radia jest bogata oferta programów
autorskich, w tym magazynów o tematyce
edukacyjnej, kulturalnej i akademickiej.
ARC nadaje na czêstotliwoœci 89,0 MHz.
Moc nadawania 100 W daje zasiêg oko³o
40 km wokó³ Rzeszowa. ARC dociera do
blisko 250 tys. s³uchaczy.

ARC jest najchêtniej s³uchan¹ rozg³oœni¹
w Rzeszowie, czego dowodzi bardzo du¿a
s³uchalnoœæ w miejscach publicznych. Naj-
wy¿sze notowania osi¹ga w grupie wieko-
wej do 40. roku ¿ycia, s³uchaczami s¹
m³odzi ludzie lubi¹cy dobr¹ muzykê.

W 2004 roku powsta³a grupa Polskie
Rozg³oœnie Akademickie, zrzeszaj¹ca
wszystkie koncesjonowane stacje radiowe

Redaktor naczelny ARiTC - mgr Andrzej Blahaczek

Reporterka Marta Gwizdak w akcji.
Fot. A. Blahaczek

Karolina Marciszewska w trakcie realizacji programu filmowego Deja Vu.
Fot. A. Blahaczek
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o charakterze akademickim. Dziêki
temu najlepsze materia³y dziennikar-
skie maj¹ szansê dotrzeæ do 5 400 000
s³uchaczy, w tym do blisko 900 000 stu-
dentów. W 2008 roku ARC otrzyma³o
now¹ koncesjê, która umo¿liwia nada-
wanie programu o charakterze akade-
mickim do koñca 2011 r.

Praca w ARC to nie tylko mo¿li-
woœæ odbycia praktyki dydaktycznej,
ale równie¿ zdobycie drugiego zawodu
i cennych doœwiadczeñ.

ARC prowadzi transmisje bezpo-
œrednie z zawodów sportowych, przy-
gotowuje te¿ wiele relacji z imprez
plenerowych, klubowych czy koncer-
tów.

W trakcie trwania Œwiatowego Fe-
stiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklo-
rystycznych prowadzone bêdzie studio
festiwalowe. Obok relacji z koncertów
sporo miejsca poœwiêcimy na prezenta-
cjê zespo³ów i miejsc, z których po-
chodz¹. Nie zabraknie wywiadów

i rozmów zakulisowych. Zespo³om po-
lonijnym towarzyszyæ bêdziemy tak¿e
w trakcie woja¿y po Podkarpaciu.

Wiêcej o Akademickim Radiu i Te-
lewizji Centrum na stronie:

www.radiocentrum.pl

Studio emisyjne. Robert Szwajca.
Fot. A. Blahaczek

Klub Studencki "PLUS"
Adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 1a, tel.: (017) 865 13 82

Klub Studencki "PLUS" Politechni-
ki Rzeszowskiej jest najstarszym miejs-
cem spotkañ m³odzie¿y akademickiej
w Rzeszowie, w którym licznie gro-
madz¹ siê studenci pragn¹cy mi³o spê-
dziæ wolny czas. Klub przyci¹ga
wszystkich profesjonaln¹ muzyk¹ i nie-
zwyk³¹ atmosfer¹.

W klubie "PLUS" obywaj¹ siê ró¿-
nego rodzaju koncerty, dyskoteki, kur-
sy tañca towarzyskiego i dyskoteko-
wego, studenckie wieczory z reklam¹,
przegl¹dy piosenki studenckiej, wie-
czory kabaretowe. Na wystêpy s¹ za-
praszani nie tylko lokalni artyœci, ale
tak¿e gwiazdy rangi ogólnopolskiej

Kierownik - Tadeusz Miko³owicz

Plakat w "PLUSIE".
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oraz muzycy ze Stanów Zjednoczo-
nych, krajów Unii Europejskiej, a na-
wet z Australii. Szczególn¹ sympati¹
studentów ciesz¹ siê imprezy "KICZ-
PARTY", organizowane w ka¿d¹ nie-
dzielê przy muzyce disco polo.

Nie s¹ to jedyne imprezy odby-
waj¹ce siê w klubie "PLUS". Tutaj stu-
denci organizuj¹ swoje pó³metki i ró¿ne
imprezy okolicznoœciowe. Od 2001
roku w klubie odbywaj¹ siê œwietne
i cenione nie tylko przez studentów Cy-
kliczne Spotkania z Kultur¹ Studenck¹
POZYTON (www.pozyton.prv.pl),
w ramach których rzeszowscy ¿acy
maj¹ okazjê poznaæ takie formy roz-
rywki, jak teatr studencki, kabaret, pio-
senka poetycka oraz muzyka jazzowa,
blues i reggae.

Mi³ymi bywalcami ró¿nego rodzaju
zabaw i dyskotek s¹ uczestnicy Œwiato-
wego Festiwalu Zespo³ów Polonijnych
w Rzeszowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Wiêcej o Klubie Studenckim
"PLUS" na stronie:

www.klubplus.pl

ZAPRASZAMY NA STUDIA

Samorz¹d Studencki
Adres: 35-084 Rzeszów, ul. Akademicka 1/23, DS "Promieñ", tel.: (017) 865 13 57, e-mail: samsprz@prz.edu.pl

Przewodnicz¹cy - £ukasz Szuba

Chuck Frazier w “PLUSIE”.
Fot. T. Zaj¹c

Rajd samochodowy w Politechnice.
Fot. P. Bielecki

Akcja charytatywna na Rynku.
Fot. A. Kida
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Reprezentantem ogó³u studentów Politechniki Rzeszow-
skiej jest Samorz¹d Studencki, który na terenie naszej uczelni
prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie spraw studenckich, w tym
socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Wybory do Sa-
morz¹du Studenckiego odbywaj¹ siê ka¿dego roku.

Z inicjatywy Samorz¹du corocznie organizowane s¹ tzw.
otrzêsiny studentów lat pierwszych, spotkania z kabaretem,
Targi Edukacyjne dla kandydatów na studia, spotkania dys-
kusyjne z udzia³em studentów innych uczelni, obozy adapta-
cyjne dla studentów lat pierwszych.

Samorz¹d Studencki PRz jest pomys³odawc¹ wielu cen-
nych inicjatyw, m.in. Targów Pracy dla absolwentów Poli-
techniki Rzeszowskiej, oraz organizatorem wielu adresowa-
nych do studentów imprez. W maju br. z inicjatywy Sa-
morz¹du Studenckiego odby³ siê na terenie Politechniki rajd
samochodowy (pierwszy i zapamiêtany na d³ugo), zwyczajo-
wo w maju ka¿dego roku organizowane s¹ juwenalia - trady-
cyjne œwiêto ¿aków, w czasie którego wolni od zajêæ dydaktycznych studenci bawi¹ siê w miasteczku studenckim. W okresie

wakacyjnym (od po³owy lipca do koñ-
ca paŸdziernika) Samorz¹d prowadzi
akcjê pn. "Pokój dla ¯aka", której ce-
lem jest poœrednictwo w wynajmie
kwater prywatnych dla studentów na
terenie Rzeszowa.

Samorz¹d wspó³uczestniczy tak¿e
w ubezpieczaniu studentów. Praca
w Samorz¹dzie Studenckim to bardzo
cenna praktyka w pracy spo³ecznej,
niezwykle potrzebna w pracy zawodo-
wej podejmowanej po ukoñczeniu stu-
diów.

Wiêcej o Samorz¹dzie Studenckim
na stronie:

samorzad.prz.rzeszow.pl

Juwenalia 2008.
Fot. M. Misiakiewicz

Juwenalia 2008.
Fot. M. Misiakiewicz

Juwenalia 2008.
Fot. M. Misiakiewicz

Wybory miss i mistera.
Fot. M. Misiakiewicz
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EUROAVIA Rzeszów

- organizacj¹ miêdzynarodow¹

EUROAVIA Rzeszów

- organizacj¹ miêdzynarodow¹

Jednym ze studenckich kó³ nauko-
wych dzia³aj¹cych w Politechnice Rze-
szowskiej jes t Ko³o Naukowe
EUROAVIA Rzeszów. Dzia³a ono na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
jest œciœle skorelowane z kierunkiem
studiów lotnictwo i kosmonautyka oraz
szeroko pojêt¹ awiacj¹. Jest to jedyne
studenckie ko³o naukowe o strukturze
europejskiej i d³ugiej historii funkcjo-
nowania na starym kontynencie.

Pocz¹tki dzia³ania tej organizacji
siêgaj¹ roku 1959, kiedy to EUROA-
VIA zosta³a za³o¿ona przez studentów
technicznych uczelni w Delft (Holan-
dia) oraz Aachen (Niemcy), którzy - za-
fascynowani lotnictwem - postanowili
siê zjednoczyæ. Od tego czasu EUROA-
VIA (EA) ros³a w si³ê i anga¿owa³a
w swej dzia³alnoœci studentów kolej-
nych uczelni z krajów Europy oraz

przemys³ lotniczy. Dziœ jest powszech-
nie znana europejskim studentom lot-
nictwa, a tak¿e niektórym ze Stanów
Zjednocznych i Kanady. Jej stuktura
obejmuje 5-osobowy zarz¹d miêdzyna-
rodowy, wybierany na kadencjê roczn¹
spoœród chêtnych kandydatów ze
wszystkich uczelni stowarzyszonych.
Zarz¹d (International Board) zajmuje
siê koordynacj¹ prac grup roboczych
(Working Groups), planowaniem bud-
¿etu, scalaniem poszczególnych grup
lokalnych (Affiliated Society). Dodat-
kowo ka¿da grupa lokalna (w tym na-
sza) posiada zarz¹d lokalny, który dba
o rozwój, prawid³owe funkcjonowanie
i godn¹ reprezentacjê EA w swoim re-
gionie.

Politechnika Rzeszowska by³a
pierwsz¹ polsk¹ uczelni¹, która
do³¹czy³a do EA. Zostaliœmy oficjalnie
cz³onkami tej grupy kilka lat temu,

Samolot bezza³ogowy "Gacek" w czasie prób.
Fot. Archiwum KNL i Euroavii

Wizyta polskiego kosmonauty M. Hermaszewskiego w 30. rocznicê lotu.
Fot. M. Misiakiewicz
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wczeœniej prowadz¹c kilkunastomie-
siêczne starania o przyjêcie do tego sza-
cownego grona. Dziœ EUROAVIA jest
prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê organizacj¹ stu-
denck¹ w Rzeszowie, a jej cz³onkowie
to czynni studenci lotnictwa wszystkich
specjalnoœci.

G³ównymi celami przyœwie-
caj¹cymi dzia³alnoœci EUROAVII s¹:
reprezentowanie studentów kierunków
lotniczych na miêdzynarodowym po-
ziomie, u³atwianie studentom z innych
krajów wzajemnego kontaktu, wymia-
na doœwiadczeñ i czynna wspó³praca,
a przede wszystkim stymulowanie kon-
taktów miêdzy studentami/absolwenta-
mi a przedstawicielami przemys³u
i firm lotniczych.

EA jest instytucj¹ apolityczn¹, nie-
dochodow¹, o czym traktuje jej statut
i przepisy wykonawcze. Dzia³alnoœæ
EA jest w ca³oœci sponsorowana przez
wspó³pracuj¹ce z ni¹ firmy, w wiêkszo-
œci lotnicze, do których nale¿¹
przyk³adowo: Rolls-Royce, European
Space Agency, Carlo Gavazzi Space

SpA, Community of Ariane Cities, von
Karman Institute, International Space
University, Brunel. Dziêki temu mo¿li-
we jest organizowanie m.in. presti¿o-
wych warsztatów dla m³odych adeptów

sztuki in¿ynierskiej DeWo (Design
Workshop), które trwaj¹ 2-3 tygodnie
i s¹ prowadzone przez doœwiadczonych
profesjonalistów. Ostatnie warsztaty
zorganizowane by³y przez Rolls-Roy-
ce'a (my mo¿emy pochwaliæ siê uczest-
nictwem dwóch naszych cz³onków
w tego rodzaju warsztatach - w tym or-
ganizowanych przez Europejsk¹ Agen-
cjê Kosmiczn¹). W dzia³alnoœæ EA
wpisane jest tak¿e wydawanie kwartal-
nika EA News, na ³amach którego stu-
denci publikuj¹ artyku³y o interesu-
j¹cych ich zagadnieniach i swoje prace,
dziel¹ siê osi¹gniêciami. Kolejn¹
ga³êzi¹ dzia³añ jest praca na rzecz roz-
wijania kariery zawodowej cz³onków
tej organizacji, dziêki grupie roboczej
EUROAVIA Young Engineers (EYE).
Efektem tego jest baza ofert pracy oraz
praktyk, pozwalaj¹ca na faktyczny kon-
takt absolwentów z bran¿¹.

Ten wielki dorobek w bogatej histo-
rii naszej organizacji pozwala i nam
wspó³czeœnie korzystaæ z cennych do-
œwiadczeñ. Cz³onkowie EUROAVII
Rzeszów bior¹ czynny udzia³ w kon-
gresach, konferencjach i sympozjach
naukowych organizowanych przez EA
oraz pokazach lotniczych (ILA Berlin,
Farnborough and Le Bourget, Paris), na
których nasza organizacja od jakiegoœ

Przegl¹d przed lotem ...
Fot. Archiwum KNL i Euroavii

... po pierwszym locie w Bezmiechowej.
Fot. Archiwum KNL i Euroavii
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czasu ka¿dorazowo posiada swoje od-
dzielne stoisko.

W skali lokalnej warto wspomnieæ
o doskona³ej wspó³pracy pomiêdzy
nami a Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie, przez które anga¿owani
jesteœmy do organizacji kolejnych edy-
cji Ma³opolskiego Pikniku Lotniczego.
Z pomoc¹ tego Muzeum studenci odby-
waj¹ praktyki, pracuj¹c przy konserwa-
cji i modernizacji wystawionego za-
bytkowego sprzêtu lotniczego oraz
tworzeniu potê¿nej ekspozycji, korzy-
staj¹c przy tym z niebywa³ej wiedzy lu-
dzi tam pracuj¹cych.

Celem zorganizowanego w po-
przednich latach obozu lotniczego
"Agrotechnika" by³o zwiedzenie i po-
znanie dzia³añ wszystkich firm lotni-
czych funkcjonuj¹cych w regionie
(m.in. WSK "PZL-Rzeszów", "PZL-

Mielec", "PZL-Œwidnik"). Imponuj¹cy
projekt bezza³ogowego aparatu la-
taj¹cego PR-2 "Gacek", zrealizowany
we wspó³pracy ze Studenckim Ko³em
Naukowym Lotników, zdoby³ ju¿ licz-
ne nagrody na konkursach organizowa-
nych przez Stowarzyszenie M³odych
In¿ynierów Lotnictwa. Jednym z na-
szych bie¿¹cych sukcesów by³o zapro-
szenie w 30. rocznicê lotu Polaka
w kosmos, kosmonauty gen. bryg. pil.
Miros³awa Hermaszewskiego, który
wyg³osi³ piêkny i otwarty dla ka¿dego
zainteresowanego wyk³ad o lotach kos-
micznych.

W ostatnim czasie naszym g³ównym
celem jest organizacja najwa¿niejszego
i najbardziej presti¿owego wydarzenia
w EA, jakim jest Doroczne Spotkanie
Kongresowe EUROAVII (Annual
Meeting of EUROAVIA Congress),

podczas którego przekazywana jest
w³adza kolejnemu zarz¹dowi oraz po-
dejmowane s¹ najbardziej strategiczne
decyzje. W tym roku mo¿emy z wielk¹
radoœci¹ powiedzieæ, ¿e wydarzenie to
bêdzie mia³o miejsce w Politechnice
Rzeszowskiej na prze³omie wrzeœnia
i paŸdziernika 2008 r. W tym czasie ok.
40 studentów z ca³ego kontynentu przy-
bêdzie do Rzeszowa, aby wspólnie
dzieliæ siê swoj¹ lotnicz¹ pasj¹ oraz
sprostaæ próbie rozwijania tej piêknej
organizacji - by z dum¹ mog³a w 2009 r.
œwiêtowaæ jubileusz 50. rocznicy po-
wstania.

Wiêcej o EUROAVII na stronach:
www.euroavia.net

http://www.student.prz.rze-
szow.pl/~euroavia/

http://kni.prz.edu.pl/bsl/index.html

Miasteczko akademickie

Politechniki Rzeszowskiej

Miasteczko akademickie

Politechniki Rzeszowskiej
Siedziba administracji: 35-084 Rzeszów, ul. Akademicka 3, tel.: (017) 865 15 78, e-mail: akademik@prz.edu.pl

Fot. M. Misiakiewicz

Kierownik Osiedla Studenckiego - mgr Jadwiga Wilczyñska
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Miasteczko akademickie Politech-
niki Rzeszowskiej to nie tylko domy
studenckie, zapewniaj¹ce zakwatero-
wanie dla oko³o 2 500 studentów.
W miasteczku znajduje siê tak¿e
sto³ówka akademicka, przychodnia, ap-
teka, klub studencki, amfiteatr, kort te-
nisowy, kiosk i sklepiki spo¿ywcze,
zak³ad fryzjerski, punkty kserograficz-
ne i inne.

Do dyspozycji studentów przezna-
czonych jest ogó³em siedem bardzo do-
brze wyposa¿onych domów studen-
ckich, w tym jeden poza Rzeszowem,

w obrêbie lotniska Jasionka - przewi-
dziany g³ównie do zakwaterowania
studentów specjalnoœci pilota¿owej
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa.

Wszystkie domy studenckie posia-
daj¹ wysoki standard wykoñczenia
i wyposa¿enia. Pokoje jedno-, dwu-
i trzyosobowe maj¹ poprzez centralê
³¹cznoœæ telefoniczn¹ wewnêtrzn¹ i ze-
wnêtrzn¹ oraz dostêp do Internetu.
W domach studenckich PRz znajduj¹
siê si³ownie, pralnie, sklepiki, a w DS
"Ikar" odpowiednio wyposa¿ona pra-

cownia komputerowa, dostêpna dla
wszystkich studentów. Obok domów
studenckich znajduj¹ siê doœæ rozleg³e
tereny zieleni, nadaj¹ce siê do wypo-
czynku i rekreacji. Monitoring obiek-
tów oraz profesjonalna ochrona zapew-
niaj¹ bezpieczeñstwo oraz dobre wa-
runki do nauki i wypoczynku zamie-
szkuj¹cym tu studentom.

Wiêcej o Miasteczku Akademickim
na stronie:

http://www.prz.edu.pl/miasteczko

ZAPRASZAMY NA STUDIA

Przychodnia zdrowia.
Fot. M. Misiakiewicz

Sto³ówka akademicka.
Fot. M. Misiakiewicz

Wnêtrze domu studenckiego.
Fot. M. Misiakiewicz

Si³ownia w akademiku.
Fot. M. Misiakiewicz



48 GAZETA POLITECHNIKI

ZAPRASZAMY NA STUDIA

OŒRODEK ALLIANCE FRANÇAISE

Adres: 35-084 Rzeszów, ul. Podkarpacka 1, tel. (017) 865 14 30, e-mail: alliance@prz.rzeszow.pl

Alliance Française to œwiatowa or-
ganizacja za³o¿ona w 1883 r., której ce-
lem jest nauczanie jêzyka francuskiego
i szerzenie kultury francuskiej. Na
œwiecie, w 135 krajach istnieje 1300 ko-
mitetów Alliance Française i uczy siê
w nich oko³o 400 000 studentów rocz-
nie. W Polsce dzia³a 17 oœrodków, które
wspó³pracuj¹ z przedstawicielstwem
Alliance Française przy Ambasadzie
Francuskiej w Polsce oraz z Polskim
Komitetem Alliance Française w War-
szawie. Uczy siê w nich rocznie oko³o
4000 osób.

Oœrodek Alliance Française w Rze-
szowie istnieje od 1991 r., jest afiliowa-
ny przy Politechnice Rzeszowskiej
i subwencjonowany przez Francjê.
Nasz zespó³ to doœwiadczeni nauczy-
ciele polscy i francuscy, ¿yczliwie
i kompetentnie traktuj¹cy swoich ucz-
niów, stale podnosz¹cy kwalifikacje na
kursach we Francji i w Polsce.

Kszta³cimy, opieraj¹c siê na naj-
nowszych francuskich podrêcznikach
i materia³ach dydaktycznych.

Oœrodek AF w Rzeszowie jest jedy-
nym na Podkarpaciu oœrodkiem egza-
minacyjnym, przeprowadzaj¹cym
egzaminy pozwalaj¹ce uzyskaæ certyfi-
katy francuskie. Kandydaci mog¹ uzy-
skaæ dyplom DELF - Diplôme d'Etudes
en Langue Française - œwiadectwo fran-
cuskie wydawane przez francuskie
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Egzamin sk³ada siê z 4 poziomów (A1,
A2, B1, B2) zgodnych z "Europejskim
systemem opisu kszta³cenia jêzykowe-
go" (CECR). Do ka¿dego egzaminu
mo¿na podchodziæ niezale¿nie, bez ko-
niecznoœci zdawania wszystkich pozio-
mów po kolei. Sesje egzaminacyjne
odbywaj¹ siê w styczniu i czerwcu, za-
pisy miesi¹c wczeœniej.

Chocia¿ na co dzieñ uczymy jêzyka
francuskiego i staramy siê, aby nasi
s³uchacze mogli poznaæ wspó³czesn¹
Francjê i jej mieszkañców, poszerzamy
nasze dzia³ania tak¿e o kontakty z fran-
cuskojêzycznymi cudzoziemcami. Kil-
kakrotnie organizowaliœmy kursy
jêzyka polskiego dla obcokrajowców
rozpoczynaj¹cych pracê w Polsce. Do-
œwiadczenie to nauczy³o nas, jak trudny
jest nasz jêzyk ojczysty dla kogoœ, kto
siê go uczy jako jêzyka obcego i jak

wiele wysi³ku trzeba w³o¿yæ, by
opanowaæ poprawn¹ wymowê, odmia-
nê czasowników czy koñcówki deklina-
cyjne. Jednak pokonanie tych prze-
szkód jest tak¿e Ÿród³em wielkiej satys-
fakcji tak dla studenta, jak i dla
ucz¹cego.

Staramy siê w miarê mo¿liwoœci
wspieraæ inicjatywy zwi¹zane z pro-
mocj¹ kultury. Najwa¿niejszym w tej
dziedzinie osi¹gniêciem by³a nasza
wspó³praca z grup¹ teatraln¹ z Metz,
z³o¿on¹ ze studentów z polskimi korze-
niami b¹dŸ sympatyków literatury pol-
skiej. Dziêki uprzejmoœci Dyrekcji
Zamku w £añcucie i za naszym poœred-
nictwem, grupa mog³a wystawiæ spek-
takl "Parady" Jana Potockiego w sali
balowej Zamku. Dla wszystkich uczest-
ników by³o to bardzo wzruszaj¹ce do-
œwiadczenie, poniewa¿ Jan Potocki
napisa³ i wystawi³ sztukê w £añcucie,
ku uciesze goœci bawi¹cych latem

Kierownik - mgr Aneta Sondej

Robert Barthe i marynarska piosenka
przy akompaniamencie bandoneonu.

Fot. w³asna
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1792 r. w rezydencji teœciowej, ksiê¿nej
marsza³kowej El¿biety z Czartoryskich
Lubomirskiej. Jedyn¹ rolê kobiec¹
gra³a wówczas jego piêkna bratowa
Anna Teofila, hrabina Sewerynowa
z ksi¹¿¹t Sapiehów Potocka, której za-
dedykowa³ te "dramatyczne ekstrawa-
gancje". Dla m³odych artystów-ama-
torów mo¿liwoœæ przebywania w ro-
dzinnych progach pisarza, jak i wysta-
wienie spektaklu w przepiêknej scenerii
by³y wielkim i niezapomnianym do dziœ
prze¿yciem.

Wielokrotnie kontaktuj¹ siê z nami
tak¿e Polonusi poszukuj¹cy swoich ko-
rzeni na RzeszowszczyŸnie. Ze wzglê-
du na czasoch³onnoœæ takich czynnoœci
nie mo¿emy byæ wy³¹cznymi poszuki-
waczami, pomagamy natomiast
w skontaktowaniu siê z w³aœciw¹ gmin¹
czy parafi¹. Byliœmy ju¿ œwiadkami
nawi¹zywania kontaktów listownych
i osobistych miêdzy ludŸmi, którzy zna-

li siê tylko z opowieœci rodzinnych, a
teraz mieli mo¿liwoœæ zobaczenia ro-
dzinnych stron, a tak¿e czêsto domów
przodków. W takich relacjach s³u¿ymy
równie¿ pomoc¹ jêzykow¹, t³umacz¹c
listy lub uczestnicz¹c w spotkaniach
bezpoœrednich.

W rzeszowskim Oœrodku, równie¿
w okresie wakacyjnym, mo¿na korzy-
staæ z biblioteki i czytelni, posiadamy
bogaty zbiór czasopism, umo¿liwiamy
tak¿e korzystanie na miejscu z kaset
audio i video. Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia naszych progów w Po-
litechnice Rzeszowskiej.

Chers amis francophones, soyez les
bienvenus dans notre petit coin de
France.

Wiêcej o Oœrodku Alliance
Française na stronie:

http://www.prz.rzeszow.pl/
/AllianceFr/

� Zespó³ Folkloru "WESO£Y DOM"

Araukaria - Brazylia

� Zespó³ Tañca i Pieœni "KUJAWY - SYDNEY"

Sydney - Australia

� Polski Zespó³ Pieœni i Tañca "LAJKONIK"

Sydney - Australia

� Zespó³ Pieœni i Tañca "POLONEZ"

Melbourne - Australia

� "MOZYRZANKA"

Mozyrz - Bia³oruœ

� Zespó³ Pieœni i Tañca "JUNAK"

Curitiba - Brazylia

� Zespó³ "KALINA" /Braspol

Nova Prata - Brazylia

� Polski Zespó³ Folklorystyczny "MAZURY"

Mallet-Parana - Brazylia

� Polska Grupa Folklorystyczna ze Stanu Pa-

ranie - "WIS£A"

Curitiba - Brazylia

� Zespó³ Pieœni i Tañca "OLZA"

Czeski Cieszyn - Czechy

� Zespó³ Pieœni i Tañca "SUSZANIE"

Sucha Górna - Czechy

� Zespó³ Pieœni i Tañca Ludowego "WIOSNA

w SZAMOTU£ACH"

Strasbourg - Francja

� Polski Zespó³ Pieœni i Tañca "BIA£Y ORZE£"

Toronto - Kanada

XIV Œwiatowy Festiwal
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych

Rzeszów, 16-24 lipca 2008

XIV Œwiatowy Festiwal
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych

Rzeszów, 16-24 lipca 2008

Zakwalifikowane zespo³y

Pierrette Dupoyet na scenie.
Fot. w³asna
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� Zespó³ Pieœni i Tañca Ludowego

"CRACOVIA"

London-Ontario - Kanada

� Zespó³ Taneczny SPK "ISKRY"

Winnipeg - Kanada

� Zespó³ Pieœni i Tañca "KUJAWIACY"

Kitchener - Kanada

� Zespó³ Tañca Ludowego "£OWICZ"

Edmonton - Kanada

� Polski Zespó³ Pieœni i Tañca "POLANIE"

Calgary - Kanada

� Zespó³ Pieœni i Tañca "POLONEZ"

Cambridge - Kanada

� Polski Zespó³ Tañca "POLONEZ"

Edmonton - Kanada

� Zespó³ Tañca Ludowego "POLONEZ"

Hamilton - Kanada

� Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Tanecz-

ne "POLONEZ"

Vancouver - Kanada

� Zespó³ Taneczny "POLSKIE OR£Y"

Klowna - Kanada

� Zespó³ Pieœni i Tañca "TATRY"

Windsor - Kanada

� Polski Zespó³ Artystyczny Pieœni i Tañca

"WILIA"

Wilno - Litwa

� Zespó³ Tañca Ludowego "ZGODA"

Wilno - Litwa

� Zespó³ Tañca Ludowego "KUKU£ECZKA"

Daugavpils - £otwa

� Polonijny Zespó³ Folklorystyczny "POLONIA"

Hannover - Niemcy

� Zespó³ Ludowy Polskiej Pieœni i Tañca "SY-

BERYJSKI KRAKOWIAK"

Abakan - Rosja

� Zespó³ Folklorystyczny "SO£ONCZANKA"

Suczawa - Rumunia

� Zespó³ Folklorystyczny "PIASTOWIE"

Sztokholm - Szwecja

� Zespó³ Pieœni i Tañca "KRZEMIENIECKIE

BARWINKI"

Krzemieniec - Ukraina

� "POLANIE znad DNIEPRU"

Kijów - Ukraina

� "KRAKOWIAK z Bostonu"

Boston - USA

� Zespó³ Pieœni i Tañca "KRAKUSY"

Los Angeles - USA

� Zespó³ Folklorystyczny "POLANIE"

Detroit - USA

� Zespó³ Pieœni i Tañca "POLONIA"

Chicago - USA

� "WAWEL FOLK ENSEMBLE"

Detroit - USA

� Reprezentacyjny Zespó³ Folklorystyczny

ZPRKA "WESO£Y LUD"

Chicago - USA

� Reprezentacyjny Zespó³ "WICI"

Chicago - USA

� Zespó³ Pieœni i Tañca "KAROLINKA"

Londyn - Wielka Brytania

� Zespó³ Pieœni i Tañca "ORLÊTA"

Londyn - Wielka Brytania

� "POLONEZ MANCHESTER"

Manchester - Wielka Brytania

Nie zabraknie równie¿ "Karolinki" z Londynu.
Fot. w³asna

Po raz drugi bêdzie goœci³ w Rzeszowie "Syberyjski Krako-
wiak" z Abakanu.

Fot. w³asna
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1  
2  
3  DS “Nestor”
4  
5  
6  
7  

- DS “Promieñ”, Samorz¹d Studencki
- DS “Arcus”
-
- DS “Akapit”
- DS “Pingwin”
- DS “Ikar”, Akademickie Radio i Telewizja "Centrum"
- Sto³ówka “Akademik”

8 - Amfiteatr
9,10,12 - Obiekty sportowe
13 - DS "Alchemik"

LEGENDA
A - Rektorat, Administracja, Dzia³ Nauczania
B  Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki (WEiI)  
       Dziekanat
C,G  Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa 
D,E  Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
F  Biblioteka G³ówna, Oficyna Wydawnicza, RMSK
H  Wydzia³ Chemiczny (WCh)  Dziekanat
J  Studium Jêzyków Obcych, Studium Wychowania
      Fizycznego i Sportu, Przychodnia Akademicka, 
      Klub Studencki PLUS, Alliance Fran aise, 
      SZPiT 
K  Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii 
      Œrodowiska Wydzia³ Matematyki 
      i Fizyki Stosowanej (WMiFS) 
P  Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
      (WBiIŒ)  Dziekanat
11  Hala Laboratorium WBiIŒ
L  Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa (WBMiL) 
      Dziekanat, Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu 
      (WZiM) 

£  Hala Sportowa
R  Hotel Asystenta
S  Zespó³ Sal Wyk³adowych
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Adres Redakcji

Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów

ul. Poznañska 2, bud. P
pok. 407, tel. 017-865-12-55

e-mail: olema@prz.rzeszow.pl
www.prz.rzeszow.pl
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Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego £ukasiewicza

35-959 Rzeszów
ul. W. Pola 2
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