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Immatrykulacja studentów I roku.

Indywidualne nagrody MENiS otrzyma³y  m.in. od lewej dr in¿. El¿bie-
ta Machowska-Podsiad³o, dr in¿. Dorota Kijowska.

Wicewojewoda podkarpacki wrêcza Srebrny Krzy¿ Zas³ugi 
mgr Jadwidze Wilczyñskiej.

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ dr hab. in¿. Kazimierz 
Buczek, prof. PRz.

Stypendium MENiS za najlepsze wyniki w nauce otrzymuje z r¹k 
dyrektora Józefa Lepiecha  pani  Marzena Hajduk z V roku WZiM.

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali 
dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz, i dr in¿. arch. Stanis³aw Majka.

Fot. M. Misiakiewicz

Rozpoczêcie uroczystoœci inauguracyjnej.
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Gaudeamus igitur...
W dniu 10 paŸdziernika 2003 r. uroczyœcie zainagurowa-

ny zosta³ w naszej uczelni rok akademicki 2003/2004, tym ra-
zem z mniejsz¹ od wielu lat liczb¹ studentów na I roku
studiów. Mówi³ o tym w swoim wyst¹pieniu JM Rektor. Uro-
czystoœæ, podobnie jak w latach ubieg³ych, odby³a siê w Ze-
spole Sal Wyk³adowych PRz w obecnoœci wielu honorowych
goœci z kraju i z zagranicy.

Pani¹ Minister Krystynê £yback¹ reprezentowa³ wicedy-
rektor Departamentu Szkolnictwa Wy¿szego w Minister-
stwie Edukacji Narodowej i Sportu dr Józef Lepiech. Goœæmi
uczelni m.in. byli: senator RP Mieczys³aw Janowski, wice-
wojewoda podkarpacki Stanis³aw D³ugosz, przewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Krzysztof K³ak,
wicemarsza³ek województwa Norbert Mastalerz, wice-
przewodnicz¹cy Rady Miasta Rzeszowa Waldemar Szumny,
wiceprezydent Rzeszowa Ryszard Winiarski, prokurator
okrêgowy Zbigniew Niezgoda, delegat generalny Alliance
Française pani Elisabeth de Pontbriand, konsul ds. handlo-
wych Republiki Czeskiej Milan Pepernik. Goœciliœmy rekto-
ra Narodowego Instytutu Transportu Ukrainy prof. Miko³ê
Dmitriczenkê z Kijowa, prorektora Fachhochschule Süd-
westfalen prof. Ulricha Schwarza, delegacjê z Wy¿szej
Szko³y Techniczno-Rolniczej w Nyiregyhazie.

Uroczystoœæ zaszczycili przedstawiciele zaprzyjaŸnio-
nych krajowych uczelni. Obecni byli: rektor Politechniki
Œwiêtokrzyskiej prof. Wies³aw Tr¹mpczyñski, prorektorzy
AGH i Politechniki Krakowskiej w osobach prof. Andrzeja
Korbela i prof. Kazimierza Furtaka, prorektorzy Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego prof. Stanis³aw Krawczyk i prof. Walde-
mar Furmanek, rektor PWSZ w Che³mie prof. Józef Zaj¹c,
dziekan Wydzia³u Lotniczego Wy¿szej Szko³y Oficerskiej
Si³ Powietrznych w Dêblinie p³k dr Marek Grzegorzewski
wraz z p³k. dr. Wojciechem Kotlarzem - szefem Katedry
P³atowca i Silnika, przedstawiciele szkó³ niepañstwowych.

Dorocznym zwyczajem, goœciliœmy przedstawicieli s³u¿b
mundurowych naszego regionu z nadinspektorem genera³em
Józefem Jedynakiem - Podkarpackim Komendantem Policji
i genera³em brygady Fryderykiem Czekajem - szefem Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego na czele. Niecodziennym
goœciem uroczystoœci by³ dr Ven Tenzin Jangchub z Tybetañ-
skiego Instytutu Medyczno-Astrologicznego z siedzib¹ w In-
diach. W inauguracji udzia³ wziêli równie¿ cz³onkowie
Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, studenci, pra-
cownicy i wielu absolwentów uczelni.

Po okolicznoœciowym wyst¹pieniu rektora prof. Tadeu-
sza Markowskiego odby³a siê uroczysta immatrykulacja
studentów, którzy uzyskali najwy¿sz¹ punktacjê w postê-
powaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów w Politechnice.
Uroczyste œlubowanie z³o¿yli: Tomasz Murdza i Katarzyna
Sakra z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska;

Ma³gorzata Fo³ta i Filip Mamczur z Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa; Agnieszka Nowak i Anna Ordon z Wy-
dzia³u Chemicznego; Artur Ruszel, Grzegorz Strêk i Krzy-
sztof Wojas z Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki; Anna
Oœmak, £ukasz Pacu³a i Barbara Sobkowiak z Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu.

Ju¿ po raz drugi, za wyró¿niaj¹ce siê wyniki w nauce
i wzorowe wype³nianie obowi¹zków studenta, Minister Edu-
kacji Narodowej i Sportu Krystyna £ybacka przyzna³a sty-
pendium Ministra na rok akademicki 2003/2004 studentce
V roku Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu pani Marzenie
Hajduk, która w okresie zaliczonych czterech lat studiów
uzyska³a œredni¹ ocen 4,63. W semestrze letnim minionego
roku akademickiego pani Marzena Hajduk studiowa³a na
Uniwersytecie w Covilha w Portugalii, gdzie uzyska³a œred-
ni¹ z egzaminów 5,0. Jest autork¹ szeregu opublikowanych
referatów z dziedziny reklamy, aktywnie uczestniczy w kra-

W poczcie sztandarowym studenci pilota¿u: Mariusz Kozie³,
Grzegorz Mokijewski i Karolina Wajda.

Fot. M. Misiakiewicz
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jowych i miêdzynarodowych konferencjach oraz sympo-
zjach, jest prezesem zarz¹du Ko³a Naukowego Reklamy.
Politechnika Rzeszowska zg³osi³a jej kandydaturê do Nagro-
dy Prezydenta Miasta Rzeszowa.

W czasie uroczystoœci Wicewojewoda Podkarpacki w to-
warzystwie JM Rektora dokona³ wrêczenia odznaczeñ pañ-
stwowych. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski odznaczeni zostali: dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk,
prof. PRz (WBMiL), oraz dr in¿. arch. Stanis³aw Majka
(emerytowany nauczyciel akad.). Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi odznaczeni zostali: mgr Wies³awa Bober (Bibl. G³.),
in¿. Maria Hendzel (adm.), in¿. Barbara Kot (WCh), dr in¿.
Ewa Michalak (WBiIŒ), dr hab. in¿. arch. Aleksandra Pro-
kopska, prof. PRz (WBiIŒ), mgr Jadwiga Wilczyñska (adm.),
dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof. PRz (WBMiL),
dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof. PRz (WCh), mgr Henryk
Meder (SWFiS), dr Stanis³aw Wêdrychowicz (Katedra Ma-
tematyki), dr in¿. Bogus³aw Wisz (WEiI). Br¹zowym Krzy-
¿em Zas³ugi odznaczeni zostali: in¿. El¿bieta Antas
(WBMiL), mgr Ewa Jêdrzejec (WEiI), pani Maria Leœ
(adm.), Eugeniusz Fr¹cz (WEiI), Augustyn Tendelski
(adm.), mgr in¿. Zbigniew Zawiœlak (WEiI).

Nastêpnie przedstawiciel pani Minister Edukacji Narodo-
wej i Sportu dyrektor Józef Lepiech wrêczy³ Medal Komisji
Edukacji Narodowej ni¿ej wymienionym osobom: dr. hab.
in¿. Janowi Burkowi, prof. PRz (WBMiL), dr. in¿. Grzego-
rzowi Ficowi (WCh), dr. in¿. Andrzejowi Kubaszkowi
(WEiI), dr. hab. in¿. Stanis³awowi Wo³kowi, prof. PRz
(WBMiL), dr. hab. in¿. Leonardowi Ziemiañskiemu, prof.
PRz (WBiIŒ).

Medalem "Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszo-
wskiej" wyró¿nieni zostali: doc. dr in¿. Bohdan Jancelewicz
z Politechniki Warszawskiej, a zarazem wiceprezes Stowa-
rzyszenia Twórców Aeronautyki i Jej Rozwoju "STAR",
prof. dr hab. in¿. Józef Nizio³ z Politechniki Krakowskiej,
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Nowak z Akademii Górniczo-Hu-
tniczej w Krakowie, prof. dr hab. in¿. Lucjan Paw³owski
z Politechniki Lubelskiej, a zarazem przewodnicz¹cy Komi-
tetu In¿ynierii Œrodowiska PAN, in¿. Robert Perec z IX
Okrêgu Inspektoratu Kontroli Cywilnych Statków Powietrz-

nych, profesor Gerhard Sachs i profesor Ulrich Schwarz
z Fachhochschule Südwestfalen.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za
wybitne osi¹gniêcia naukowe uzyskane w 2002 r. otrzymali:
(nagrody indywidualne) dr in¿. Dorota Kijowska (WCh),
dr in¿. El¿bieta Machowska-Podsiad³o (WEiI), dr in¿. Joanna
Marnik (WEiI) oraz dr in¿. Bartosz Miller (WBiIŒ), (ze-
spo³ow¹ nagrodê Ministra) dr hab. in¿. Zenon Hendzel,
prof. PRz, i dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, prof. PRz (WBMiL),
oraz dr in¿. Mariusz J. Giergiel z AGH w Krakowie.

Po raz pierwszy nie odby³a siê w czasie inauguracji uro-
czysta promocja doktorska, a powód by³ szczególnie zado-
walaj¹cy: mnogoœæ doktoratów w minionym roku akade-
mickim. Z tego to powodu uroczystoœæ ta zostanie zorganizo-
wana w czasie kolejnego uroczystego posiedzenia Senatu na-
szej uczelni.

Nowy rok akademicki zosta³ zainaugurowany wyg³oszo-
nym przez dr. hab. in¿. Kazimierza Buczka, prof. PRz, intere-
suj¹cym wyk³adem pt. "Jakoœæ energii elektrycznej", a ca³¹
uroczystoœæ tradycyjnie ju¿ zakoñczy³y "Po³oniny" odœpie-
waniem hymnu "Gaudeamus".

Marta Olejnik

Wrêczanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Nagrodê odbiera dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof. PRz.

Fot. M. Misiakiewicz

Wyst¹pienie JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr. hab. in¿. Tadeusza MARKOWSKIEGO

na inauguracji roku akademickiego 2003/2004 - 10 paŸdziernika 2003 r.

Szanowni i Dostojni Goœcie,
Studenci i Pracownicy
Politechniki Rzeszowskiej!
Ka¿da inauguracja roku akademic-

kiego to jednodniowe œwiêto uczelni,
szczególne w ca³ym roku akademic-
kim. W tym wyj¹tkowym dniu dokonu-

jemy nie tylko podsumowania minio-
nego roku, ale tak¿e kreœlimy plany na
najbli¿szy rok akademicki i dalsze lata.

Prognozowanie to w dzisiejszych
czasach sztuka wyj¹tkowo trudna, cho-
cia¿ konieczna. Do niedawna byliœmy
dumni z rosn¹cej liczby studentów -

obecnie wymagania Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu oraz Pañ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej,
maj¹ce zwi¹zek z naszym wejœciem do
Unii Europejskiej, zmusi³y nas do
zmniejszenia liczby studentów.
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Taka sytuacja mia³a miejsce ju¿
podczas tegorocznej rekrutacji, a mia-
nowicie z oko³o czterech tysiêcy trzystu
kandydatów na studia dzienne przyjêli-
œmy tysi¹c piêæset osób. Problem ten
zwi¹zany jest przede wszystkim z zaso-
bnoœci¹ uczelni w samodzieln¹ kadrê
naukow¹. Du¿ym wysi³kiem zwiêksza-
my tê grupê nauczycieli akademickich.
Ten rok akademicki rozpoczynamy ze
stu szesnastoma samodzielnymi praco-
wnikami naukowymi (w tej liczbie jest
czterdziestu dwóch profesorów tytu-
larnych). Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e
uczelnia rozpoczê³a kszta³cenie kadry
samodzielnej we w³asnych murach.

Na Wydziale Budowy Maszyn i Lo-
tnictwa odby³o siê pierwsze kolok-
wium habilitacyjne. Dwa kolejne
przewody s¹ wszczête, a na najbli¿szy
rok s¹ przygotowywane nastêpne czte-
ry. W minionym roku akademickim
piêciu pracowników uczelni uzyska³o
habilitacjê, a trzydzieœci trzy osoby ob-
roni³y rozprawy doktorskie. Nadal jed-
nak "piêt¹ achillesow¹" uczelni s¹
profesury. W roku ubieg³ym urucho-
miono tylko dwa przewody, a powinno
byæ ich oko³o dziesiêciu.

Wracaj¹c do tegorocznej rekrutacji,
mogê obiecaæ, ¿e z pewnoœci¹
w przysz³ym roku tak wielu kandyda-
tów na studia w naszej uczelni nie zo-
stanie poza jej murami.

Szanowni Pañstwo!
Ten rok i nastêpne lata to "lata unij-

ne". To bêdzie wieloletni okres du¿ego
wysi³ku, by przygotowaæ i dostosowaæ
uczelniê do standardów wspólnej Euro-
py. Wi¹¿e siê to przede wszystkim z ta-
kim przygotowaniem naszych
studentów, by mogli w tym jednym du-
¿ym pañstwie swobodnie siê poruszaæ
i pracowaæ. W tym miejscu apelujê do
studentów - uczcie siê jêzyków obcych
(nie tylko angielskiego). Kolejny wa¿-
ny problem to nabycie umiejêtnoœci ko-
rzystania ze œrodków unijnych. Nasza
uczelnia wiele w tym kierunku ju¿ zro-
bi³a i mogê powiedzieæ, ¿e jesteœmy do
tego procesu dobrze przygotowani.
Œwiadcz¹ o tym nastêpuj¹ce fakty: od
czterech lat dzia³a w uczelni Punkt
Kontaktowy programów ramowych
Unii Europejskiej.

W ci¹gu piêciu lat w ramach progra-
mu Socrates/Erasmus wyjecha³o stu
trzydziestu oœmiu studentów naszej
uczelni na studia do krajów Unii Euro-
pejskiej. Dwudziestu czterech studen-
tów z zagranicy studiowa³o w naszej
uczelni. W ramach tego programu trzy-
dziestu nauczycieli akademickich Poli-
techniki Rzeszowskiej wyk³ada³o
w uczelniach europejskich, my goœcili-
œmy osiem osób.

Niekwestionowanym sukcesem
w 5. Programie Ramowym Unii Euro-
pejskiej by³o przyznanie Wydzia³owi
Chemicznemu statusu Centrum Dosko-
na³oœci. Projekt ten jest realizowany ju¿
drugi rok.

Szanowni Pañstwo!
Rok 2004 to jubileusz 30-lecia Po-

litechniki Rzeszowskiej, wpisany
w piêædziesiêciodwuletni okres dzia³al-
noœci naszej uczelni. Nie wiemy do-
k³adnie, co czeka uczelniê w roku przy-
sz³ym. Wszyscy czekamy na now¹
ustawê o szkolnictwie wy¿szym. Wie-
my, ¿e w wielu rozdzia³ach nie jest ona
korzystna dla mniejszych uczelni, ale
wiemy te¿, ¿e ca³y szereg uregulowañ
prawnych w nowej ustawie jest bardzo
potrzebny (np. problem wieloetatowo-
œci oraz "sprzeda¿y" dóbr intelektual-
nych konkurencji). Z tymi zjawiskami -
z now¹ ustaw¹ czy te¿ bez niej - bêdzie-
my bezwzglêdnie walczyæ.

A jaki bêdzie stan posiadania Poli-
techniki Rzeszowskiej na 30-lecie
funkcjonowania jej pod t¹ nazw¹?
Trzeba przede wszystkim wiedzieæ
o tym, ¿e uczelnia nasza stale siê rozwi-
ja i zmienia - zgodnie z ogólnie obo-
wi¹zuj¹cym prawem wszechœwiata.
Z pewnoœci¹ dodamy do maj¹tku no-
wy akademik "Alchemik" i ca³y nowy
kompleks Wydzia³u Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska. Zakoñczenie re-
montu domu studenckiego "Ikar" oraz
dwieœcie siedemdziesi¹t nowych
miejsc w "Alchemiku" powinno zdecy-
dowanie poprawiæ warunki mieszka-
niowe studentów.

Je¿eli jednak analizy wyka¿¹ po-
trzebê budowy jeszcze jednego domu
studenckiego, uczelnia podejmie
wysi³ek rozpoczêcia budowy "Alche-
mika bis". Zapewne czêœciowo zakoñ-

czymy inwestycjê w Bezmiechowej,
przy czym oœrodek ten bêdzie wymaga³
inwestowania jeszcze przez wiele ko-
lejnych kadencji.

A co zrobiliœmy w minionym roku?
Szereg obiektów widaæ go³ym okiem.
Dzisiaj bêdziemy mieli okazjê obejrzeæ
nowy budynek, który ju¿ s³u¿y studen-
tom. Teren uczelni to sta³y plac budowy
- ale uporz¹dkowany. W tym roku za-
koñczymy dwa powa¿ne remonty
obiektów w Oœrodku Kszta³cenia Lot-
niczego oraz w Albigowej. Koñczymy
ocieplenie domu studenckiego "Ikar".

Uczelnia zakupi³a dwa szybowce
PW-6 oraz nowy symulator lotu.
Kszta³cenie pilotów jest ogromnie ko-
sztowne, ale jest te¿ tym, co nas wyró¿-
nia, czym mo¿emy siê chwaliæ. Roz-
wijaj¹c w¹tek lotniczy - uczelnia nasza
przyst¹pi³a do stowarzyszenia "Dolina
Lotnicza" i jestem przekonany, ¿e by³
to krok w dobrym kierunku.

Koñcz¹c temat inwestycj i ,
chcia³bym st¹d wyraziæ s³owa uznania
tym, którzy wykonali i wykonuj¹ nasze
obiekty, a mianowicie panom:
� Prezesowi in¿. Janowi Krygowskie-

mu (firma HART-b.ex) - wykonawcy
domu studenckiego "Alchemik";

� Prezesowi Tadeuszowi Gratkow-
skiemu - firma “In¿ynieria” - wspó³-
wykonawcy prawie wszystkich na-
szych budowli;

� Prezesowi Eugeniuszowi Niemczyc-
kiemu - Przedsiêbiorstwo Budowni-
ctwa Ogólnego Szówsko - wykonaw-
cy remontu domu studenckiego
"Ikar";

� Prezesowi Markowi Pawlikowi - fir-
ma RESBUD - wykonawcy budyn-
ku P oraz Laboratorium w Bezmie-
chowej.
Wszystkim Pañstwu piêknie dziê-

kujemy za terminowe (przedtermino-
we) zakoñczenie inwestycji.

Wczoraj oficjalnie wspólnie z Wo-
jewódzkim Szpitalem Specjalistycz-
nym przy ulicy Chopina 2 uruchomi-
liœmy Pracowniê Biologii Molekular-
nej. Placówka ta s³u¿y naszym studen-
tom specjalnoœci "biotechnologia" ju¿
od ubieg³ego roku.

Powsta³a dziêki wielkiemu zaanga-
¿owaniu dyrektora szpitala dr. Bernar-
da Waœki i dziêki przychylnoœci ów-
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czesnego marsza³ka naszego wojewó-
dztwa Bogdana Rzoñcy. Obaj s¹ tu
z nami - dziêkujemy im piêknie.

Naszym zdaniem to wzorcowa pla-
cówka, pokazuj¹ca jak mo¿e wygl¹daæ
wspó³praca zupe³nie ró¿nych instytucji
dla wspólnego dobra.

O planowanych nowych inwesty-
cjach nie bêdê dzisiaj wspomina³, s¹
w fazie projektowania. Za rok zobaczy-
my, co uda³o siê nam zrealizowaæ.

Szanowni i Dostojni Goœcie,
Droga M³odzie¿y!
W koñcowej czêœci swojego wyst¹-

pienia pragnê przedstawiæ pewne dane
o uczelni.

Mieliœmy cztery tysi¹ce dwustu
szeœædziesiêciu czterech kandydatów
na studia dzienne, z której to liczby roz-
pocznie studia tylko tysi¹c piêæset piêæ
osób. Na studiach zaocznych liczba
kandydatów wynosi³a szeœæset piêæ-
dziesi¹t piêæ, przyjêtych zosta³o cztery-
sta dziewiêædziesi¹t osób.

Aktualnie w Politechnice Rzeszo-
wskiej studiuje ogó³em trzynaœcie ty-
siêcy piêæset osób, w tym blisko osiem
tysiêcy siedemset na studiach dzien-
nych (spadek o 1200 osób w stosunku
do roku ubieg³ego). Studenci nasi stu-
diuj¹ na piêciu wydzia³ach, w ramach
dziewiêciu kierunków studiów. Aktual-
nie zatrudniamy szeœciuset piêædziesiê-
ciu czterech nauczycieli akademickich,
w tym: stu szesnastu profesorów i do-
ktorów habilitowanych (wzrost o 13
osób w stosunku do roku ubieg³ego),
trzystu trzydziestu siedmiu adiunktów
i wyk³adowców oraz dwustu jeden asy-
stentów.

Politechnika Rzeszowska prowadzi
w ramach umów dwustronnych
wspó³pracê z dziewiêtnastoma uczel-
niami w Europie, Japonii i Stanach
Zjednoczonych. W ubieg³ym roku aka-
demickim dziewiêædziesiêciu siedmiu
pracowników naszej uczelni wziê³o
czynny udzia³ w miêdzynarodowych
konferencjach i sympozjach. Nasza
uczelnia goœci³a trzydziestu piêciu na-
uczycieli akademickich z uczelni part-
nerskich.

Politechnika Rzeszowska wspólnie
z Urzêdem Marsza³kowskim realizuje

projekt pod nazw¹ Regionalna Strate-
gia Innowacji Województwa Podkar-
packiego, którego celem jest stwo-
rzenie innowacyjnej strategii regionu.
Projekt jest finansowany przez Mini-
sterstwo Nauki i Informatyzacji oraz
Urz¹d Marsza³kowski.

Pragnê dodaæ, i¿ szczególnie nas
cieszy to, ¿e odbudowuje siê wspó³pra-
ca uczelni z sektorem gospodarki. Za-
czynamy realizowaæ coraz wiêcej prac
na rzecz przemys³u, w ramach których
realizowane s¹ granty celowe. Nie jest
to jeszcze poziom, z którego bylibyœmy

zadowoleni - mamy jednak nadziejê, ¿e
ta korzystna ze wszech miar tendencja
nadal bêdzie siê utrzymywa³a.

W ubieg³ym roku akademickim
4 studentów otrzyma³o stypendia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu. Ob-
serwujemy coraz wiêksz¹ aktywnoœæ
studentów dzia³aj¹cych w ró¿nych
ko³ach naukowych, których liczba
wzros³a do siedemnastu. Studenci zrze-
szeni w ko³ach otrzymali szereg ró¿ne-
go rodzaju nagród, wyró¿nieñ za
uczestnictwo w konkursach i konferen-
cjach naukowych.
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PERSONALIA

DOKTORATY

Mgr Krzysztof Michalski,
asystent w Zak³adzie Nauk Hu-
manistycznych na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk humanistycznych z zakre-
su dyscypliny naukowej filozo-
fia, nadany przez Radê Wy-
dzia³u Nauk Spo³ecznych Uni-
wersytetu Œl¹skiego w Katowi-
cach w dniu 23 wrzeœnia
2003 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Etyka a wartoœciowa-
nie techniki w najnowszej nie-
mieckiej filozofii techniki.

Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. An-
drzej Kiepas z Uniwersytetu Œl¹skiego. Rozprawê doktorsk¹
recenzowali: prof. zw. dr hab. Stanis³aw Jedynak z Uniwer-
sytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Jó-
zef Bañka, profesor zwyczajny Uniwersytetu Œl¹skiego,
i prof. dr hab. Gerhard Banse z Institut für Technikfolgenabs-
chatzung und Systemanalyse w Karlsruhe i Technische Uni-
versitat Cottbus (RFN). Rada Wydzia³u wyró¿ni³a pracê
doktorsk¹.

Mgr Anetta Szynal-Liana,
asystentka w Katedrze Mate-
matyki na Wydziale Zarz¹dza-
nia i Marketingu, uzyska³a
stopieñ naukowy doktora nauk
matematycznych, nadany przez
Radê Wydzia³u Matematyki
Uniwersytetu £ódzkiego
w dniu 24 wrzeœnia 2003 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej:
Konfiguracje p³askie w zagad-
nieniach ekstremalnych quasi-
-konforemnych i teorii prze-
strzeni Teichmullera. Promoto-
rem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. Józef Zaj¹c,
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. Kazimierz W³odarczyk
z Uniwersytetu £ódzkiego oraz prof. dr hab. Eligiusz Z³ot-
kiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lubli-
nie.

Mgr in¿. Pawe³ Górka, wyk³adowca w Katedrze Pod-
staw Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakre-

Ponadto powsta³o Akademickie
Biuro Karier, którego g³ówne zadania
koncentruj¹ siê na pomocy studentom
i absolwentom Politechniki Rzeszo-
wskiej w znalezieniu siê na tak trudnym
obecnie rynku pracy. Coroczne akcje
Samorz¹du Studenckiego "Targi Edu-
kacyjne" i "Pokój dla ¯aka" cieszy³y siê
ogromnym zainteresowaniem. Swoj¹
dzia³alnoœæ rozpoczê³y Akademicka
Telewizja Edukacyjna oraz Klub
Dziennikarski.

Drodzy studenci pierwszego roku!
Podejmuj¹c studia, macie przed

sob¹ nieograniczon¹ mo¿liwoœæ roz-
woju w³asnych umiejêtnoœci i stajecie
siê cz³onkami naszej wspólnej spo³ecz-
noœci akademickiej. Byæ mo¿e stwier-
dzicie po pewnym czasie, ¿e wspó³-
tworzycie coœ, co mo¿na nazwaæ misj¹
szko³y, która istnia³a, istnieje i istnieæ

bêdzie. Bêdziecie siê starali robiæ tylko
to, co celowe, po¿yteczne i racjonalne.
Cokolwiek bêdziecie postrzegaæ, bê-
dzie siê to dzia³o za poœrednictwem
umys³u racjonalnego. Istnieje jeszcze
intuicyjny wgl¹d - tzw. szósty zmys³,
zmys³, o którym przez wieki zapomnia-
no. Ten intuicyjny wgl¹d, odkrycia czy
poznanie nowego wykracza poza grani-
ce racjonalnego umys³u. Prawda jest
poza rozumem.

Umys³ racjonalny jest jak tor kolejo-
wy: wytyczony i osadzony w okreœlo-
nym pod³o¿u. Prawda nie potrzebuje
szyn - jest jak balon, który mo¿e lataæ
w dowolnym kierunku. Wiedz¹c o tym,
bêdzie siê wam studiowaæ lekko i rado-
œnie.

Drodzy Studenci!
Dla was pierwszego paŸdziernika

rozpocz¹³ siê czas nauki, której towa-

rzysz¹ wszystkie przywileje przypisane
m³odzie¿y studiuj¹cej. Cieszcie siê tym
czasem i wykorzystujcie go najlepiej,
jak mo¿na dla siebie samych. O tym, co
mo¿na robiæ w naszej uczelni poza
nauk¹, zapewne powie przedstawiciel
samorz¹du studenckiego.

Pamiêtajcie równie¿, ¿e jesteœcie
cz³onkami spo³ecznoœci tego miasta,
naszego miasta. Stanowicie ogromny
procent tej spo³ecznoœci. Szanujcie je
wiêc i b¹dŸcie dumni z faktu, ¿e w³aœnie
tu studiujecie.

Koñcz¹c, serdecznie ¿yczê wszy-
stkim pracownikom i studentom
wszelkiej pomyœlnoœci, optymizmu
i zadowolenia z pracy, uczelni, braku
d³ugów i spe³nienia wszystkich zamie-
rzeñ naukowych, dydaktycznych i or-
ganizacyjnych.

Dziêkujê za uwagê.
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su dyscypliny naukowej elek-
trotechnika, nadany przez
Radê Wydzia³u Elektrotechni-
ki i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 16 wrzeœ-
nia 2003 r. Temat rozprawy do-
ktorskiej: Badania i poprawa
dok³adnoœci analizy liniowych
obwodów elektrycznych. Pro-
motorem w przewodzie doktor-
skim by³ dr hab. in¿. Roman
Dmytryshyn, profesor Polite-
chniki Rzeszowskiej. Rozpra-
wê doktorsk¹ recenzowali dr
hab. in¿. Konrad Skowronek,

profesor Politechniki Poznañskiej, i dr hab. in¿. Jacek Klu-
ska, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Ma³gorzata
£atka, asystentka w Zak³adzie
Energoelektroniki i Elektroe-
nergetyki na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki, uzy-
ska³a stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej elektro-
technika, nadany przez Radê
Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 29 wrzeœnia
2003 r. Temat rozprawy dokto-
rskiej: Trójfazowy tyrystorowy

prostownik mostkowy z dwoma dodatkowymi tyrystorami
o zmniejszonym i regulowanym obci¹¿eniu biernym. Promo-
torem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Sta-
nis ³aw Piróg, profesor zwyczajny Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali prof. dr hab. in¿. Henryk Supronowicz z Politech-
niki Warszawskiej i dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, profesor
Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Pawe³ Woœ, asy-
stent w Zak³adzie Pojazdów
Samochodowych i Silników
Spalinowych na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechni-
ki Rzeszowskiej w dniu 8 paŸ-
dziernika 2003 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Analiza
wp³ywu charakterystyki wtry-
sku paliwa w silniku wysokoprê¿nym z komor¹ niedzielon¹
na emisjê tlenków azotu Nox. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, profesor Polite-
chniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof.
dr hab. in¿. Leszek Piaseczny z Akademii Marynarki Wojen-
nej w Gdyni i prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz z Politechniki
Rzeszowskiej.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej:

�prof. dr hab. in¿. Galynê Kaldê w Zak³adzie Zaopa-
trzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków na Wydziale

Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska z dniem 1 paŸ-
dziernika 2003 r. na okres 5 lat,

�dr. hab. in¿. Lecha Licho³ai w Zak³adzie Budownic-
twa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii

PROFESURY UCZELNIANE

Galyna Kalda Lech Licho³ai Vyacheslav Pisarev Micha³ Proksa
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Œrodowiska z dniem 1 paŸdziernika 2003 r. na okres
5 lat,

�dr. hab. in¿. Vyacheslava Pisareva w Zak³adzie
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska z dniem 1 paŸdziernika
2003 r. na okres 5 lat,

�dr. hab. Micha³a Proksê w Zak³adzie Urbanistyki
i Architektury na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska z dniem 1 paŸdziernika 2003 r. na okres
5 lat,

�dr. hab. in¿. Adama Reichharta w Katedrze Konstru-
kcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska z dniem 1 paŸdziernika 2003 r. na
okres 5 lat,

�prof. dr. hab. in¿. Valeriya Shevelyê w Katedrze Fizy-
ki na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
z dniem 1 paŸdziernika 2003 r. na okres 5 lat,

�dr. hab. in¿. Jana Jaremskiego w Zak³adzie Geotech-
niki i Hydrotechniki na Wydziale Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska z dniem 1 paŸdziernika 2003 r. na
czas nieokreœlony,

�dr. hab. in¿. Romana Dmytryshyna w Zak³adzie Pod-
staw Elektrotechniki i Informatyki na Wydziale Elek-
trotechniki i Informatyki z dniem 1 paŸdziernika 2003 r.
na czas nieokreœlony.

Bronis³aw Œwider

Adam Reichhart Valeriy Shevelya Jan Jaremski Roman Dmytryshyn

Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê w dniu 18 wrzeœnia 2003 r. Nominacje otrzymali:
JM Rektor prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski na stanowi-
sko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej
oraz dr hab. in¿. Ryszard Rut na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na czas nieokreœlony. Ponadto JM Rektor wrê-
czy³ medale "Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej" -
wyró¿nione zosta³y nastêpuj¹ce osoby: mgr Maria Zarszyñ-
ska (WBMiL), dr in¿. Krystyna Bula (WEiI), dr Maria Leœ-
niak (WBiIŒ), mgr in¿. Jadwiga Chodziñska (WCh), dr in¿.
Bogdan Myœliwiec (WCh), Zofia Biernat (Bibl. G³.).

Nastêpnie Senat wyrazi³ zgodê na mianowanie prof. dr.
hab. Tadeusza Paszkiewicza (WBiIŒ) oraz prof. dr. hab. in¿.
Marka Orkisza (WBMiL) na stanowisko profesora zwyczaj-
nego, a tak¿e pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowa-
nie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
na czas nieokreœlony:

�dr. hab. in¿. Romana Dmytryshyna (WEiI),
na okres 5 lat:

�dr. hab. in¿. Lecha Licho³ai (WBiIŒ),

�dr. hab. in¿. Vyacheslava Pisareva (WBiIŒ),
�dr. hab. arch. Micha³a Proksy (WBiIŒ),
�dr. hab. in¿. Adama Reichharta (WBiIŒ),
�dr. hab. in¿. Sergiya Kryvyya (WEiI),
�dr. hab. Janusza Sobonia (WZiM),
�dr. hab. Kazimierza Winnickiego (WZiM),
�dr. hab. in¿. Paw³a ¯ukowskiego (WZiM).
Ponadto Senat:

� wys³ucha³ sprawozdania prorektora ds. nauczania - dr.
hab. in¿. Jerzego Potenckiego, prof. PRz, z przebiegu re-
krutacji na studia dzienne i zaoczne w PRz na rok akade-
micki 2003/2004,

� zatwierdzi³ ramowy plan posiedzeñ Senatu PRz w roku
akademickim 2003/2004,

� wys³ucha³ informacji JM Rektora na temat przygotowañ
do inauguracji roku akademickiego 2003/2004,

� zaakceptowa³ wniosek w sprawie nazwania Sali Tradycji
w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego PRz imieniem Roma-
na Przepióry.

Iwona Œlêzak-G³adzik

Z OBRAD SENATU
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W lipcu 2003 r. zosta³o podpisane
porozumienie pomiêdzy Instytutem
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
(IK), Wydzia³em In¿ynierii i Technolo-
gii Chemicznej Politechniki Krako-
wskiej (PK) oraz Wydzia³em
Chemicznym Politechniki Rzeszo-
wskiej (WCh PRz) dotycz¹ce wspólne-
go kszta³cenia doktorantów,
wspó³pracy w dziedzinie badañ nauko-
wych i praktyk studenckich. Dyrekto-
rem Miêdzynarodowego Studium
Doktoranckiego (MSD) jest prof. dr
hab. Ma³gorzata Witko (IK), a strony
porozumienia reprezentuj¹ prof. dr hab.
Zbigniew ¯urek (PK) oraz dr hab. in¿.
Stanis³aw Wo³owiec (WCh PRz).

W ostatnich dniach wrzeœnia 2003 r.
odby³ siê egzamin wstêpny na MSD,
który przeszli pomyœlnie wszyscy trzej
kandydaci z PRz: Jolanta Szlachta, Ja-
ros³aw Noworól i Krzysztof Wa³czyk.

Kandydaci zostali zakwalifikowania na
studia. Studenci ci bêd¹ wykonywali
prace doktorskie pod kierunkiem samo-
dzielnych pracowników WCh PRz,
które zakoñcz¹ siê promocj¹ doktorsk¹
w dziedzinie nauk chemicznych w dys-
cyplinie technologia chemiczna na Wy-
dziale Chemicznym naszej uczelni.
Wydzia³ Chemiczny otrzyma³ prawa
doktoryzowania w 1999 r. Od tego cza-
su szeœcioro asystentów wydzia³u uzy-
ska³o promocje doktorskie, z czego trzy
publiczne obrony prac doktorskich
odby³y siê w 2003 r.

Wydzia³ ten jest, po Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, drugim na
Politechnice wydzia³em kszta³c¹cym
doktorantów wed³ug trybu studiów do-
ktoranckich.

Podjêcie inicjatywy dydaktycznej
jest zgodne z ogóln¹ polityk¹ dydak-
tyczn¹ uczelni europejskich, które
kszta³c¹ studentów wed³ug trójstopnio-

wego systemu: licencjat (3 lata) - studia
magisterskie (2 lata) - studia doktoranc-
kie (4 lata). Polska podpisa³a konwen-
cjê boloñsk¹, w której zobowi¹zuje siê
do adaptacji swojego systemu szkolnic-
twa do tego schematu. Decyzja udzia³u
Wydzia³u Chemicznego w MSD wy-
przedza nieuchronne wprowadzenie sy-
stemu w uczelniach polskich. Mamy
nadziejê, ¿e w perspektywie dwóch lat
WCh PRz uzyska odpowiednie warun-
ki do prowadzenia badañ naukowych
na najwy¿szym œwiatowym poziomie
jako skutek deklarowanego wzrostu po-
ziomu finansowania nauki w Polsce.
Obecnie czêœæ badañ naukowych musi
byæ prowadzona w innych oœrodkach
badawczych, co powoduje wysokie ko-
szty badañ oraz stawia du¿e wymagania
doktorantom WCh PRz. Partnerzy
MSD deklaruj¹ w tej materii swoj¹ po-
moc, któr¹ z wdziêcznoœci¹ przyjmuje-
my.

Stanis³aw Wo³owiec

Studia doktoranckie

Wydzia³ Chemiczny Politechniki
Rzeszowskiej (WCh PRz) od dwóch lat
kszta³ci studentów w specjalnoœci bio-
technologia. Ta specjalnoœæ jest wybie-
rana przez najwiêksz¹ liczbê stu-
dentów, kontynuuj¹cych edukacjê w ra-
mach specjalnoœci, poczynaj¹c od szó-
stego semestru. Wydzia³ Chemiczny od
czterech lat przygotowywa³ siê do tego
profilu kszta³cenia. W tym roku po-
wsta³a Katedra Biochemii i Biotechno-
logii, któr¹ kieruje prof. dr hab. El¿bieta
Wa³ajtys-Rode1, specjalista z uznanym
w œwiecie dorobkiem naukowym
w dziedzinie biochemii, immunologii
i biotechnologii. Czêœæ zajêæ laborato-
ryjnych jest prowadzona w Laborato-
rium Biologii Molekularnej (LBM)
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalisty-
cznym im. F. Chopina w Rzeszowie.

Nowe lABORATORIUM Wydzia³u ChemicznegoNowe lABORATORIUM Wydzia³u Chemicznego

Laboratorium ju¿ dzia³a.
Fot. M. Misiakiewicz

na Wydziale Chemicznym
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Laboratorium powsta³o jako wynik
wieloletnich starañ profesora Andrzeja
Skrêta2, znakomitego lekarza i nauko-
wca. Laboratorium, którego oficjalne
otwarcie odby³o siê 9 paŸdziernika br.3,
spe³nia dwojak¹ rolê. Badania diagno-
styczne, prowadzone przez grupê leka-
rzy, którzy zdobyli wieloletnie do-
œwiadczenie w metodach biologii mole-
kularnej, s³u¿¹ pacjentom naszego re-
gionu4. Specjalistyczny sprzêt, zgro-
madzony w Laboratorium Diagnostyki
Medycznej, s³u¿y jednoczeœnie eduka-
cji studentów WCh PRz, kszta³conym
w ramach specjalnoœci biotechnologi-
cznej. Prof. A. Skrêt prowadzi wyk³ady
z przedmiotów "biologia molekularna
z elementami in¿ynierii genetycznej"
oraz "biomateria³y". Zajêcia laborato-
ryjne z biologii molekularnej s¹ prowa-
dzone przez lekarzy-specjalistów

szpitala. Wspólne przedsiêwziêcie
Politechniki Rzeszowskiej i szpitala, ja-
kim jest LBM, ma interdyscyplinarny
charakter. W bie¿¹cym roku troje stu-
dentów bêdzie wykonywaæ badania na-
ukowe w LBM w ramach prac ma-
gisterskich. Przewiduje siê œcis³¹
wspó³pracê naukow¹ grupy badawczej
profesora A. Skrêta z pracownikami
Wydzia³u Chemicznego naszej uczelni.
Wspólny projekt naukowy ma aspekty
biotechnologiczne i medyczne.

Biotechnologie uwa¿a siê w œwiecie
za bezpieczne dla œrodowiska techniki
syntezy unikalnych zwi¹zków chemi-
cznych, wykorzystywanych w medycy-
nie i, w coraz wiêkszym stopniu,
w ¿yciu codziennym. Zastêpuje siê
w ten sposób metody wy³¹cznie chemi-
czne. Biotechnologie powstaj¹ na styku
nauk chemicznych i biologicznych.

W ich tworzeniu bior¹ udzia³ biologo-
wie, chemicy i lekarze. Wspó³dzia³anie
specjalistów w tych dziedzinach nauki
jest w œwiecie powszechne. Laborato-
rium Biologii Molekularnej jest przy-
k³adem takiej wspó³pracy. Ambitnym
zamiarem w³adz Politechniki Rzeszo-
wskiej jest utworzenie w najbli¿szych
latach nowego kierunku kszta³cenia na
Wydziale Chemicznym - Biotechnolo-
gii. Deklarowana ostatnio wspó³praca
naukowców Instytutu Biotechnologii
na Wydziale Matematyczno-Przyrod-
niczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
z pewnoœci¹ wówczas stanie siê faktem.
Obie uczelnie Rzeszowa kszta³c¹ obec-
nie studentów zdolnych do podjêcia
wyzwania, jakim jest biotechnologia,
we wszystkich aspektach znaczenia
tego terminu.

Stanis³aw Wo³owiec

1 Prof. dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode; autor ponad 80 publikacji naukowych w dziedzinie biotechnologii, immunologii i medycyny,
uczestnik wielu projektów naukowych realizowanych w kraju i za granic¹, uprzednio: w IBD im. Nenckiego, AM w Warszawie, Instytu-
cie Biotechnologii i Antybiotyków PAN, na Uniwersytecie Rzeszowskim.

2 Prof. dr hab. med. Andrzej Skrêt; ordynator Oddzia³u Ginekologii i Po³o¿nictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
F. Chopina w Rzeszowie, profesor Politechniki Rzeszowskiej w Katedrze Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Chemicznym, prze-
wodnicz¹cy sekcji Ginekologii Operacyjnej w PTG, autor wielu publikacji naukowych w dziedzinie genetyki.

3 W oficjalnej inauguracji dzia³alnoœci Laboratorium Biologii Molekularnej wziêli udzia³: JM Rektor PRz - prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Markowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie - dr med. Bernard Waœko, prof. dr hab. med. Andrzej
Skrêt, prorektorzy, dziekan i prodziekani WCh PRz, przedstawiciele w³adz wojewódzkich oraz lekarze i naukowcy Szpitala. Inauguracji
towarzyszy³a konferencja prasowa z udzia³em dziennikarzy, radia i TV Rzeszów. Oficjalnego otwarcia Laboratorium dokona³ JM Rektor
PRz.

4 Lekarze i biochemicy, wspó³pracownicy profesora A. Skrêta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Chopina 2: Sabi-
na Kluz, Joanna Skrêt, Adam Chruœciel,Tomasz Magoñ i Dariusz Ulman przygotowuj¹ i prowadz¹ zajêcia laboratoryjne ze studentami
biotechnologii WCh PRz oraz analizuj¹ próbki pobrane od pacjentów szpitala na potrzeby diagnostyczne.

We wspó³czesnej cywilizacji tech-
nicznej, w której elektronika i sterowa-
nie oraz przesy³anie informacji za
pomoc¹ sygna³ów elektrycznych prze-
niknê³y do wszystkich dziedzin ¿ycia,
trudno przeceniæ rolê kompatybilnoœci
elektromagnetycznej. Jej efektem jest
zapewnienie poprawnego dzia³ania
wspó³egzystuj¹cych w œrodowisku
elektromagnetycznym urz¹dzeñ i syste-
mów elektrycznych, elektronicznych,
informatycznych i telekomunikacyj-
nych, a tak¿e eliminowanie zagro¿eñ

dla cz³owieka i innych organizmów
biologicznych. Zgodnie z dyrektyw¹
Wspólnoty Europejskiej WE 89/
/336/EEC okreœla ona zdolnoœæ
urz¹dzenia lub systemu do zadowa-
laj¹cego dzia³ania w okreœlonym œro-
dowisku elektromagnetycznym jedno-
czeœnie bez wprowadzania do tego œro-
dowiska niedopuszczalnych zaburzeñ
elektromagnetycznych.

W trosce o upowszechnienie w Pol-
sce wiedzy dotycz¹cej zagadnieñ zwi¹-
zanych z kompatybilnoœci¹ elektroma-

gnetyczn¹, w szczególnoœci jej prakty-
cznych aspektów, z inicjatywy Polite-
chniki Wroc³awskiej, reprezentowanej
przez jej prorektora prof. dr. hab. in¿.
Tadeusza Wiêckowskiego, oraz preze-
sa Urzêdu Regulacji Telekomunikacji
i Poczty Witolda Grabosia w dniu 24
wrzeœnia 2003 r. odby³o siê spotkanie
za³o¿ycielskie Naukowej Sieci Tema-
tycznej Kompatybilnoœæ elektromagne-
tyczna urz¹dzeñ i systemów na potrzeby
spo³eczeñstwa informacyjnego. Idea
powo³ania takiej sieci naukowej zosta³a

NAUKOWA SIEÆ TEMATYCZNA EMCNAUKOWA SIEÆ TEMATYCZNA EMC
Politechnika Rzeszowska wœród za³o¿ycieli
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zasygnalizowana podczas obchodów
tegorocznego Œwiatowego Dnia Tele-
komunikacji w Warszawie.

Wœród jedenastu instytucji, które
zaproszono na spotkanie za³o¿yciel-
skie, znalaz³ siê Zak³ad Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyj-
nych Politechniki Rzeszowskiej. Obe-
cnoœæ jego reprezentanta jest efektem
wieloletnich prac badawczych, prowa-
dzonych przez ten Zak³ad w zakresie
kompatybilnoœci elektromagnetycznej
mikroelektronicznych uk³adów hybry-
dowych. Badania s¹ realizowane z u¿y-
ciem profesjonalnego zestawu apa-
ratury, w jak¹ zosta³o wyposa¿one,
w ramach m.in. grantów - aparaturowe-
go Nr 3582/IA/153/2000 i promotor-
skiego Nr 7T11B03721 oraz œrodków
w³asnych, organizowane w Zak³adzie
laboratorium kompatybilnoœci elektro-
magnetycznej (EMC). Posiadana apa-
ratura spe³nia warunki ubiegania siê -
po zakoñczeniu prac organizacyjnych -
o akredytacjê laboratorium. Organizo-
wane laboratorium EMC, wyposa¿one
w odpowiedni zestaw aparatury badaw-
czej, jest pierwsz¹ tego rodzaju jed-
nostk¹ w po³udniowo-wschodniej
czêœci kraju.

Cele utworzenia i dzia³ania Nauko-
wej Sieci Kompatybilnoœæ elektromag-
netyczna urz¹dzeñ i systemów na
potrzeby spo³eczeñstwa informacyjne-
go zosta³y sprecyzowane i zaprezento-
wane przez profesora Tadeusza
Wiêckowskiego w referacie poprze-
dzaj¹cym spotkanie, wyg³oszonym
w ramach IV Warsztatów EMC
Wroc³aw 2003. S¹ nimi m.in.:
� konsolidacja jednostek naukowych

z punktu widzenia sposobów zapew-
nienia i badania kompatybilnoœci

elektromagnetycznej urz¹dzeñ oraz
systemów w dobie spo³eczeñstwa in-
formacyjnego,

� stworzenie forum wymiany informa-
cji i upowszechniania wyników prac
naukowo-badawczych, dotycz¹cych
analiz i badañ kompatybilnoœci elek-
tromagnetycznej,

� wspieranie i koordynowanie uczest-
nictwa jednostek naukowych,
bêd¹cych cz³onkami Sieci, w proje-
ktach zintegrowanych oraz w sie-
ciach doskona³oœci 6. Programu Ra-
mowego UE, poprzez wykorzystanie
ich doœwiadczeñ i konsolidacjê po-
tencja³u naukowego,

� u³atwienie cz³onkom Sieci w³¹cze-
nie siê do projektów realizowanych
w ramach Funduszy Przedakcesyj-

nych, Funduszy Strukturalnych oraz
Funduszy Spójnoœci (Kohezji) UE,
a tak¿e rozwój wspó³pracy miêdzy-
narodowej w celu przekszta³cenia
sieci krajowej w sieæ o charakterze
miêdzynarodowym.
Powo³ana Sieæ Naukowa ma chara-

kter otwarty. Jej cz³onkami mog¹ byæ
jednostki naukowe, badawcze i inne,
prowadz¹ce dzia³alnoœæ zgodn¹ z me-
rytorycznym obszarem funkcjonowa-
nia Sieci. Oficjalnym przedstawicielem
Zak³adu Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych Politechniki
Rzeszowskiej w Naukowej Sieci Tema-
tycznej EMC jest dr in¿. Wies³aw Sa-
bat.

W³odzimierz Kalita
Wies³aw Sabat

Profesjonalne wyposa¿enie laboratorium EMC w Zak³adzie Systemów Elektro-
nicznych i Telekomunikacyjnych.

Fot. w³asna

12 sierpnia 2003 r. podpisane zo-
sta³o przez ni¿ej wymienione instytucje
i osoby porozumienie w sprawie stwo-
rzenia warunków dzia³ania TECHNO-
POLU KARPATY w ramach powsta-
j¹cego "PIERWSZEGO ŒRODKO-
WO-EUROPEJSKIEGO TRÓJK¥TA

TECHNOPOLI: Technopol £ódzki,
Technopol Karpaty, Technopol War-
miñsko-Mazurski".

W celu wdro¿enia i uruchomienia
procedur dzia³ania "Technopolu Kar-
paty" powo³any zosta³ jednoczeœnie
Komitet Steruj¹cy w sk³adzie:

� Wojewoda Podkarpacki - Jan Kurp -
Przewodnicz¹cy Komitetu,

� Marsza³ek Województwa Podkarpa-
ckiego - Leszek Deptu³a,

� Rektor Politechniki Rzeszowskiej -
prof. Tadeusz Markowski,

TECHNOPOL KARPATY
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� Prorektor ds. nauki PRz - dr hab. in¿.
Leonard Ziemiañski, prof. PRz,

� Rektor Uniwersytetu Rzeszowskie-
go - prof. W³odzimierz Bonusiak,

� Sekretarz Generalny Polskiego Kon-
sorcjum ds. Rozwoju Regionalnego -
Janusz Ko³odziej.
Powinnoœci¹ powo³anego Komitetu

jest realizacja projektu poprzez mobili-

zacjê œrodowisk przemys³owych i na-
ukowych do innowacyjnoœci oraz no-
woczesnych praktyk i struktur bizne-
sowych w celu wzrostu gospodarcze-
go w województwie. Do jego zadañ bê-
dzie nale¿eæ m.in.: tworzenie sieci
wspó³pracy z innymi regionami objêty-
mi projektem, wpieranie i monitoring
prac zespo³ów roboczych, dobór part-

nerów instytucjonalnych oraz podpisy-
wanie umów lokalnych i miêdzynaro-
dowych. Z chwil¹ powo³ania Spó³ki
Akcyjnej zarz¹dzaj¹cej TECHNOPO-
LEM KARPATY Komitet zakoñczy
swoj¹ dzia³alnoœæ w dotychczasowej
formie.

Marta Olejnik

KRASP
STANOWISKO

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Wy¿szych
w sprawie zg³oszonych przez Rz¹d RP do Sejmu projektów zmian ustaw

o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 2 wrzeœnia 2003 r.

Prezydium KRASP z najwiêkszym
niepokojem przyjê³o wiadomoœæ
o przekazaniu przez Rz¹d RP do Sejmu
w dniu 1 sierpnia br. projektu zmian
w dwóch ustawach: o podatku docho-
dowym od osób prawnych oraz niektó-
rych innych ustaw (druk sejmowy nr
1852) oraz o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych in-
nych ustaw (druk sejmowy nr 1853),
które to zmiany: narzucaj¹ szko³om
wy¿szym podatek dochodowy, opodat-
kowuj¹ niektóre stypendia naukowe
i doktoranckie, a tak¿e wprowadzaj¹
szereg innych rozwi¹zañ godz¹cych
w interes szkolnictwa wy¿szego w Pol-
sce, a w szczególnoœci - publicznego
szkolnictwa wy¿szego.

W projekcie ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych w³¹-
czono m.in. wy¿sze szko³y do grupy
podmiotów objêtych podatkiem docho-
dowym na zasadach ogólnych. W usta-
wie o szkolnictwie wy¿szym z dnia
12 wrzeœnia 1990 r. do art. 27 zamierza
siê dodaæ ustêp 3 w brzmieniu: "Zwol-
nienie, o którym mowa w ust. 1, nie do-
tyczy podatku dochodowego". Pro-
ponuje siê równie¿ likwidacjê dwóch
niezwykle wa¿nych ulg w tym podatku,
dotycz¹cych szkolnictwa wy¿szego,
a w szczególnoœci:
� w art. 17 ust. 1 pkt 4: wolne od podat-

ku s¹ dochody podatników, z za-
strze¿eniem ust. 1c, których celem

statutowym jest dzia³alnoœæ na-
ukowa, naukowo-techniczna,
oœwiatowa, w tym równie¿ pole-
gaj¹ca na kszta³ceniu studentów,
(...), w czêœci przeznaczonej na te
cele,

� w art. 17 ust. 1 pkt 14: Wolne od po-
datku s¹ dotacje otrzymane z bu-
d¿etu pañstwa lub bud¿etów jed-
nostek samorz¹du terytorialnego,
z wyj¹tkiem dop³at do oprocentowa-
nia kredytów bankowych w zakresie
okreœlonym w odrêbnych ustawach.
W rz¹dowym projekcie zmiany

ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych usuniêto niezwykle
wa¿ny dla szkolnictwa wy¿szego zapis
w art. 21, ust. 1 pkt 39, który stwierdza,
i¿ zwolnione z podatku dochodowego
s¹ stypendia otrzymywane na podsta-
wie przepisów wydanych przez w³aœci-
wego ministra w sprawie studiów
doktoranckich i stypendiów naukowych
oraz inne stypendia naukowe i za wy-
niki w nauce, których zasady przy-
znawania zosta³y zatwierdzone przez
ministra w³aœciwego do spraw szkol-
nictwa wy¿szego po zasiêgniêciu opi-
nii Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego albo przez ministra w³aœciwego
do spraw oœwiaty i wychowania.

W obydwu wypadkach Rz¹d RP
podj¹³ decyzje w bolesny sposób ude-
rzaj¹ce w szkolnictwo wy¿sze, bory-
kaj¹ce siê od lat z wielkimi k³opotami

natury finansowej. Jak wiadomo, publi-
czne szko³y wy¿sze w ci¹gu ostatnich
13 lat potroi³y liczbê studentów. Nieste-
ty, w œlad za t¹ decyzj¹ nie posz³y do-
datkowe œrodki z bud¿etu pañstwa. Je-
dynym sposobem ratowania bud¿etów
szkó³ wy¿szych by³o uruchomienie stu-
diów p³atnych (zaocznych, wieczoro-
wych). Dziêki temu publiczne uczelnie
pozyskuj¹ pieni¹dze nie tylko na
bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, ale tak¿e - na nie-
zbêdne inwestycje oraz na tworzenie
systemów wsparcia finansowego najle-
pszych uczonych (stypendia naukowe
z 20% zysku). Wprowadzenie podatku
dochodowego (od zysku) sprawi, ¿e
grozi zahamowanie inwestycji uczel-
nianych ze œrodków wypracowanych
(na takie inwestycje uczelnie oszczê-
dzaj¹ czêsto przez kilka lat), a tak¿e,
i¿ upadn¹ lub znacznie ograniczone
zostan¹ wszelkie systemy stypendialne
tworzone na uczelniach z tzw. zysku.
Przyjête rozwi¹zania legislacyjne ob-
liczone s¹ na niewielkie wp³ywy do
bud¿etu pañstwa, ale przynios¹ one
szkody szkolnictwu wy¿szemu.

Równie negatywnie nale¿y oceniæ
decyzje Rz¹du o skreœleniu z ustawy
o podatku dochodowym od osób pra-
wnych dwóch punktów art. 17 ust. 1,
dziêki którym zwalniane by³y z podat-
ku dochody podatników, których celem
statutowym jest dzia³alnoœæ naukowa,
naukowo-techniczna, oœwiatowa,
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w tym równie¿ polegaj¹ca na kszta³ce-
niu studentów, oraz dotacje otrzymane
z bud¿etu pañstwa dla bud¿etów jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Przyjê-
cie przez Sejm tych rozwi¹zañ
pogorszy sytuacjê finansow¹ uczelni
wy¿szych w Polsce, w konsekwencji
zaœ wp³ynie niekorzystnie na kondycjê
niedofinansowanego polskiego szkol-
nictwa wy¿szego, które wszak w najbli-
¿szym czasie bêdzie musia³o stawiæ
czo³a dobrze finansowanemu szkolnic-
twu wy¿szemu krajów Unii Europej-
skiej.

Prezydium KRASP z najwiêkszym
zaskoczeniem przyjmuje decyzje
Rz¹du RP o propozycji wprowadzenia
zmian w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (zmiana w art.
21 ust. 1 pkt 39). Rz¹d RP zdecydowa³
siê opodatkowaæ znaczn¹ czeœæ stypen-
diów naukowych i doktoranckich, fi-
nansowanych przede wszystkim ze
œrodków pozabud¿etowych, co stoi
w zasadniczej sprzecznoœci z g³oszony-
mi has³ami o uznaniu szkolnictwa
wy¿szego za jeden z priorytetów tego
Rz¹du. Decyzja ta wymierzona zosta³a
w najlepszych studentów i doktoran-
tów, a zatem - w tych ludzi, którzy bu-
dowaæ maj¹ przysz³oœæ polskiej nauki.
Dla nikogo nie jest tajemnic¹, ¿e pomoc
materialna dla studentów i doktorantów
w Polsce jest dziœ daleko niewystar-
czaj¹ca. W trosce o rozwój przysz³ych
kadr naukowych wiele publicznych

szkó³ wy¿szych podjê³o wysi³ek fundo-
wania - ze œrodków pozyskiwanych
poza uczelni¹, od darczyñców - stypen-
diów dla najlepszych studentów i do-
ktorantów. Dotychczas najlepszych
studentów i doktorantów wspieraj¹ fi-
nansowo tak¿e Minister Edukacji Naro-
dowej i Sportu (stypendia ministe-
rialne) oraz Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej. Decyzja Rz¹du RP o likwida-
cji niektórych zwolnieñ z opodatkowa-
nia stypendiów naukowych i dokto-
ranckich jest krokiem, który uderzy
w najzdolniejszych m³odych ludzi.

Wszystko wskazuje na to, ¿e w wy-
niku tej nieszczêsnej decyzji Rz¹du RP
do bud¿etu pañstwa wp³ynie niewielka
kwota, w bud¿ecie tym wrêcz prawie
niezauwa¿alna, szkody spo³eczne (i po-
lityczne!) wprowadzenia jej w ¿ycie
bêd¹ jednak bardzo du¿e.

Kolejne zagro¿enie wynika z zamia-
ru zniesienia odliczeñ od dochodów
osób fizycznych i prawnych darowizn,
w tym na cele naukowe, naukowo-tech-
niczne, oœwiatowe, oœwiatowo-wycho-
wawcze. Rz¹dowa propozycja li-
kwiduje bowiem istotny bodziec mode-
ruj¹cy ofiarnoœæ osób pragn¹cych
wspieraæ system kszta³cenia na wy¿-
szych uczelniach.

Prezydium KRASP stwierdza, ¿e
próba wprowadzenia przez Rz¹d RP
w okresie wakacyjnym zmian dwóch
ustaw, które dotkliwie uderzaj¹
w szko³y wy¿sze oraz w najlepszych

studentów i doktorantów, bez wczeœ-
niejszych konsultacji ze œrodowiskiem
akademickim, jest trudna do akceptacji.
Œrodowisko akademickie rozumie po-
trzebê uporz¹dkowania finansów publi-
cznych w Polsce, jest te¿ ono otwarte
na dyskusjê na ka¿dy temat z tym
zwi¹zany. Domaga siê jednak uwzglêd-
nienia jego podmiotowoœci. Prezydium
KRASP oœwiadcza, ¿e w obliczu wiel-
kiego marnotrawstwa finansów publi-
cznych "uszczelnianie" systemu po-
datkowego w szkolnictwie wy¿szym
jest krokiem nieprzemyœlanym i szkod-
liwym nie tylko dla kondycji szkó³
wy¿szych, ale dla przysz³oœci Polski.
W imieniu œrodowiska akademickiego
w Polsce, w imieniu najlepszych stu-
dentów i doktorantów Prezydium
KRASP apeluje do Rz¹du RP o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy wprowadzenia
zmian w wymienionych ustawach
i zg³oszenie autopoprawki w czasie
prac sejmowych nad obu dokumen-
tami.

Prezydium KRASP apeluje do Sej-
mu i Senatu o wycofanie z przedstawio-
nych przez Rz¹d RP projektów no-
welizacji obu ustaw zapisów, które wy-
mierzone zosta³y w szko³y wy¿sze oraz
w najlepszych studentów i doktoran-
tów.

Przewodnicz¹cy:
prof. dr hab. Franciszek Ziejka

W paŸdzierniku 2003 r. oficjalnie
zainaugurowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ
Akademicka Telewizja Centrum Poli-
techniki Rzeszowskiej. Jest to - po
wroc³awskiej TV Styk - druga tego ro-
dzaju telewizja w Polsce.

Program bêdzie adresowany zarów-
no do studentów, jak i do pracowników
Politechniki Rzeszowskiej i bêdzie za-
wiera³ audycje edukacyjne, informa-
cyjne oraz kulturalno-rozrywkowe.
W programie nie zabraknie tak¿e mate-
ria³ów reporterskich dotycz¹cych ¿ycia

akademickiego oraz og³oszeñ planszo-
wych dotycz¹cych wa¿nych wydarzeñ
z ¿ycia uczelni.

Telewizja dzia³a na mocy pozwole-
nia przyznanego przez Krajow¹ Radê
Radiofonii i Telewizji, a swoim zasiê-
giem obejmuje wszystkie akademiki
znajduj¹ce siê na terenie miasteczka
akademickiego Politechniki Rzeszo-
wskiej.

Warto przypomnieæ, ¿e telewizja
powsta³a przez w³¹czenie telewizji edu-
kacyjnej w struktury Akademickiego

Radia Centrum PRz. Prace zmierzaj¹ce
do uruchomienia telewizji trwa³y blisko
3 lata, a wynik koñcowy by³ mo¿liwy
dziêki konsekwencji i zaanga¿owaniu
studentów Politechniki Rzeszowskiej
oraz wsparciu ze strony w³adz uczelni
i Samorz¹du Studentów.

Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e wszy-
stkie prace zosta³y wykonane spo³ecz-
nie. Równie¿ dzia³alnoœæ telewizji jest
oparta na nieodp³atnej pracy studen-
tów. Dziêki temu program testowy zo-
sta³ wyemitowany ju¿ w czerwcu br.

AKADEMICKA TELEWIZJA CENTRUM
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
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i spotka³ siê z ¿yczliwym przyjêciem
odbiorców. Obecnie trwaj¹ prace zmie-
rzaj¹ce do uzyskania pozwolenia tele-
komunikacyjnego i koncesji tele-
wizyjnej, co pozwoli³oby znacznie po-
szerzyæ ofertê programow¹, aby doce-
lowo z produkcj¹ w³asn¹ wyjœæ na
zewn¹trz.

Po zakoñczeniu trwaj¹cej adaptacji
i modernizacji pomieszczeñ w dalszych
planach jest produkcja amatorskich fil-

mów fabularnych i dokumentalnych
o tematyce akademickiej, a przede
wszystkim materia³ów ilustruj¹cych
dzia³alnoœæ Politechniki Rzeszowskiej.
Dziêki powstaniu telewizji akademic-
kiej Politechnika Rzeszowska sta³a siê
jedyn¹ uczelni¹ w Polsce, która jest
wy³¹cznym w³aœcicielem radia, telewi-
zji i gazety. Z pewnoœci¹ stanie siê to
istotnym elementem przy pozyskiwa-
niu nowych studentów na poszczególne

kierunki kszta³cenia. Znacznie uroz-
maici siê te¿ oferta spêdzania wolne-
go czasu adresowana do studentów,
pozwalaj¹ca na jednoczesne zdobycie
drugiego zawodu i odbycie praktyki dy-
daktyczno-zawodowej.

Wiêcej informacji na temat Akade-
mickiego Radia i Telewizji Centrum
Politechniki Rzeszowskiej znaleŸæ bê-
dzie mo¿na w kolejnym numerze Gaze-
ty Politechniki.

Andrzej Blahaczek

Doc. dr in¿. Mieczys³aw Mysiak
urodzi³ siê 28 paŸdziernika 1923 r.
w Nisku nad Sanem. Przed II wojn¹
œwiatow¹ uczêszcza³ do gimnazjum
w Tarnobrzegu, a pracê zawodow¹ roz-
pocz¹³ ju¿ 1.10. 1939 r., by unikn¹æ wy-
wozu na roboty przymusowe w czasie
okupacji. We wrzeœniu 1940 r. ponow-
nie rozpocz¹³ naukê w Szkole Budow-
nictwa w Jaros³awiu, któr¹ ukoñczy³
w 1943 r., uzyskuj¹c tytu³ technika bu-
dowy na kierunku drogowo-wodnym,
co nastêpnie pozwoli³o Mu w lipcu
1943 r. na podjêcie pracy zawodowej.

Ciê¿ka i fachowa praca ukierunko-
wa³a Go zawodowo na ca³e Jego praco-
wite ¿ycie. Po wyzwoleniu, gdy
pracowa³ na PKP, zosta³ delegowany
do Wroc³awia, gdzie jesieni¹ 1945 r.
rozpocz¹³ wy¿sze studia na Oddziale
Budownictwa Wodnego Wydzia³u In-
¿ynierii Politechniki Wroc³awskiej.
W 1949 r. uzyska³ absolutorium, a dyp-
lom w maju 1950 r. Tu od 1.01.1950 r.
rozpocz¹³ pracê na etacie w Katedrze
Budownictwa Wodnego u prof. Mi-
cha³a Mazura.

W latach 1954-1964 pracowa³ do-
datkowo na Politechnice Warszawskiej

na Wydziale In¿ynierii Wodnej i Sa-
nitarnej. W 1966 roku obroni³ pracê do-
ktorsk¹ na Politechnice Œl¹skiej, a w la-
tach 1968-1969 bra³ udzia³ w tworzeniu
Instytutu Œrodowiska Politechniki
Wroc³awskiej.

Z wykonanych prac i ponad 500 ba-
dañ hydrogeologicznych z terenu ca³ej
Polski opublikowa³ ponad 50 arty-
ku³ów i wykona³ ponad 100 opracowañ

technicznych. Wyda³ szereg pomocy
naukowych, wspó³pracowa³ z wieloma
bran¿owymi zak³adami, instytucjami
samorz¹dowymi w woj. wroc³awskim
i opolskim, maj¹c pod opiek¹ wiele
zak³adów, w których studenci jedno-
czeœnie zdobywali dodatkowe wiado-
moœci.

Ze wzglêdu na stan zdrowia (z po-
wodu klimatu wroc³awskiego)
w 1970 r. doc. M. Mysiak zosta³ na
w³asn¹ proœbê przeniesiony do pracy
w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej
w Rzeszowie, gdzie ju¿ od jesieni
1969 r. rozpocz¹³ intensywn¹ pracê na
godzinach zleconych. Z Jego to inicja-
tywy powo³ano na naszej uczelni
w 1970 r. kierunek in¿ynieria sanitarna.

Tu pracuj¹c, rozwija³ nowatorskie
metody prac projektowych, badaw-
czych, naukowych i dydaktycznych.
Prowadz¹c praktyki wakacyjne, odda-
wa³ swój cenny czas m³odzie¿y. Orga-
nizowa³ wycieczki naukowo-dydak-
tyczne i obozy naukowe, czym zjedny-
wa³ sobie m³odzie¿ oraz m³odszych
wspó³pracowników.

Nale¿y dodaæ, ¿e na wymienionych
uczelniach doc. dr in¿. M. Mysiak by³

W dniu 15 paŸdziernika 2003 r. Rada Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska uczci³a Jubileusz 80-lecia
urodzin doc. dr. in¿. Mieczys³awa Mysiaka, którego sylwetkê mamy przyjemnoœæ goœciæ na ³amach Gazety Politech-
niki. W obecnoœci Szanownego Jubilata odczytany zosta³ list gratulacyjny JM Rektora.

Docent Mieczys³aw Mysiak

Jubileusze
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promotorem ponad 500 prac dyplomo-
wych, kilkuset opracowañ dot. za³o¿eñ
i projektów oraz badañ naukowych
z zakresu budownictwa wodnego, hy-
drogeologii, ujêæ wód podziemnych
i powierzchniowych, systemów zaopa-
trzenia w wodê i jej uzdatniania, odpro-
wadzania i oczyszczania œcieków oraz
gospodarki wodno-œciekowej. Opraco-
wa³ przesz³o 180 ekspertyz, opinii na-
ukowo-badawczych oraz recenzji.
Wyda³ 16 skryptów i podrêczników.
Opublikowa³ w ró¿nych czasopismach,
w tym zagranicznych, ponad 130 arty-
ku³ów i wykona³ ponad 150 niepubliko-
wanych opracowañ dla odpowiednich
instytucji i w³adz.

Do ciekawszych prac badawczych
doc. M. Mysiaka nale¿¹:
� kilkadziesi¹t badañ hydrogeologicz-

nych (1953-1990) i dokumentacji
hydrogeologicznych,

� badania wp³ywu odwodnienia tere-
nów na stan poziomu wody grunto-
wej (1976-1988),

� badania stanu czystoœci wód zbiorni-
ków w Myczkowcach i Solinie oraz
10 dop³ywów (1970-1995),

� prowadzenie prac kontrolnych i opi-
niowanie przydatnoœci wprowadze-
nia do eksploatacji oczyszczalni
œcieków patentu Politechniki Wro-
c³awskiej,

� badania zaprojektowanej, prototypo-
wej kontenerowej oczyszczalni œcie-
ków dla 100-300 mieszkañców,

� badania zu¿ycia wody w obiektach
Politechniki Rzeszowskiej (1980-
-1992).

Za tak bogat¹ dzia³alnoœæ i twór-
czoœæ, jak¹ w swym ¿yciu przejawia³,
doc. M. Mysiak by³ wielokrotnie nagra-
dzany i odznaczany, m.in.: odznak¹
Zas³u¿ony dla województwa opol-
skiego i rzeszowskiego, Z³ot¹ Odznak¹
Politechniki Wroc³awskiej, Zas³u¿ony
dla Politechniki Wroc³awskiej i Rze-
szowskiej, Nagrod¹ Ministra Nauki
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki in-
dywidualn¹ stopnia drugiego i ze-
spo³ow¹ stopnia trzeciego, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej oraz
wieloma nagrodami rektorskimi, lista-
mi pochwalnymi wielu instytucji.

Docent M. Mysiak prowadzi³ znacz-
n¹ dzia³alnoœæ w PZITS od 1953 r. By³
cz³onkiem Komisji Budownictwa PAN
(1978-90), Komisji Gospodarki Wod-
nej PAN (1978-1995) i Sekcji In¿ynie-
rii Sanitarnej, Komitetu In¿ynierii
L¹dowej i Wodnej PAN (1981-1991).

Po przejœciu w 1990 r. na emeryturê
inicjator powo³ania kierunku in¿ynierii
sanitarnej na Politechnice Rzeszo-
wskiej nadal w niej pracowa³ na godzi-
nach zleconych do 1995 r.

Dowodem intensywnoœci dzia³ania
Szanownego Jubilata niech bêdzie fakt,
i¿ w 1996 r. rozpocz¹³ pracê nad
"dzie³em swego ¿ycia" pt.: "Historia
kierunku In¿ynierii Œrodowiska Polite-
chniki Rzeszowskiej w 30-leciu istnie-
nia (1968-1998)" w 4 tomach o ogólnej
objêtoœci 1470 stron. Edycje tych to-
mów odby³y siê w latach: 1998, 1999,
2001 i 2002. Jednoczeœnie z tworze-

niem owej "Historii..." zorganizowa³
dwie konferencje naukowe (w 1999 r.
nt. "In¿ynieria œrodowiska w s³u¿bie
spo³eczeñstwu" oraz w 2001 r. nt. "Za-
gadnienia budownictwa wodnego oraz
gospodarki wodno-œciekowej w Polsce,
ze szczególnym uwzglêdnieniem regio-
nu podkarpackiego").

Szczerze pragniemy Panu doc.
M. Mysiakowi w imieniu w³asnym, ko-
le¿anek i kolegów z kierunku in¿ynierii
œrodowiska podziêkowaæ za ca³oœæ
Jego dzia³alnoœci zawodowej, nauko-
wej, dydaktycznej i jednoczeœnie za
ca³oœæ monografii zwi¹zanej z 30-le-
ciem tego kierunku na Politechnice
Rzeszowskiej. Napisanie tej monogra-
fii i zorganizowanie 2 sesji naukowych
z tej okazji zabra³o Mu przesz³o 6 lat ¿y-
cia stale wype³nionego prac¹ naukow¹,
zawodow¹ i dydaktyczn¹, zwi¹zan¹
z budownictwem wodnym, in¿ynieri¹
sanitarn¹ i w szerokim zakresie ochron¹
œrodowiska.

Tak wiêc pomimo wieku 80 lat ¿ycia
Pan doc. dr in¿. Mieczys³aw Mysiak na-
dal wykazuje wielk¹ aktywnoœæ zarów-
no w pracach naukowych, wydaw-
niczych, jak i organizacyjnych, za co
Szanownemu Jubilatowi raz jeszcze
sk³adamy serdeczne podziêkowania,
¿ycz¹c Mu wielu lat dalszej dzia³alno-
œci, a nade wszystko du¿o zdrowia i do-
brej nadziei zawsze.

Janusz Rak
Jan Szpakowski

Pocz¹tek trzeciego tysi¹clecia to
okres rosn¹cego znaczenia procesów
integracyjnych, które z ró¿nym natê¿e-
niem wystêpuj¹ w wielu czêœciach glo-
bu. Istota integracji oraz jej kon-
sekwencje s¹ w ostatnim okresie jedny-
mi z najczêœciej podejmowanych tema-
tów, zarówno w literaturze naukowej,

jak i w wielonak³adowych pismach
dostêpnych na polskim rynku wydaw-
niczym. Jej wp³yw na nasze ¿ycie jest
skomplikowany, ma d³ugofalowy, ku-
mulatywny charakter i odbywa siê pa-
ralelnie na wielu p³aszczyznach. Naj-
silniejsze oddzia³ywanie procesu inte-
gracji mo¿na zaobserwowaæ w sferze

aktywnoœci gospodarczej oraz w zakre-
sie zmian spo³ecznych zachodz¹cych
w skupiskach ludzi ¿yj¹cych w ró¿nych
czêœciach globu. Wspó³czesna integra-
cja jest naturalnym wynikiem szybkie-
go rozwoju spo³eczno-ekonomicznego
oraz technologicznego, który sta³ siê
immanentn¹ cech¹ œwiatowej gospo-

Integracja w ró¿nych wymiarach...Integracja w ró¿nych wymiarach...

Konferencje-Sympozja-Seminaria
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darki. Jednak ocena zjawiska integracji
nie jest ³atwa ze wzglêdu na jej z³o¿o-
noœæ oraz kompleksowoœæ.

Okazj¹ do interdyscyplinarnego
spojrzenia na ten problem by³o spotka-
nie przedstawicieli wielu oœrodków
akademickich (m.in. z Warszawy,
£odzi, Lublina, Poznania, Krakowa,
Dniepropietrowska, Zaporo¿a), które
odby³o siê w ramach Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej nt. Wspó³czes-

ne procesy integracyjne w wymiarze

spo³eczno-ekonomicznym. W publika-
cji ksi¹¿kowej wydanej przez organiza-
torów znalaz³o siê ponad 70 referatów
nades³anych przez przedstawicieli
29 uczelni z Polski oraz Ukrainy. Kon-
ferencja by³a kolejnym przedsiêwziê-
ciem przygotowanym przez pra-
cowników Katedry Marketingu naszej
uczelni. Przed dwoma laty odby³o siê
spotkanie pod has³em Globalizacja
i regionalizacja gospodarki w Europie
Œrodkowo-Wschodniej na pocz¹tku
XXI wieku (szerzej opisane w GP nr
12(96), 2001, s. 17-18).

Takie zjawiska jak integracja i glo-
balizacja, obejmuj¹ce szereg ró¿nych
zmian i stanów, s¹ silnie uzale¿nione od
siebie. Ich wzajemne oddzia³ywanie
dokonuje siê na licznych p³aszczyz-
nach, wywo³uj¹c okreœlone skutki go-
spodarcze, spo³eczne, kulturowe oraz
polityczne. Dlatego nale¿y wieloaspe-

ktowo analizowaæ ich wp³yw na nasze
wspó³czesne ¿ycie.

Konferencja “Wspó³czesne procesy
integracyjne w wymiarze spo³eczno-
-ekonomicznym” odby³a siê w dn. 9-11
paŸdziernika br. w Rzeszowie oraz
Solinie. Rozpocz¹³ j¹ cykl szeœciu
wyk³adów inauguracyjnych wyg³oszo-
nych w zespole sal wyk³adowych Poli-
techniki Rzeszowskiej, których
wys³ucha³a kilkusetosobowa grupa
studentów Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu. Wœród prelegentów zna-
leŸli siê (w nawiasach podano tytu³y
wyst¹pieñ):
� kierownik Katedry Marketingu PRz

- prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk
(Oczekiwania spo³eczne zwi¹zane
z integracj¹ europejsk¹ a kierunki
zmian gospodarczych w Polsce),

� rektor Uniwersytetu Ekonomiki
i Prawa w Dniepropietrowsku - prof.
dr hab. Anatoliy Zadoja (Globaliza-
cja i regionalizacja - sprzeczny cha-
rakter procesów),

� prodziekan Kolegium Ekonomicz-
no-Spo³ecznego SGH w Warszawie
- prof. dr hab. Katarzyna ¯ukrowska
(Polska-Unia-Œwiat: dzia³ania na
rzecz wzrostu zrównowa¿onego),

� dziekan Kolegium Zarz¹dzania i Fi-
nansów SGH w Warszawie - prof. dr
hab. Jerzy Nowakowski (Produkty
i us³ugi finansowe dla ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw),

� kierownik Zak³adu Innowacji i Prze-
dsiêbiorczoœci Politechniki £ódz-
kiej - prof. dr hab. Miros³aw W³odar-
czyk (Innowacje a integracja na
pocz¹tku XXI wieku),

� przedstawiciel lokalnych przedsiê-
biorców - mgr Witold Sobol (Projekt
integracji przedsiêbiorstw ludwisar-
skich w Europie).
Na drug¹ czêœæ obrad uczestnicy

konferencji przenieœli siê do Wojsko-
wego Zespo³u Wypoczynkowego "Ja-
wor" w Solinie. Z³o¿y³y siê na ni¹
prezentacje referatów oraz dyskusje,
których tematyka obejmowa³a przede
wszystkim:
� omówienie perspektyw rozwoju go-

spodarczego w aspekcie za-
chodz¹cych procesów integracyj-
nych,

� ocenê szans oraz zagro¿eñ rozwoju
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,

� zdiagnozowanie podstawowych
problemów zarz¹dzania w warun-
kach integracji,

� wyznaczenie uwarunkowañ oraz
sposobów kszta³towania strategii
marketingowych,

� wskazanie spo³ecznych konsekwen-
cji integracji,

� rozpoznanie wp³ywu procesów glo-
balizacyjnych oraz regionalizacyj-
nych na wspó³czesne zjawiska inte-
gracyjne,

� wp³yw nowych technologii na pro-
cesy spo³eczno-gospodarcze.
Konferencja stanowi³a znakomit¹

okazjê do zintegrowania siê reprezen-
tantów wielu uczelni z Polski i Ukrainy.
Sprzyja³ temu uroczy, jesienny klimat

Znak graficzny konferencji "Wspó³czes-
ne procesy integracyjne w wymiarze

spo³eczno-ekonomicznym".

Prof. dr hab. Katarzyna ¯ukrowska (prodziekan Kolegium Spo³eczno-Ekonomicz-
nego SGH w Warszawie) wraz z prof. dr. hab. in¿. Janem Adamczykiem (kierowni-
kiem Katedry Marketingu PRz).

Fot. M. Gêbarowski
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Idea spotkania integracyjnego pra-
cowników lotnictwa powsta³a 20 lat
temu w trakcie wyjazdów zwi¹zanych
z organizowaniem w budynku L czytel-
ni wydzia³owej ówczesnego Instytutu
Lotnictwa. Pomys³ doczeka³ siê reali-
zacji w roku bie¿¹cym, w setn¹ roczni-
cê pierwszego lotu silnikowego.

4 i 5 wrzeœnia 2003 r. odby³o siê
sympozjum nazwane przez organizato-
rów Informacja lotnicza w setn¹ rocz-

nicê lotów w Kitty Hawk.
Na zaproszenie dziekana Wydzia³u

Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz dyre-
ktor Biblioteki G³ównej odpowiedzia³o
przesz³o 50 osób, wœród nich komen-
dant-rektor Wy¿szej Szko³y Oficerskiej
Si³ Powietrznych w Dêblinie gen. bryg.
pilot Tadeusz Kuziora, dyrektor Jerzy
G¹siorowski z Komitetu Badañ Nauko-
wych, jeden z nestorów szybownictwa
polskiego in¿. Zygmunt Szczeciñski
oraz kapelan lotników o. Dominik Or-
czykowski. Tak wiêc goœciliœmy przed-
stawicieli takich oœrodków, jak:
� DÊBLIN: Wy¿sza Szko³a Oficerska

Si³ Powietrznych
� KRAKÓW: Muzeum Lotnictwa Pol-

skiego, Szczep 19 Krakowskich Dru-
¿yn Lotniczych im. ¯wirki i Wigury
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospo-
litej

� KROSNO: Centralna Szko³a Tech-
niczno-Lotnicza, Goodrich

� LUBLIN: Wydzia³ Mechaniczny
Politechniki Lubelskiej

� MIELEC: Polskie Zak³ady Lotnicze
� RZESZÓW: WSK "PZL - Rzeszów"
� WARSZAWA: Centralna Biblioteka

Wojskowa, Instytut Lotnictwa, In-
stytut Techniczny Wojsk Lotni-
czych, Ministerstwo Infrastruktury,
G³ówna Biblioteka Komunikacyjna,
Wydzia³ Mechaniczny Energetyki

i Lotnictwa Politechniki Warszaw-
skiej, Biblioteka G³ówna Politechni-
ki Warszawskiej, Wydzia³ Mecha-
troniki Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, Wydzia³ Lotnictwa i Obrony
Powietrznej Akademii Obrony Na-
rodowej

� WROC£AW: Wydzia³ Mechanicz-
ny Politechniki Wroc³awskiej.
Uczestnicy przebywali w trzech

obiektach Politechniki Rzeszowskiej.
Sympozjum rozpoczê³o siê na Wydzia-
le Budowy Maszyn i Lotnictwa w sali
posiedzeñ Rady Wydzia³u. W przerwie
obrad prowadzonych przez dziekana
WBMiL prof. Marka Orkisza obejrza-
no przygotowan¹ w czytelni wy-
dzia³owej okolicznoœciow¹ wystawê
prezentuj¹c¹ lotnicze ksi¹¿ki i czasopi-
sma z lat 20. i 30. oraz ekspozycjê zbio-
ru filatelistycznego Polskie Skrzyd³a
przygotowan¹ przez Okrêg Rzeszowski

Polskiego Zwi¹zku Filatelistów. Zwie-
dzaniu towarzyszy³y wystêpy kapeli
Zespo³u Pieœni i Tañca Politechniki
Rzeszowskiej "Po³oniny".

Po zakoñczeniu obrad uczestnicy
sympozjum zwiedzili Oœrodek Kszta³-
cenia Lotniczego PRz w Jasionce.
Gospodarzem tej czêœci sympozjum by³
dyrektor Wac³aw Gawe³.

Drugi dzieñ imprezy by³ zarezerwo-
wany dla Akademickiego Oœrodka Szy-
bowcowego Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej. Droga do Bezmie-
chowej prowadzi³a przez Pogórze Dy-
nowskie i Krasiczyn, gdzie Goœcie
mieli okazjê zwiedziæ s³ynny z dekora-
cji sgraffitowych manierystyczny za-
mek Krasickich.

Kilkugodzinny pobyt na szybowi-
sku w Bezmiechowej dostarczy³ na-
szym wszystkim goœciom nieza-
pomnianych wra¿eñ. Mimo pesymisty-

SYMPOZJUM LOTNICTWA

Prezentacja Akademickiego Oœrodka Szybowcowego w Bezmiechowej przez dzie-
kana WBMiL M. Orkisza i dyrektora OKL W. Gaw³a.

Fot. M. Olejnik

bieszczadzkich krajobrazów oraz atrak-
cyjny program pobytu w Solinie (na
który z³o¿y³y siê m.in. rejs po Zalewie
Soliñskim oraz zwiedzanie zapory

wodnej) . Pozytywne odczucia
zaproszonych goœci znalaz³y wyraz w
deklaracjach ponownego przyjazdu do
Rzeszowa i wziêcia udzia³u w kolej-

nych przedsiêwziêciach realizowanych
przez Katedrê Marketingu.

Marcin Gêbarowski
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cznych rokowañ dopisa³a nawet pogo-
da, co pozwoli³o na wspólne bie-
siadowanie przy ognisku na stoku
"œwiêtej góry" i w promieniach za-
chodz¹cego s³oñca. Tradycyjna woj-
skowa grochówka, kaszanka i szasz³yki
z grilla by³y serwowane przez kuchniê

polow¹ zaprzyjaŸnionej Brygady
Obrony Terytorialnej z Przemyœla.

Sympozjum spe³ni³o swoj¹ rolê.
Oprócz nawi¹zania licznych kon-
taktów, a tak¿e mi³ych wspomnieñ po-
zosta³ opublikowany przez nasz¹ Ofi-
cynê Wydawnicz¹ Informator o wszys-

tkich placówkach bior¹cych udzia³
w spotkaniu. Organizatorzy s¹ przeko-
nani, ¿e bêdzie on s³u¿y³ naszym wspó³-
pracownikom, studentom, u¿ytkowni-
kom naszych bibliotek i nam samym.

El¿bieta Ka³u¿a

Ju¿ po raz jedenasty, w dniach 17-20
wrzeœnia 2003 r. odby³o siê w Politech-
nice Rzeszowskiej Miêdzynarodowe
Seminarium Metrologów MSM'03
Metody i Technika Przetwarzania Syg-

na³ów w Pomiarach Fizycznych, zor-
ganizowane przez Zak³ad Metrologii
i Systemów Pomiarowych Politechniki
Rzeszowskiej oraz Katedrê Techniki
Informacyjno-Pomiarowej Politechni-
ki Lwowskiej. Przewodnicz¹cym Ko-
mitetu Organizacyjnego XI MSM by³
dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof.
PRz, przewodnicz¹cym Komitetu Na-
ukowego - prof. dr hab. in¿. Bohdan
Stadnyk.

W uroczystoœci otwarcia XI MSM
w Sali Senatu uczestniczyli przedstawi-
ciele w³adz uczelni oraz Wydzia³u Ele-
ktrotechniki i Informatyki z JM
Rektorem prof. dr. hab. in¿. Tadeuszem
Markowskim i dziekanem WEiI dr.
hab. in¿. Jerzym Bajorkiem, prof. PRz.

Celem Seminarium by³a prezentacja
prac naukowo-badawczych doty-
cz¹cych przetwarzania sygna³ów w po-
miarach fizycznych. Kilkudziesiêciu
metrologów z uczelni krajowych i za-
granicznych (Ukraina, Wêgry) oraz
z regionalnego przemys³u dzieli³o siê
doœwiadczeniami i wynikami prac ba-
dawczych w trzech roboczych sek-
cjach:
� czujniki i przetworniki pomiarowe,
� nowe metody przetwarzania syg-

na³ów,
� systemy pomiarowo-diagnostyczne.

XI MIÊDZYNARODOWE SEMINARIUM METROLOGÓWXI MIÊDZYNARODOWE SEMINARIUM METROLOGÓW

MSM'03

Seminarium

Na cmentarzu Orl¹t Lwowskich.
Fot. w³asna

Dyskusja naukowa w czasie sesji plakatowej.
Fot. w³asna
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Obradom w piêciu sesjach i sesji
plakatowej, które odby³y siê w Polite-
chnice Rzeszowskiej i Politechnice
Lwowskiej, przewodniczyli: prof. Ja-
nusz Gajda, prof. Brunon Szadkowski,
prof. Jacek Przygodzki, prof. Mychaj³o
Doro¿owec, prof. PRz Adam Kowal-

czyk. W obradach uczestniczyli rów-
nie¿ przedstawiciele Agendy Wydaw-
niczej miesiêcznika "Pomiary, Auto-
matyka, Kontrola".

W czasie dwudniowego pobytu we
Lwowie uczestnicy Seminarium zapo-
znali siê ogólnie z histori¹ i architektur¹

Lwowa, zwiedzili te¿ Politechnikê
Lwowsk¹, Lwowskie Muzeum Metro-
logii, Cmentarz £yczakowski i Starów-
kê, a tak¿e wziêli udzia³ w przed-
stawieniu w Operze Lwowskiej.

Adam Kowalczyk

� Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Seidel-Morgenstern z Uni-
wersytetu w Magdeburgu (RFN) wyg³osi³ w dniu 7 lipca
2003 r. referat pt. "Chemical Engineering research activi-
ties at the University and the Max Planck Institute in Mag-
deburg" na seminarium Wydzia³u Chemicznego i Cen-
trum COMODEC.

� Dr Anna ¯mihorska-Gotfryd, adiunkt w Zak³adzie Tech-
nologii Tworzyw Sztucznych, wyg³osi³a w dniu 17 wrzeœ-
nia 2003 r. referat pt. "Kompozycje polimerowe z wybra-
nych ¿ywic syntetycznych modyfikowanych prepolimera-
mi uretanowymi" na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

� Katedra Matematyki na Wydziale Zarz¹dzania i Marketin-
gu wspólnie z Oddzia³em Rzeszowskim Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego zorganizowa³a w dniu 15 paŸ-
dziernika 2003 r. otwarte zebranie naukowe, na którym
dr Tomasz Szarek, adiunkt w Katedrze Matematyki,
wyg³osi³ referat naukowy pt. "O pewnym problemie w te-
orii fraktali" oraz odczyt popularnonaukowy pt. "W krai-
nie fraktali".

� Katedra Matematyki na Wydziale Zarz¹dzania i Marketin-
gu wspólnie z Oddzia³em Rzeszowskim Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego zorganizowa³a w dniu 21 paŸ-
dziernika 2003 r. otwarte zebranie naukowe, na którym
prof. dr hab. dr Adolf Grigorewicz Aslanyan z Instytutu
Fizyki Technicznej w Moskwie - MFTI (Federacja Rosyj-
ska) wyg³osi³ referat nt. "O pewnej klasie osobliwych rów-
nañ eliptycznych w obszarach cienkich (teoria pow³ok)".

� Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa zorganizowa³a w dniu 22
paŸdziernika 2003 r. otwarte seminarium naukowe, na
którym wyk³ad nt. "Nanomechanika struktur mechanicz-
nych" wyg³osi³ prof. dr hab. in¿. Gwidon Szefer, profesor
zwyczajny Politechniki Krakowskiej.

� Prof. Kurt Varmuza z Vienna University of Technology,
Institute of Chemical Engineering, Laboratory for Chemo-
Metrics (Austria) wyg³osi³ w dniu 22 paŸdziernika 2003 r.
referat pt. "Selected methods and applications in chemo-
metrics" na seminarium Wydzia³u Chemicznego i Cen-
trum COMODEC.

Bronis³aw Œwider

SEMINARIA WYDZIA£OWE

30 wrzeœnia 2003 r. zawarte zosta³o
pomiêdzy Politechnik¹ Rzeszowsk¹
a Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawo-
dow¹ w Kroœnie porozumienie (na
5 lat) o wspó³pracy w ramach kierun-
ków i specjalnoœci realizowanych na
Politechnice.

PWSZ
w Kroœnie
pod nasz¹

opiek¹

PWSZ
w Kroœnie
pod nasz¹

opiek¹

Na zdjêciu rektor PWSZ - prof. Andrzej Gonet oraz prorektor ds. nauczania PRz -
dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz.

Fot. P. Krzanowski
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Szko³a w Kroœnie m.in. konsulto-
waæ bêdzie zmiany programowe w ra-
mach prowadzonych specjalnoœci
i tworzenie nowych przy wspó³udziale
PRz oraz korzystaæ z mo¿liwoœci uzy-
skiwania stopni naukowych w PRz.
Mo¿liwa jest równie¿ realizacja wspól-

nych prac badawczych (nie dotyczy
BW i DS).

Marta Olejnik

Z ¿a³obnej karty

Profesor Politechniki Rzeszow-
skiej Adam Drzyma³a by³ dzieckiem
Podkarpacia. W m³odoœci przebywa³
w okolicach Rymanowa oraz Gorzyc.
W Tarnobrzegu ukoñczy³ Liceum
Ogólnokszta³c¹ce. Studia wy¿sze
podj¹³ na Uniwersytecie £ódzkim na
kierunku fizyka. By³y to czasy ogro-
mnej popularnoœci fizyki, wi¹¿¹ce siê
z takimi spektakularnymi osi¹gniêcia-
mi technicznymi, jak energetyka j¹-
drowa, nie wspominaj¹c o bombie
atomowej. Ze studiów wyniós³ zami³o-
wanie do astronomii i fizyki cz¹stek
elementarnych.

Po ukoñczeniu studiów podj¹³ pra-
cê nauczyciela fizyki w Technikum
Rolniczym w Dzikowie k. Tarnobrze-
ga. Dr hab. Adam Drzyma³a, prof.
PRz, nie widzia³ swojej przysz³oœci
poza regionem, w którym siê wycho-
wa³. W tamtym bowiem okresie po-
wstawa³y ró¿ne, bardziej atrakcyjne
mo¿liwoœci pracy dla fizyków, takie
jak powstaj¹ce w Polsce instytuty ba-
dawcze (Œwierk pod Warszaw¹) czy
Zjednoczony Instytut Badañ J¹dro-
wych w Dubnej pod Moskw¹. Wybra-
na przez Niego droga ¿yciowa mia³a
swoje plusy. W szkole pozna³ przysz³¹
¿onê Halinê, z któr¹ zawar³ potem
szczêœliwe i udane ma³¿eñstwo, do-
chowa³ siê dwójki dzieci: córki Ewy
i syna Jakuba.

Nie ma te¿ w tym nic dziwnego, ¿e
pojawi³ siê On w zestawie kadry po-
wstaj¹cej w Rzeszowie Wy¿szej Szko³y
In¿ynierskiej. Tu przej¹³ obowi¹zki
dydaktyczne z zakresu fizyki, pe³ni³
przeró¿ne funkcje we w³adzach uczel-
ni, w tym prodziekana Wydzia³u Budo-
wnictwa i In¿ynierii L¹dowej.

W tamtym czasie wy¿sze szko³y in-
¿ynierskie powstawa³y jako uczelnie
zawodowe bez obowi¹zku uprawiania
dzia³alnoœci naukowej. Profesor
Adam Drzyma³a dobrze wiedzia³, ¿e
jest to rozwi¹zanie prowizoryczne,
które nie utrzyma siê d³ugo w czasie.
Podj¹³ wiêc dzia³ania maj¹ce na celu
zwiêkszenie swoich kwalifikacji na-

ukowych oraz stworzenie perspektywy
prac badawczych dla siebie i poten-
cjalnego zespo³u wspó³pracowników.
Rozpocz¹³ wykonywanie pracy dok-
torskiej na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim. Przez wiele lat doje¿d¿a³, wyko-
nywa³ ¿mudne doœwiadczenia, aby
w koñcu otrzymaæ upragniony dokto-
rat. W Rzeszowie nawi¹za³ kontakt
z grup¹ profesora R. Wyrzykowskiego,
który w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Rzeszowie zbudowa³ zespó³ pra-
cuj¹cy w dziedzinie akustyki. Profeso-
ra PRz Adama Drzyma³ê interesowa³
problem ha³asu przemys³owego.
W owym czasie na Podkarpaciu inten-
sywnie rozwija³ siê przemys³ maszyno-
wy, lotniczy i zbrojeniowy. Problem
ha³asu przemys³owego pojawi³ siê
wtedy, gdy zaczêto stwierdzaæ upoœle-
dzenie s³uchu pracowników tego
przemys³u. Prof. A. Drzyma³a, wraz
z innymi, pracowa³ nad sposobami
przeciwdzia³ania takiemu niekorzyst-
nemu zjawisku. Prace te w terminie
póŸniejszym pozwoli³y na przygoto-
wanie praktycznych rozwi¹zañ pro-
blemu ha³asu w zak³adach pro-
dukcyjnych regionu podkarpackiego.

Mimo ¿e studiowaliœmy na jednej
uczelni (choæ na ró¿nych latach),
z Adamem Drzyma³¹ (wtedy dokto-
rem) zetkn¹³em siê po raz pierwszy
w 1974 r. Z satysfakcj¹ stwierdzi³em,

Wspomnienie o profesorze

Politechniki Rzeszowskiej

dr. hab. Adamie J. Drzymale
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¿e na wiele spraw dotycz¹cych ów-
czesnego Zak³adu Fizyki Politechniki
Rzeszowskiej mamy zbli¿one pogl¹-
dy. Stwierdzi³em, poza tym, jego pra-
gmatyczne podejœcie do problemów
oraz zdolnoœæ zawierania kompromi-
sów.

Tak zaczê³a siê nasza wspó³praca,
która przetrwa³a wszystkie kolejne
lata i doprowadzi³a do rozwoju
Zak³adu, w szczególnoœci do rozwoju
kadry. Warto wspomnieæ, ¿e w okresie
1974-1990 dziesiêciu pracowników
Zak³adu (potem Katedry) Fizyki uzy-
ska³o stopnie doktorskie. Poza praca-
mi w dziedzinie wyt³umiania ha³asu
prof. PRz A. Drzyma³a aktywnie
w³¹czy³ siê w drugi nurt prac Zak³adu,
jakim by³y badania nad w³aœciwoœcia-
mi i zastosowaniem tzw. ciek³ych kry-
szta³ów. Oprócz prac podstawowych
nie sposób nie wspomnieæ o pracach
stosowanych wykonywanych na po-
trzeby zak³adów pracy Rzeszowa,
Krosna, Dêbicy, Nowej Dêby i innych.
W tym czasie Adam Drzyma³a praco-

wa³ na stanowisku docenta kontrak-
towego.

Istotne dla przysz³oœci jest to, ¿e
prof. Drzyma³a skojarzy³ sw¹ wiedzê
z zakresu akustyki z now¹ dziedzin¹, tj.
z ciek³ymi kryszta³ami. Prace w tym
zakresie zaowocowa³y w terminie póŸ-
niejszym przedstawieniem rozprawy
habilitacyjnej.

Lata 1985-1990 to lata CPB - Cen-
tralnych Problemów Badawczych.
W centralnych rejonach Polski, na
ogó³ znacznie lepiej zaopatrzonych w
œrodki finansowe na naukê, decyzje te,
byæ mo¿e nie tak entuzjastycznie przyj-
mowane, dla Katedry Fizyki ozna-
cza³y okres piêciu "lat t³ustych". Poja-
wi³y siê pieni¹dze na aparaturê na-
ukow¹ - nie tylko na budowê, ale
i zakup, mo¿na by³o nie tylko jeŸdziæ,
ale i organizowaæ konferencje, by³y
œrodki na wspó³pracê miêdzynaro-
dow¹. Niestety, ten dobry okres jak
szybko siê zacz¹³, tak szybko siê skoñ-
czy³. Niew¹tpliwie by³ bardzo pomoc-
ny w badaniach naukowych prof. PRz

A. Drzyma³y. Nowe regulacje prawne
zwi¹zane z systemem grantów nauko-
wych w³aœciwie nie dawa³y szans wiê-
kszoœci ma³ych oœrodków naukowych.
Nast¹pi³ stopniowy regres dzia³alno-
œci naukowej prowadzonej w Katedrze
Fizyki.

Prof. PRz Adam Drzyma³a z³o¿y³
rozprawê habilitacyjn¹ w 1992 r.
w Instytucie Fizyki Politechniki War-
szawskiej. Praca zosta³a bardzo do-
brze przyjêta, odby³a siê rozprawa
habilitacyjna. W 1994 roku zosta³
powo³any na stanowisko kierownika
Katedry Fizyki, któr¹ to funkcjê pe³ni³
do chwili œmierci. Odszed³ od nas
w dniu 25 sierpnia 2003 r.

Zmar³y pozostanie w naszej pamiê-
ci jako cz³owiek prawy, ¿yczliwy i po-
mocny innym, racjonalny i zrów-
nowa¿ony, lubiany przez pracowni-
ków i studentów. Osobiœcie, straci³em
przyjaciela, z którym wspó³praco-
wa³em przez ostatnich dziewiêtnaœcie
lat.

Aleksander B. Szymañski

ZADUSZKI

Dymy cmentarne

chryzantem

bieli

strojone

dymy cmentarne

otoczone aureol¹

migoc¹cych œwiate³

a w tych dymach

poruszaj¹

siê dusze

wykonuj¹ce taniec

dziêkczynny

o ich pamiêci.

Stanis³aw Siekaniec
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NOVUS AB ITEGRO NASCITUR ORDO

NOWY ZUPE£NIE RODZI SIÊ PORZ¥DEK

Pracê w Katedrze Geodezji na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska rozpocz¹³em po uprzedniej,
solidnej praktyce w wykonawstwie bu-
dowlanym i projektowaniu w kraju
(RPB i BPBK w Rzeszowie) oraz poza
nim (Rumunia, Algieria). Nowy szef
Katedry prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj
zaleci³ mi w czasie praktyk terenowych
2003 r. "polaryzacjê" æwiczeñ tereno-
wych z geodezji w œwietle prawa budo-
wlanego. Ta swoista polaryzacja ozna-
cza³a koniecznoœæ nowego spojrzenia
na wykonywane zadania.

Pocz¹tek pracy nale¿a³o rozpocz¹æ
od analizy obowi¹zuj¹cych przepisów
najnowszego prawa budowlanego
(ostatnia zmiana z dnia 27 marca
2003 r.) i przepisów towarzysz¹cych
temu prawu. W rezultacie tej analizy
stwierdzi³em, ¿e wszystkie æwiczenia
w liczbie szeœciu "mieszcz¹" siê w naj-
wa¿niejszym rozporz¹dzeniu wyko-
nawczym do tego prawa, a mianowicie
rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowañ geo-
dezyjno-kartograficznych oraz czyn-
noœci geodezyjnych obowi¹zuj¹cych
w budownictwie. Realizowane æwicze-
nia w blisko 70% wyczerpuj¹ wspom-
niane rozporz¹dzenie i na pewno mo¿-
na uwa¿aæ je za bardzo istotne dla
przysz³ego in¿yniera budownictwa,
uwzglêdniaj¹ bowiem trzy zasadni-
cze fazy procesu inwestycyjnego,
a mianowicie: projektowanie obiektów
budowlanych, ich wykonawstwo oraz
czynnoœci przewidziane po zakoñcze-
niu budowy (bezpoœrednio po zakoñ-
czeniu i w okresie póŸniejszego u¿ytko-
wania).

Przedstawiam wiêc nastêpuj¹ce
wnioski i propozycje:
� Dobra znajomoœæ prawa budowlane-

go, przepisów wykonawczych, norm
i instrukcji w obszarze nawi¹zu-
j¹cym do rodzaju i zakresu opraco-
wañ geodezyjno-kartograficznych,
a tak¿e czynnoœci geodezyjnych obo-

wi¹zuj¹cych w budownictwie oraz
powi¹zanie tej wiedzy z wszystkimi
formami zajêæ, tzn. wyk³adami, la-
boratoriami, æwiczeniami audytoryj-
nymi i praktykami terenowymi, to
po¿¹dany i oczekiwany przez firmy
wykonawcze i biura projektów mo-
del kszta³cenia przysz³ych in¿ynie-
rów w zakresie ogólnie pojêtej "geo-
dezji budowlanej". Niejednokrotnie
mog³em siê o tym przekonaæ w tra-
kcie rozmów w firmach w sprawie
przyjmowania studentów na prakty-
ki przeddyplomowe.

� Nazewnictwo poszczególnych spra-
wozdañ z wykonanych æwiczeñ oraz
ich treœæ powinny zawieraæ sfor-
mu³owania ze wspomnianych prze-
pisów.

� Za potrzebê chwili nale¿y uznaæ
wdro¿enie elementów pracy na ma-
pach elektronicznych (numerycz-
nych i rastrowych). Dotyczy³oby to
"kartowania" na tych mapach zain-
wentaryzowanych obiektów budow-
lanych i projektowania obiektów bu-
dowlanych.

� Specjalistyczne osnowy geodezyjne
stosowane w budownictwie (pomia-
rowe i realizacyjne) s¹ domen¹ geo-
detów, dlatego æwiczenia polowe po-
winny siê odbywaæ na przygotowa-
nych terenach z du¿¹ liczb¹ punktów
geodezyjnych, tak aby ewentualne
uzupe³nianie osnowy na potrzeby
wykonania æwiczeñ odbywa³o siê za
pomoc¹ najprostszych konstrukcji,
takich jak pojedyncze wciêcia linio-
we, k¹towe i k¹towo-liniowe. Za-
równo teren miasteczka akademic-
kiego Politechniki w Rzeszowie, jak
i poligon æwiczeniowy w Hucie Po-
rêby k. Dynowa s¹ w stopniu wystar-
czaj¹cym nasycone punktami geode-
zyjnymi.
A oto tematy wykonane w czasie te-

gorocznych praktyk. Wszystkie maj¹
pe³n¹ podbudowê prawn¹ zacytowan¹
w sprawozdaniach.

1. Niwelacja techniczna
geometryczna

Tak jak dotychczas, metod¹ niwela-
cji geometrycznej studenci okreœlili
rzêdne tzw. reperów roboczych. Ponad-
to wykonano do tego æwiczenia rysu-
nek obrazuj¹cy wykorzystanie na placu
budowy reperu (ów) roboczego do rea-
lizacji zaprojektowanych rzêdnych
obiektu kubaturowego oraz za³¹czono
zeskanowane stosowne rysunki z in-
strukcji geodezyjnej G4-4 infor-
muj¹cej, które punkty obiektów
budowlanych w czasie wykonywania
inwentaryzacji powykonawczej podle-
gaj¹ pomiarowi wysokoœciowemu t¹
metod¹.

2. Opracowanie trasy
drogowej

Dotychczasowe, zbyt szkolne i jed-
noczeœnie teoretyczne podejœcie do za-
gadnienia, tzn. wyznaczanie w terenie
punktów za³amania trasy, pomiar
d³ugoœci i pomiar k¹tów zwrotu na
wierzcho³kach (które w praktyce wypa-
daj¹ w rzekach, lasach, czyli w miejs-
cach niedostêpnych), zosta³o zamie-
nione na profesjonalne podejœcie do za-
gadnienia. Trasa zosta³a zaprojektowa-
na na mapie rastrowej (wczeœniej
zeskanowanej i skalibrowanej), a wyty-
czenie jej przebiegu wykonano z osno-
wy realizacyjnej le¿¹cej "poza pasem
prac budowlanych" z pe³n¹ mo¿liwo-
œci¹ ci¹g³ego wznawiania w miarê rea-
lizacji kolejnych etapów budowy.

3. Projekt i tyczenie obiektu
kubaturowego

Dotychczasowe projektowanie ta-
kiego obiektu na mapie analogowej
(w naszych æwiczeniach by³y to mapy
papierowe) zosta³o zast¹pione proje-
ktowaniem na mapie rastrowej
i po³¹czone z projektowaniem trasy
drogowej przez spe³nienie pewnych ge-
ometrycznych za³o¿eñ dla obu tema-
tów.
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4. Wciêcie przestrzenne -
monitoring interwencyjny

obiektu zagro¿onego
katastrof¹ budowlan¹

Zadanie zosta³o wykonane bez
zmian w stosunku do dotychczasowej
praktyki, z tym ¿e zosta³o wzbogacone
o przyk³ad g³oœnej w swoim czasie ka-
tastrofy budowlanej w Warszawie przy
ul. Pu³awskiej, gdzie m.in. t¹ metod¹
monitorowano zachowanie siê s¹sia-
duj¹cej z miejscem katastrofy ist-
niej¹cej zabudowy. Ponadto zosta³a
omówiona korelacja tej metody z inn¹
(przedstawion¹ w temacie 5.).

5. Niwelacja precyzyjna -
monitoring interwencyjny

i planowany

Dotychczasowy pomiar odcinka
"tam" i "z powrotem" metod¹ niwelacji
precyzyjnej (specjalne niwelatory
i ³aty) zosta³ zamieniony na zadanie po-
legaj¹ce na wyznaczeniu osiadañ
obiektu kubaturowego. W wyniku po-
miarów i obliczeñ studenci wyznaczyli
zamarkowane (z góry wiêc znane) za

pomoc¹ palików osiadanie jednego
z akademików. Trzeba by³o widzieæ ich
dumne miny, kiedy po obliczeniach (na
komputerze) wykonanych pomiarów
oœwiadczyli, i¿ wyznaczyli przemiesz-
czenia z dok³adnoœci¹ (odchyleniem
standardowym) 0,2 mm. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e niezale¿nie od wykonanego
zadania pion techniczny naszej uczelni
z³o¿y³ dziekanowi wydzia³u prof. PRz
Szczepanowi Woliñskiemu propozycjê
badania osiadañ dobudowy do bud. P
i akademika “Alchemik”. Dziekan po-
par³ sprawê, a kierownik Katedry wyra-
zi³ zgodê. Tak wiêc od przysz³ego roku
studenci nie bêd¹ niczego markowaæ,
tylko powa¿nie realizowaæ jedno z pla-
nowanych zadañ.

6. Inwentaryzacja
powykonawcza

obiektu budowlanego

To æwiczenie na razie ma nazwê:
"aktualizacja mapy zasadniczej", a in-
strukcje geodezyjne rozró¿niaj¹ aktua-
lizacje okresowe i bie¿¹ce. Uwa¿am, ¿e
nie jest to poprawna nazwa. Pocz¹wszy

od prawa budowlanego uchwalonego
w 1974 r., zaistnia³ ustawowy obo-
wi¹zek inwentaryzacji powykonawczej
obiektów budowlanych wymagaj¹cych
pozwolenia na budowê. Nie tak dawno
kontrola NIK-u wykaza³a bardzo du¿e
zaniedbania w zakresie braku za³o¿o-
nych map zasadniczych w wielu gmi-
nach w kraju, nawet na terenach za-
budowanych, a tym samym braku wy-
konania inwentaryzacji powykonaw-
czych wszystkich obiektów budowla-
nych, zarówno naziemnych, jak i pod-
ziemnych. Likwidacja tych zaniedbañ
to zadanie trudne (g³ównie z powodu
obiektów zasypanych, co z kolei wi¹¿e
siê z ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹)
i bardzo kosztowne. Dlatego od czasu
do czasu niektóre terenowe w³adze sta-
raj¹ siê odrobiæ zaniedbania rêkami stu-
dentów i ich opiekunów, zwracaj¹c siê
z propozycj¹ "wspó³pracy" do niektó-
rych uczelni.

Wspomnia³em wczeœniej, ¿e reali-
zowane przez nas zadania wyczerpuj¹
w ok. 70% rozporz¹dzenie o czynno-
œciach geodezyjnych obowi¹zuj¹cych
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w budownictwie. Pozosta³e ok. 30% to
zagadnienia zwi¹zane z wewnêtrznymi
i zewnêtrznymi osnowami budowlano-
-monta¿owymi, niezbêdnymi niejedno-
krotnie do wyrafinowanego monta¿u
i jego kontroli poszczególnych elemen-
tów obiektu. Jako cz³owiek produkcji
dziwiê siê, ¿e zrezygnowano z tych za-
gadnieñ, które by³y kiedyœ omawiane
i praktykowane na IV BD.

Spójrzmy teraz na mapê rastro-
w¹ po raz pierwszy w historii Zak³adu
i obecnie Katedry Geodezji zastoso-
wan¹ do inwentaryzacji powykonaw-
czej obiektów budowlanych. Widzimy

zainwentaryzowany przez studentów
DS “Alchemik” oraz dobudowê budyn-
ku P. Znajduj¹ siê one na jednej war-
stwie elektronicznej jako obiekty
wektorowe mapy numerycznej. Razem
z map¹ rastrow¹ tworz¹ hybrydow¹ po-
staæ mapy elektronicznej (stosuje siê ta-
kie np. we Wroc³awiu). W dalszej
czêœci widnieje zaprojektowany na tle
mapy rastrowej, na osobnej warstwie
elektronicznej, prosty obiekt kubaturo-
wy z tras¹ drogow¹.

W tytule niniejszego tekstu u¿y³em
sentencji, ¿e "nowy zupe³nie rodzi siê
porz¹dek". Nie jestem jednak tego pe-

wien, to siê wkrótce oka¿e. Bêdziemy
o tym porz¹dku dyskutowaæ na zebra-
niach Katedry. Realizacja zadañ w no-
wym ujêciu to bardzo du¿y wysi³ek
(œrednio ok. 6 godzin dziennie) ze stro-
ny opiekuna. Kiedy pokazywa³em ope-
raty na konferencji w Rogowie,
mówi¹c, ¿e na ca³oœæ mieliœmy 10 dni
roboczych (z pobraniem i zdaniem
sprzêtu w magazynie oraz zalicze-
niem), ogl¹daj¹cy krêcili g³owami. Ale
z jakich æwiczeñ mo¿na tutaj zrezygno-
waæ?

Jerzy Gajdek

Nasz dom to miejsce, do którego za-
wsze wracamy, w którym mieszkamy,
spotykamy siê z rodzin¹, przyjació³mi,
odpoczywamy b¹dŸ pracujemy. Tak jak
nie chcemy jeŸdziæ samochodem bez
ABS, poduszek powietrznych, central-
nego zamka, tak jak korzystamy z kom-
puterów, Internetu i telefonów ko-
mórkowych, tak samo nasz dom pod¹¿a
za rozwojem techniki.

Jaki jest inteligentny dom?
Wszechobecne czujniki wyrêczaj¹

domowników w wielu sytuacjach. Gdy
wchodzimy do ciemnego domu, samo-
czynnie zapala siê œwiat³o - wystarczy
czujnik ruchu, którego próg zadzia³ania
ustawiony jest tak, ¿e nie zapala siê
w dzieñ. W pobli¿u okapu nad ku-
chenk¹ czujnik wilgoci uruchamia
wyci¹g kuchenny. Przy zbyt du¿ym
nas³onecznieniu czujnik natê¿enia
oœwietlenia spowoduje opuszczenie ro-
let. Czujnik wiatru zwinie markizy,
a czujnik st³uczenia szyby spowoduje
natychmiastowe opuszczenie wszys-
tkich rolet zewnêtrznych. Czujniki ru-
chu s³u¿¹ do w³¹czenia oœwietlenia lub
uruchomienia alarmu. Pilotem radio-
wym mo¿na otwieraæ bramê wjazdow¹
i gara¿, w³¹czaæ ozdobn¹ iluminacjê
w ogrodzie, uruchamiaæ ogrodow¹ fon-
tannê. W tym miejscu nale¿y nadmie-

niæ, ¿e fale radiowe maj¹ wiêkszy za-
siêg od podczerwieni, a poza tym prze-
nikaj¹ œciany.

Z kolei gdy wychodzimy z domu, po
przekrêceniu zamka zamykaj¹ siê role-
ty zewnêtrzne, obni¿a siê temperatura
w pokojach, wentylacja ustawia siê na
minimaln¹ moc, a niezgaszone oœwiet-
lenie samo siê wy³¹czy. W razie awarii
wodoci¹gowej system automatycznie
zamknie dop³yw wody i przeka¿e infor-
macjê na telefon komórkowy w³aœci-
ciela. Czujniki ruchu, podczerwieni
i ha³asu strzeg¹ ca³ego obejœcia domu.
Przez pod³¹czony do Internetu kompu-
ter mo¿na obejrzeæ w dowolnym
zak¹tku Ziemi, co widz¹ zamontowane
w domu czy ogrodzie kamery.

PrzejdŸmy jednak do podstaw na-
ukowo-technicznych inteligentnych
obiektów.

Mechatronika obejmuje trzy dyscy-
pliny: mechanikê, która daje urz¹dzenia
wykonawcze; elektrotechnikê, która
daje procesowe techniki obliczeniowe;
informatykê, która daje mo¿liwoœci
modelowania. Na tej bazie powstaj¹
urz¹dzenia mechatroniczne, które maj¹
proste charakterystyki, z regu³y dla
u¿ytkownika niezauwa¿alne, i mog¹
byæ wykorzystywane w komputero-
wych systemach sterowania. Wspó³-

czesna technika pozwala na wytworze-
nie takich urz¹dzeñ mechatronicznych
i ich wykorzystywanie m.in. w inteli-
gentnych budynkach.

Jeœli obiekt budowlany jest wyposa-
¿ony w ogrzewanie, klimatyzacjê,
wentylacjê, system alarmowy, stero-
wanie oœwietleniem, roletami, ¿aluzja-
mi, to wcale nie oznacza, ¿e jest inte-
ligentny w dos³ownym tego s³owa zna-
czeniu. Przez "inteligentny budynek"
nale¿y rozumieæ, i¿ wymienione pod-
systemy s¹ zintegrowane, tzn. ka¿dy
z podsystemów dysponuje informacj¹
i mo¿e siê komunikowaæ z pozosta³ymi
systemami.

Definicje inteligentnych budynków
s¹ ró¿norakie, i tak przyk³adowo jest to
budynek:
� skonstruowany tak, aby zapewniæ

u¿ytkownikowi komfort jakoœci
otoczenia, spe³niæ zdefiniowane
przez niego w³aœciwoœci funkcjona-
lne,

� umo¿liwiaj¹cy u¿ytkownikowi pra-
cê i ¿ycie w bezpieczeñstwie, kom-
forcie oraz efektywne wykorzysty-
wanie zasobów,

� dostarczaj¹cy produktywnego i efe-
ktywnego kosztowo œrodowiska
pracy oraz ¿ycia przez optymaliza-
cjê jego struktury, systemu, us³ug

INTELIGENTNE BUDYNKI -

ju¿ niedaleka przysz³oœæ!
INTELIGENTNE BUDYNKI -

ju¿ niedaleka przysz³oœæ!
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oraz zarz¹dzenia, przy zapewnieniu
w³aœciwych relacji pomiêdzy nimi,
a w szczególnoœci minimalizacji
kosztów eksploatacji.
Bardziej szczegó³ow¹ definicjê sto-

suje siê w wysoko rozwiniêtych krajach
azjatyckich (tzw. tygrysy gospodarcze
jak Japonia, Singapur) - inteligentny
budynek powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce
warunki:
� mieæ rozbudowany automatyczny

system monitorowania takich para-
metrów, jak: temperatura, wilgot-
noœæ, natê¿enie, oœwietlenie, bez-
pieczeñstwo, ochrona przeciwpo¿a-
rowa, odpornoœæ na trzêsienia ziemi
itp.

� mieæ odpowiednie us³ugi telekomu-
nikacyjne i infrastrukturê sieciow¹
umo¿liwiaj¹c¹ przesy³anie danych,

� byæ ekonomiczny i elastyczny,
³atwo konfigurowany ze wzglêdu na
ró¿norodnoœæ np. prac biurowych
oraz strategii biznesowych.
Systemy pomiarowe, steruj¹ce, dys-

trybucyjne i technologiczne w inteli-
gentnych budynkach cechuj¹ siê
rozleg³oœci¹ obszarow¹ i strukturaln¹.
Problemem staje siê komunikacja po-
miêdzy procesami lokalnymi zwi¹zana
z decentralizacj¹ systemów sterowania.
Mo¿liwoœæ optymalizacji sterowania,

odpornoœæ na zak³ócenia i niezawod-
noœæ uzyskano, ³¹cz¹c w uk³adzie stero-
wania inteligentny czujnik (sensor)
z inteligentnym uk³adem wykonaw-
czym (actuator), które mo¿na po³¹czyæ
wprost albo za poœrednictwem magi-
strali, pe³ni¹cej jednoczeœnie funkcjê li-
nii zasilaj¹cej w energiê elektryczn¹
uk³adów automatyki.

Nowoczesne systemy sterowania
w inteligentnych budynkach rozwijaj¹
siê w dwóch kierunkach. Pierwszy
wi¹¿e siê z zastosowaniem sterowni-
ków logicznych PLC, które pozwalaj¹
na realizacjê algorytmów od najprost-
szych po wykorzystuj¹ce elementy
sztucznej inteligencji. Drugi kierunek
jest oparty na urz¹dzeniach z wbudo-
wanymi, specjalizowanymi uk³adami
sterowania bazuj¹cymi na uk³adach mi-
krokontrolerów.

Zastosowanie w pomieszczeniach
czujników obecnoœci spowoduje opty-
malne funkcjonowanie klimatyzacji,
wentylacji czy ogrzewania. O okreœlo-
nej godzinie ca³y budynek przechodzi
w tryb "nocny". Przyk³adowo automa-
tyczne obni¿enie temperatury w pomie-
szczeniu po jego opuszczeniu o ka¿dy
1oC daje 7% oszczêdnoœci energii.

W salach konferencyjnych stosuje
siê tzw. scenariusze œwietlne. Na pilo-

cie mamy zdefiniowane poszczególne
scenariusze, np. prezentacja z projekto-
ra, wyk³ad, przezrocza, przerwa. W za-
le¿noœci od potrzeb, po wciœniêciu
odpowiedniego klawisza (np. prezenta-
cja z projektora) ¿aluzje siê zamykaj¹,
œwiat³o ogólne gaœnie, a zapala siê ewa-
kuacyjne, opuszcza siê ekran, zapala siê
dla prezentera œwiat³o punktowe itd.

Na zakoñczenie tego krótkiego szki-
cu na temat inteligentnych obiektów
budowlanych nale¿y stwierdziæ, ¿e
w budownictwie zarówno klasycznym,
jak i komunalnym (wodoci¹gi, oczysz-
czalnie œcieków, elektrociep³ownie)
coraz czêœciej mówi siê o nowym po-
dejœciu do projektowania okreœlonym
mianem technologii obiektów inteli-
gentnych.

Inteligentne budynki i ich nowator-
skie rozwi¹zania ju¿ wkrótce stan¹ siê
faktem, stan¹ siê norm¹. Nie ma co
uciekaæ przed nowoczesnoœci¹. Wiêk-
szoœæ z nas d¹¿y przecie¿ do mo¿liwo-
œci korzystania ze zdobyczy wspó³-
czesnej nauki.

Prawdziwe udogodnienie jest wów-
czas, gdy mo¿esz œwiadomie u¿ywaæ
wszystkiego, kiedykolwiek zechcesz
i gdziekolwiek jesteœ.

Janusz Rak

W strukturze ksiêgozbioru ka¿dej
biblioteki naukowej szczególne zna-
czenie ma dzia³ zbiorów specjalnych.
W uczelniach humanistycznych zbiory
specjalne to przewa¿nie rêkopisy, sta-
rodruki, grafika, ekslibrisy. W uczel-
niach o profilu technicznym jest ina-
czej. Trzon zbiorów specjalnych stano-
wi¹ wydawnictwa normalizacyjne, ka-
talogi techniczne (tzw. literatura fir-
mowa), wydawnictwa statystyczne, in-
formatory, przepisy, instrukcje obs³ugi
maszyn i urz¹dzeñ, aprobaty budowla-
ne, patenty itp. Najwiêksz¹ i najwa¿-
niejsz¹ pozycjê wœród zbiorów spe-
cjalnych stanowi¹ normy.

Co to jest norma? Najnowszy "Le-
ksykon naukowo-techniczny" podaje:

norma - powszechnie dostêpny przepis
bêd¹cy wynikiem normalizacji; zwykle
jest to dokument techniczno-prawny
okreœlaj¹cy jednoznacznie wymagania
jakoœciowe lub iloœciowe odnoœnie do
przedmiotu normy, a tak¿e zalecaj¹cy
ich przestrzeganie lub zobowi¹zuj¹cy
do ich przestrzegania1. A "Encyklope-
dia wspó³czesnego bibliotekarstwa pol-
skiego" przedstawia nastêpuj¹c¹
definicjê: norma - dokument okre-
œlaj¹cy wymagania jakoœciowe lub ilo-
œciowe poszczególnych wyrobów oraz
czynnoœci zwi¹zanych z ich wytwarza-
niem lub u¿ytkowaniem opracowane
w oparciu o rozwi¹zania sprawdzone
i uznane za najkorzystniejsze z punktu
widzenia nauki, techniki i praktyki2.

Norma charakteryzuje siê wiêc tym, ¿e
jest dokumentem powszechnie dostêp-
nym, maj¹cym powszechne zastosowa-
nie, zaakceptowanym przez instytucjê
normalizacyjn¹ i przyjêtym do dobro-
wolnego stosowania.

Obowi¹zuj¹ca przez ponad 40 lat
ustawa o normalizacji z 27 listopada
1961 r. (DzU nr 53, poz. 298) okreœla³a
trzy rodzaje norm:

1. polskie normy (PN) - ogólnopañ-
stwowe do stosowania na terenie ca³ego
kraju.

2. normy bran¿owe (BN) - przezna-
czone do stosowania w okreœlonej bran-
¿y, niezale¿nie od administracyjnego
podporz¹dkowania przedsiêbiorstw.

Jak to z norm¹ by³oJak to z norm¹ by³oJak to z norm¹ by³o
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3. normy zak³adowe (ZN) - przezna-
czone do stosowania w jednym lub
w kilku przedsiêbiorstwach.

Istniej¹cy w Polsce system central-
nego zarz¹dzania nadawa³ normom sta-
tus dokumentu do obowi¹zkowego
stosowania.

Z chwil¹ zmiany systemu gospodar-
czego w Polsce, a tak¿e zmiany przepi-
sów prawnych i handlowych oraz
w zwi¹zku z zamierzonym wejœciem
Polski do Unii Europejskiej - ustawa
normalizacyjna musia³a ulec daleko
id¹cej modyfikacji. Nowa ustawa o nor-
malizacji z 3 kwietnia 1993 (DzU nr 55,
poz. 251) g³osi³a, ¿e: jedynym doku-
mentem uznawanym za normê jest Pol-
ska Norma (PN), opracowana przez
Polski Komitet Normalizacyjny i prze-
znaczona do dobrowolnego stosowa-
nia . Wszelkie inne dokumenty
normalizacyjne, w tym normy bran¿o-
we (BN) i zak³adowe (ZN) znalaz³y siê
poza zasiêgiem ustawy, a tym samym
poza zainteresowaniem PKN. W œwiet-
le ustawy dokumenty te nie by³y nor-
mami, ale dokumentami technicznymi,
porz¹dkuj¹cymi wybrane zagadnienia
z danej bran¿y.

Normy bran¿owe (ok. 3 tys.) mia³y
zostaæ zast¹pione polskimi normami.
Planowano nawet optymistyczne za-
koñczenie tego procesu na 31 grudnia
1997 r., ale to siê nie uda³o. W tej sytua-
cji chocia¿ normy bran¿owe formalnie
nie istniej¹ - nadal pozostaj¹ normami,
a nie przepisami technicznymi, i nale¿y
je stosowaæ obowi¹zkowo, je¿eli
zarz¹dzenie odpowiedniego ministra
nie zdjê³o z nich obligatoryjnoœci.

Przygotowuj¹c siê na wejœcie Polski
do Unii Europejskiej, PKN musi m.in.
uzyskaæ cz³onkostwo europejskich or-
ganizacji normalizacyjnych CEN i CE-
NELEC, a tak¿e wprowadziæ do PN co
najmniej 80% norm europejskich oraz
zarz¹dziæ wycofanie krajowych doku-
mentów sprzecznych z norm¹ euro-
pejsk¹ (EN). ¯eby podo³aæ temu
ogromowi pracy, PKN, oprócz publiko-
wania t³umaczeñ takich norm oryginal-
nych, jak np.: PN-EN, PN-EN ISO,
PN-ISO, PN-IEC, PN-ISO/IEC,
PN-ETS, PN-CISPR, szykuje siê do
wydawania norm metod¹ ok³adkow¹
(zob. rysunek).

Planuje tak¿e wprowadzenie norm
w jêzyku orygina³u, tzw. metod¹ uzna-
nia. S¹ to normy potocznie nazywa-
ne normami uznaniowymi, dostêpne
w oryginalnej wersji jêzykowej, uznane
za normy polskie po og³oszeniu przez
PKN w "Normalizacji". Norma taka
jest drukowana na ¿¹danie klienta i mo-
¿e zostaæ wprowadzona drugi raz po
przet³umaczeniu na jêzyk polski.
Wprowadzenie norm w jêzyku orygi-
na³u mo¿e siê okazaæ niezwykle u¿yte-
czne, zw³aszcza tam, gdzie chodzi
o szybko rozwijaj¹ce siê dziedziny te-
chniki, np.: informatykê, telekomuni-
kacjê, technologie zaawansowane,
a u¿ytkownicy stanowi¹ w¹sk¹ grupê
specjalistów. Stosowanie normy w jê-
zyku orygina³u nie mo¿e byæ jednak au-
tomatyczne. Decyzja o jej stosowaniu
powinna byæ podjêta po dog³êbnej ana-
lizie i uzyskaniu konsensu wœród zain-
teresowanych.

Przewidziane do t³umaczenia na jê-
zyk polski s¹ normy dotycz¹ce ochrony
zdrowia, mienia, bezpieczeñstwa pracy
i ochrony œrodowiska. T³umaczenie po-
zosta³ych norm europejskich bêdzie
uwarunkowane ofert¹ finansowania
tych prac przez zainteresowane œrodo-
wiska. Normy w jêzyku orygina³u s¹ na
pewno szybciej dostêpne, ale te¿ wielo-
krotnie dro¿sze. I z tego wzglêdu nie s¹
ujête prenumerat¹. Trzeba je kupowaæ
osobno.

Z dniem 1 stycznia 2003 r., czyli od
chwili obowi¹zywania nowej ustawy
o normalizacji z 12 wrzeœnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 169 poz. 1386), polskie nor-
my korzystaj¹ z ochrony jak utwory li-
terackie, a wszelkie prawa maj¹tkowe
przys³uguj¹ PKN. Dlatego te¿ ¿adna
czêœæ wydawanych przez PKN Pol-

skich Norm nie mo¿e byæ powielana ani
rozpowszechniana za pomoc¹ urz¹dzeñ
elektronicznych, mechanicznych, ko-
piuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych -
bez pisemnej zgody Komitetu. Naru-
szenie praw PKN jest przestêpstwem
i podlega postêpowaniu karnemu
w myœl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokre-
wnych.

Biblioteka G³ówna PRz gromadzi
normy od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci.
Pocz¹tkowo wszystkie normy zarówno
bran¿owe, jak i polskie gromadzi³a
Czytelnia G³ówna. Z chwil¹ powstania
kolejnych dwóch czytelni: Wydzia³u
Chemicznego oraz Wydzia³u Budowni-
ctwa i In¿ynierii Œrodowiska, Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu za-
czê³y one równie¿ gromadziæ normy
zgodne z tematyk¹ wydzia³ów, na rzecz
których pracuj¹. Czytelnia G³ówna,
pe³ni¹ca funkcjê czytelni wydzia³owej
dla Wydzia³u Elektrotechniki i Infor-
matyki, gromadzi w tej chwili normy
tylko dla tej jednostki. Posiada tak¿e
normy bran¿owe. Obecnie wszystkie
trzy czytelnie maj¹ takie normy, jak:
PN, PN-EN, PN-EN ISO, PN-ETS,
PN-ETSI, PN-IEC, PN-ISO,
PN-CISPR. ¯adna z prenumerowanych
grup norm nie jest w tej chwili dublo-
wana, nie tyle ze wzglêdu na podzia³ te-
matyczny, ile ze wzglêdu na du¿y koszt
prenumeraty.

Po zmianach, jakie zasz³y w 1989 r.,
bardzo wiele polskich norm uleg³o dez-
aktualizacji, a na ich miejsce pojawi³y
siê normy dostosowane do wymagañ
Unii Europejskiej. W tej chwili to w³aœ-
nie tych norm przybywa w naszych
zbiorach najwiêcej. Zgodnie z ustaw¹

Ok³adka
PN

Ok³adka
PN

Strona
tytu³owa

PN

Oficjalna
wersja

wprowadzonej
normy

europejskiej
w jêzyku

angielskim

Krajowe
za³¹czniki

informacyjne
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o normalizacji z 12 wrzeœnia 2002 r.
normy powinny byæ powszechnie do-
stêpne. Realizuj¹c niniejszy zapis usta-
wy w naszych czytelniach, udostêpnia-
my normy nie tylko studentom i praco-
wnikom PRz, ale wszystkim zaintere-
sowanym. A ponadto, celem u³atwienia
dostêpu do informacji normalizacyjnej,
w menu na stronie domowej Biblioteki
G³ównej (http://prz.rzeszow.pl/bib-
lio/biblio.htm) mo¿na znaleŸæ link do
Informacji normalizacyjnej. Na stronie
tej znajduj¹ siê:
� wykaz norm zaprenumerowanych

na 2003 r. przez Bibliotekê G³ówn¹
PRz wg klasyfikacji ICS, infor-
muj¹cy, które grupy norm i przez
któr¹ czytelniê s¹ prenumerowane,

� adresy stron domowych PKN, a tak-
¿e miêdzynarodowych i europej-
skich organizacji normalizacyjnych,

� lista polskich czasopism normaliza-
cyjnych dostêpnych w czytelniach
biblioteki PRz,

� wykaz skrótów stosowanych w nor-
mach polskich i zagranicznych wraz
z rozwiniêciem ka¿dego skrótu lub
wyjaœnieniem jego znaczenia.
Politechnika Rzeszowska kszta³ci

przysz³ych pracowników wielu ró¿-
nych ga³êzi przemys³u, handlu, a tak¿e
przysz³ych pracowników nauki. Wszy-
scy oni musz¹ byæ œwiadomi zarówno
zmian, jakie zachodz¹ obecnie w nor-
malizacji, jak i ich kierunku. Czas nor-
malizacji narzucanej i finansowanej
przez pañstwo ju¿ min¹³. Obecnie
przedsiêbiorstwa, które chc¹ mieæ
wp³yw na kszta³towanie gospodarki,
musz¹ braæ udzia³ w pracach normali-
zacyjnych, by móc przeforsowaæ
w³asne rozwi¹zania czy pomys³y. Aby
sta³o siê to powszechnym zjawiskiem,

przysz³y pracownik ju¿ jako student po-
winien mieæ czêsty kontakt z norm¹,
umieæ korzystaæ z katalogu norm czy
poprawnie zapisaæ jej numer. Powinien
tak¿e zdawaæ sobie sprawê, ¿e w nor-
mach mo¿na znaleŸæ najnowsze wyniki
badañ i prac naukowych. Dziêki temu,
¿e gromadzimy normy od tak wielu lat
i o tak szerokiej tematyce, posiadamy
w tej chwili najwiêkszy ich zbiór
w ca³ym regionie. Jest to zbiór aktu-
alizowany i stale rosn¹cy, jeœli chodzi
o liczbê norm. Biblioteka G³ówna robi
wszystko, w miarê swoich mo¿liwoœci
finansowych, by zaspokoiæ oczekiwa-
nia czytelników, studentów zaœ przy-
zwyczaiæ do korzystania z norm, tak
aby ju¿ jako pracownicy zdawali sobie
sprawê, ¿e udzia³ ich przedsiêbiorstwa /
firmy w pracach normalizacyjnych na
w³asny koszt to w efekcie praca dla sie-
bie.

Ewa Byczkowska
Urszula Tobiasz

Tradycyjnie ju¿, z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, Sekcja ds. Socjalnych
i Bytowych zorganizowa³a, przy muzy-
ce, kawie i ciastku, spotkanie kierow-
nictwa Politechniki Rzeszowskiej
z by³ymi pracownikami naszej uczelni.

S¹ wœród nich zarówno nauczyciele
akademiccy, jak i pracownicy in¿ynie-
ryjno-techniczni, administracyjni i pra-
cownicy obs³ugi, przebywaj¹cy na
emeryturze lub korzystaj¹cy ze œwiad-
czeñ rentowych. Spotkania te s¹ nie tyl-
ko okazj¹ do odwiedzenia murów
uczelni. Nestorzy, którzy zostawili tu
wiele lat swojej pracy, interesuj¹ siê ¿y-
ciem uczelni, jej spo³ecznoœci¹, perspe-
ktywami rozwoju.

14 paŸdziernika 2003 r. rektor prof.
Tadeusz Markowski spotka³ siê w sali
Senatu z by³ymi nauczycielami akade-
mickimi i przekaza³ uczestnikom spot-
kania ¿yczenia oraz podziêkowania za
wiele lat pracy w uczelni. Zapozna³ ich
tak¿e z obecn¹ sytuacj¹ uczelni i odpo-

wiada³ na liczne pytania. W spotkaniu
wziê³o udzia³ 51 osób.

Natomiast 18 paŸdziernika 2003 r.
w gronie 372 osób odby³o siê w sto-
³ówce studenckiej doroczne spotkanie

by³ych pracowników in¿ynieryjno-te-
chnicznych, administracji i obs³ugi
z udzia³em prorektora ds. ogólnych
i wspó³pracy z zagranic¹ dra hab. in¿.
Andrzeja Sobkowiaka, prof. PRz, oraz

Spotkania
z by³ymi pracownikami PRzz by³ymi pracownikami PRz

Spotkanie z by³ymi nauczycielami akademickimi.
Fot. M. Misiakiewicz
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przedstawicieli zwi¹zków zawodo-
wych.

Spotkanie uatrakcyjni³ wystêp Ze-
spo³u Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny".

W imieniu emerytów i rencistów za
zorganizowanie udanego spotkania
i pamiêæ podziêkowa³ pan Stanis³aw
Sitek.

Spotkania te s¹ niew¹tpliwie okazj¹
do poinformowania by³ych pracowni-
ków o formach korzystania z Zak³ado-
wego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych,
którego cz¹stkê otrzymali w³aœnie
w czasie wymienionych spotkañ. Za
rok znów siê spotkaj¹.

W³odzimierz Ptak

Spotkanie z by³ymi pracownikami in¿ynieryjno-technicznymi, administracji i ob-
s³ugi.

Fot. M. Misiakiewicz
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Prezydent Rze-
szowa, rektorzy
Politechniki Rze-
szowskiej, Uni-

wersytetu Rzeszowskiego oraz Wy¿szej
Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania podpisali
list otwarty, w którym zaapelowali o wziê-
cie udzia³u w referendum unijnym i g³oso-
wanie za przyst¹pieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej - poinformowa³a GW 4 czerwca
br. Uzna³em, ¿e to oczywiste, i¿ nale¿y ten
list podpisaæ. Nasze wejœcie do Unii ma
ogromne znaczenie dla m³odzie¿y. Otwo-
rzy siê przed nimi europejski rynek pra-
cy. S¹ tak¿e szanse na poprawê sytuacji
w szkolnictwie wy¿szym - powiedzia³ Ga-
zecie wyborczej rektor Politechniki Rze-
szowskiej. Pod listem podpisali siê tak¿e
przewodnicz¹cy samorz¹dów studenckich
tych trzech uczelni.

* * *
Konkurs og³oszony przez Politechnikê

Rzeszowsk¹ i Gazetê Wyborcz¹ na nazwê
nowego domu studenckiego zosta³ roz-
strzygniêty. Jury, w sk³ad którego weszli
przedstawiciele w³adz uczelni, studentów,
administracji miasteczka akademickiego
oraz Gazety, spoœród wielu nades³anych
propozycji wybra³o nazwê Alchemik. Au-
torka propozycji otrzyma³a w nagrodê ska-
ner ufundowany przez uczelniê, drukarkê
od firmy ZETO oraz kurs komputerowy
ufundowany przez firmê Artcom.

Informacjê na ten temat zamieœci³a Gaze-
ta Wyborcza w dniu 6 czerwca 2003 r.

* * *
5 czerwca 2003 r. w Klubie Studenckim

Plus odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Na-

gród Rektora. Nagrodzonych zosta³o
123 studentów wyró¿niaj¹cych siê w zakre-
sie dzia³alnoœci naukowej, kulturalnej, or-
ganizacyjnej i sportowej. Nagrody s¹ pre-
sti¿owe, bo wpisane do akt, ale i finanso-
we. Studenci otrzymywali od 100 do
500 z³ - czytamy w Gazecie Wyborczej
6 czerwca br.

Klamka zapad³a to tytu³ artyku³u, który
ukaza³ siê w Gazecie Wyborczej w dniu
6 czerwca br. Czytamy w nim o decyzji Mi-
nister Krystyny £ybackiej dotycz¹cej
wstrzymania naboru na studia magisterskie
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
PRz. Decyzja jest konsekwencj¹ negatyw-
nej oceny, jak¹ otrzyma³ kierunek od Pañ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia
ma trzy lata na naprawienie nieprawid³owo-
œci.

11 czerwca
2003 r. w obiek-
tach Politech-
niki Rzeszow-
skiej odby³o siê

I Podkarpackie Forum Innowacyjnoœci.
Jego ide¹ jest zainicjowanie procesu bu-
dowania Regionalnej Strategii Innowa-
cyjnoœci województwa podkarpackiego,
która powstawaæ bêdzie w ramach pro-
jektu celowego, dofinansowywanego
przez Ministerstwo Nauki i Informatyza-
cji oraz samorz¹d województwa podkar-
packiego - czytamy w Super Nowoœciach
12 czerwca br. Strategia opracowywana bê-
dzie przez konsorcjum wykonawców, któ-

rego liderem jest Politechnika Rzeszowska,
a cz³onkami: Uniwersytet Rzeszowski,
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania,
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR
w Mielcu oraz Rzeszowska Agencja Roz-
woju Regionalnego.

Informacje na ten temat zamieœci³ tak¿e
Dziennik Polski.

* * *
Wspania³y prezent sprawili studenci-

-sportowcy Politechniki Rzeszowskiej na
jubileusz 40-lecia Klubu Uczelnianego
AZS i jednoczeœnie sportu akademickie-
go na Podkarpaciu w ogóle swoim w³a-
dzom i opiekunom (...). Jakby dla uczcze-
nia tego faktu tradycyjne, coroczne
wspó³zawodnictwo sportowe szkó³ wy¿-
szych woj. podkarpackiego - edycji
2002/2003 - zdecydowanie wygra³a Poli-
technika Rzeszowska, detronizuj¹c eta-
towego jak dotychczas mistrza - Uniwer-
sytet Rzeszowski - donosi³y Super Nowo-
œci 25 czerwca 2003 r.

* * *
7 lipca br. na Wydziale Chemicznym PRz

po raz pierwszy odby³y siê obrony prac dy-
plomowych w jêzyku angielskim. Mo¿liwe
to by³o dziêki wspó³pracy z Wydzia³em In-
¿ynierii Chemicznej Uniwersytetu w Mag-
deburgu. Od kilku lat wyró¿niaj¹cy siê stu-
denci, którzy dobrze znaj¹ jêzyk obcy, maj¹
szansê na udzia³ w badaniach prowadzo-
nych w Niemczech. Uniwersytet w Magde-
burgu ma o wiele wiêksze mo¿liwoœci za-
równo finansowe, jak i sprzêtowe. Studenci
ponadto dostaj¹ listy zaœwiadczaj¹ce, ¿e
znaj¹ jêzyk oraz prowadzili badania nauko-
we za granic¹, co zwiêksza ich szanse na
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znalezienie dobrej pracy - czytamy w Super
Nowoœciach 9 lipca br. oraz Gazecie Wy-
borczej 8 lipca br.

* * *
Narastaj¹ca fala kradzie¿y zmusi³a

w³adze uczelni do podjêcia dzia³añ w celu
poprawienia zabezpieczeñ stosowanych
w akademickich pokojach. Jest ju¿ wstêp-
ny projekt zainstalowania w newralgicz-
nych punktach naszego miasteczka aka-
demickiego specjalnych kamer. Obser-
wowane bêd¹ zarówno wejœcia do akade-
mików, jak i g³ówne œcie¿ki. Ponadto pla-
nujemy zatrudniæ profesjonaln¹ firmê
ochroniarsk¹ - powiedzia³ Super Nowoœ-
ciom prorektor ds. nauczania w dniu 6 sier-
pnia 2003 r.

Pokazy do-
œwiadczeñ z fizy-
ki dla kandyda-
tów na studia,

uczniów szkó³ œrednich i studentów po raz
pi¹ty zorganizowa³o Polskie Towarzystwo
Fizyczne oraz Katedra Fizyki Politechniki
Rzeszowskiej. Pracownicy naukowi rze-
szowskich i lubelskich uczelni prezentowa-
li w tym roku æwiczenia z dynamiki, elek-
tromagnetyzmu, optyki i laserów.

Informacje na ten temat zamieœci³y No-
winy i Gazeta Wyborcza w dniu 10 czerwca
2003 r.

* * *
Samorz¹d Studencki Politechniki Rze-

szowskiej po raz kolejny prowadzi akcjê
"Pokój dla ¿aka", której celem jest groma-
dzenie ofert od osób chc¹cych wynaj¹æ po-
kój lub ca³e mieszkanie, a nastêpnie przeka-
zywanie ich zainteresowanym studentom.
Pomoc w znalezieniu lokum jest bezp³atna;
z poœrednictwa mog¹ korzystaæ studenci
wszystkich rzeszowskich uczelni. Aby wy-

braæ lokum, student musi osobiœcie
zg³osiæ siê do Biura Samorz¹du przy ul.
Akademickiej 1, które czynne jest od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godz. 9-15 (tel.
865-13-57). Akcja potrwa do koñca wrze-
œnia - czytamy w Nowinach 12 sierpnia
2003 r.

O inicjatywie Samorz¹du informowa³y
równie¿ Super Nowoœci i Gazeta Wybor-
cza.

S t u d e n c i
z Ko³a Nauko-
wego Finan-

sów i Zarz¹dzania Politechniki Rzeszow-
skiej zajêli trzecie miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Zarz¹dzania i Przedsiê-
biorczoœci zorganizowanym w £odzi. Ry-
walizacja przebiegaj¹ca w trzech eta-
pach polega³a na rozwi¹zywaniu przy-
k³adowych problemów, które mog¹ wy-
st¹piæ podczas zarz¹dzania przedsiê-
biorstwem. Studenci musieli siê wykazaæ
wiedz¹, w jaki sposób uruchomiæ now¹
us³ugê, jak wejœæ na rynek z nowym pro-
duktem oraz w jaki sposób prowadziæ ne-
gocjacje - czytamy w Dzienniku Polskim
w dniu 14 czerwca 2003 r.

Informacje na ten temat zamieœci³y rów-
nie¿ Nowiny i Gazeta Wyborcza.

* * *
17 czerwca br. Dziennik Polski br. zamie-

œci³ artyku³ poœwiêcony inauguracji dzia³al-
noœci Akademickiej Telewizji Centrum.
Jest to druga w Polsce telewizja akade-
micka, natomiast pierwsza dzia³aj¹ca na
podstawie koncesji Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji. Na razie swoim zasiêgiem
obejmuje miasteczko akademickie PRz, do-
celowo twórcy planuj¹ emitowanie progra-
mu w ca³ym Rzeszowie. Telewizja wyposa-
¿ona jest w profesjonalny sprzêt pozwa-

laj¹cy zarówno na montowanie materia³ów
dziennikarskich oraz programów telewizyj-
nych, jak i nadawanie na ¿ywo. Stawiamy
na rozrywkê, edukacjê i kulturê. Pro-
gram przygotowywany jest z myœl¹ o stu-
dentach i pracownikach Politechniki i do
nich kierowany - podkreœla redaktor na-
czelny Akademickiej Telewizji Centrum.

Podobn¹ informacjê opublikowa³a Gaze-
ta Wyborcza.

W Aero-
klubach nr
7/2003 opu-

blikowany zosta³ artyku³ na temat uroczy-
stoœci ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej
rekordowy lot Tadeusza Góry, który 18
maja 1938 roku pokona³ rekordow¹ od-
leg³oœæ 577,8 km z Bezmiechowej pod Wil-
no. Podczas uroczystoœci, która mia³a miej-
sce 23 maja br. na terenie Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego w Bezmiechowej,
pe³ni¹cy honory gospodarza rektor Poli-
techniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz
Markowski przedstawi³ zarys historii
bezmiechowskiej akademii szybowcowej
i plany jej wspó³czesnego rozwoju oraz
podkreœli³ zas³ugi Tadeusza Góry
w rozs³awieniu polskiego szybownictwa,
a nastêpnie uhonorowa³ znakomitego
szybownika medalem 50-lecia szkolnic-
twa technicznego na RzeszowszczyŸnie.
Tadeusz Góra zrewan¿owa³ siê przeka-
zaniem repliki swego Medalu Lilientha-
la, wyra¿aj¹c ¿yczenie, aby by³ to za-
cz¹tek zbiorów sali tradycji Akademic-
kiego Oœrodka Szybowcowego na górze
S³onne - czytamy w Aeroklubach.

Informacje nt. uroczystoœci zamieœci³y
równie¿ Gazeta Wyborcza i Super Nowo-
œci.

Opracowa³a
Iwona Œlêzak-G³adzik

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

Wyst¹pienie przewodnicz¹cego Samorz¹du Studenckiego
Politechniki Rzeszowskiej - Roberta PRUSA

na inauguracji roku akademickiego 2003/2004

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie, Szanowni Goœcie,
Kole¿anki i Koledzy,
Studenci Politechniki Rzeszowskiej!

W imieniu Samorz¹du Studentów ser-
decznie witam na inauguracji nowego roku
akademickiego w Politechnice Rzeszo-
wskiej.

Szczególne s³owa powitania kierujê
do studentów I roku. Dla wielu z was bêdzie
to rok wytê¿onej pracy, której celem jest
osi¹gniêcie wykszta³cenia pozwalaj¹cego
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na patrzenie w przysz³oœæ z nadziej¹ zarów-
no w ¿yciu zawodowym, jak i prywatnym.
Politechnika Rzeszowska jest uczelni¹
du¿¹ i siln¹, pozwalaj¹c¹ nam studentom
z wiar¹, ufnoœci¹ i optymizmem patrzeæ
w przysz³oœæ. Jestem dumny, ¿e jako jeden
z wielu mogê nale¿eæ do tej wielkiej rodzi-
ny, jak¹ tworzy nasza uczelnia.

Podejmuj¹c tutaj studia, jesteœcie
w tym szczêœliwym po³o¿eniu, ¿e macie
przed sob¹ nieograniczon¹ mo¿liwoœæ roz-
woju swoich umiejêtnoœci, w zale¿noœci od
osobistego talentu, pracowitoœci i zaanga-
¿owania. Nauka nie ma granic - wszyscy
z was nosz¹ w sobie ogromny potencja³,
umo¿liwiaj¹cy rozszerzenie granic pozna-
nia, jakie s¹ przypisane wspó³czesnemu po-
ziomowi wiedzy. Potraktujcie studiowanie
jako punkt wyjœcia do rozwijania w³asnych
inicjatyw, wprowadzania innowacji, opra-
cowywania nowych technologii i wynalaz-
ków. ¯yczê wam nade wszystko rozs¹dne-
go godzenia praw m³odoœci z wynikami
w nauce, a tym samym z inwestowaniem
we w³asne kwalifikacje; abyœcie przez rze-
telne zdobywanie wiedzy budowali przy-
sz³oœæ naszego kraju.

Jako student V roku i przewodnicz¹cy
Samorz¹du Studentów zdoby³em ju¿ pew-
ne doœwiadczenia i kilkoma z nich teraz
chcia³bym siê z Wami podzieliæ.

Lata studiów to najlepszy czas uczenia
siê samodzielnoœci i wspó³decydowania
o wszystkich aspektach naszego ¿ycia.
Z doœwiadczenia wiem, ¿e na pocz¹tku stu-
diów trudno przypuszczaæ, jaki mo¿emy
mieæ wp³yw na uczelniê, w której studiuje-
my. Jednak po krótkim przystosowaniu siê
do nowych warunków nale¿y œmia³o rozej-
rzeæ siê, co by mo¿na zmieniæ na lepsze
i gdzie popróbowaæ swoich si³. W pojedyn-
kê niewiele mo¿na zdzia³aæ - o wiele lepiej
wst¹piæ do jednej z wielu na naszej uczelni
organizacji studenckich lub zebraæ g³osy
poparcia wœród znajomych i wystartowaæ
w wyborach do Samorz¹du Studentów.
Przedstawiciele studentów obecni s¹ bo-
wiem na prawie ka¿dym spotkaniu do-
tycz¹cym spraw studenckich. Nasi przed-
stawiciele zasiadaj¹ w komisjach dydakty-
cznych, Radach Wydzia³ów, Senacie, a tak-
¿e we w³adzach statutowych Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

To my, studenci, rozdzielamy œrodki na
pomoc materialn¹, dzielimy miejsca w do-
mach studenckich, wspó³decydujemy o ich
remontach i cenach, opiniujemy programy
studiów - maj¹c w wielu sprawach g³os
równorzêdny profesorom.

Tak wiele ró¿norodnych problemów,
w rozwi¹zywaniu których uczestniczy Sa-
morz¹d Studencki, pozwala na zdobycie
doœwiadczeñ i umiejêtnoœci - dodatkowych
atutów w walce o pracê, których nie zaofe-
ruje nam ¿aden kierunek kszta³cenia.

Choæ praca w takiej organizacji
poch³ania mnóstwo czasu, to jest to ciekawe
hobby. Robimy to, by móc siê rozwijaæ,
mieæ wp³yw na to, co nas dotyczy, uczestni-
czyæ w rozwoju naszej Alma Mater i z dum¹
mówiæ: "Jestem studentem Politechniki
Rzeszowskiej". Naszym zadaniem jest, by
tej szansy nie zaprzepaœciæ.

Koñcz¹c, ¿yczê wszystkim, aby nowy
rok akademicki przyniós³ jak najlepsze wy-
niki w nauce, pracodawcom zadowolenia
z pracy absolwentów naszej uczelni, a na-
uczycielom akademickim wielu sukcesów
zarówno na polu naukowym, jak i w pracy
z m³odzie¿¹. Dziêkujê.

Próba odpowiedzi na te i podobne
pytania zosta³a podjêta na "Studenc-
kich Warsztatach Autoprezentacji" zor-
ganizowanych przez Studenckie Ko³o
Naukowe Reklamy w dniach 9 - 11 pa-
Ÿdziernika 2003 r w Solinie.

Zajêcia prowadzone by³y wed³ug
trzech bloków tematycznych. Ponadto
dodatkowych, praktycznych wskazó-
wek udzieli³ nam pan Jaromir Rajzer
z Agencji Reklamowej "Certus".

Z dokumentami aplikacyjnymi (CV,
list motywacyjny) i sposobem ich przy-
gotowania zapozna³ nas dr Jakub Dasz-
kiewicz - opiekun naszego ko³a. Wy-
dawa³oby siê, ¿e ka¿dy wie, jak takie
dokumenty powinny wygl¹daæ, czy

jednak jest to prawda? Okazuje siê, ¿e
nie. Wiêkszoœæ listów motywacyjnych,
jakie trafiaj¹ do polskich mened¿erów,
to powielane standardowe wzory,
w których wystêpuj¹ te same zwroty
i formu³y o "mo¿liwoœci rozwoju",

"wyzwaniu" i "potrzebie aktywnoœci".
Jak wynika z relacji pana Jaromira Raj-
zera, mniej wiêcej po³owa Polaków
szukaj¹cych pracy wyrobi³a w sobie na-
wyk automatycznego odpowiadania
œlepo na ka¿de og³oszenie o pracê, a co
gorsza - bezmyœlnie kopiuje gotowe
wzory dokumentów. A przecie¿ te listy
czytaj¹ zawodowcy wyczuleni na "pro-
dukcjê masow¹". Oryginalnoœæ czêsto
decyduje o propozycji rozmowy kwali-
fikacyjnej. Pan Jaromir Rajzer opowie-
dzia³ o wymaganiach stawianych przez
pracodawcê w czasie procesu rekruta-
cji, przedstawi³ kilka ciekawych przy-
k³adów osób, którym powiod³o siê na
rozmowie kwalifikacyjnej.

Jak skutecznie szukaæ pracy? Co zwiêksza nasze szanse w zdobyciu pracy?
Czego powinniœmy unikaæ? Jakie s¹ oczekiwania pracodawcy?
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O komunikacji werbalnej i niewer-
balnej oraz o autoprezentacji podczas
rozmowy kwalifikacyjnej opowiada³a
dr Hanna Sommer. Ka¿dy z uczestni-
ków mia³ mo¿liwoœæ sprawdzenia sie-
bie podczas zaaran¿owanej i filmo-
wanej rozmowy kwalifikacyjnej.
Wspólna analiza tych nagrañ ujawni³a
najczêœciej pope³niane b³êdy i niedo-
ci¹gniêcia, stwarzaj¹c nam szansê uni-
kniêcia ich w przysz³oœci.

Warsztaty z technik negocjacji i kul-
tury osobistej, przeprowadzone pod
czujnym okiem prof. dr. hab. Andrzeja
Gierasimczuka, tworzy³y trzeci blok te-
matyczny. Dziêki nim uœwiadomiliœmy
sobie wagê naszego zachowania w po-
wodzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
i wszelkich kontaktach miêdzyludz-
kich. Czêsto przecie¿ to, jak jesteœmy
przez rozmówcê odbierani, jest równie
wa¿ne jak si³a argumentów.

Znajomoœæ poruszanych na war-
sztatach zagadnieñ staje siê konieczno-
œci¹, poniewa¿ umo¿liwia unikanie
b³êdów podczas przygotowania i samej
rozmowy kwalifikacyjnej. Najczêœciej
pope³niane b³êdy, wytkniête równie¿
przez pana Rajzera, to: brak odpowied-
niego przygotowania siê - pozyskania
niezbêdnych informacji o firmie, spóŸ-
nianie siê (15 - 30 minut to raczej norma
ni¿ wyj¹tek), brak pewnoœci siebie,

sprecyzowanych oczekiwañ, zbyt wy-
górowane ambicje b¹dŸ ich zupe³ny
brak, czêsto tak¿e - niechlujny wygl¹d.

Co da³y nam warsztaty? Oprócz
wiedzy praktycznej uœwiadomi³y nam,
¿e wobec trudnej sytuacji na rynku pra-
cy i olbrzymiej konkurencji w stara-
niach o posadê najwa¿niejsza jest
umiejêtnoœæ wyró¿nienia siê z t³umu.
Tak wiêc warto zapamiêtaæ, i¿ umiejêt-
ne wypromowanie samego siebie jest
najlepsz¹ drog¹ ku wymarzonej pracy.

Cz³onkowie SKNR dziêkuj¹ swoje-
mu opiekunowi dr. Jakubowi Daszkie-
wiczowi za pomoc w zorganizowaniu
"Studenckich Warsztatów Autoprezen-
tacji". Serdeczne podziêkowania kieru-
jemy równie¿ do prof. dr. hab. Andrzeja
Gierasimczuka, dr Hanny Sommer oraz
pana Jaromira Rajzera za wsparcie oraz
poœwiêcony nam czas.

Marcin WoŸny
Agnieszka Wójcik

W czasie zajêæ.
Fot. w³asna

W œrodowy wieczór ju¿ od godziny
19.30 pierwsi m³odzi ludzie zaczêli
przybywaæ do Akademii. Czêœæ z nich
od razu powêdrowa³a do baru po grati-
sowe piwo, wliczone w cenê biletu.
Wielu z nich nie mog³o siê doczekaæ
koncertu. Przyby³o blisko 1000 osób.

Punktualnie o 21 na scenê Akademii
wyszli muzycy zespo³u "Ira" z woka-
list¹ Arturem Gadowskim na czele.

By³am ciekawa jak przebiegnie wystêp
grupy, która nie by³a mi obojêtna, choæ
zna³am j¹ tylko ze szklanego ekranu.
Medialna postaæ od razu nawi¹za³a do-
skona³y kontakt z publicznoœci¹, ema-
nuj¹c niezwyk³¹ bezpoœrednioœci¹
i prostolinijnoœci¹. S³owa pierwszego
utworu "Masz si³ê, masz wiarê…" po-
rwa³y do szalonej zabawy rzeszê zgro-
madzonych. Najwiêksi fani zespo³u

i amatorzy zabawy na ca³ego t³umnie
zgromadzili siê pod sam¹ scen¹, gdzie
w trakcie koncertu panowa³a wyj¹tko-
wa atmosfera. Inni studenci woleli ob-
serwowaæ wystêp "Iry" z wiêkszej od-
leg³oœci, skupiaj¹c siê bardziej na
rewelacyjnym g³osie wokalisty. Wyra-
zistoœæ, charakterystyczna chrypka,
mocne, zdecydowane brzmienie to
g³ówne cechy wokalne lidera zespo³u.

Akademickie otrzêsiny
22 paŸdziernika odby³y siê otrzêsiny studentów I roku Politechniki Rzeszowskiej, które zainaugurowa³y nowy rok

akademicki. Tradycyjnie impreza mia³a miejsce w rzeszowskiej Akademii. Wielu studentów, szczególnie tych no-
wych, czeka³o na ni¹ z wielk¹ niecierpliwoœci¹, zw³aszcza ¿e przewidziano wiele atrakcji - najwa¿niejsz¹ mia³ byæ kon-
cert legendarnego zespo³u "Ira".



Nr 10-11(118-119)–PAZDZIERNIK-LISTOPAD 2003 33
,

Ci, którzy podobnie jak ja, s³yszeli ze-
spó³ na ¿ywo po raz pierwszy, byli bar-
dzo mile zaskoczeni, bo rzeczywiœcie
wykonanie utworów w trybie "live" ni-
czym nie ró¿ni siê od jakoœci ich studyj-
nych wykonañ. A to z pewnoœci¹
œwiadczy o du¿ym kunszcie wokalnym
i muzycznym. Jednak prze¿yæ, jakich

doznaje siê na koncercie, s³uchaj¹c dy-
namicznie wykonywanych przez Artu-
ra Gadowskiego utworów i obcuj¹c z t¹
niezwyk³¹ grup¹ bezpoœrednio, nie
mo¿na porównaæ z niczym innym.

"Ira" to zespó³, który rozpocz¹³ sw¹
karierê ju¿ w 1987 roku w Radomiu.
Rok póŸniej nast¹pi³y pierwsze profe-
sjonalne nagrania w studiu Polskiego
Radia Kielce. Zespó³ wyda³ kilka p³yt
(m.in. "Ira", "Mój dom", "Live", "Zna-
miê", "Ogrody"). Sukcesem cieszy³y
siê tak¿e dwa solowe kr¹¿ki Artura Ga-
dowskiego, lidera zespo³u.

Wracaj¹c do naszych otrzêsin…
Kiedy koncert dobiega³ koñca i muzycy
zeszli ze sceny, rozbawiona publicz-
noœæ gor¹cymi okrzykami i mocnym
skandowaniem próbowa³a jeszcze raz
przywo³aæ "Irê". Si³a g³osu i wysoka te-
mperatura, jaka panowa³a na sali, tym
razem wygra³a! Zespó³ ponownie poja-
wi³ siê na scenie i studenci mogli dalej
upajaæ siê szalon¹ zabaw¹, s³uchaj¹c
znanych utworów. Niestety, tu¿ po go-
dzinie 23 nadszed³ koniec koncertu. Nie
pomog³y wo³ania publiki. Rzeczywi-
stoœæ by³a bezlitosna… Nagle za-
brzmia³a muzyka, która poprawi³a
humor rozczarowanych fanów, którzy
najchêtniej zatrzymaliby "Irê" do same-
go rana. Dynamiczne rytmy porwa³y do
zabawy niemal ka¿dego.

Godzinê póŸniej nadszed³ czas na
konkursy, prowadzone przez przedsta-
wiciela samorz¹du studenckiego. Do
pierwszego z nich wybrano jednego
mê¿czyznê, który mia³ pe³niæ rolê nie-
ruchomej rury, oraz piêæ sympatycz-
nych studentek, których zadaniem by³o
jak najlepiej zatañczyæ przy rurze.
Zmagania dziewcz¹t wywo³a³y praw-
dziwe emocje, szczególnie wœród mê-
skiej czêœci publicznoœci. Wreszcie
nadszed³ czas na nagrody. Laureatka
wygra³a nielada gratkê - kurs prawa jaz-
dy w rzeszowskim "Patrolu". Pozosta³e
uczestniczki komplety kosmetyków od
sponsora imprezy. W kolejnym kon-
kursie uda³o mi siê wzi¹æ udzia³. Tym

razem na scenie prezentowa³y siê dwie
dru¿yny - piêæ studentek kontra piêciu
mê¿czyzn. Ka¿da z nich dosta³a d³ugi
sznurek, który trzeba by³o najpierw
rozpl¹taæ. Nastêpnie musieliœmy prze-
ci¹gn¹æ na czas sznurek przez ka¿d¹
nogawkê spodni, tak by ca³a dru¿yna
by³a nim po³¹czona. Oczywiœcie, lep-
sze okaza³y siê kobiety! Na sali posy-
pa³y siê gromkie brawa, które zni-
welowa³y ¿al z powodu symbolicznych
nagród.

Gdy konkursowe emocje trochê
opad³y, rozpoczê³a siê trwaj¹ca do
bia³ego rana impreza, przy najlepszej

Tym niezyk³ym o³ówkiem dokonywano
aktu pasowania na studenta PRz.

Fot. S. £agowski

Niezwyk³y koncert, szalona zabawa.
Fot. S. £agowski

W otwarciu imprezy uczestniczy³ te¿
prorektor ds. nauczania dr hab. in¿.
J. Potencki, prof. PRz.

Fot. S. £agowski
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Sezon jeŸdziecki rozpocz¹³em z oœ-
mioma koñmi, z którymi trenowa³em
po kilka godzin dziennie. W sporcie jeŸ-
dzieckim najwa¿niejsze jest stworzenie
jak najlepszej pary: jeŸdziec-koñ. Jest
to osobliwe po³¹czenie dwóch organiz-
mów, które musz¹ umieæ porozumie-
waæ siê najlepiej, jak to tylko mo¿liwe,
celem uzyskania sukcesu sportowego.
W wyniku d³ugotrwa³ego treningu
tworz¹ parê. Wytwarza siê miêdzy nimi
niæ porozumienia, polegania na sobie
i poniek¹d zawierzenia - nieodzownego
na zawodach - gdy czêsto powstaj¹
trudne, nietypowe w szkoleniu sytua-
cje. Ka¿dy koñ jest inny i wymaga in-
nych æwiczeñ, krótszego lub d³u¿szego
czasu treningu, jest indywidualnoœci¹.

Najwiêcej nadziei wi¹za³em z dzie-
siêcioletnim wa³achem rasy holsztyñ-
skiej o imieniu Koktajl. Niestety, nie
potrafiliœmy "wejœæ w jego wnêtrze"
i ca³a praca zimowa, a tak¿e wiosenna
posz³a na marne. Podobnie jest
z wa³achem Ghostbuster, równie¿ dzie-
siêcioletnim koniem, tym razem rasy
hanowerskiej, o bardzo du¿ej potêdze
skoku. W sierpniu br. na zawodach
w Tub¹dzinie pokona³ wysokoœæ 185
cm i zaj¹³ 3. miejsce, ale parcoursy kla-
sy CC-1 (140 cm) pokonuje z 1-2 zrzut-
kami, a to za s³aby wynik na zawodach
miêdzynarodowych, aby zwyciê¿yæ.
Najlepsze okaza³y siê konie, z którymi
pracujê ju¿ drugi rok: oœmioletnia klacz
Ganini oraz ogier Galileus rasy austria-
ckiej.

W maju 2003 r., jako jedyny Polak,
uczestniczy³em na turnieju w Sachen-
dorfie w Austrii. Zawody odbywa³y siê
w bardzo silnej obsadzie. Startowali uz-
nani jeŸdŸcy z ca³ej Europy. Kilka razy
by³em w dekoracji, a ww. konie skaka³y
œwietnie. Bezpoœrednio po powrocie do
kraju we Wroc³awiu podczas eliminacji
Pucharu Œwiata wygra³em konkurs

CC-1 (140 cm). Nastêpnie uczestni-
czy³em w CSIO Poznañ (miêdzynaro-
dowe zawody oficjalne w skokach)
i CSI-A w Sopocie (miêdzynarodowe
zawody w skokach). Odnotowa³em tam
bardzo udane starty, przy odrobinie
szczêœcia spowodowa³oby to kilka wy-
granych konkursów. W lipcu jako re-
prezentant kraju startowa³em na eli-
minacjach pucharu œwiata w Rydze
(£otwa) i Wilnie (Litwa).

W czerwcu br. otrzyma³em od spon-
sora dobrze zapowiadaj¹c¹ siê hano-
wersk¹ klacz Laurette, której ro-
dzeñstwo bardzo dobrze prezentuje siê
na zawodach wysokiej rangi w zachod-
niej Europie. Uwa¿am, ¿e tylko z tego
typu koñmi mo¿na po kilku (4-7) prze-
pracowanych latach mieæ szansê na naj-
wiêksz¹ satysfakcjê.

Sierpieñ by³ miesi¹cem, który prze-
znaczy³em na starty w zawodach regio-
nalnych, aby móc pracowaæ ze swoimi
"przysz³oœciowymi" m³odymi koñmi

na niedu¿ych parcoursach m.in. w Le-
sku, w bardzo dobrze zorganizowanej
imprezie jeŸdzieckiej, na której zdo-
by³em Grand Prix Bieszczadów.

Obecnie poszukujemy ogiera za gra-
nicami naszego kraju (w Polsce nie jest
tak dobrze rozwiniêta hodowla koni
sportowych-skoczków), w najbardziej
uznanych stajniach na œwiecie, gdzie
spodziewamy siê wybraæ konia z naj-
lepszym rodowodem. Po trzech latach
pracy taki koñ powinien byæ znacznie
lepszy od Holz-Sport Agresji, na której
odnios³em najwiêksze sukcesy minio-
nych lat. Byæ mo¿e pozwoli mi on
wygrywaæ najtrudniejsze turnieje
w Europie.

Bardzo dziêkujê w³adzom Politech-
niki Rzeszowskiej za umo¿liwienie mi
pogodzenia studiów (wyra¿enie zgody
na indywidualny tok studiów) z tym
piêknym i wymagaj¹cym wielkiego za-
anga¿owania sportem jeŸdzieckim.

S³awek o sobie

S³awomir Uchwat - student III roku Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu PRz -
startuje w barwach JeŸdzieckiego Klubu Sportowego "Pogórze" AZS Politech-
niki Rzeszowskiej. Sport jeŸdziecki uprawia z wielkim powodzeniem, niemal
od dzieciñstwa. Osi¹gn¹³ ju¿ wiele sukcesów, które warto przypomnieæ: zdo-
by³ 2 z³ote medale, 2 srebrne i 1 br¹zowy Mistrzostw Polski M³odzie¿owych,
srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorów, dwa pierwsze miejsca w Pucha-
rze Polski, jest dwukrotnym finalist¹ Mistrzostw Europy, Akademickim Mi-
strzem Polski w skokach profesjonalnych, reprezentantem naszej uczelni na
Akademickich Mistrzostwach Œwiata, a tak¿e laureatem 50 wygranych kon-
kursów na zawodach miêdzynarodowych oraz ogólnopolskich. Jest aktual-
nym cz³onkiem kadry Polski seniorów oraz kadry C, przygotowuj¹cej m³o-
dzie¿ na olimpiadê w Pekinie. Laureat wielu nagród naszego regionu, m.in.:
dwukrotny finalista konkursu Nowin na najlepszego sportowca Podkarpacia,
zdobywca nagrody konkursu M³ode Talenty 2002. W Politechnice Rze-
szowskiej zosta³ sportowcem roku 2002. S³awek jest niew¹tpliwie kandyda-
tem do kolejnych nagród oraz nadziej¹ polskiego jeŸdziectwa. Gratulujemy
mu szczerze i ¿yczymy pokonywania coraz to wy¿szych poprzeczek.

Marta Olejnik

Od Redakcji:

S³awomir Uchwat

muzyce ze œwiatowych list przebojów,
której ma³o kto pozostawa³ obojêtny.

Muszê przyznaæ, jako studentka
z jednorocznym sta¿em, ¿e tegoroczne

otrzêsiny by³y znacznie bardziej udane
od wczeœniejszych. Byæ mo¿e jest to
zas³uga charyzmatycznego zespo³u,
który poruszy³ mnie swoj¹ autentycz-

noœci¹… Mo¿na tylko ¿yczyæ przy-
sz³orocznym organizatorom, aby ta
wyj¹tkowa impreza by³a równie uda-
na…

Justyna Sier¿êga
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Zawody Ogólnopolskie Tub¹dzin 2003, konkurs Grand Prix, koñ Galileus.

Zawody Miêdzynarodowe Sachendorf  (Austria), 2003, koñ Galileus, V miejsce.

Zawody Ogólnopolskie 
Tub¹dzin 2003,

konkurs Potêgi Skoku, 
koñ Ghostbuster, 

III miejsce.
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Zawody Miêdzynarodowe Sopot 2002, od lewej 
S. Uchwat (koñ H-S Agresja), Bartosz Goszczyñski 
(koñ Double Trouble) KJ "Mustang" Rogalinek.

Akademickie Mistrzostwa Polski 2002, I miejsce.Z³oty medal na M³odzie¿owych Mistrzostwach 
Polski w Lesznie, koñ Ganini.
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Najbardziej nielubiane 
przez sportowców czwarte 
miejsce zajêli nasi studenci 
na rozegranych w dniach 
20-24 wrzeœnia 2003 r. 
w Wilkasach k. Gi¿ycka na 
jeziorze Niegocin XXII 
Mist rzostwach  Szkó³  
Wy¿szych w ¿eglarstwie 
w klasie omega. Oœrodek ZG 
AZS goœci³ 20 najbardziej 
licz¹cych siê w tej dyscyp-
linie polskich uczelni.  
Podczas trzydniowych zma- 
gañ rozegranych zosta³o 
jedenaœcie wyœcigów pe³- 
nych emocji, awarii i wy- 
wrotek. Nasze dwie za³ogi 
w sk³adzie: Marcin £abaj 
(V CD) i Kamil Herba 
(III ED) - sternicy oraz 
Agnieszka Nowak (III ZD), 
Jacek Barczak (III ZDL), 
Anna Worosz (I  CD),  
Sebastian Paja (IV ZD) 
i Marek Marchwiany (V SD) 
w klasyfikacji dru¿ynowej 
ulegli jedynie Politechnice 
Gdañskiej, Œl¹skiej i Wro- 
c³awskiej. Kolejny raz po- 
twierdzili przynale¿noœæ do 
œcis³ej czo³ówki. Fot. F. Gorczyca

11 paŸdziernika 2003 r. w oœrodku WZW Jawor wyznaczyli sobie spotkanie ¿eglarze 
Podkarpacia, aby podsumowaæ i oceniæ zakoñczony sezon na Jeziorze Soliñskim. 
W gronie ponad 300 osób nie mog³o zabrakn¹æ ¿eglarzy Politechniki Rzeszowskiej.

W I edycji "Pucharu Soliny" nasza regatowa Omega odnios³a zdecydowane zwyciê-
stwo, a za³oga jachtu turystycznego Ikar w gronie ponad 30 sklasyfikowanych ³odzi zajê³a 
II miejsce. Brawo sternicy - £ukasz Ka³amarz (V CD) i Jacek Reucki (III MDLC). 
Ponadto nasi ¿eglarze-studenci startowali bardzo udanie w kilku okazjonalnych regatach 
na Jeziorze Soliñskim i potwierdzili swoje du¿e umiejêtnoœci:

- I miejsce w IX miêdzynarodowych regatach "Kraków 2003",
- I miejsce w klasie omega w regatach o puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa,
- I miejsce w regatach o puchar Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i trenerowi Franciszkowi Gorczycy udanego 

sezonu. ̄ yczymy pomyœlnych wiatrów w 2004 roku.
.
                                                                                                             Stanis³aw Ko³odziej
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