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Fot. Z. Nowak

Najwiêcej wspomnieñ  przywo³uje ten samolot - An-2.

Przy grobie instr. pilota Romana Przepióry, wychowawcy lotniczych 
pokoleñ.

Obiecali sobie wzajem spotkaæ siê jeszcze.

Przed Oœrodkiem Kszta³cenia Lotniczego PRz. 

Jubileuszowe
spotkanie 
lotników

Jubileuszowe
spotkanie 
lotników

Jasionka, 23-24 listopada 2002 r.Jasionka, 23-24 listopada 2002 r.

vide: str. 5vide: str. 5
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6. Program Ramowy6. Program Ramowy
6. Program Ramowy zosta³ za-

pocz¹tkowany. W dniach 11-13 listopa-
da 2002 r. odby³a siê w Brukseli
konferencja inauguruj¹ca, w której
uczestniczy³o ponad 6000 osób. Œwiad-
czy to niew¹tpliwie o wadze tego Pro-
gramu. Ci¹g³e zmniejszanie nak³adów
na naukê w Polsce spowodowa³o, ¿e
przyznawane przez KBN granty ba-
dawcze z regu³y nie przekraczaj¹
50 tys. z³ na rok, co zmusza do powa¿-
nego potraktowania mo¿liwoœci, jakie
stwarza 6. Program Ramowy. Jest on
bardzo rozbudowany, wiele dziedzin
nauki nie zosta³o podanych w prioryte-
tach explicite, jestem jednak przekona-
ny, ¿e ka¿dy zespó³ badawczy naszej
Uczelni mo¿e znaleŸæ odpowiadaj¹c¹
mu tematykê. W niniejszym artykule
chcia³bym przedstawiæ strukturê 6. PR.

Najwa¿niejsze elementy tego Pro-
gramu to:

Obszary aktywnoœci (Activity
Areas) - czyli zdefiniowane prio-
rytety tematyczne, w obrêbie któ-
rych powinny byæ prowadzone
badania (wykazywana aktyw-
noœæ),
Instrumenty (Instruments) - czyli
formy prowadzenia badañ, obej-
muj¹ce ró¿nego rodzaju projekty.

Nastêpuj¹ce schematy przedsta-
wiaj¹ strukturê tych elementów.

Obszary aktywnoœci

� Obszary tematyczne:
� Genomika i biotechnologia dla

zdrowia (Genomics and biotech-
nology for health),

� Technologie spo³eczeñstwa in-
formacyjnego (Information so-
ciety technologies),

� Nanotechnologie i nanonauka,
wielofunkcyjne materia³y oraz
nowe procesy i urz¹dzenia produ-
kcyjne (Nanotechnologies and
nanosciences, knowledge-based
multifunctional materials and
new production processes and
devices),

� Aeronautyka i przestrzeñ kosmi-
czna (Aeronautics and space),

� Jakoœæ i bezpieczeñstwo ¿ywno-
œci (Food quality and safety),

� Zrównowa¿ony rozwój, globalne
zmiany i ekosystemy (Sustaina-
ble development, global change
and ecosystems),

� Obywatele i rz¹dzenie w spo³e-
czeñstwie opartym na wiedzy
(Citizens and governance in
a knowledge-based society).

� Dzia³ania naukowe typu "cross-cut-
ting":
� Badania wspieraj¹ce dzia³ania

polityczne,
� Nowe wyzwania w dziedzinie na-

uki i technologii (NEST),

� Dzia³ania dla ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw,

� Wspó³praca miêdzynarodowa,
� Dzia³alnoœæ Wspólnych Centrów

Badawczych (IRC).
� Dzia³ania wzmacniaj¹ce Europejski

Obszar Badawczy (ERA):
� Koordynacja dzia³añ badaw-

czych,
� Rozwój polityki badawczo-inno-

wacyjnej.
� Dzia³ania systematyzuj¹ce Europej-

ski Obszar Badawczy (ERA):
� Badania i innowacje,
� Stypendia Marii Curie - zasoby

ludzkie i mobilnoœæ,
� Infrastruktura badawcza,
� Nauka i spo³eczeñstwo.

� Badania w obszarze energii j¹dro-
wej:
� Kontrolowana reakcja termo-

j¹drowa,
� Zarz¹dzanie odpadami radioakty-

wnymi,
� Ochrona przed promieniowa-

niem,
� Inne dzia³ania z zakresu technolo-

gii j¹drowych i bezpieczeñstwa.

Instrumenty

� Nowe instrumenty:
� Projekty zintegrowane,
� Sieci doskona³oœci.

� Instrumenty tradycyjne:

Profesor Kazimierz E. Oczoœ w Centralnej KomisjiProfesor Kazimierz E. Oczoœ w Centralnej Komisji

Na podstawie paragrafu 8 ust. 2a rozporz¹dzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie liczby
cz³onków Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u Naukowego
i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru (DzU nr
74, poz. 351 i z 2002 r. nr 58, poz. 531) prof. zw. dr in¿. Kazi-
mierz E. OCZOŒ, dr h.c. - kierownik Katedry Technik Wy-
twarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa - zosta³ wybrany do CENTRALNEJ KOMISJI
do spraw TYTU£U NAUKOWEGO i STOPNI NAUKO-

WYCH w kadencji 2003-2005 r. Sk³ad osobowy Sekcji
Nauk Technicznych zamieszczamy na str. 13.

Marta Olejnik

Z tej okazji Redakcja "GP" sk³ada Panu Profesorowi
serdeczne gratulacje, ¿ycz¹c jednoczeœnie dobrego zdrowia
oraz wielu sukcesów w dalszej owocnej dzia³alnoœci dla
dobra nauki i w³asnej Uczelni.

Ci¹g dalszy na str. 4
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� Projekty badawcze o œciœle okre-
œlonym celu,

� Akcje koordynuj¹ce badania,
� Akcje wspomagaj¹ce badania,
� Projekty dla ma³ych i œrednich

przedsiêbiorstw,
� Promocja infrastruktury badaw-

czej.
� Program Marii Curie dotycz¹cy mo-

bilnoœci, treningu i uznawania "do-
skona³oœci":
� Stypendia organizowane przez

instytucje,
� Stypendia indywidualne,
� Promocja i uznawanie dosko-

na³oœci,
� Granty powrotne i reintegracyjne.

W grudniu ubieg³ego roku, o czym
ju¿ informowaliœmy, zosta³o og³oszone
pierwsze zaproszenie do sk³adania
wniosków. W celu przybli¿enia priory-
tetowych tematów omówimy je bar-
dziej szczegó³owo w odniesieniu do
obszarów tematycznych, które s¹ w ob-
szarze zainteresowañ zespo³ów badaw-
czych naszej Uczelni, mianowicie
informatyki, technologii i nowych pro-
cesów oraz aeronautyki.

W obszarze "technologii spo³eczeñ-
stwa informatycznego" (IST) okreœlone
zosta³y nastêpuj¹ce priorytety badaw-
cze:
� Stosowane badania IST adresowane

do poszczególnych wyzwañ
spo³ecznych i ekonomicznych. Ce-
lem tych dzia³añ jest rozszerzenie
zakresu i skutecznoœci rozwi¹zañ
opartych na IST. W³¹czaj¹ one:
� technologie zaufania i bezpie-

czeñstwa (np. mechanizmy za-
bezpieczeñ, technologie zwiê-
kszenia prywatnoœci, kryptogra-
fia, technologie obróbki danych
cyfrowych),

� "inteligencja otoczenia" oraz in-
tegracja (systemy umo¿liwiaj¹ce
dostêp dla wszystkich, w celu za-
pewnienia bardziej efektywnego
zarz¹dzania zdrowiem, bezpie-
czeñstwem, mobilnoœci¹ i œrodo-
wiskiem obywateli,

� badanie w obszarach e-business
(elektroniczna dzia³alnoœæ gospo-
darcza), e-government (elektro-
niczne rz¹dzenie), e-work (ele-

ktroniczna praca) i e-learning
(elektroniczne nauczanie),

� kompleksowe rozwi¹zywanie
problemów (opracowanie tech-
nologii wykorzystuj¹cych zasoby
komputerowe i bazy danych oraz
ich udostêpnienie w celu komple-
ksowego rozwi¹zywania proble-
mów nauki, przemys³u, dzia³al-
noœci gospodarczej i spo³eczeñ-
stwa).

� Komunikacja, technologie kompu-
terowe i softwerowe, które obej-
muj¹:
� technologie komunikacyjne i sie-

ciowe (m.in. opracowanie no-
wych generacji mobilnych, bez-
przewodowych systemów i sieci
oraz sieci optycznych),

� technologie oprogramowania.
� Komponenty i mikrosystemy:

� mikro-, nano- i optoelektronika,
� mikro- i nanotechnologia, mikro-

systemy i wyœwietlacze.
� Technologie wiedzy i dostêpu do

niej (poprawa mo¿liwoœci zastoso-
wania aplikacji i us³ug IST oraz do-
stêpu do wiedzy zawartej w nich).
Obejmuj¹ one:
� technologie wiedzy i zawartoœæ

cyfrow¹,
� inteligentny dostêp i powierzch-

nie interaktywne.
� Przysz³oœæ IST i technologie przy-

sz³oœci (wskazanie nowych dziedzin
nauki i techniki zwi¹zanych z IST).
W obszarze tematycznym IST do-

stêpny bud¿et w 6. PR wynosi 3 625
mln euro. Szczegó³owe omówienie
priorytetów mo¿na znaleŸæ pod adre-
sem: ht tp: / /www.6pr . /pl /show-
news.html

W obszarze "Nanotechnologie i na-
norurki, oparte na wiedzy materia³y
funkcjonalne, nowe procesy produk-
cyjne i urz¹dzenia" wyró¿niono trzy za-
gadnienia priorytetowe:
� Nanotechnologie i nanorurki

� d³ugoterminowe, interdyscypli-
narne badania, maj¹ce na celu
zrozumienie zjawisk, opanowa-
nie procesów i rozwojowych na-
rzêdzi badawczych,

� techniki in¿ynierskie w skali na-
nometrycznej,

� wytwarzanie urz¹dzeñ pomiaro-
wych i kontrolnych,

� zastosowania (m.in. w nastê-
puj¹cych dziedzinach: zdrowie
i systemy medyczne, chemia,
energia, optyka, ¿ywnoœæ, œrodo-
wisko).

� Oparte na wiedzy materia³y wielo-
funkcyjne
� rozwój wiedzy podstawowej,
� technologie produkcji, przeróbki

i obróbki,
� wykorzystanie technik in¿ynier-

skich do opracowania nowych
materia³ów.

� Nowe procesy produkcyjne i urz¹-
dzenia
� rozwój nowych procesów oraz

elastycznych i inteligentnych sy-
stemów wytwarzania,

� badania systemów produkcyj-
nych i kontrola zarz¹dzeñ,

� optymalizacja "cyklów ¿ycia" sy-
stemów produkcyjnych, produ-
któw i us³ug.

W obszarze nanotechnologii zapla-
nowano bud¿et w wysokoœci 1300 mln
euro. Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ pod adresem: http://www.
6pr.pl/n/p/pr.pracy.html

W obszarze "Aeronautyka i prze-
strzeñ kosmiczna" zaproponowano na-
stêpuj¹c¹ priorytetow¹ tematykê:
� Aeronautyka

� wzrost konkurencyjnoœci poprzez
redukcjê kosztów rozwoju, redu-
kcjê kosztów poœrednich u¿ytko-
wania samolotów i poprawê kom-
fortu pasa¿era,

� redukcja poziomu emisji spalin
i ha³asu,

� bezpieczeñstwo samolotu,
� wzrost mo¿liwoœci operacyjnych

i bezpieczeñstwa w transporcie
powietrznym.

� Przestrzeñ kosmiczna
� Galileo - rozwój wielosektorowe-

go systemu, aparatury i narzêdzi
wykorzystuj¹cych technologie
nawigacyjne i partycypowania,

� GMES (Globalny Monitoring dla
Œrodowiska i Bezpieczeñstwa)
w³¹czaj¹cy rozwój us³ug infor-
macyjnych opartych na satelitach
poprzez rozwój technologii (sen-
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sorów, systemów monitorowania
obróbki danych, testowania mo-
deli).

Bud¿et tego obszaru tematycznego
wynosi 1075 mln euro. Dodatkowe in-
formacje mo¿na znaleŸæ pod adresem:
http://www.6pr.pl/n/p/h/wprowadze-
nie.html

Teksty wszystkich og³oszonych za-
proszeñ do sk³adania wniosków w pier-
wszym konkursie 6. PR mo¿na znaleŸæ
pod adresem: http://fp6.cordis.ln/
/fp6/calls.cfm. Wszystkim, którzy roz-
wa¿aj¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa

w 6.PR, polecam adres http://www.cor-
dis.ln/fp6/partners.htm, pod którym
mo¿na poszukiwaæ partnerów. Na
pocz¹tek najlepszym rozwi¹zaniem
by³oby do³¹czenie naszego zespo³u do
zorganizowanego ju¿ konsorcjum. Dla-
tego polecam równie¿ obejrzenie bazy
danych projektów zg³oszonych w ra-
mach tzw. "Expression of Intrest"
og³oszonego przez Komisjê Europejsk¹
w ubieg³ym roku. Jest du¿e prawdopo-
dobieñstwo, ¿e zespo³y, które wyra¿a³y
swoje zainteresowanie 6.PR, teraz
przygotuj¹ wniosek o finansowanie ba-

dañ. Bazê tê mo¿na bardzo ³atwo prze-
szukiwaæ, a znajduje siê ona pod adre-
sem: http://eoi.cordis.ln/search_form.
cfm.

W nastêpnych wydaniach "Gazety
Politechniki" omówimy bardziej szcze-
gó³owo pozosta³e obszary tematyczne.
Jak widaæ, zakres okreœlonych priory-
tetów badawczych jest szeroki, zatem
ka¿dy zespó³ naukowy Politechniki
Rzeszowskiej mo¿e znaleŸæ coœ dla
siebie.

Andrzej Sobkowiak

W dniach 23-24 listopada 2002 r.
odby³o siê w Oœrodku Kszta³cenia Lot-
niczego Politechniki Rzeszowskiej ju-
bileuszowe spotkanie absolwentów
specjalizacji pilota¿owej naszej Uczel-
ni. W spotkaniu uczestniczy³o 55 absol-
wentów wymienionej specjalizacji oraz
honorowi goœcie: JM Rektor prof. dr
hab. in¿. Tadeusz Markowski, dziekan
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz, pier-
wszy opiekun grupy pilota¿owej dr
hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz,
i dr in¿. Edward Rejman - wieloletni
prodziekan WBMiL.

Goœæmi spotkania byli równie¿: dy-
rektor Oœrodka w latach 1986-1990 p³k
pil. Szymon Kowal, by³y zastêpca dyre-
ktora mgr Mieczys³aw Górak, emeryto-
wani instruktorzy piloci: Janusz
Tarkowski, Roman Dryja, Tadeusz
Gancarz, Miros³aw Nalepa, Anatol Ko-
koszka, a tak¿e aktualnie pracuj¹cy in-
struktorzy piloci Zdzis³aw Nowak
i Ryszard S¹daj, mechanicy lotniczy Ja-
nusz Pomorski i Tadeusz P¹czek oraz
gospodarz Oœrodka, dyrektor mgr in¿.
Wac³aw Gawe³.

Spotkanie rozpoczê³o siê od wyjaz-
du na groby kolegów pilotów spoczy-
waj¹cych na rzeszowskich cmen-
tarzach: pierwszego dyrektora Oœrodka

p³k. pil. mgr. Bronis³awa Janusa oraz
instruktorów pilotów Romana Przepió-
ry i Marka Panasia. Nastêpnie w sali
konferencyjnej OKL rozpoczê³o siê ju¿
oficjalne spotkanie. JM Rektor PRz
w krótkim wyst¹pieniu omówi³ obecny
stan i zamierzenia Oœrodka na przy-
sz³oœæ. We wspomnieniowym tonie
wyst¹pili inni goœcie spotkania: pano-
wie Andrzej Tomczyk i Edward Rej-
man, byli dyrektorzy i instruktorzy.
Wszyscy podkreœlali pionierski zapa³
ludzi organizuj¹cych dzia³alnoœæ
Oœrodka, trudne, ale te¿ i radosne mo-
menty w jego dzia³alnoœci. W kole¿eñ-
skiej atmosferze szybko up³ywa³y
kolejne godziny spotkania. A rozmowy
w nieformalnych ju¿ krêgach trwa³y do
póŸnych godzin nocnych. Oblegani
przez swoich wychowanków instrukto-
rzy mogli siê dowiedzieæ od absolwen-
tów, jak wiele zawdziêczaj¹ oni swoim
nauczycielom. Wielokrotnie podkreœla-
li, ¿e zdobyte w Oœrodku umiejêtnoœci
pozwoli³y im znaleŸæ siê w elicie pilo-
tów lataj¹cych po ca³ym œwiecie na naj-
wiêkszych i najnowoczeœniejszych
samolotach.

Przy tej okazji warto w kilku zda-
niach przypomnieæ pocz¹tki dzia³al-
noœci Oœrodka. A zaczê³o siê tak:
31 grudnia 1976 r. Minister Komunika-

< Pilot: "No ludzie, w³aœnie
wznieœliœmy siê na poziom
lotu, wiêc wy³¹czam znak
nakazu zapiêcia pasów.
Mo¿ecie swobodnie poru-
szaæ siê po kabinie pasa¿er-
skiej, ale proszê, zostañcie
w samolocie a¿ do wyl¹do-
wania... na zewn¹trz jest ra-
czej ch³odno, a je¿eli przej-
dziecie na skrzyd³a, to mo¿e
to wp³yn¹æ na sposób lotu".

< "Przed wyjœciem z samolotu
prosimy sprawdziæ, czy za-
brali Pañstwo baga¿. To,
czego Pañstwo zapomn¹,
zostanie rozdzielone po
równo poœród za³ogi. Prosi-
my nie zostawiaæ dzieci ani
ma³¿onków".

< "Wasze fotele mog¹ byæ u¿y-
te jako podrêczne pontony,
i w przypadku awaryjnego
l¹dowania w morzu prosi-
my je sobie zabraæ z najlep-
szymi ¿yczeniami".

< "O s t a t n i w yc h o d z ¹ c y
s p r z ¹ t a s a m o l o t!"

O lotnikachO lotnikach

na weso³oSpotkanie po latach
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cji zarz¹dzeniem nr 235 powo³a³
z dniem 1 stycznia 1977 r. Oœrodek
Szkolenia Personelu Lotniczego (prze-
kszta³cony w 1990 r. w Oœrodek
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej) jako cywiln¹ jednostkê
szkoleniow¹, maj¹c¹ za zadanie
kszta³cenie cywilnych pilotów zawodo-
wych rekrutuj¹cych siê spoœród studen-
tów specjalizacji "pilota¿" Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej.

Czas jest jednak nieub³agany. Choæ
wydawa³oby siê, ¿e to tak niedawno, to
minê³o ju¿ okr¹g³e 25 lat. Pocz¹tki
Oœrodka by³y bardzo trudne - rozpoczy-
naliœmy od przys³owiowego zera, bez
pomieszczeñ administracyjnych, zaple-
cza technicznego i co najwa¿niejsze:
bez samolotów i kadry instruktorskiej
oraz technicznej. Lecz có¿ wtedy zna-
czy³y trudnoœci dla grupy zapaleñców
i to na czele z p³k. pil. Bronis³awem Ja-

18 grudnia 2002 r. JM Rektor otrzyma³ ogromnie wa¿ne dla Uczelni œwiadectwo
rejestracji lotniska niekomunikacyjnego Rzeszów, które zamieszczamy poni¿ej.

Od Redakcji:

< Pilot akurat w tym rejsie wy-
l¹dowa³ wyj¹tkowo twardo,
uderzaj¹c samolotem jak
m³otem o pod³o¿e. Ta linia
lotnicza wymaga³a, aby
pierwszy oficer sta³
w drzwiach i ¿egna³ pasa¿e-
rów uœmiechem oraz s³owa-
mi: "Dziêkujemy za lot linia-
mi XYZ". Ciê¿ko mu by³o pa-
trzeæ w oczy pasa¿erów
chwilê po tym kiepskim
l¹dowaniu, zastanawiaj¹c
siê, który z goœci wyskoczy
z jakimœ z³oœliwym komen-
tarzem. W koñcu wszyscy
wyszli z wyj¹tkiem starszej
pani, wspieraj¹cej siê na la-
sce. Powiedzia³a: "Synku,
czy mogê zadaæ pytanie?".
"Ale¿ oczywiœcie" - odpowie-
dzia³ pilot - "o co chodzi?"
Starsza pani na to: "My
wyl¹dowaliœmy czy zostali-
œmy zestrzeleni?"

< Wie¿a: Halo, lot 56, je¿eli
mnie s³yszysz, zamachaj
skrzyd³ami.
Pilot: OK, wie¿a, je¿eli mnie
s³yszysz, zamachaj wie¿¹!

< Pilot: Wie¿a, co robi wiatr?
Wie¿a: Wieje.

< Pilot-uczeñ: "zgubi³em siê;
jestem nad jakimœ jeziorem
i lecê na wschód".
Kontroler: "Zrób wielokrot-
nie skrêt o 90 stopni, to bêdê
móg³ ciê znaleŸæ na rada-
rze" (krótka przerwa...)
Kontroler: "No dobra. To je-
zioro to Ocean Atlantycki.
Proponujê natychmiast
skrêciæ na zachód..."

< Nieznany oficer sygna³owy
do pilota marynarki po jego
szóstym nieudanym podej-
œciu do l¹dowania na lotni-
skowcu: "Tutaj musisz
wyl¹dowaæ, synu. Tu jest je-
dzenie".



POROZUMIENIE Z POLICJA

Nr 2(110)–LUTY 2003 7

W dniu 10 grudnia 2002 r. drugie ju¿
porozumienie naszej Uczelni z Policj¹
sta³o siê faktem. Poprzednie, zawarte
8 maja 2002 r., dotyczy³o przeciw-
dzia³ania narkomanii na terenie Polite-
chniki Rzeszowskiej, bêd¹cej wówczas
(i nadal) jedyn¹ na Podkarpaciu uczel-
ni¹, która porozumienie takie zawar³a.

Kolejne porozumienie zosta³o roz-
szerzone o ochronê osób i mienia Ucze-
lni. Policjanci bez uprzedzenia JM
Rektora bêd¹ wchodziæ na teren obie-
któw Politechniki Rzeszowskiej w ka¿-
dej sytuacji stanowi¹cej podstawê
potwierdzaj¹c¹, ¿e w akademiku prze-
bywa osoba posiadaj¹ca narkotyki,
handluj¹ca nimi lub je produkuj¹ca. Po-
licja bêdzie tak¿e patrolowaæ teren osie-
dla studenckiego oraz wspó³pracowaæ
ze s³u¿bami ochrony Uczelni w zakre-
sie okreœlonym porozumieniem.

Zawarte porozumienie w ¿aden spo-
sób nie ogranicza swobody i wolnoœci
studentów, przeciwnie, ma s³u¿yæ ich
ochronie przed wspomnianym zagro¿e-
niem i obowi¹zywaæ bêdzie do 30 listo-
pada 2003 r. To w³aœnie od Samorz¹du
Studenckiego PRz w maju 2002 r.
wysz³a inicjatywa zawarcia takiego po-

rozumienia. Ten pionierski, z punktu
widzenia spo³ecznego niezwykle po-
trzebny model dzia³ania okaza³ siê bar-
dzo przydatny i skuteczny, zataczaj¹ca
bowiem coraz szersze krêgi narkoma-

nia staje siê wszechobecna w szko³ach
ró¿nego typu. Na nastêpnej stronie pub-
likujemy treœæ zawartego porozumie-
nia.

Marta Olejnik

Kolejne porozumienie

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji insp. Józef Jedynak i Rektor PRz
prof. Tadeusz Markowski wymieniaj¹ egzemplarze podpisanego porozumienia.

Fot. archiwum

nusem jako dyrektorem. Nale¿a³o je po-
konaæ, i tak siê sta³o.

Wiosn¹ 1977 r. zaczêto kompleto-
waæ kadrê instruktorsk¹ i techniczn¹
spoœród zawodowych instruktorów
pilotów i lotniczych mechaników
obs³ugi, zatrudniaj¹c w Oœrodku naj-
bardziej doœwiadczonych pracowni-
ków aeroklubów regionalnych. Opra-
cowano i zatwierdzono programy szko-
lenia samolotowego, wymagane regu-
laminy organizacyjne oraz niezbêdn¹
dokumentacjê szkoleniow¹ i tech-
niczn¹. Skompletowano równie¿ admi-
nistracjê Oœrodka, która zapewnia³a

spokojn¹ i rytmiczn¹ pracê dzia³ów
szkolenia oraz techniki.

Szkolenie praktyczne pierwszej gru-
py studentów rozpoczêto na wypo¿y-
czonych samolotach An-2 w dniu
1 czerwca 1977 r. W okresie minionych
25 lat dzia³alnoœci Oœrodka szkolenie
lotnicze ukoñczy³o ok. 400 absolwen-
tów, uzyskuj¹c "licencjê pilota samolo-
towego zawodowego" z uprawnieniami
do wykonywania lotów wg wskazañ
przyrz¹dów (IFR) oraz na samolotach
wielosilnikowych. Wiêkszoœæ z nich
(ok. 80%) jest zatrudnionych w PLL
"LOT", "Eurolocie" i u innych przewo-

Ÿników lotniczych. Oni to stanowi¹
trzon lotniczy tych instytucji, piastuj¹c
stanowiska od II pilotów, kapitanów,
instruktorów pilotów do stanowisk kie-
rowniczych w³¹cznie. I s¹ chlub¹ jedy-
nej w kraju Uczelni kszta³c¹cej pilotów
lotnictwa cywilnego - Politechniki
Rzeszowskiej.

Anatol Kokoszka
PS

Uczestnicy spotkania serdecznie
dziêkuj¹ kolegom: Dariuszowi
Pokojskiemu, Waldemarowi Kozio³owi
i Zdzis³awowi Nowakowi za inicjatywê
spotkania i trud jego organizacji.

z Policj¹
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zawarte w Rzeszowie w dniu 10 grudnia 2002 roku pomiêdzy

Rektorem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza
prof. dr. hab. in¿. Tadeuszem Markowskim

a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie
insp. Józefem Jedynakiem

i Komendantem Miejskim Policji w Rzeszowie
m³. insp. Stanis³awem Zawiœlakiem

W SPRAWIE WSPÓ£PRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIA£ANIA NARKOMANII
NA TERENIE UCZELNI

ORAZ OCHRONY OSÓB I MIENIA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

W celu wykonania ustawowych zadañ oraz kieruj¹c siê
potrzeb¹ utrzymania bezpiecznych warunków pracy, nauki
i zapobiegania zjawiskom narkomanii, dzia³aj¹c na podsta-
wie art. 49 ust. 1, pkt 4 i art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrzeœ-
nia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (DzU Nr 65, poz. 385 ze
zmianami), art. 6 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (tekst jednolity z 2002 r. DzU nr 7, poz. 58 ze
zmianami) i §6 zarz¹dzenia nr 14/99 Komendanta G³ównego
Policji z dnia 9 wrzeœnia 1999 r. w sprawie metod i form wy-
konywania w Policji zadañ w zakresie legislacji, pomocy
prawnej i informacji prawnej (DzUrz KGP nr 16, poz. 112,
zm. z 2000 r. nr 2, poz. 18), strony zawieraj¹ porozumienie
nastêpuj¹cej treœci:

§1
Rektor Politechniki Rzeszowskiej wyra¿a zgodê na wej-

œcie na teren Uczelni bez Jego wezwania funkcjonariuszy Po-
licji w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, ¿e na terenie
Uczelni:

1. przebywa osoba posiadaj¹ca narkotyki, handluj¹ca
narkotykami, udostêpniaj¹ca je innym osobom lub na-
k³aniaj¹ca do ich u¿ycia,

2. prowadzona jest produkcja narkotyków albo przystoso-
wane s¹ przyrz¹dy do produkcji narkotyków,

3. znajduj¹ siê substancje, które mog¹ byæ podstaw¹ do
wytworzenia z nich narkotyku.

§2
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie zobowi¹zuje siê

do niezw³ocznego pisemnego powiadomienia Rektora Poli-
techniki Rzeszowskiej ka¿dorazowo, tj. w ci¹gu 24 godzin
o podjêtych na terenie Uczelni czynnoœciach.

§3
1. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie wspó³praco-

waæ bêdzie ze s³u¿bami ochrony Politechniki Rzeszowskiej
w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Uczelni.

2. Wyspecjalizowane s³u¿by Policji udzielaæ bêd¹ porad
w zakresie doboru technicznych urz¹dzeñ zabezpie-
czaj¹cych mienie oraz zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo pra-
cownikom i studentom w miejscu pracy i nauki oraz
w obiektach socjalnych na terenie Osiedla Studenckiego Po-
litechniki Rzeszowskiej.

§4
W ramach dzia³añ prewencyjnych Podkarpacki Komen-

dant Wojewódzki Policji w Rzeszowie zobowi¹¿e Naczelni-
ka Wydzia³u Prewencji KWP do nawi¹zania œcis³ej
wspó³pracy z organami samorz¹du studenckiego oraz kiero-
wnikiem osiedla akademickiego i kierownikami domów stu-
denckich Politechniki Rzeszowskiej oraz s³u¿bami ochrony
Uczelni w zakresie objêtym niniejszym porozumieniem.

§5
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie kierowa³ bêdzie

- w miarê potrzeb i mo¿liwoœci - prewencyjne, zmotoryzowa-
ne patrole policyjne poruszaj¹ce siê po drogach publicznych
Osiedla Akademickiego przy ul. Podkarpackiej w Rzeszo-
wie.

§6
1. Porozumienie zostaje zawarte do dnia 30 listopada

2003 r.
2. O zawartym porozumieniu zostanie poinformowana

spo³ecznoœæ Politechniki Rzeszowskiej.
3. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ka¿dym czasie

przez Strony.
4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

§7
Traci moc Porozumienie zawarte miêdzy Stronami z dnia

8 maja 2001 r.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski

Podkarpacki Komendant
Wojewódzki Policji

w Rzeszowie
Insp. Józef Jedynak

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie
M³. insp. Stanis³aw Zawiœlak

W uzgodnieniu z Samorz¹dem Studenckim
Przewodnicz¹cy Samorz¹du Studenckiego

Politechniki Rzeszowskiej
Tomasz Ogórek

POROZUMIENIE
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PERSONALIA

DOKTORATY

Mgr in¿. Zbigniew Kie³-
basa, asystent w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych na
Wydziale Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska, uzyska³ sto-
pieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej budownictwo,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 8 stycznia
2003 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Wp³yw skrêcania na
w³asnoœci blach fa³dowych

jako tworzywa pow³ok prostokreœlnych. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ, pro-
fesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Jerzy Zió³ko, profe-
sor zwyczajny Politechniki Gdañskiej, dr hab. in¿. Andrzej
Machowski z Politechniki Krakowskiej i dr hab. in¿. Ale-
ksander Koz³owski, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Zdzis³aw Pisa-
rek, asystent w Katedrze Kon-
strukcji Budowlanych na Wy-
dziale Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska, uzyska³ sto-
pieñ naukowy doktora nauk te-
chnicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej budownictwo,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 8 stycznia
2003 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Kszta³towanie wêz³ów
zespolonych konstrukcji stalo-

wych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿.
Aleksander Koz³owski, profesor Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Jerzy
Zió³ko, profesor zwyczajny Politechniki Gdañskiej, i prof. dr
hab. in¿. Stanis³aw Kuœ, profesor zwyczajny Politechniki
Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Piotr Koszelnik,
asystent w Zak³adzie In¿ynierii
i Chemii Œrodowiska na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynie-
rii Œrodowiska, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk techni-
cznych z zakresu dyscypliny
naukowej in¿ynieria œrodowi-
ska, nadany przez Radê Wy-
dzia³u In¿ynierii Budowlanej
i Sanitarnej Politechniki Lubel-
skiej w dniu 23 stycznia 2003 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Wp³yw wybranych czynników
na retencjê azotu w zbiornikach zaporowych. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Janusz Tomaszek,
profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali dr hab. Czes³aw Mientki, profesor Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, i prof. dr hab. in¿.
Witold Stêpniewski z Politechniki Lubelskiej.

PROFESURY UCZELNIANE

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna £ybacka
mianowa³a z dniem 1 stycznia 2003 r. na stanowisko profeso-
ra zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej prof. dr. hab.
in¿. Romana Kadaja, kierownika Zak³adu Geodezji na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej na czas nieokre-
œlony dr. hab. in¿. Witolda Niemca z Zak³adu In¿ynierii
i Chemii Œrodowiska na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska z dniem 1 lutego 2003 r.

Bronis³aw Œwider

Witold NiemiecRoman Kadaj
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Pierwsze w 2003 r. posiedzenie Senatu Politechniki Rze-
szowskiej odby³o siê w dniu 16 stycznia. Na wstêpie JM Re-
ktor prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski z³o¿y³ dr. hab. in¿.
W³odzimierzowi Kalicie, prof. PRz, gratulacje z okazji
otrzymania godnoœci doktora honoris causa Uniwersytetu
Technicznego w Koszycach, nastêpnie wrêczy³ dr. in¿. Julia-
nowi Kozio³owi Medal Komisji Edukacji Narodowej, a prof.
dr. hab. in¿. Janowi Adamczykowi nominacjê na stanowisko
profesora zwyczajnego.

Senat rozpatrzy³ wnioski:
� Rady WBiIŒ o mianowanie prof. dr. hab. in¿. Mariana

Granopsa przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na
stanowisko profesora zwyczajnego,

� Rady WBiIŒ o mianowanie dr. hab. in¿. Witolda Niemca
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie-
okreœlony,

a tak¿e pozytywnie zaopiniowa³ wniosek w sprawie
powo³ania mgr Ma³gorzaty Ko³odziej na kierownika Stu-
dium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych.

Nastêpnie Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla pra-

cowników PRz,
� zatwierdzenia regulaminu studiów na Politechnice,
� uruchomienia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

kierunku lotnictwo i kosmonautyka,
� powo³ania na Wydziale Chemicznym Katedry Biochemii

i Biotechnologii,

� powo³ania na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
Zak³adu Informatyki w Zarz¹dzaniu.
W celu przeprowadzenia naboru na I rok studiów w roku

akad. 2003/2004 Senat powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Rekru-
tacyjn¹ w osobach:

�prof. dr hab. in¿. Tadeusz MARKOWSKI - przewod-
nicz¹cy

�dr hab. in¿. Jerzy POTENCKI, prof. PRz - zastêpca
przewodnicz¹cego

�dr in¿. Jan RODZIÑSKI - sekretarz
�c z ³ o n k o w i e:

� prof. dr hab. in¿. Marek ORKISZ
� prof. dr hab. in¿. Henryk GALINA
� dr hab. in¿. Jerzy BAJOREK, prof. PRz
� dr hab. in¿. Szczepan WOLIÑSKI, prof. PRz
� dr hab. Kazimierz RAJCHEL, prof. PRz

Ponadto Senat wys³ucha³ sprawozdañ:
� prorektora ds. nauczania dr. hab. in¿. Jerzego Potenckie-

go, prof. PRz, z wyników nauczania za semestr letni roku
akad. 2001/2002,

� prorektora ds. ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹ dr. hab.
in¿. Andrzeja Sobkowiaka, prof. PRz, z wyjazdów na
konferencje zagraniczne,

� zastêpcy dyrektora administracyjnego ds. technicznych
mgr. in¿. Jacka Hessa z dzia³alnoœci inwestycyjnej Polite-
chniki Rzeszowskiej w 2002 r.

Iwona Œlêzak-G³adzik

Z OBRAD SENATU

Pierwsze próby uruchomienia stu-
diów podyplomowych na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki (dawny
Wydzia³ Elektryczny) Politechniki
Rzeszowskiej datuj¹ siê na lata osiem-
dziesi¹te. Proponowano wówczas dzie-
wiêæ specjalnoœci zwi¹zanych z do-
skonaleniem zawodowym in¿ynierów
elektryków. Jednak¿e dopiero w latach
dziewiêædziesi¹tych dokonano pier-
wszego naboru na studia podyplomo-
we, tematycznie zwi¹zane z infor-
matyk¹ w zakresie in¿ynieria oprogra-
mowania, uruchomione przy specjalno-
œci automatyka i metrologia na Wy-

dziale Elektrycznym, które funkcjono-
wa³y do ubieg³ego roku.

Od roku 2002 na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki odbywaj¹ siê za-
jêcia na studiach podyplomowych
w ramach kierunku informatyka z za-
kresu systemy informacyjne zarz¹dza-
nia. W zwi¹zku z zainteresowaniem
absolwentów technicznych szkó³ wy¿-
szych zaproponowano obecnie dwa
nowe kierunki odp³atnych zaocznych
studiów podyplomowych:
� TECHNOLOGIE INTERNETOWE
� JAKOŒÆ ENERGII ELEKTRYCZ-

NEJ

Podstawowe informacje
� Czas trwania studiów - 2 semestry
� Zajêcia odbywaj¹ siê przez 7 sobót

i niedziel w semestrze
� Planowany termin rozpoczêcia zajêæ

- 15 marca 2003 r.
� S³uchacze studiów po zakoñczeniu

otrzymuj¹ "Œwiadectwo ukoñczenia
studiów podyplomowych" wg wzoru
ustalonego przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej i Sportu

� W przypadku du¿ej liczby chêtnych -
decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ

� Termin sk³adania podañ do 28 lu-
tego 2003 r.

Nowe kierunki studiów podyplomowych
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
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Wymagane dokumenty
� Podanie na ustalonym przez Polite-

chnikê Rzeszowsk¹ formularzu
� Odpis dyplomu ukoñczenia studiów
� Dwie fotografie
� Wyci¹g z dowodu osobistego
� Potwierdzenie wniesienia op³aty re-

krutacyjnej (75 PLN) na konto:

BANK PEKAO S.A. II O/Rzeszów
Nr konta:
10701526-3346-2221-0100

Informacje i zapisy
Adres:
Politechnika Rzeszowska,
Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2,
budynek B, pok. 103 lub 106
Tel.: (0 prefix 17) 865-12-89
lub 8651765
Fax: (0 prefix 17) 854-20-88
E-mail: dwe@prz.rzeszow.pl
http://www.prz.rzeszow.pl/podyplo-
mowe

Studia podyplomowe technologie internetowe s¹ prze-
znaczone dla wszystkich absolwentów szkó³ wy¿szych, któ-
rzy pragn¹ siê zapoznaæ z najnowoczeœniejszymi
technologiami funkcjonuj¹cymi na bazie Internetu, w szcze-
gólnoœci technologiami publikowania i programowania
w sieci Web oraz zagadnieniami systemów baz danych z do-
stêpem przez Internet.

Studia s¹ adresowane do:
osób projektuj¹cych, programuj¹cych i wdra¿aj¹cych
rozwi¹zania internetowe i intranetowe,
administratorów sieci komputerowych oraz pracowni-
ków dzia³ów informatycznych podmiotów gospodar-
czych, urzêdów administracji samorz¹dowej i rz¹do-
wej,
nauczycieli informatyki pragn¹cych poprawiæ swoje
kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu te-
matyki studiów,
absolwentów wy¿szych uczelni o kierunkach nieinfor-
matycznych, zainteresowanych bazami danych i jêzy-
kami programowania sieci Web.

O przyjêcie na studia podyplomowe mog¹ siê ubiegaæ
wszystkie osoby posiadaj¹ce dyplom licencjata, in¿yniera
lub magistra, zainteresowane problematyk¹ studiów.

CEL KSZTA£CENIA. G³ównym celem kszta³cenia
jest poznanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz zdobycie
przez s³uchaczy umiejêtnoœci praktycznych z zakresu tech-
nologii funkcjonuj¹cych na bazie Internetu, w szczególnoœci:
podstaw obiektowych jêzyków programowania, technik pu-
blikowania w sieci Web oraz metod projektowania, progra-
mowania i wdra¿ania systemów baz danych z dostêpem
przez Internet. Przyjêcie takiego profilu studiów jest uzasad-
nione zapotrzebowaniem rynku pracy na pracowników, któ-
rzy skutecznie potrafi¹ wdra¿aæ technologie internetowe
i intranetowe.

ORGANIZACJA STUDIÓW. Program studiów sta-
nowi 301 godzin zajêæ: wyk³adów, laboratoriów, projektów
i konsultacji. Zajêcia bêd¹ prowadziæ nauczyciele akademic-
cy Politechniki Rzeszowskiej, przede wszystkim - Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki.

NABYWANA WIEDZA. W trakcie studiów podyplo-
mowych technologie internetowe studenci poznaj¹:
� Programowanie obiektowe w jêzykach Java oraz C++
� Technologie sieci Web zwi¹zane z jêzykami: XHTML

z CSS, JavaScript, XML z XSL, MathML oraz technolo-
giê Flash

� Programowanie systemów bazodanowych (Jêzyk SQL).
Bazy danych MS Access i Oracle8i

� Elementy technologii Java (J2EE, J2SE, J2ME, aplikacje,
aplety, serwlety, midlety, JavaBeans). Java a XML

� Œrodowiska sieci LAN i WAN, us³ugi sieci Internet
(E-mail, WWW, FTP i inne)

� Technologie baz danych z dostêpem przez Internet (CGI,
JSP, ASP, PHP), elementy handlu elektronicznego (skle-
py internetowe)
Szczególny nacisk zostanie po³o¿ony na technologie za-

pewniaj¹ce przenoœnoœæ informacji na ró¿ne platformy sy-
stemowe, tj. przenoœnoœæ danych (XML), przenoœnoœæ kodu
(Java) w po³¹czeniu z bazami danych (SQL).

Studenci w trakcie trwania studiów bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
wybrania w ramach przedmiotu obieralnego jeden z czterech
przedmiotów: "Projektowanie systemów w jêzyku UML",
"Programowanie systemów ekspertowych", "Grafika kom-
puterowa", "Sztuczna inteligencja".

DYPLOM UKOÑCZENIA STUDIÓW. Absolwenci
otrzymuj¹ "Œwiadectwo ukoñczenia studiów podyplomo-
wych" na kierunku informatyka w zakresie technologie in-
ternetowe (wg wzoru ustalonego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu) zatwierdzone przez rektora
Politechniki Rzeszowskiej oraz dziekana Wydzia³u Elektro-
techniki i Informatyki.

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Dr in¿. Jan Prokop
Budynek B, pok. 101
Tel.: (0-prefix-17) 865-13-84
E-mail: jprokop@prz.rzeszow.pl

Dok³adniejsze informacje na stronie internetowej:
http://www.prz.rzeszow.pl/podyplomowe/ti/

TECHNOLOGIE INTERNETOWE
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Studia podyplomowe na kierunku elektro-
technika z zakresu jakoœæ energii elektrycznej (JEE) s¹ ad-
resowane do in¿ynierów zajmuj¹cych siê zagadnieniami
wytwarzania, przesy³u, rozdzia³u i u¿ytkowania energii ele-
ktrycznej, czyli in¿ynierów pracuj¹cych:

w elektrowniach i elektrociep³owniach elektroenerge-
tyki zawodowej i lokalnej,
w zak³adach, rejonach i posterunkach energetycznych,
w dzia³ach (s³u¿bach) utrzymania ruchu firm wszy-
stkich bran¿.

O przyjêcie na studia podyplomowe JEE mog¹ siê ubie-
gaæ absolwenci wszystkich uczelni technicznych, posia-
daj¹cy dyplom magistra in¿yniera lub in¿yniera z zakresu
elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki
i robotyki.

G£ÓWNYM CELEM KSZTA£CENIA na studiach
podyplomowych JEE jest zapoznanie s³uchaczy z nowo-
czesn¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ przepiêæ, wahañ napiêcia oraz od-
kszta³ceñ pr¹du (napiêcia) w sieciach elektroenergetycznych
i zwi¹zanymi z tym konsekwencjami dla producentów oraz
u¿ytkowników energii elektrycznej. W trakcie zajêæ zostan¹
podane równie¿ sposoby ograniczenia niekorzystnych zja-
wisk wystêpuj¹cych w sieciach, w systemach elektroenerge-
tycznych i u odbiorców energii.

ORGANIZACJA STUDIÓW. Program studiów obej-
muje 210 godzin zajêæ (wyk³ady, laboratoria, projekty i pracê
koñcow¹). Zajêcia bêd¹ prowadziæ nauczyciele akademiccy
Politechniki Rzeszowskiej, przede wszystkim - Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki.

ZAKRES PROGRAMU STUDIÓW PODYPLO-
MOWYCH JEE. W trakcie studiów s³uchacze poznaj¹:
� metody obliczeñ obwodów nieliniowych,

� metody identyfikacji harmonicznych przebiegów w za-
le¿noœci od czasu,

� rodzaje zak³óceñ w sieciach AC, takie jak: wahania napiê-
cia, niesymetria napiêæ, przepiêcia, odkszta³cenia pr¹du
i napiêcia,

� zagadnienia jakoœci energii elektrycznej w œwietle intere-
sów dostawcy i odbiorców energii,

� pomiary energii elektrycznej przy odkszta³ceniach pr¹du
i napiêcia,

� metody ograniczenia odkszta³ceñ pr¹du i napiêcia,
� wykorzystanie technologii LON w sieciach niskiego na-

piêcia,
� zagadnienia wa¿ne z punktu widzenia zarz¹dzania: ja-

koœæ us³ug, zarz¹dzanie i sterowanie jakoœci¹, zarz¹dza-
nie podejmowaniem decyzji, zarz¹dzanie systemami
energetycznymi, zarz¹dzanie sieciami elektroenergety-
cznymi itp.

WARUNKIEM UKOÑCZENIA STUDIÓW jest za-
liczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem
studiów. Absolwenci studiów otrzymuj¹ "Œwiadectwo ukoñ-
czenia studiów podyplomowych" na kierunku elektrotechni-
ka z zakresu jakoœæ energii elektrycznej (wg wzoru
ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Spor-
tu) zatwierdzone przez rektora Politechniki Rzeszowskiej
oraz dziekana Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki.

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Dr in¿. hab. Kazimierz Buczek, prof. PRz
Budynek B, pok. 16A (³¹cznik)
Tel.: (0 prefix 17) 865-17-71
E-mail: kbuczek@prz.rzeszow.pl

Dok³adniejsze informacje na stronie internetowej:
http://www.prz.rzeszow.pl/podyplomowe/jee/

Jolanta Plewako

JAKOSC ENERGII ELEKTRYCZNEJ

informuje

OFFSET - szansa dla polskiego
przemys³u nowych technologii

24 stycznia 2003 r. w Komitecie Badañ Naukowych
odby³a siê konferencja pt. "OFFSET - szansa dla polskiego
przemys³u nowych technologii", w której udzia³ wziêli: Mini-
ster Nauki - Przewodnicz¹cy KBN prof. Micha³ Kleiber, Woj-
ciech Szewko - podsekretarz stanu w KBN, Arkadiusz Krê¿el
- Prezes Agencji Rozwoju Przemys³u, Janusz Luks - Dyrektor

Biura Offsetowego oraz przedstawiciele firm zainteresowa-
nych udzia³em w tzw. offsecie. Tematem konferencji by³y
zagadnienia zwi¹zane wy³¹cznie z offsetem poœrednim
(konferencja nie dotyczy³a offsetu bezpoœredniego, czyli in-
westycji w przemys³ zbrojeniowy). Podkreœla³ to Minister
Kleiber, wystêpuj¹cy równie¿ jako Przewodnicz¹cy Komi-
tetu ds. Umów Offsetowych. W trakcie swojego wyst¹pienia
Minister omówi³ najwa¿niejsze wyzwania zwi¹zane z offse-
tem w tym m.in. znaczenie umów kompensacyjnych dla Pol-

,,
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ski w œrednim i d³u¿szym okresie, ró¿nice interesów
pomiêdzy offsetobiorc¹ a offsetodawc¹ oraz procedury, które
stosowane bêd¹ podczas negocjacji umów offsetowych.
Zwróci³ tak¿e uwagê na fakt, i¿ ogólna wartoœæ offsetu, choæ
znacznie ni¿sza ni¿ wartoœæ zagranicznych inwestycji bezpo-
œrednich w Polsce, ze wzglêdu na swoj¹ jakoœæ (g³ównie in-
westycje w nowoczesne technologie) stanowiæ bêdzie dla
Polski, a zw³aszcza polskiego przemys³u, istotny czynnik roz-
woju.

Arkadiusz Krê¿el, reprezentuj¹cy Agencjê Rozwoju
Przemys³u, koncentrowa³ siê na problemach zwi¹zanych
z udzia³em polskich przedsiêbiorstw w offsecie. Szczególnie
akcentowana by³a potrzeba traktowania umów offsetowych
w kategoriach wspólnego przedsiêwziêcia, w którym udzia³
bior¹ firmy reprezentuj¹ce obie strony, tzn. zarówno offseto-
dawcê, jak i offsetobiorcê. Podkreœlano tak¿e koniecznoœæ
traktowania przedsiêwziêæ zawartych w pakiecie offsetowym
jako inwestycji d³ugoterminowych, opartych na rzetelnym bi-
znesplanie i op³acalnych dla obu stron.

Janusz Luks, dyrektor Biura Offsetowego, powo³anego na
mocy porozumienia miêdzy Ministerstwem Gospodarki a
Agencj¹ Rozwoju Przemys³u dla wspierania procesu negocja-
cji umów kompensacyjnych, przedstawi³ szczegó³owe infor-
macje na temat tzw. umów cz¹stkowych, czyli pojedynczych
umów sk³adaj¹cych siê na offset. Ta czêœæ konferencji mia³a

charakter konsultacyjny i adresowana by³a do przedsiêbior-
ców jako podmiotów przygotowuj¹cych ofertê offsetow¹.

Konferencjê zakoñczy³o spotkanie Ministra Nauki oraz
prezesa Agencji Rozwoju Przemys³u z przedstawicielami
mediów.

Minister Kleiber
na czele Komitetu Offsetowego

Prezes Rady Ministrów Leszek Miller powo³a³ z dniem
15 stycznia br. Ministra Nauki prof. Micha³a Kleibera na sta-
nowisko Przewodnicz¹cego Komitetu do Spraw Umów Off-
setowych.

Nowa wersja projektu ustawy
o finansowaniu nauki

Informujemy, ¿e na stronach Komitetu Badañ Nauko-
wych jest dostêpna nowa wersja projektu Ustawy o finanso-
waniu nauki wraz z uzasadnieniem: http://www.kbn.
gov.pl/pub/kbn/docs/ustfin/fin/index.html. Poprawiony
projekt jest odpowiedzi¹ na propozycje i postulaty zg³aszane
m.in. przez œrodowiska naukowe. Ewentualne uwagi nale¿y
kierowaæ na adres: ds.sekretariat@kbn.gov.pl

Anna Czerniszewska
Biuro Prasy i Informacji KBN

SEKCJA VI - NAUK TECHNICZNYCH
� prof. Janusz BRASZCZYÑSKI - metalurgia

Politechnika Czêstochowska
� prof. Witold CÊCKIEWICZ - architektura i urbanistyka

Politechnika Krakowska
� prof. Miros³awa D¥BROWA-BAJON - transport

Politechnika Warszawska
� prof. Józef DUBIÑSKI - górnictwo

G³ówny Instytut Górnictwa
� prof. Jan EBERT - elektronika

Politechnika Warszawska
� prof. Kazimierz FLAGA - budownictwo

Politechnika Krakowska
� prof. Andrzej E. GA£KOWSKI

- architektura i urbanistyka
Politechnika Poznañska

� prof. Tadeusz GLINKA - elektrotechnika
Politechnika Œl¹ska

� prof. Edward GRZYWA - technologia chemiczna
Instytut Chemii Przemys³owej

� prof. Henryk HAWRYLAK
- budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Wroc³awska

� prof. Andrzej HEIM - in¿ynieria chemiczna
Politechnika £ódzka

� prof. Leopold JEZIORSKI - in¿ynieria materia³owa
Politechnika Czêstochowska

� prof. Tadeusz KACZOREK - automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska

� prof. Janusz KINDLER - in¿ynieria œrodowiska
Politechnika Warszawska

� prof. Jerzy KLAMKA - automatyka i robotyka
Politechnika Œl¹ska

� prof. Jan KMITA - budownictwo
Politechnika Wroc³awska

� prof. Benedykt LICZNERSKI - elektronika
Politechnika Wroc³awska

� prof. Wojciech K. NOWACKI - mechanika
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

� prof. Kazimierz OCZOŒ
- budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Rzeszowska

� prof. Tadeusz PA£KO - biocybernetyka
i in¿ynieria biomedyczna
Politechnika Warszawska

Sk³ad osobowy
CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW TYTU£U NAUKOWEGO

I STOPNI NAUKOWYCH

Kadencja 2003-2005
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� prof. Zdzis³aw PAWLAK - informatyka
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

� prof. Wojciech PRZETAKIEWICZ
- in¿ynieria materia³owa
Wojskowa Akademia Techniczna

� prof. Jakub SIEMEK - górnictwo
Akademia Górniczo-Hutnicza

� prof. Wies³aw STACHURSKI - budownictwo
Politechnika Bia³ostocka

� prof. Jacek STUPNICKI - mechanika
Politechnika Warszawska

� prof. Gwidon SZEFER - mechanika
Politechnika Krakowska

� prof. Ryszard TADEUSIEWICZ - automatyka i robotyka
Akademia Górniczo-Hutnicza

� prof. Henryk TUNIA - elektrotechnika
Politechnika Œwiêtokrzyska

� prof. Andrzej TYLIKOWSKI - mechanika
Politechnika Warszawska

� prof. Krzysztof WARMUZIÑSKI - in¿ynieria chemiczna
Instytut In¿ynierii Chemicznej PAN

� prof. Jan WÊGLARZ - informatyka
Politechnika Poznañska

� prof. Tomasz WINNICKI - in¿ynieria œrodowiska
Politechnika Wroc³awska

� prof. Andrzej W£OCHOWICZ - w³ókiennictwo
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia³ej

� prof. Jerzy WRÓBEL - budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Warszawska

� prof. Kazimierz ZAKRZEWSKI - elektrotechnika
Politechnika £ódzka

� prof. Maciej ZARZYCKI - budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Œl¹ska

� prof. Józef ZASADZIÑSKI - metalurgia
Akademia Górniczo-Hutnicza

� prof. Marian ZIENTALSKI - telekomunikacja
Politechnika Gdañska

� prof. Jerzy ZIÓ£KO - budownictwo
Politechnika Gdañska

Celem ca³ego programu Socrates,
a w szczególnoœci jego komponentów
Lingua, Comenius, Grundtvig i Eras-
mus, jest promowanie nauki jêzyków
obcych.

Polityka jêzykowa w Europie Za-
chodniej nabra³a szczególnego znacze-
nia w zwi¹zku z rozszerzaniem UE
i narastaj¹cymi falami migracyjnymi.
Wielojêzyczna i jednocz¹ca siê Europa
potrzebuje efektywnych rozwi¹zañ, za-
pewniaj¹cych skuteczn¹ komunikacjê.
Ju¿ podczas I Konferencji Bezpieczeñ-
stwa i Wspó³pracy, odbywaj¹cej siê
w 1975 r. w Helsinkach, pañstwa syg-
natariusze postanowi³y: "Wspieraæ na-
ukê jêzyków obcych i cywilizacyjne
procesy rozwojowe, jako sposób na
rozszerzanie komunikacji miêdzy naro-
dami, celem poznania kultury ka¿dego
kraju, jak równie¿ dla umocnienia miê-
dzynarodowej wspó³pracy".

Jednoznaczne stanowisko w spra-
wie jêzyków obcych odnajdujemy te¿
w wytycznych europejskiej polityki
edukacyjnej potwierdzonych w Umo-
wie Unii Europejskiej w Maastricht:
"Znajomoœæ jêzyków obcych zajmuje

w rozszerzaniu Europy funkcjê klu-
czow¹. Pañstwa cz³onkowskie Wspól-
noty Europejskiej wypowiedzia³y siê
dlatego za respektowaniem ró¿norod-
noœci jêzykowej dla zachowania kultu-
rowego bogactwa Europy". Propa-
gowanie wielojêzycznoœci, która jest
wpisana w oficjaln¹ politykê Unii, zwa-
lcza wszelkie przejawy imperializmu
jêzykowego, tj. dominacji jednego jê-
zyka, a co za tym idzie - jednej kultury
w multietnicznej i multijêzycznej Euro-
pie.

Komponent Socratesa Lingua zaj-
muje siê realizacj¹ naczelnej idei UE
poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
� utrzymanie i rozwój ró¿norodnoœci

jêzykowej w ca³ej Unii Europej-
skiej,

� poprawê poziomu nauczania i ucze-
nia siê jêzyków obcych,

� rozszerzanie dostêpu do ró¿nych
form nauki jêzyków przez ca³e ¿y-
cie, dostosowanych do potrzeb ka¿-
dej jednostki.
Program Lingua dzieli siê na dwie

czêœci, które s¹ ukierunkowane na ró¿-
ne cele i obszary dzia³añ.

Pierwsza akcja Lingua promuje
naukê jêzyków obcych, dba o utrzyma-
nie i rozwijanie ró¿norodnoœci jêzyko-
wej Unii oraz doskonali struktury
i systemy s³u¿¹ce nauczaniu jêzyków
obcych. Projekty s³u¿¹ce do realizacji
tych celów powinny siê koncentrowaæ
na nastêpuj¹cych obszarach dzia³añ:
� przedstawianiu korzyœci p³yn¹cych

z nauki jêzyków obcych,
� motywowaniu do nauki jêzyków ob-

cych i uczeniu sposobów uczenia
siê,

� informowaniu o dostêpnych œrod-
kach i metodach z zakresu edukacji
lingwistycznej,

� u³atwianiu dostêpu do nauki jêzy-
ków,

� wymianie i rozpowszechnianiu
wœród osób tworz¹cych politykê
i decydentów informacji o kluczo-

Program Socrates/Lingua
EUROPEJSKA WSPÓ£PRACA EDUKACYJNA

Program Socrates/Lingua
Czêœæ II
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wych koncepcjach i zagadnieniach
w nauczaniu jêzyków obcych.
G³ównym celem drugiej akcji Lin-

gua jest poprawa standardów w na-
uczaniu i uczeniu siê jêzyków obcych
poprzez tworzenie i rozpowszechnienie
wysokiej jakoœci materia³ów do nauki
jêzyków obcych oraz narzêdzi do oce-
ny zdobytych umiejêtnoœci. Osi¹gniê-
cie podanego celu przewiduje siê we
wspólnym opracowywaniu i wymianie
innowacyjnych programów, metodolo-
gii oraz efektywnych narzêdzi do okre-
œlenia kompetencji jêzykowych, przez
wykorzystanie najlepszych modeli i do-
œwiadczeñ europejskich.

Lingua jest "scentralizowan¹ akcj¹"
programu Socrates, co oznacza, ¿e sele-
kcje projektów przeprowadza centralna
Komisja Europejska, któr¹ wspomaga
panel niezale¿nych ekspertów. Agencje
Krajowe te¿ mog¹ przedstawiaæ swoje

opinie. Planuje siê, ¿e "projekty bêd¹
finansowane przez maksimum trzy ko-
lejne lata. We wniosku grupa partner-
ska powinna okreœliæ i uzasadniæ pla-
nowan¹ d³ugoœæ projektu (1 rok, 2 lub
3 lata). Granty bêd¹ mia³y bardzo zró¿-
nicowan¹ wysokoœæ. Fundusze Wspól-
notowe bêd¹ przyznawane na zasadzie
partycypowania w kosztach, co ozna-
cza, ¿e uczestnicz¹ce instytucje (orga-
nizacje) powinny przeznaczyæ na
projekt œrodki z innych Ÿróde³ i zade-
klarowaæ takie œrodki we wniosku".

Politechnika Rzeszowska nie ucze-
stniczy bezpoœrednio w projektach pro-
gramów Lingua, jednak zasadnicze
intencje Rady Europy, zawarte w ce-
lach i obszarach dzia³ania tego kompo-
nentu Socratesa, by³y postulowane
i wdra¿ane w zakresie edukacji jêzy-
ków obcych w naszej Uczelni. Dalsza
realizacja propozycji organizacyjno-
dydaktycznych w odniesieniu do nauki
jêzyków obcych w okresie wchodzenia
Polski do UE stanowi bardzo wa¿ny
element uœwiadamiania sobie faktu, ¿e
poznawanie innych jêzyków i kultur
poszerza nasze horyzonty. Z dobrych
epok historii europejskiej mo¿na siê
uczyæ, jak ludzie mieszkaj¹cy na du-
¿ym obszarze potrafi¹ ¿yæ ze sob¹ we
wzajemnym zrozumieniu i tolerancji.

Ma³gorzata Pomorska

Woda jest siedliskiem ¿ycia wielu
organizmów nale¿¹cych do ró¿nych
grup systematycznych, w tym równie¿
mikroorganizmów - wirusów, bakterii
i pierwotniaków. Niezale¿nie od zbior-
nika wodnego i sk³adu fizykochemicz-
nego wody obecn¹ w wodzie mikro-
florê mo¿na podzieliæ na dwie zasadni-
cze grupy - mikroflorê autochtoniczn¹
i allochtoniczn¹.

Mikroflorê autochtoniczn¹ stano-
wi¹ tzw. bakterie wodne w³aœciwe,
maj¹ce zdolnoœæ namna¿ania siê w œro-
dowisku wodnym. Nie stanowi¹ one za-
gro¿enia dla zdrowia, poniewa¿ nie
namna¿aj¹ siê w temperaturze cia³a
cz³owieka i zwierz¹t ciep³okrwistych.
Mikroorganizmy allochtoniczne to mi-
kroorganizmy, które dosta³y siê do
zbiornika wodnego wraz z opadami,
pochodz¹ce z gleby, powietrza lub ze
œcieków. Mikroorganizmy te nie maj¹
zdolnoœci namna¿ania siê w œrodowi-
sku wodnym, mog¹ jedynie w nim
d³u¿ej lub krócej prze¿ywaæ. Jest wœród
nich wiele gatunków patogennych.
Z punktu widzenia sanitarnohigienicz-
nego najwiêksze znaczenie maj¹ mi-
kroorganizmy dostaj¹ce siê do wody ze
œciekami bytowo-gospodarczymi,
szczególnie z ka³em ludzi i zwierz¹t.

Typ i liczba mikroorganizmów w œcie-
kach s¹ œciœle powi¹zane ze stanem
zdrowia mieszkañców zamieszku-
j¹cych w zlewni œcieków. Mikrobiolo-
giczne zanieczyszczenie œrodowiska
wodnego zale¿y zarówno od gatunku
i liczby wnoszonych mikroorganiz-
mów, jak i ich zdolnoœci prze¿ycia
w wodzie oraz osadach dennych.
Wœród mikroorganizmów chorobotwó-
rczych zamieszkuj¹cych to œrodowisko
do najgroŸniejszych zaliczane s¹ te, dla
których wrotami zaka¿enia jest jama
ustna. Ró¿ni¹ siê wirulencj¹ (zjadliwo-
œci¹); w przypadku chorób wywo³ywa-
nych przez wirusy i pierwotniaki
chorobotwórcze minimalna dawka za-
kaŸna jest niewielka i wynosi odpowie-
dnio od jednej do kilkunastu cz¹stek
wirusa lub oocyst (formy przetrwalne
pierwotniaków), a w przypadku chorób
bakteryjnych od kilku tysiêcy do kilku
milionów komórek. Zagro¿eniem dla
ludnoœci mo¿e byæ tak¿e rozprzestrze-
nianie siê patogenów przez sieæ wodo-

ci¹gow¹. W przypadku wody wodo-
ci¹gowej dezynfekowanej œrodkami
chemicznymi najgroŸniejsze mog¹
byæ wirusy (du¿a odpornoœæ), bakterie
w formie przetrwalnikowej oraz pier-
wotniaki.

Wirusy s¹ najmniejszymi (od 10 do
kilkuset nanometrów) mikroorganiz-
mami, tzw. zarazkami przes¹czalnymi,
nie maj¹cymi w³asnych uk³adów enzy-
matycznych, a jedynie jeden z kwasów
nukleinowych otoczony os³onk¹ bia³-
kow¹, czyli kapsydem. Paso¿ytuj¹
w komórkach roœlinnych, zwierzêcych
lub bakteryjnych. W wodzie mog¹
przetrwaæ od kilku dni do kilku miesiê-
cy, w zale¿noœci od typu wirusa
i w³aœciwoœci fizykochemicznych oraz
biologicznych wody. Znana jest zale¿-
noœæ czasu prze¿ywalnoœci wirusów od
temperatury wody, tzn. im temperatura
jest ni¿sza, tym prze¿ywalnoœæ jest
d³u¿sza. Stwierdzono, ¿e enterowi-
rusy (Poliowirusy, Coxsackie-wirusy
i ECHO-wirusy) nie trac¹ swojej zdol-

Zagro¿enia biologiczne
w wodzie do spo¿ycia

INFORMACJA

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program Socrates

ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

www.socrates.org.pl
e-mail: socrates@socrates.org.pl

Woda
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noœci infekcyjnej w wodzie o temp.
4-10oC przez 60-180 dni, a w tempera-
turze 18-25oC przez 40-150 dni. Od-
czyn pod³o¿a tolerowany przez wirusy
mieœci siê w granicach pH 5-9. Wirusy
wydalane z przewodu pokarmowego
cz³owieka przedostaj¹ siê do wód prze-
de wszystkim ze œciekami. Stosowane
metody uzdatniania wody do picia nie
redukuj¹ ca³kowicie liczby aktywnych
cz¹stek wirusów. Lista wirusów, które
mog¹ wyst¹piæ w wodzie przeznaczo-
nej do celów pitnych, jest d³uga. Wiru-
sy wywo³uj¹ choroby uk³adu po-
karmowego, nerwowego i oddechowe-
go.

Woda mo¿e ulec zanieczyszczeniu
przez œcieki bytowo-gospodarcze i jest
wówczas nara¿ona na ska¿enie jej
przez liczne mikroorganizmy stano-
wi¹ce, oprócz typowej, stale wystê-
puj¹cej w przewodzie pokarmowym
mikroflory, równie¿ bakterie chorobo-
twórcze. Spoœród bakterii w wodzie
mog¹ wyst¹piæ bakterie wywo³uj¹ce ta-
kie choroby, jak: dur brzuszny, salmo-
nellozê, czerwonkê, cholerê, gruŸlicê
p³uc, tê¿ec, ¿ó³taczkê, legionellozê.

Œrodki dezynfekcyjne stosowane
obecnie w stacjach uzdatniania wody
powoduj¹ skuteczn¹ eliminacjê wiê-

kszoœci organizmów chorobotwór-
czych w sieci wodoci¹gowej. Ewentua-
lne zagro¿enia dla ludnoœci mog¹
wyst¹piæ w sytuacjach awaryjnych lub
w przypadku celowego wprowadzenia
czynnika biologicznego do sieci.

Zagro¿enie biologiczne w systemie
zaopatrzenia w wodê miasta ma szcze-
gólne znaczenie w kontekœcie mo¿li-
wych aktów terrorystycznych.
Mo¿liwoœæ u¿ycia czynnika biologicz-
nego jako broni biologicznej w syste-
mie zaopatrzenia w wodê stanowi
realne zagro¿enie dla ludnoœci. Czynni-
ki biologiczne to ¿ywe organizmy (ba-
kterie, wirusy, grzyby) lub materia³y
z nich pochodz¹ce oraz toksyny pocho-
dzenia biologicznego, które mog¹
wywo³ywaæ skutki w postaci ostrych
lub przewlek³ych chorób, doprowa-
dzaj¹c do epidemii zarówno wœród lu-
dzi, jak i u zwierz¹t. Ze ska¿eñ
mikroorganizmami, które mog¹ wy-
st¹piæ w sieci wodoci¹gowej, najbar-
dziej niebezpieczne, ale najbardziej re-
alne jest ska¿enie wody wirusami oraz
bakteriami. Spoœród bakterii najbar-
dziej realne wydaje siê u¿ycie bakterii
w formie przetrwalnikowej (np. lasecz-
ki w¹glika), bardziej odpornych na
dzia³anie powszechnie stosowanych

chemicznych œrodków dezynfekcyj-
nych.

Nale¿y te¿ braæ pod uwagê zagro¿e-
nie zwi¹zane z celowym u¿yciem to-
ksyn. Za najbardziej nadaj¹ce siê do
produkcji broni biologicznej uwa¿a siê:
toksynê jadu kie³basianego, enteroto-
ksynê B gronkowca z³ocistego oraz tri-
choteceny, bêd¹ce jedn¹ z klas miko-
toksyn. Toksyny s¹ silnymi truciznami
(œmiertelna dawka rzêdu kilku nanogra-
mów) i wzglêdnie ³atwymi do wytwo-
rzenia. Toksyny mog¹ oddzia³ywaæ na
uk³ad nerwowy, przewód pokarmowy
lub uk³ad immunologiczny. Zagro¿enie
zwi¹zane z celowym u¿yciem toksyn
w sieci wodoci¹gowej jako metody
walki jest bardzo prawdopodobne
(Rzym). Irak podejrzewany jest o po-
siadanie wielu litrów toksyny botuli-
nowej, które pozwalaj¹ na zabicie
wszystkich mieszkañców Ziemi.

W zwi¹zku z mo¿liwoœciami u¿ycia
broni biologicznej w systemie zaopa-
trzenia ludnoœci w wodê nale¿a³oby
rozpatrzyæ zaopatrzenie odpowiednich
jednostek w sprzêt do wykrywania,
identyfikowania i ostrzegania o obe-
cnoœci ska¿eñ biologicznych.

Justyna Zamorska

Wspó³czesna biblioteka nie mo¿e
pozostaæ bierna wobec zmian technolo-
gicznych i nowinek technicznych. Musi
dostosowywaæ swoje us³ugi do potrzeb
i oczekiwañ czytelników. Posiadanie
strony domowej przez bibliotekê na-
ukow¹ jest w tej chwili w³aœciwie ju¿
standardem. Dlatego Biblioteka G³ów-
na PRz nie tylko od dawna posiada
swoj¹ stronê, ale ci¹gle j¹ rozbudowuje
i uaktualnia, by zapewniæ u¿ytkowni-
kom dostêp do jak najwiêkszej liczby
informacji i u³atwiæ im ich w³asne po-
szukiwania w sieci.

Strona naszej biblioteki sk³ada siê
z dwóch czêœci (ramek). Lewa zawiera
menu, a prawa przedstawia historiê bib-

lioteki. Menu zosta³o podzielone na kil-
ka czêœci: informacje ogólne, wypo¿y-
czalnie, czytelnie i inne strony. W infor-
macjach ogólnych mo¿na znaleŸæ in-
formacje bie¿¹ce o aktualnoœciach
w bibliotece, strukturê organizacyjn¹
biblioteki z podzia³em na dzia³y i wysz-
czególnieniem pracowników, którzy
w nich pracuj¹, katalog czasopism dru-
kowanych, które s¹ udostêpniane
w czytelniach biblioteki, informacje
o czasopismach elektronicznych (dostê-
pnych w ramach ró¿nych konsorcjów),
do których dostêp zosta³ zakupiony,
a mo¿na z nich korzystaæ tylko z kom-
puterów naszej Uczelni. Znajduje siê
tutaj tak¿e wejœcie do Katalogu SO-

WA-WWW, który umo¿liwia rezerwa-
cjê i zamawianie ksi¹¿ek przez Internet.
Oprócz tego s¹ tu jeszcze linki do stron:
bazy danych i informacja normalizacyj-
na. Pod has³em bazy danych zosta³y
umieszczone adresy wybranych darmo-
wych baz danych zarówno polskich, jak
i zagranicznych. Natomiast w informa-
cji normalizacyjnej mo¿na znaleŸæ wy-
kaz norm zaprenumerowanych na 2003
rok przez Bibliotekê G³ówn¹ PRz
wed³ug klasyfikacji ICS, adresy do
PKN i innych organizacji normalizacy-
jnych, a tak¿e listê polskich czasopism
normalizacyjnych dostêpnych w czyte-
lniach PRz, oprócz tego wykaz ozna-
czeñ literowych stosowanych w nor-

Zapraszamy na stronê Biblioteki G³ównej PRzZapraszamy na stronê Biblioteki G³ównej PRz
http://www.prz.rzeszow.pl/biblio/biblio.htm
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mach oraz narodowych organizacjach
normalizacyjnych.

W czêœci menu dotycz¹cej wypo¿y-
czalni mo¿na uzyskaæ informacje o sa-
mej wypo¿yczalni oraz katalogach
centralnych naszej biblioteki. Jest tam
tak¿e informacja o Wypo¿yczalni Miê-
dzybibliotecznej.

W czêœci dotycz¹cej czytelni mo¿na
uzyskaæ informacje o czytelniach wy-
dzia³owych: Czytelni G³ównej wraz
z Sekcj¹ Literatury Emigracyjnej, Czy-
telni Wydzia³u Chemicznego oraz Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska, a tak¿e Czytelni Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.

Z czêœci menu inne strony mo¿na
wejœæ do linków, do KaRo, czyli Kata-
logu Rozproszonego Bibliotek Pol-
skich, który umo¿liwia za poœred-

nictwem przegl¹darki internetowej
przeszukiwanie katalogów prawie 60
polskich bibliotek, na stronê Komitetu
Badañ Naukowych i do bazy INSPEC
dostêpnej tylko dla instytucji, które jak
nasza Uczelnia, op³aci³y licencjê. Baza
ta zapewnia dostêp do informacji uka-
zuj¹cej siê od 1969 r. o œwiatowej litera-
turze naukowej i technicznej z zakresu
fizyki, elektrotechniki, elektroniki, ko-
munikacji, informatyki, maszyn cyfro-
wych, teorii przetwarzania informacji.
Na stronie linki mo¿na znaleŸæ wiele
ciekawych adresów pogrupowanych
w nastêpuj¹ce tematy: wyszukiwarki
polskie, wyszukiwarki zagraniczne, bi-
blioteki polskie, biblioteki zagraniczne,
gazety i czasopisma, wydawnictwa
i ksiêgarnie, literatura on-line, s³owniki
i encyklopedie, biblioteki Rzeszowa,
strony regionalne, ciekawe strony i pra-

wo co dnia. Strona z linkami zosta³a
stworzona, by u³atwiæ czytelnikom
w³asne poszukiwania. Maj¹c zebrane
w jednym miejscu adresy wielu ró¿-
nych tematycznie stron, nie musz¹ tra-
ciæ czasu na poszukiwania. Niestety,
wiêkszoœæ czytelników nie zauwa¿a tej
mo¿liwoœci i z niej nie korzysta.

Strona naszej biblioteki wypada
ca³kiem nieŸle na tle stron innych bib-
liotek, czasami du¿o wiêkszych od na-
szej. Niestety, z ¿alem trzeba stwier-
dziæ, ¿e du¿o naszych czytelników nie
wie o jej istnieniu, a Ci, którzy wiedz¹,
nie zawsze zauwa¿aj¹, ¿e zawiera ona
ró¿norodne informacje i czêsto szukaj¹
jeszcze raz tego samego co biblioteka-
rze ju¿ dla nich znaleŸli i podali na
przys³owiowej tacy.

Urszula Tobiasz

Grono sympatyków jêzyka francu-
skiego i kultury Francji skupione wokó³
Oœrodka Alliance Française, inspirowa-
ne przez redaktora Adama Kulczyckie-
go (SN), postanowi³o powo³aæ Polsko-
-Francuski Klub Dyskusyjny. Ide¹ Klu-
bu bêdzie zintegrowanie i o¿ywienie
œrodowiska frankofoñskiego w regio-
nie. Swoje poparcie dla tego przedsiê-
wziêcia wyrazi³ ju¿ Konsul Generalny
Francji w Krakowie p. Michel Reineri.
Pomys³ cieszy siê równie¿ zaintereso-
waniem przedstawicieli regionalnych
przedsiêbiorstw posiadaj¹cych kapita³
francuski, nauczycieli jêzyka francu-
skiego oraz mieszkaj¹cych tu Francu-
zów, dla których spotkania na forum
Klubu bêd¹ okazj¹ do wymiany do-
œwiadczeñ na polu zawodowym lub
prywatnym.

W dniu 4 stycznia 2003 r. odby³o siê
spotkanie noworoczne Klubu po³¹czo-
ne z degustacj¹ tradycyjnego ciasta spo-
¿ywanego we Francji z okazji œwiêta
Trzech Króli. Specyfik¹ ciasta nazywa-
nego "galette des Rois" jest migda³ lub
ma³a porcelanowa figurka, która jest
schowana wewn¹trz. Ciasto nale¿y po-

kroiæ na tyle czêœci, ilu jest goœci, oso-
ba, która trafia na figurkê, zostaje kró-
lem lub królow¹, otrzymuje koronê i ma
prawo wyboru drugiej koronowanej
g³owy. Figurka zaœ ma przynosiæ szczê-
œcie przez ca³y rok.

Równie¿ w Rzeszowie tradycja ta
spotka³a siê z du¿ym zainteresowa-
niem. W spotkaniu wziêli udzia³ m.in.
senator Mieczys³aw Janowski, przed-
stawiciele lokalnych w³adz i liczna rze-
sza mi³oœników kultury francuskiej.

Spotkanie noworoczneSpotkanie noworoczne

Cukiernia Leclerc przezentuje tradycyjne ciasto królów.
Fot. w³asna

Spotkanie noworoczneSpotkanie noworoczne
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Taniec zimowy w wykonaniu Rewii tanecznej “Allegro”.
Fot. w³asna

Akademicki Klub Lotniczy (AKL)
jest miêdzywydzia³ow¹ organizacj¹
studentów i pracowników Politechniki
Rzeszowskiej popularyzuj¹c¹ wiedzê
o lotnictwie, obozy sportowo-rekrea-
cyjne, rozwijanie zainteresowañ przez
prowadzenie dzia³alnoœci modelarskiej
i projektowej z zakresu lotnictwa.
Istnieje od 1997 r. i mo¿e siê pochwaliæ
pokaŸnym dorobkiem.

Szczególnie ubieg³y rok obfitowa³
w wydarzenia, ale by³ to w zasadzie do-
bry rok i mo¿na go zaliczyæ do uda-
nych.

Uda³o siê nam zrealizowaæ prawie
wszystkie plany, które za³o¿yliœmy so-
bie na pocz¹tku sezonu. Pierwsze mie-
si¹ce roku zdecydowanie nale¿a³y do
sekcji paralotniowej, bo to ona wiod³a

prym w Klubie. Pocz¹tkiem wiosny
rozpoczêliœmy treningi, które zakoñ-
czy³y siê zdaniem przez naszych pilo-
tów egzaminów na licencje L+H i wy¿-
sze. W ten to sposób w Klubie przyby³o
nam 21 uprawnieñ, które nada³ nam in-
struktor Jacek Gocy³a z zaprzyjaŸnio-
nej Szko³y Pi lota¿u Paralotni
w D¹browie Górniczej. Oprócz licencji
L otrzymaliœmy kilka licencji Aogr
oraz licencjê instruktora paralotniowe-
go. Uda³o nam siê te¿ wyszkoliæ dwóch
wyci¹garkowych. Poza tym ca³y czas
trwa³o szkolenie teoretyczne, prowa-
dzone podczas naszych cotygodnio-
wych spotkañ na Uczelni. Okres
pomiêdzy majem a wakacjami 2002 r.
wype³nialiœmy wyjazdami do Bezmie-
chowej i na znajduj¹ce siê w okolicy

górki. Lataliœmy na dzia³ach k. Krosna,
rzadziej na Weremieniu k. Sanoka,
Dzwiniaczu czy H³omczy. Na szczêœcie
oby³o siê bez wypadków, by³y nato-
miast otarcia, siniaki i ... œmiech.

Sekcja Szybowcowa po usilnych
staraniach przeprowadzi³a szkolenie
i kilku naszych kolegów uzyska³o upra-
wnienia szybowcowe. Szkolenie od-
by³o siê w zasadzie tylko dziêki wydat-
nej pomocy w³adz Uczelni.

W ubieg³ym roku uda³o siê nam po-
zyskaæ nasze w³asne pomieszczenie -
znajduje siê ono w budynku "N" Polite-
chniki Rzeszowskiej (ul. Poznañska 2a,
pok. 8). Dziêki dobrej woli JM Rektora
i zaufaniu, jakim nas obdarzy³, otrzy-

Akademicki Klub LotniczyAkademicki Klub Lotniczy
Politechniki RzeszowskiejPolitechniki Rzeszowskiej
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maliœmy w sierpniu 2002 r. do u¿ytko-
wania Dom Pilota w Bezmiechowej.
Przed czasami niezbyt ³askaw¹ pogod¹
(a ta jesieni¹ i wiosn¹ lubi byæ dosyæ ka-
pryœna) mamy siê teraz gdzie schowaæ.

Po wakacjach Sekcja Paralotniowa
zorganizowa³a wyjazd do W³och,
w którym wziê³o udzia³ trzech najbar-
dziej zaawansowanych pilotów pod
okiem naszego isntruktora. Owocem
tego wyjazdu s¹ niezapomniane wra¿e-
nia i porz¹dny trening bezpieczeñstwa
oraz kontakty nawi¹zane z miejsco-
wym klubem paralotniowym. Nasze le-
tnie wysi³ki zakoñczyliœmy kolejnymi
uprawnieniami: licencjami L i Aogr.

Poniewa¿ sekcja paralotniowa jest
najliczniejsz¹ sekcj¹ w AKL-u, wiêc to
ona wiedzie prym. Jest to zrozumia³e,
gdy¿ akurat sport paralotniowy pozwa-

la w zasadzie ka¿demu, kto tylko chce
go uprawiaæ, na tak¹ formê aktywnoœci.

Anna Kaduk

W dniu 22 stycznia 2003 r. odby³o siê walne zebranie cz³onków AKL,
na którym wybrano nowe w³adze wymienionego Klubu, w osobach:

� Anna KADUK, V MDL-S - prezes,
� Roman DRYJA, III BD - wiceprezes,
� Ewa HOMA, III ZD - sekretarz,
� Grzegorz RZEPKA, III MD - sekretarz.
Nowym w³adzom i wszystkim cz³onkom Akademickiego Klubu Lot-

niczego PRz ¿yczymy tylu l¹dowañ ilu startów i tylko wysokich lotów.

Od Redakcji:

� Start jest zawsze dobrowolny; l¹dowanie - zawsze
obowi¹zkowe.

� Jeœli oddasz dr¹¿ek, domy zrobi¹ siê wiêksze. Jeœli go
œci¹gniesz - zmalej¹. Oczywiœcie, jeœli bêdziesz nadal
go œci¹gaæ, one znowu urosn¹.

� Latanie nie jest niebezpieczne. To, co niebezpieczne,
to kraksa.

� Zawsze lepiej jest byæ tu - na ziemi, marz¹c, by byæ
tam - w powietrzu, ni¿ byæ tam i marzyæ, ¿eby znaleŸæ
siê tutaj.

� Jedyna sytuacja, w której masz za du¿o paliwa, jest
wtedy, kiedy p³oniesz.

� Œmig³o to tak naprawdê tylko du¿y wentylator,
s³u¿¹cy do ch³odzenia pilota. Gdy siê zatrzymuje, mo-
¿na na w³asne oczy zobaczyæ, jak pilot zaczyna siê
pociæ.

� Jeœli nie wiesz ,co robiæ, nabieraj wysokoœci. Nikt siê je-
szcze nie zderzy³ z niebem.

� Dobre l¹dowanie to takie, po którym mo¿esz o w³as-
nych si³ach wyjœæ z samolotu. Œwietne l¹dowanie to
takie, po którym samolot nadaje siê do dalszego u¿yt-
ku.

� Ucz siê na b³êdach innych. Nie po¿yjesz tak d³ugo, by
nauczyæ siê czegoœ na w³asnych.

� Jeœli doturlanie siê do terminalu wymaga pe³nej mocy
silników, to znaczy, ¿e l¹dowa³eœ ze schowanym pod-
woziem.

� Prawdopodobieñstwo prze¿ycia jest odwrotnie propo-
rcjonalne do k¹ta podchodzenia. Im wiêkszy k¹t, tym
prze¿ycie jest mniej prawdopodobne, i na odwrót.

� Nie pozwól, by samolot zabra³ Ciê w miejsce, którego
Twój umys³ nie odwiedzi³ 5 minut temu.

� Nie wchodŸ w chmury. Ta srebrna linia, o której
mówi¹ wszyscy na pok³adzie, mo¿e siê okazaæ innym
samolotem, lec¹cym w przeciwn¹ stronê. Z pewnych
Ÿróde³ wiadomo tak¿e, ¿e w chmurach lubi¹ siê ukry-
waæ góry.

� Staraj siê, by ³¹czna liczba wykonanych przez Ciebie
l¹dowañ by³a równa liczbie startów, które wykona³eœ.

� S¹ trzy proste zasady, które pozwol¹ Ci zawsze g³adko
wyl¹dowaæ. Niestety - nikt ich nie zna.

� Zaczynasz z pe³nym workiem szczêœcia i pustym wor-
kiem na doœwiadczenie. Ca³a sztuka, to nape³niæ wo-
rek na doœwiadczenie, zanim worek ze szczêœciem siê
opró¿ni.

� Œmig³owce nie mog¹ lataæ; s¹ po prostu tak brzydkie,
¿e ziemia je odpycha.

� Jeœli jedyne, co mo¿esz zobaczyæ za oknem, to ziemia
krêc¹ca siê w kó³ko, a jedyne, co mo¿esz us³yszeæ, to
ha³asy z kabiny pasa¿erskiej, wiedz, ¿e nie wszystko
idzie jak powinno.

� Umiejêtnoœæ prawid³owej oceny przychodzi z doœwia-
dczeniem. Niestety, doœwiadczenia przybywa w wyni-
ku niew³aœciwej oceny.

� Zawsze najlepiej trzymaæ ten zaostrzony koniec tak
daleko z przodu, jak siê da.

� Rozgl¹daj siê. Zawsze jest coœ, czego nie zauwa¿y³eœ.
� Pamiêtaj! Grawitacja to nie tylko ciekawa idea. To

prawo! I jak na razie, nie zanosi siê na jego zniesienie.
� Trzy najbardziej bezu¿yteczne rzeczy to wysokoœæ

nad Tob¹, pas startowy za Tob¹ i 1/10 sekundy temu.

(podpatrzone, pods³uchane)PORADNIK

DLA PRZYSZ£YCH PILOTÓW

PORADNIK

DLA PRZYSZ£YCH PILOTÓW
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Zaproszenie na konferencjê

Unia dla studentów
14 marca 2003 r. o godzinie 12.00

w Multikinie "Helios" przy al. Po-
wstañców Warszawy 14 w Rzeszowie
odbêdzie siê konferencja pt. Unia dla

studentów zorganizowana przez Biuro
Integracji Europejskiej w Podkarpac-
kim Urzêdzie Wojewódzkim, Dzia³
Wspó³pracy z Zagranic¹ Politechniki
Rzeszowskiej przy wspó³pracy z biu-
rem Erasmus Student Network przy
Uniwersytecie Jagielloñskim, a tak¿e
z Samorz¹dem Studentów Politechniki
Rzeszowskiej.

Konferencja jest skierowana do stu-
dentów podkarpackich uczelni wy¿-
szych, którzy s¹ zainteresowani progra-
mami Unii Europejskiej w dziedzinie
edukacji i wspierania inicjatyw m³o-
dzie¿owych: Socrates/Erasmus, "M³o-
dzie¿". Honorowy patronat nad konfe-
rencj¹ objêli JM Rektor Politechniki
Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markow-
ski i Wojewoda Podkarpacki Zdzis³aw
Siewierski.

Polska nie jest jeszcze cz³onkiem
Unii Europejskiej, lecz programy te ju¿
w niej funkcjonuj¹, podobnie jak w in-
nych krajach ubiegaj¹cych siê o cz³on-

kostwo. Erasmus jest komponentem
szerszego programu Socrates, adreso-
wanym do szkolnictwa wy¿szego.
G³ównym celem programu Erasmus
jest podniesienie poziomu i wzmocnie-
nie europejskiego wymiaru kszta³cenia
na wy¿szych uczelniach - przede wszy-
stkim przez wspieranie miêdzynarodo-
wej wspó³pracy miêdzy uczelniami
oraz rozszerzenie wymiany studentów
i nauczycieli akademickich w Europie.

G³ównym celem organizatorów
konferencji jest przekazanie studentom
informacji, które przybli¿¹ idee i zasa-
dy programu Erasmus oferuj¹ce mo¿li-
woœæ podjêcia studiów na zagranicznej
uczelni, lepszego poznania jêzyka inne-
go kraju, a tak¿e zyskania nowych przy-
jació³. Aby cel konferencji zosta³
w pe³ni osi¹gniêty, jej uczestnicy bêd¹
mieli okazjê do tego, by poznaæ do-
œwiadczenia studentów, którzy brali ju¿
udzia³ w programie Erasmus.

Kolejnym celem konferencji jest za-
poznanie studentów z programem
"M³odzie¿", umo¿liwiaj¹cym nawi¹zy-
wanie kontaktów miêdzynarodowych
i wymianê doœwiadczeñ oraz zachê-

caj¹cym do podejmowania ró¿norakich
dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej,
s³u¿¹cych indywidualnemu rozwojowi
i u³atwiaj¹cych ich realizacjê. Program
"M³odzie¿" promuje ideê zjednoczonej
Europy.

Prelegenci konferencji to osoby,
które oprócz wymaganego szkolenia na
temat danego programu Unii Europej-
skiej posiadaj¹ doœwiadczenie w jego
realizacji. Bêd¹ nimi równie¿ studenci,
którzy brali ju¿ udzia³ w programie So-
crates/ Erasmus.

Lidia Powirska
Micha³ Dubel

Patronat medialny sprawuj¹
media lokalne: prasa, radio, telewizja.

Koordynatorzy konferencji:

Biuro Integracji Europejskiej

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Monika Fudali
tel. (0-17) 862 75 11, w. 1611

Lidia Powirska
e-mail: lpowirska@poczta.fm

12.00 - 12.30

Oficjalne otwarcie konferencji
JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski i Wojewoda Podkarpacki Zdzis³aw Siewierski

12.30 - 13.00

Wyk³ad pt. Student w Unii Europejskiej - dr Dariusz Tworzyd³o (Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie)

13.00 - 13.30

Wyk³ad pt. Program Socrates /Erasmus - mgr Joanna Ruszel (Politechnika Rzeszowska - Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹)

13.30 - 13.50

Przerwa

13.50 - 14.20

Wyst¹pienia studentów Politechniki Rzeszowskiej - uczestników programu (wyst¹pi¹ Marta Chmielarz oraz Barbara Chudzik)

14.20 - 14.50

Wyk³ad pt. Program “M³odzie¿” - Danuta Zdonek lub Lucyna Gu³a (Oœrodek Regionalny Programu “M³odzie¿” w Mielcu)

Zapraszamy studentów wszystkich szkó³ wy¿szych Podkarpacia

Program konferencji Unia dla studentówUnia dla studentów
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Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych po raz kolejny zorganizowa³a dla naszych
milusiñskich wielki, karnawa³owy bal. W tej niecodziennej, dorocznej zabawie
maluchów uczestniczy³o 510 dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej.
Tradycyjnie ju¿ razem z dzieæmi bawi³y siê "Po³oniny", a œw. Miko³aj mia³ rêce
pe³ne roboty i prezentów. Pan wodzirej wci¹¿ szala³ po sali ... i te¿ mia³ zajêæ co
niemiara.

Dodatkow¹ niespodziank¹ by³a bajka w wykonaniu aktorów Teatru im. W. Sie-
maszkowej w Rzeszowie, któr¹ dzieci ogl¹da³y z zapartym tchem, a potem nagro-
dzi³y gromkimi brawami. Niewiele jest ju¿ takich zabaw.

W³odzimierz Ptak

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

O KAPUSCIANYCH

G£OWACH
Krótko, bez patosu:
zdatne do bigosu.

KLEPIACY

PO RAMIONACH
Ci klepi¹cy po ramionach
czêsto siê spoufalaj¹,
lecz nierzadko po tym geœcie
tylko siñce pozostaj¹.

NAGRYWANIE
To zale¿y,
co i komu.
Sêk w tym, ¿e bez
magnetofonu.

DZIEN PRACOWITEGO
W swojej pracy kawa³
roboty odwali³:
pojad³, kawy popi³,
poziewa³, popali³.

O AKTYWNYM
Drze sw¹ buziê
na zebraniu,
ale tylko
przy ziewaniu.

PODGRYZANIE
Czynnoœæ niebezpieczna
ze wzglêdu
na mo¿liwoœci straty zêbów.

To by³ balTo by³ bal

Z wró¿k¹ w zaczarowanym œwiecie.
Fot. M. Misiakiewicz

Œw. Miko³aj nie tylko rozdawa³ prezenty.
Fot. M. Misiakiewicz
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Samolot PZL-110 "Koliber" jest li-
cencyjn¹ odmian¹ francuskiego samo-
lotu turystycznego Socata Rallye 100
ST napêdzan¹ silnikiem PZL-Franklin
F4A-235. Pierwsza seria Kolibrów by³a
zmontowana z czêœci francuskich, dru-
ga - wyprodukowana przez WSK
"PZL-Okêcie".

Znakomita widzialnoœæ z kabiny
oraz ³atwoœæ pilota¿u pozwalaj¹ na sto-
sunkowo wczesne powierzenie samolo-
tu m³odym, z regu³y niedoœwiadczo-
nym pilotom. Dlatego te¿ przeznaczony
jest do szkolenia podstawowego
i pocz¹tkowego treningu w lotach z wi-
docznoœci¹ ziemi VFR.

Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej posiada
obecnie 11 Kolibrów, z których pierw-

sze egzemplarze trafi³y do Oœrodka
w 1979 r., ostatnie w 1986 r. Pocz¹tko-
wo eksploatacja tego samolotu stwa-
rza³a wiele k³opotów wynikaj¹cych
z wadliwej pracy silnika PZL-Franklin.
Stosowane paliwo B-100 oraz nie-
w³aœciwy bilans cieplny powodowa³y
koniecznoœæ wymiany lub czyszczenia
œwiec zap³onowych œrednio co 5 godzin
lotu. Zmusi³o to Oœrodek do wydania
wewnêtrznego zarz¹dzenia o zakazie
lotów na tym samolocie w terenie gó-
rzystym oraz nad wiêkszymi komple-
ksami leœnymi. Po dopracowaniu
silnika oraz po zmianie dostawcy i ro-
dzaju paliwa (Avgas 100) k³opoty eks-
ploatacyjne siê skoñczy³y. Obecnie
Koliber jest tzw. wo³em roboczym, na
którym do tej pory w OKL wylatano

31500 godzin. Przez instruktorów i stu-
dentów oceniany jest jako niezwykle
prosty pilota¿owo.

Na jednym z "Kolibrów" OKL
(SP-TKD) w latach 1999 i 2000 Kate-
dra Systemów Sterowania i Awioniki
Politechniki Rzeszowskiej z udzia³em
instruktora-pilota OKL realizowa³a
praktyczne próby programu oceny
w locie cyfrowego systemu sterowania
i nawigacji bezza³ogowego aparatu la-
taj¹cego APC-4 "SkyGuide".

Samolot PZL-110 "Koliber" jest
czteromiejscowym, jednosilnikowym,
ca³kowicie metalowym dolnop³atem
o podwoziu z kó³kiem przednim. Odsu-
wana do ty³u os³ona kabiny umo¿liwia
³atwe i wygodne wsiadanie oraz wysia-
danie z samolotu. Ko³owanie na ziemi
u³atwiaj¹ hamulce dzia³aj¹ce niezale¿-
nie na ko³a podwozia g³ównego. Klapy
i automatycznie wysuwane sloty umo¿-
liwiaj¹ wykonywanie krótkich i precy-
zyjnych l¹dowañ.

Cechy techniczne samolotu
� silnik PZL-Franklin, p³aski (4 cylin-

dry), ch³odzony powietrzem z dwu-
³opatowym œmig³em o mocy podawa-
nej przez producenta 85,3 kW
(116 KM)

� maksymalna masa startowa - 850 kg
� pojemnoœæ zbiorników paliwa - 96 l
� za³oga - 1 osoba
� pasa¿erowie - 3 osoby
� wymiary:

� rozpiêtoœæ skrzyd³a - 9,74 m
� d³ugoœæ samolotu - 7,20 m
� wysokoœæ - 2,80 m

� osi¹gi:
� maks. prêdkoœæ przelotowa -

170 km/h
� prêdkoœæ przeci¹gniêcia -

76 km/h
� prêdkoœæ wznoszenia - 2,85 m/s
� pu³ap praktyczny - 3500 m
� rozbieg - 140 m
� zasiêg - 640 km
� œrednie zu¿ycie paliwa - 25 l/h

Jerzy Kluczniak

nasze samoloty
PZL-110"Koliber"
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z AZS-em

Zapraszamy

4 grudnia 2002 r.4 grudnia 2002 r.

Turniej Andrzejkowo-Miko³ajkowyTurniej Andrzejkowo-Miko³ajkowy

Trochê sportu i du¿o zabawyTrochê sportu i du¿o zabawy

Przez ¿ycie z uœmiechem i w podskokach.

To by³ doping!

Dziewczyny, nie dajcie siê!

Zwyciêzcom wrêcza puchar prorektor Jerzy Potencki. Nie by³o przegranych.

Odleci, nie odleci.

Goool!

Nie liczcie na ulgow¹ taryfê.

Fot. S. Ko³odziej
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Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Startuj¹cy w rozgrywkach III 
ligi siatkarze Uczelnianego AZS 
po rozegraniu 12 meczów 
zajmuj¹ pi¹te miejsce w tabeli
z realnymi szansami na uplaso- 
wanie siê w pierwszej trójce. 
Wprawdzie pocz¹tek rozgrywek 
nie by³ udany i startuj¹cy 
z "marszu" zespó³ Politechniki 
dozna³ kilku nieoczekiwanych 
pora¿ek, jednak z meczu na 
mecz jest coraz lepiej i koñ- 
cówka rozgrywek zapowiada siê 
bardzo emocjonuj¹co. 

W sezonie 2002/2003 kadra 
pi³karska jest wyj¹tkowo liczna, 
dlatego te¿ mogliœmy wystawiæ 
do rozgrywek w Halowej Lidze 
Pi³ki No¿nej 3 zespo³y: * PRzI - 
Ekstraklasa (sk³ad na zdjêciu), 
* FC Cyngiel - Ekstraklasa 
w sk³adzie: R. Sachajko, W. 
Dziedzic, G. Skórski, M. Mi- 
jalny, P. Jarosz, K. Cebula, M. 
Rejman, * PRzII - I liga w sk³a- 
dzie: W. Ryœ, J. Wêgrzyn, D. 
Samborski, P. B¹k, D. Rusza³a, 
S. Matras, S. Jurczak, K. Ch³an- 

da, M. Koczara. W zespole tym wystêpuj¹ 
z powodzeniem m³odzi zawodnicy, studenci 
I roku. I miejsce w tabeli po 6 kolejkach 
odzwierciedla ich potencja³ pi³karski. Oby 
tak dobrze "rozgrywali" w sesji egzamina-
cyjnej.

Sekcja pi³ki no¿nej KU AZS. Jeden z trzech 
zespo³ów wystêpuj¹cych w lidze halowej: 
R. Konieczny (trener), P. Kubiœ, £. Adam-
czyk, T. Stafin, £. Pachla, P. Sawczyn. Po- 
ni¿ej L. Twardowski, M. Wolski, M. Ciupak, 
R. Konior.

Dru¿yna siatkówki AZS PRz. Od lewej
K. Podwika, A. Pyza, R. Witek, K. Tunia,
 A. Siry, R. Maj, A. Domino (trener). Poni¿ej 
D. D¹browski, M. £y¿ka, G. Kruczek, 
P. Kosiorowski.

PRzI - WSiZ 4:6, 
skuteczny strza³ L. Pachli (PRzI).

AZS PRz - Wis³ok Strzy¿ów (3:0).

Autorzy tekstów:

Micha³ Dubel
Student IV WCh

Anna Kaduk
Studentka V MDL-S

pil. instr. mgr in¿. Jerzy Kluczniak
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego 

Politechniki Rzeszowskiej

Anatol Kokoszka
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego 

Politechniki Rzeszowskiej

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

dr in¿. Jolanta Plewako 
Zak³ad Energoelektroniki

i Elektroenergetyki

mgr Ma³gorzata Pomorska
Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych

Lidia Powirska
Studentka UJ

W³odzimierz Ptak
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
Prorektor ds. Ogólnych i Wspó³pracy z Zagranic¹

Aneta Sondej
Kierownik Oœrodka Alliance Française

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji 

Rozwoju Kadry Naukowej

mgr Urszula Tobiasz
Biblioteka G³ówna

dr Justyna Zamorska
Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód
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