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Uroczystoœæ
na S³onnym
Uroczystoœæ
na S³onnym

24 maja 2003 r.
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Pamiêci szybowników
 - kwiaty.

JM Rektor wrêcza T. Górze medal 50-lecia uczelni. 
Z lewej prof. S. Mañkowski.

Album z fotografiami o Bezmiechowej dla Politechniki.

Widok na S³onny. PW-5 nad Bezmiechow¹.

Gratulacje od Przewodnicz¹cego Rady Miasta Œwidnika.

Od lewej: Tadeusz Góra i kpt. pil. Jerzy Makula - wiceprezes AP.

Rozpoczêcie uroczystoœci przez JM Rektora prof. T. Markowskiego.
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Uroczystoœæ na S³onnym

Tu, gdzie w latach trzydziestych XX
wieku dzia³a³a prê¿nie "bezmiechow-
ska akademia szybowcowa", dziœ
wznosz¹ siê niezwykle okaza³e budyn-
ki Akademickiego Oœrodka Szybowco-
wego Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej. Zaledwie przed dwo-
ma laty goœciliœmy pana Tadeusza Górê
na uroczystoœci wmurowania aktu erek-
cyjnego utworzenia tam wymienionego
Oœrodka, a dziœ na szczycie S³onnego
stoi ju¿ dom pilota, przestrzenny hangar
i (w budowie) Miêdzyuczelniane Wie-
lofunkcyjne Lotnicze Laboratorium
Naukowo-Badawcze Politechnik: Rze-
szowskiej i Warszawskiej. Wielkim
wysi³kiem wybudowano wiod¹c¹ na
szczyt góry drogê dojazdow¹.

Uroczystoœæ odby³a siê w obecnoœci
samego zdobywcy Medalu Lilienthala
- pana Tadeusza Góry oraz wielu zna-
mienitych goœci, pasjonatów szybowni-
ctwa i Bezmiechowej, miêdzy innymi:
rektora Politechniki Warszawskiej
prof. Stanis³awa Mañkowskiego z licz-
n¹ delegacj¹ tej uczelni, dyrektora Je-
rzego G¹siorowskiego z Ministerstwa
Nauki i Informatyzacji (Komitetu Ba-
dañ Naukowych), wiceprezesa Aero-
klubu Polskiego kpt. pil. Jerzego Ma-
kuli.

W uroczystoœci udzia³ wziêli rów-
nie¿: wicemarsza³ek województwa
podkarpackiego dr hab. in¿. Jan Burek,
prof. PRz, przedstawiciele wojska, stra-
¿y po¿arnej i policji, lasów pañstwo-
wych i miejscowych w³adz oraz liczna
delegacja miasta Œwidnika, gdzie ¿yje
i mieszka p. Tadeusz Góra, z prezesem
tamtejszego Klubu Seniorów Lotnic-
twa in¿. Nikodemem Buchowieckim
i przewodnicz¹cym Rady Miasta An-

drzejem Radkiem na czele. Nie za-
brak³o studentów ani pracowników na-
szej uczelni, a tak¿e przedstawicieli
mediów wraz z Adamem Ustynowi-
czem - przedstawicielem TVP w War-
szawie.

Witaj¹c zebranych, rektor prof. Ta-
deusz Markowski wyrazi³ nadziejê na
ponowne powitanie wszystkich goœci
obecnych na ods³oniêciu tablicy - byæ
mo¿e w niedalekiej przysz³oœci na ofi-
cjalnym ju¿ zainaugurowaniu dzia³al-
noœci Oœrodka. W swoim wyst¹pieniu
prof. T. Markowski powiedzia³:

Dwa lata temu wmurowano tu,
w Bezmiechowej, dokument stwier-
dzaj¹cy rozpoczêcie odbudowy Oœrod-
ka Szybowcowego w Bezmiechowej.
Zdarzenie to mia³o miejsce w obecnoœci
pana Tadeusza Góry, który zaszczyci³
swoj¹ obecnoœci¹ nasze dzisiejsze
spotkanie.

Wszyscy tu obecni mamy mo¿liwoœæ
stwierdziæ, jak dalekie zmiany dokona³y
siê w tym miejscu. Zmieni³o siê równie¿
i samo latanie. Charakter tego miejsca
dzisiaj jest kreowany przez szybowni-
ków, paralotniarzy czy motolotniarzy.
Jestem przekonany, ¿e wszyscy bêd¹
tu mieli mo¿liwoœæ realizowania swoich
pasji lotniczych. Wymaga to jednak ¿e-
laznych regu³ organizacyjnych i prze-
strzegania wymaganych zasad "prawa
lotniczego".

Dzisiejsza uroczystoœæ ma miejsce
w roku stulecia lotnictwa. By³ czas (lata
dwudzieste ubieg³ego wieku), w którym
eksperci twierdzili, i¿ w Polsce nie ma
warunków do uprawiania szybownic-
twa. Na ca³e szczêœcie pasjonaci z Poli-
techniki Lwowskiej (miêdzy innymi
Szczepan Grzeszczyk i Wac³aw Czer-

wiñski) nie podzielili tych opinii i przy-
st¹pili do budowy szybowca CW-1.
Pierwsze próby wzlotów wykonano
w roku 1928. Loty by³y bardzo krótkie -
kilkuminutowe. A zaledwie 10 lat póŸ-
niej mamy s³ynny lot Pana Tadeusza
Góry.

Przed dwoma laty powiedzia³em, ¿e
czas dla Bezmiechowej zatoczy³ ponad
60-letnie ko³o. Dzisiaj dokumentujemy
najwa¿niejszy fakt historyczny tego
miejsca, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e dyna-
mika zmian wieku XX i XXI zmusza do

24 maja 2003 r. w Akademickim Oœrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej odby³a siê donios³a

uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej szybowcowy przelot Tadeusza Góry, który 18 maja 1938 r. wystartowa³

z Bezmiechowej i dolecia³ do Solecznik Ma³ych k. Wilna, pokonuj¹c w locie otwartym trasê 577,8 km. Ten niewyobra¿alny

na owe czasy wyczyn spotka³ siê z uznaniem Miêdzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI), która uhonorowa³a Go pierwszym

w œwiecie, nowo ustanowionym Medalem im. Ottona Lilienthala. To najwy¿sze odznaczenie nadawane szybownikom.

Ta przestrzeñ

i wiatry

Od gór S³onnych

to dar anio³ów

dla odwa¿nych

lecz nie ³akn¹cych

s³awy.

Nie z wosku

Ikarów

tylko z serc

wtopionych mi³oœci¹

do nieba.

W pamiêæ g³êbok¹

ziemi

skrzyd³a nowe

odrastaj¹

pod okiem Boga,

który niebo nad Bezmiechow¹

upodoba³ sobie

i poezjê wzlotów.

Jan Szelc z Sanoka

Niebo
nad Bezmiechow¹

Niebo
nad Bezmiechow¹

Po 65 latach
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korekt tego, co mia³o miejsce w Bez-
miechowej w okresie miêdzywojennym.

Dzisiejszy Akademicki Oœrodek
Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej wybudowano g³ów-
nie ze œrodków Komitetu Badañ Nauko-
wych oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu.

Ma on byæ przede wszystkim:
� centrum badañ lekkich aparatów la-

taj¹cych oraz doœwiadczeñ Polite-
chnik Rzeszowskiej i Warszawskiej
z energi¹ wiatru,

� bezpoœrednim zapleczem dla Oœrod-
ka Kszta³cenia Lotniczego Politech-
niki Rzeszowskiej, zwi¹zanym z na-
borem na pilota¿,

� akademickim oœrodkiem lotnictwa
lekkiego (szybownictwo, paralot-
niarstwo) dla Polski i Europy,
oœrodkiem szczególnym (ze wzglêdu
na urok i specyfikê miejsca).
Obiekt ten bêdzie równie¿ s³u¿y³

wszystkim innym u¿ytkownikom przez
pe³ny rok, ale na warunkach regulowa-
nych przepisami lotniczymi i przepisa-
mi ustalonymi przez zarz¹dzaj¹cego
oœrodkiem (przepisami wynikaj¹cymi
miêdzy innymi z dzia³alnoœci statutowej
uczelni).

Nastêpnie, z udzia³em p. Tadeusza
Góry, prof. Stanis³awa Mañkowskiego,
dr. in¿. Jerzego G¹siorowskiego i kpt.
pil. Jerzego Makuli, JM Rektor uroczy-
œcie ods³oni³ tablicê upamiêtniaj¹c¹
medalowy przelot. Kolejno, doceniaj¹c
wagê wydarzenia, uhonorowa³ p. Tade-
usza Górê medalem "50-lecia wy¿sze-
go szkolnictwa technicznego w Rze-
szowie", a dzieci ze Szko³y Podstawo-
wej im. Szybowników Polskich w Bez-
miechowej zaœpiewa³y hymn szko³y,
którego refren rozpoczynaj¹ s³owa:
"Tadeusz Góra w s³oñcu i chmurach".

Niezwykle wzruszony p. Tadeusz
Góra powiedzia³: Magnificencjo, Do-
stojni Goœcie, Szanowni Zebrani - jest
mi bardzo mi³o, ¿e w³aœnie w tym dniu,
w 65. rocznicê mojego przelotu otrzy-
ma³em medal od rektora Politechniki
Rzeszowskiej, za który jak najserdecz-
niej dziêkujê. Nieraz wracam myœlami
do tej Bezmiechowej, któr¹ zna³em
przed wojn¹, gdzie doskonali³em swoje
latanie, gdzie wybitni instruktorzy mnie
szkolili i uczyli nie tylko lataæ, ale i wy-

chowywali, uczyli ¿yæ. Pocz¹tki odbu-
dowy Bezmiechowej nie by³y proste.
Zaczê³o siê od ksi¹¿ki "Szybowiska bie-
szczadzkie" red. Tadeusza Chwa³czyka,
znanego historyka, a napisane w tej
ksi¹¿ce s³owa wzbudzi³y chêæ odnowy
latania w Bieszczadach, po czym po-
wsta³o Stowarzyszenie na Rzecz Rea-
ktywania i Odbudowy Szybowiska
w Bezmiechowej. Tu muszê podkreœliæ,
¿e najbardziej czynny udzia³ i zas³ugi
ponosz¹ Barbara i Józef Kusibowie,
pani mgr Lucyna Matuszewska - dyre-
ktor Szko³y Podstawowej w Bezmiecho-
wej, no i oczywiœcie so³tys Bez-
miechowej Józef Petka. Jest jeszcze
wielu innych, którzy siê równie¿
zas³u¿yli. Nie sposób ich wszystkich wy-
mieniæ. Ja ze swej strony chcia³em za-
znaczyæ, ¿e takiego oœrodka jak w tej
chwili nie spodziewa³em siê. Hangar
by³ na tym samym miejscu, w którym
stoimy, ale mniejszy, drewniany. Ten
hangar jest wspania³y i pomieœci wiele
szybowców, które na pewno bêd¹
rozs³awia³y w dalszym ci¹gu "akade-
miê szybowcow¹", bo tak nazywaliœmy
Bezmiechow¹. Dla ka¿dego pilota szy-
bowcowego w Polsce dostanie siê do
Bezmiechowej by³o zawsze marzeniem.
Ja tutaj bywa³em bardzo czêsto. St¹d
instruktor Adam Dziurzyñski wypuœci³
mnie do rekordowego przelotu pod Wil-
no, tutaj Piotr Mynarski uczy³ mnie
podstaw latania ¿aglowego, za co je-
stem im bardzo wdziêczny i zawsze o
nich pamiêtam. Za otrzymane wyró¿-
nienie, za przyjêcie, za medal, który
mnie wzruszy³ do g³êbi, jestem serdecz-
nie wdziêczny Panu Rektorowi i pragnê
w zamian replikê mego medalu podaro-
waæ Panu w nadziei, ¿e to bêdzie
zal¹¿ek izby pamiêci w Bezmiechowej.

Dziêkuj¹c za ofiarowan¹ uczelni re-
plikê Medalu Lilienthala, rektor Tade-
usz Markowski wyrazi³ nadziejê na
wielokrotn¹ jeszcze wizytê pana Tade-
usza Góry na bezmiechowskim szybo-
wisku, obiecuj¹c Mu kolejny szybow-
cowy lot w PW-6 ze szczytu S³onnego.

Nastêpnie g³os zabra³ rektor Polite-
chniki Warszawskiej prof. Stanis³aw
Mañkowski, który goszcz¹c w Bezmie-
chowej po raz pierwszy, wyrazi³ po-
dziêkowanie za zaproszenie i za do-
tychczasow¹ wspó³pracê obu Politech-

nik. Politechnika Warszawska - mówi³
dalej rektor Mañkowski - ma zarówno
siêgaj¹ce lat dwudziestych minionego
wieku tradycje lotniczej dzia³alnoœci,
jak i znanych konstrukcji lotniczych,
a zamykanych myœlami w tych szybow-
cach, które pochodz¹ spod rêki mi-
strzów - konstruktorów PW. Doceniam
równie¿ wielce przejêcie przez Polite-
chnikê Rzeszowsk¹ wspania³ych w za-
kresie szybownictwa tradycji Po-
litechniki Lwowskiej i jak widaæ, dzieje
siê wielka rzecz: powstaj¹ tutaj te war-
toœci, które rozpoczyna³ pan Tadeusz
Góra. Podkreœlaj¹c finansowe zaanga-
¿owanie Ministerstwa Nauki i Informa-
tyzacji w odbudowê oœrodka, z³o¿y³
przy tej okazji na rêce dyrektora Jerze-
go G¹siorowskiego, niezwykle oddane-
go tej sprawie, serdeczne podziêko-
wanie, wyra¿aj¹c jednoczeœnie nadzie-
jê, ¿e dzia³ania te bêd¹ kontynuowane.
Rektor S. Mañkowski - szybownik,
zdobywca diamentowej odznaki szy-
bowcowej, podzieli³ siê wra¿eniami ze
swoich szybowcowych lotów w Je¿o-
wie, Lisich K¹tach i na ¯arze, wyra-
¿aj¹c jednoczeœnie nadziejê na szy-
bowcowe loty w Bezmiechowej. Obie-
ca³ te¿, jako szybownik, szczególne za-
interesowanie rozwojem Akade-
mickiego Oœrodka Szybowcowego
w Bezmiechowej.

Zabieraj¹c g³os, dyrektor Jerzy
G¹siorowski przyzna³, ¿e gdy przed 50
laty rozpoczyna³ latanie, tylko marzy³,
by poznaæ laureata Medalu Lilienthala,
który by³ wtedy dla niego nieosi¹galn¹
legend¹. Dziœ spotyka Go po raz wtóry
w miejscu Jego startu po medal, tu,
gdzie po tak wielu latach powstaje wiel-
kie dzie³o odbudowy oœrodka.

Nie kry³ zachwytu oczarowany Bez-
miechow¹ kpt. pil. Jerzy Makula - wi-
ceprezes Aeroklubu Polskiego. Za-
uroczony zarówno krajobrazem, jak
i walorami szybowiska pozwalaj¹cymi
na uprawianie sportu szybowcowego
wyrazi³ nadziejê, ¿e odbywaj¹ca siê
uroczystoœæ stanie siê motorem dla
pragn¹cych wygrywaæ zawody szy-
bowcowe - bo miejsce jest niepow-
tarzalne.

Na uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy
przyby³ równie¿ kolega i przyjaciel p.
T. Góry, przedwojenny cz³onek Aero-
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Marta Olejnik

15 maja br. podpisane zosta³o pomiêdzy Samorz¹dem Województwa Podkarpackiego

a Politechnik¹ Rzeszowsk¹ porozumienie o wspó³pracy, które publikujemy poni¿ej.

Kolejne porozumienie

,
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Program Socrates,
historia i cele programu

Program dzia³a na podstawie art. 149 Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej. W artykule tym stwierdzono, ¿e Wspólnota "bê-
dzie przyczyniaæ siê do podnoszenia poziomu edukacji"
poprzez szereg dzia³añ realizowanych w œcis³ej wspó³pracy
z pañstwami cz³onkowskimi. Program rozpocz¹³ siê w 1995
roku, a Polska przyst¹pi³a do niego w lutym 1998.

Uczestniczy w nim 31 krajów, w tym 15 cz³onków Unii,
pozosta³e kraje to kandydaci lub kraje stowarzyszone. Pro-
gram zwraca bardzo du¿¹ uwagê na wspieranie dzia³añ na
rzecz zapewnienia równoœci szans kobiet i mê¿czyzn oraz
zwalczania przejawów rasizmu i nietolerancji.

Cele programu
1. Wzmocnienie wymiaru europejskiego na wszystkich

szczeblach edukacji oraz zapewnienie szerokiego dostêpu do
istniej¹cych w Europie pomocy edukacyjnych.

2. Promowanie poprawy znajomoœci jêzyków krajów
Unii Europejskiej.

3. Wspieranie wspó³pracy i mobilnoœci w dziedzinie edu-
kacji poprzez:

� wspieranie wymiany miêdzy placówkami edukacyj-
nymi,

� promowanie kszta³cenia otwartego i na odleg³oœæ,
� dzia³anie na rzecz poprawy sytuacji w zakresie uzna-

wania dyplomów i zaliczania okresów studiów zagra-
nicznych,

� rozwijanie wymiany informacji.

Program SOCRATES sk³ada siê z kilku komponentów,
w zale¿noœci od rodzaju dzia³añ lub poziomu edukacji. Kom-
ponent Erasmus dotyczy szkolnictwa wy¿szego.

Program Socrates/Erasmus
G³ównym celem programu ERASMUS jest wspieranie

europejskiej wspó³pracy uczelni wy¿szych ze wszystkich
krajów cz³onkowskich, EFTA i krajów stowarzyszonych.
Program ma wspieraæ uczelnie w promowaniu "wymiaru eu-
ropejskiego" oraz pomóc w zorganizowaniu wyjazdów stu-
dentów i nauczycieli akademickich.

W programie mog¹ uczestniczyæ zarówno uczelnie
wy¿sze, jak i stowarzyszenia czy oœrodki badawcze zaj-
muj¹ce siê zagadnieniami edukacyjnymi.

Istotne informacje dla studentów
1. Celem wyjazdów jest studiowanie. Nie ma mo¿liwoœci

odbywania kursów jêzykowych ani praktyk.
2. Studenci s¹ zobowi¹zani do:
� ubezpieczenia siê przed wyjazdem od kosztów leczenia

i nastêpstw nieszczêœliwych wypadków,
� dostarczenia dokumentów poœwiadczaj¹cych odbycie

studiów za granic¹ wraz z wykazem zdanych egzami-
nów i uzyskanych zaliczeñ natychmiast po powrocie
oraz do uzupe³nienia ankiety.

Uczelnie, z którymi Politechnika
Rzeszowska wspó³pracuje w ramach

Programu Socrates/Erasmus,
z podzia³em na wydzia³y:

� TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN, Wiedeñ, Austria
(WBiIŒ, WCh)

� KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTEN-
DE, Ostenda, Belgia (WBMiL)

� KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLA-
ANDEREN, Kortrijk, Belgia (WBMiL, WEiI, WZiM)

� KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Leuven,
Belgia (WEiI)

� AARHUS UNIVERSITET, Aarhus, Dania (WCh)
� UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, Amiens,

Francja (WEiI)
� UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, Dun-

kierka, Francja (WZiM)
� UNIVERSITE DE METZ, Metz, Francja (WZiM)
� ETNIKO METSOVIO POLYTECHNIO, Ateny, Grecja

(WBiIŒ, WBMiL, WEiI)
� ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, Sa-

loniki, Grecja (WCh)
� UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Oviedo, Hiszpania (WCh,

WZiM)
� UNIVERSIDAD POLITECNICA DE WALENCJA, Wa-

lencja, Hiszpania (WBMiL, WBiIŒ, WZiM, WCh, WEiI)
� HOGESCHOOL VAN UTRECHT, Utrecht, Holandia

(WEiI )

Nadanie Politechnice Karty Erasmusa
Politechnika Rzeszowska od piêciu lat uczestniczy w programie Socrates/Erasmus. By³a jedn¹ z pierwszych pol-

skich uczelni, które przyst¹pi³y do tego programu. 25 kwietnia 2003 r. Komisja Europejska w Brukseli nada³a Politech-

nice Rzeszowskiej Kartê Erasmusa bêd¹c¹ nie tylko potwierdzeniem jakoœci kszta³cenia studentów na Politechnice

Rzeszowskiej, ale tak¿e upowa¿niaj¹c¹ uczelniê do uczestniczenia w II etapie programu, a tym samym umo¿liwiaj¹c¹

PRz zrealizowanie podjêtych zadañ. Wielu pracowników i studentów Politechniki zetknê³o siê z programem Socra-

tes/Erasmus, natomiast tym, którzy jeszcze o nim nie s³yszeli, chcemy przypomnieæ jego cele i zasady.
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� FACHHOCHSCHULE BIELEFELD, Bielefeld, Niemcy
(WBMiL)

� FACHHOCHSCHULE SUDWESTFALEN, Soest,
Niemcy (WEiI)

� HOCHSCHULE FUR TECHNIK UND WIRTSCHAFT
ZWICKAU, Zwickau, Niemcy (WEiI)

� UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, Covilha,
Portugalia (WBiIŒ, WCh, WBMiL, WZiM )

� UNIVERSITY OF MINHO, Braga, Portugalia (WBiIŒ)
� UNIVERSIDADE LUSOFONA DE HUMANIDADES

E TECNOLOGIAS, Lizbona, Portugalia (WZiM )

Korzyœci dla uczestników programu
� akademicka - zdobycie nowej wiedzy podczas wszyst-

kich zajêæ dla studentów na uczelniach partnerskich, mo¿-
liwoœæ porównania jakoœci kszta³cenia w uczelni macie-
rzystej z uczelni¹ partnersk¹, poznanie innych metod na-
uczania i systemów edukacyjnych,

� jêzykowa - praktyczne zastosowanie umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem obcym, zapoznanie siê z termi-
nologi¹ zawodow¹,

� kulturowa - zapoznanie siê z kultur¹ danego kraju od
"wewn¹trz",

� krajoznawczo-turystyczna - zwiedzanie krajów euro-
pejskich,

� œrodowiskowa - poznanie warunków ¿ycia przeciêtnej
rodziny z innego kraju europejskiego, ¿ycia studentów,
funkcjonowania uczelni wy¿szych itp.,

� plany zawodowe - odbycie studiów za granic¹ mo¿e siê
okazaæ bardzo przydatne nie tylko jeœli chodzi o wybór
drogi ¿yciowej czy rozwiniêcie swoich zainteresowañ,
ale równie¿ podczas poszukiwania pracy i spotkañ
z przysz³ymi pracodawcami,

� doœwiadczenie ¿yciowe - sprawdzenie siebie w nowych,
czasem trudnych warunkach, umiejêtnoœæ radzenia sobie
i podejmowania samodzielnych, wa¿nych decyzji ¿ycio-
wych.

Joanna Ruszel

W dniu 5 czerwca 2003 r. odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia przez JM Rekto-
ra listów gratulacyjnych studentom stu-
diów dziennych wyró¿niaj¹cych siê
w mijaj¹cym roku akademickim
2002/2003 w nauce, pracy w studenc-
kim ruchu naukowym, w samorz¹dzie
studenckim oraz w dzia³alnoœci sporto-
wej. Na wniosek dziekanów, opieku-
nów kó³ naukowych, przewodni-
cz¹cego KU AZS wyró¿niono 123 stu-
dentów, w których gronie znaleŸli siê
przedstawiciele wszystkich kierunków
studiów. Wœród wyró¿nionych s¹
uczestnicy sympozjów kó³ naukowych,
organizatorzy szeregu imprez studenc-
kich, takich jak targi edukacyjne i wer-
nisa¿ grafiki komputerowej, inicjatorzy
imprez organizowanych przez klub
PLUS i Radio Centrum, osoby zaanga-
¿owane w dzia³alnoœæ samorz¹du
studenckiego, medaliœci ró¿nych dys-
cyplin sportowych i organizatorzy
¿ycia sportowego na uczelni oraz laure-
aci konkursu "Witryna internetowa
Politechniki Rzeszowskiej".

Nagrody stanowi¹ podsumowanie
ca³orocznej dzia³alnoœci, s¹ rezultatem

ciê¿kiej, solidnej i systematycznej pra-
cy. Wyró¿nionym serdecznie gratulujê,
kadrze nauczycieli akademickich dziê-

kujê za opiekê i w³o¿ony trud oraz
zaanga¿owanie w pracê z m³odzie¿¹.

NagrodyNagrody dla studentów

Rektor, prorektor ds. nauczania i prodziekan WBiIŒ w gronie studentów wyró¿nio-
nych nagrodami.

Fot. M. Misiakiewicz

,
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Uroczystoœæ zosta³a po³¹czona
z wrêczeniem nagrody pani Alinie An-
kes, mieszkance Rzeszowa, która wy-
gra³a konkurs og³oszony przez Po-
litechnikê Rzeszowsk¹ i Gazetê Wy-
borcz¹ na nazwê nowego domu stu-
denckiego na osiedlu akademickim na-
szej uczelni. Dom studencki nosiæ bê-
dzie nazwê ALCHEMIK i zostanie
uruchomiony od roku akademickiego
2003/2004.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê wakacji
wszystkim ¿yczê udanego wypoczynku
i du¿o radoœci. Tegorocznym absol-
wentom naszej uczelni ¿yczê podjêcia
satysfakcjonuj¹cej pracy zgodnej z ich
oczekiwaniami.

Jerzy Potencki

Wrêczenie przez rektora, prorektora ds. nauczania oraz przedstawiciela firmy
ZETO Rzeszów nagrody pani Alinie Ankes - zwyciê¿czyni konkursu na nazwê no-
wego domu studenckiego.

Fot. M. Misiakiewicz

Mgr Barbara Pilch-Pite-
ra, asystentka w Zak³adzie Te-
chnologii Tworzyw Sztucz-
nych na Wydziale Chemicz-
nym, uzyska³a stopieñ nauko-
wy doktora nauk chemicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
technologia chemiczna, nada-
ny przez Radê Wydzia³u Che-
micznego Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 14 maja
2003 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Synteza oligomerów
uretanowych o regulowanym

rozk³adzie mas cz¹steczkowych. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Piotr Król, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr
in¿. Piotr Penczek z Instytutu Chemii Przemys³owej w War-
szawie, dr hab. in¿. Krzysztof Pielichowski, profesor Polite-
chniki Krakowskiej, i dr hab. in¿. Jacek Lubczak, profesor
Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Iwona Zarzyka-Niemiec, asystentka w Zak³a-
dzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym, uzy-
ska³a stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych z zakresu

dyscypliny naukowej technolo-
gia chemiczna, nadany przez
Radê Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 21 maja 2003 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Hydro-
ksyalkilowanie kwasu para-
banowego . Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
dr hab. in¿. Jacek Lubczak, pro-
fesor Politechniki Rzeszo-
wskiej. Rozprawê doktorsk¹
recenzowali: prof. dr hab. in¿.
Gabriel Rokicki z Politechniki
Warszawskiej, dr hab. in¿. Roman Gancarz, profesor Polite-
chniki Wroc³awskiej, i dr hab. in¿. Piotr Król, profesor Poli-
techniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Irmina Cisek-Cicirko, asystentka w Zak³adzie
Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym, uzyska³a
stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych z zakresu dys-
cypliny naukowej technologia chemiczna, nadany przez
Radê Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 21 maja 2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Reakcje
hydroksymetylowych pochodnych kwasu moczowego z oksi-

PERSONALIA

DOKTORATY
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ranami. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ dr hab.
in¿. Jacek Lubczak, profesor
Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzo-
wali prof. dr hab. in¿. Stanis³aw
Kucharski z Poli techniki
Wroc³awskiej i prof. dr hab.
in¿. Jan Pielichowski, profesor
zwyczajny Politechniki Krako-
wskiej.

Mgr in¿. Bogdan Kozik, asystent w Katedrze Kon-
strukcji Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,

uzyska³ stopieñ naukowy do-
ktora nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej
budowa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 11 czerwca 2003 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej:
Analiza parametrów uzêbienia
i zazêbienia wypuk³o-wklês³ego
z ewolwentowym zarysem od-
niesienia. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ dr hab.
in¿. Marian Mija³, profesor Po-

litechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski z Politechniki Rzeszo-
wskiej i dr hab. in¿. Stanis³aw Legutko, profesor Politechniki
Poznañskiej.

Mgr in¿. Piotr G¹ska, asystent w Zak³adzie Geotechniki
i Hydrotechniki na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicz-

nych z zakresu dyscypliny na-
ukowej budownictwo, nadany
przez Radê Wydzia³u Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska
w dniu 11 czerwca 2003 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej:
Grunty zbrojone w zastosowa-
niu do stabilizacji i likwidacji
skutków osuwisk drogowych na
terenie Podkarpacia. Promoto-
rem w przewodzie doktorskim
by³ prof. dr hab. in¿. Lech Wy-
sokiñski z Politechniki Krako-
wskiej. Rozprawê doktorsk¹
recenzowali dr hab. in¿. Mie-
czys³aw Wac³awski, profesor Politechniki Krakowskiej, i dr
hab. in¿. Jan Jaremski, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Grzegorz Pi¹t-
kowski, asystent w Katedrze
Mechaniki Konstrukcji 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 Rzeszo-
wskiej w dniu 11 czerwca
2003 r. Temat rozprawy do-
ktorskiej: Wykrywanie uszko-
dzeñ w elementach konstrukcyjnych z wykorzystaniem
sztucznych sieci neuronowych. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, profesor Po-
litechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali
prof. dr hab. in¿. dr h.c., cz³. koresp. PAN Zenon Waszczy-
szyn, profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, i dr hab.
in¿. W³adys³aw £akota, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Politechnice Rzeszowskiej:
� dr. hab. in¿. Jana Burka w Katedrze Technik Wytwarzania

i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
z dniem 1 maja 2003 r. na czas nieokreœlony,

� dr. hab. in¿. Andrzeja Kolka w Katedrze Podstaw Elektro-
niki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki z dniem
18 czerwca 2003 r. na czas nieokreœlony.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Jan Burek Andrzej Kolek

,
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24 maja 2003 r. w Akademickim Oœrodku Szybowcowym PRz w Bezmiechowej odby³o siê uroczyste ods³oniêcie tablicy upa-

miêtniaj¹cej rekordowy przelot Tadeusza Góry - zdobywcy Medalu Lilienthala w 1938 roku - i w Jego obecnoœci, o czym piszemy

na str. 3. Z Panem p³k. pil. Tadeuszem Gór¹ - legend¹ polskiego i œwiatowego szybownictwa - rozmawia Marta Olejnik.

Z Bezmiechowej po Medal LilienthalaZ Bezmiechowej po Medal Lilienthala

0 M. Olejnik: Ogromnie siê cieszê, ¿e mo¿emy przywitaæ
Pana tu, w Bezmiechowej, w budowanym Akademickim
Oœrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej.
Chcia³abym Pana prosiæ o kilka wypowiedzi dla Gazety
Politechniki.
65 lat temu - 18 maja 1938 roku o godz. 9.00 rano wilnia-
nin, dwudziestoletni Tadeusz Góra wystartowa³ z tego
miejsca na pó³noc Polski i dolecia³ do?
T. Góra: Daleko, pod Wilno do Solecznik Ma³ych.

0 Do lotu wypuszcza³ Pana?
Adam Dziurzyñski, kochany instruktor, który mnie tak wiele
nauczy³. Jemu w³aœciwie zawdziêczam wszystkie moje szy-
-bowcowe wyczyny.

0 O ile wiem, instruktor Adam Dziurzyñski zapyta³,
dok¹d zamierza Pan lecieæ? Co Pan mu wtedy odpowie-
dzia³?
Odpowiedzia³em, do Wilna.

0 I niemal dotrzyma³ Pan s³owa.
Prawie. Zabrak³o 17 - 18 kilometrów, gdy¿ na dolocie poja-
wi³ siê spory masyw leœny, a ja by³em ju¿ bardzo nisko i ist-
nia³a obawa, ¿e go nie "przeskoczê".

0 To by³ d³ugi lot na doskona³ym wyczynowym szybow-
cu PWS-101, konstrukcji Wac³awa Czerwiñskiego. Jak
dzisiaj, po latach, porównuje go Pan z szybowcem PW-6,
skonstruowanym w Politechnice Warszawskiej? Mia³
Pan okazjê lecieæ nim 18 maja 2001 r., goszcz¹c w Bezmie-
chowej, na uroczystoœci wmurowania aktu erekcyjnego
pod Akademicki Oœrodek Szybowcowy Politechniki Rze-
szowskiej.
W³aœciwie to trudno porównywaæ. Wspó³czesne szybowce s¹
nieporównanie lepsze od tych, na których lataliœmy przed
wojn¹. Budowane z kompozytów, maj¹ doskona³oœæ rzêdu
40, nawet 50, a szybowiec, na którym ja lecia³em, mia³ dosko-
na³oœæ zaledwie 25.

0 Przelecia³ Pan 577,8 km. O której godzinie Pan
wyl¹dowa³?
Wyl¹dowa³em przed godzin¹ 18.00, dok³adnie ju¿ nie pamiê-
tam.

0 Czy kiedyœ uda³o siê Panu jeszcze powtórzyæ taki lot?
Tak, zespo³owo w dwa szybowce. Adela Dankowska zdoby³a
wtedy rekord, a ja lecia³em jako pilot towarzysz¹cy. Wykona-
liœmy przelot docelowy od zachodniej granicy Polski do
wschodniej w okolice Hrubieszowa d³ugoœci 630 km.

0 ¯yczeñ i gratulacji na dzisiejsz¹ uroczystoœæ na-
p³ynê³o wiele. Przys³ali je miêdzy innymi szybownicy:
Pañstwo Adela i Józef Dankowscy, Pani Jadwiga Pi³sud-
ska-Jaraczewska oraz Pañstwo Kusibowie. Minê³o sporo
lat od momentu startu z Bezmiechowej. Tamte szybowce,
choæ na owe czasy pe³ne gracji, by³y pewnie równie¿ nie
do koñca doskona³e, mimo i¿ wówczas wysokowyczyno-
we. Co Pana do tego Wilna tak gna³o i jak lecia³o siê na
PWS-101?
Muszê powiedzieæ, ¿e sprawi³y to warunki meteorologiczne,
jakie wtenczas spotka³em. Wspania³e, na które ju¿ nigdy po-
tem nie natkn¹³em siê - to by³o niesamowite. Podstawa chmur
wysoka, szlaki cumulusów takie, ¿e mo¿na by³o przelecieæ
oko³o 200 km, nie robi¹c ¿adnego okr¹¿enia, i nadrobiæ czas
stracony w kryzysie, w tym locie, na odcinku w³aœciwie od
Przemyœla a¿ do trawersu W³odawy. Lecia³em do Mamy.

0 W tym miejscu, gdzie sta³ stary hangar, jest teraz han-
gar nowy. Jak wypada, Pañskim zdaniem, ocena porów-
nawcza tych obiektów?
Stary hangar by³ drewniany, o wiele mniejszy. Nowy jest
wspania³y, pomieœci wiêcej szybowców ni¿ tamten. Budynek,
który tutaj widzê, jest dwu- albo trzykrotnie wiêkszy od po-
przedniego i mo¿e przyj¹æ wielu uczniów, bo noclegi w tych
warunkach to podstawowa sprawa, a warunki w³aœciwie siê
nie zmieni³y, jest to samo. Zbocze S³onnego, wypróbowane
w wielu lotach, pozosta³o to samo. Troszkê zmieni³y siê wa-
runki startu. Przed wojn¹ nigdy tutaj nie startowa³o siê
z wyci¹garki. Tymczasem za wyci¹gark¹ mo¿na zyskaæ wyso-
koœæ rzêdu 300 metrów ponad szczytem.

0 Gdzie i kto wrêcza³ Panu Medal Lilienthala? Ta uro-
czystoœæ godna jest szczególnej uwagi.
¯adnej uroczystoœci nie by³o. Wojna przeszkodzi³a w wielu
sprawach, miêdzy innymi w tym, ¿e medalu... nie otrzyma³em.
Mia³em go otrzymaæ w Warszawie jesieni¹ 1939 r. Tymcza-
sem przekaza³ mi go w Londynie, tu¿ po zakoñczeniu wojny
w 1945 roku, pu³kownik Bogdan Kwieciñski - przedwojenny
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Sekretarz Generalny ARP, który ten medal przywióz³ z FAI,
z Pary¿a.

0 Co Pan najbardziej zapamiêta³ ze swoich podnie-
bnych wêdrówek?
W³aœnie ten rekordowy przelot do Solecznik Ma³ych pod Wil-
nem i warunki meteorologiczne, w jakich lecia³em. Takich
warunków nie spotyka siê czêsto. Ja twierdzê, ¿e raz na 100
lat.

0 Przed kilkoma dniami odwiedzi³ Pan miejsce l¹dowa-
nia, dzisiaj mamy zaszczyt i wielk¹ przyjemnoœæ goœciæ
Pana w Bezmiechowej. Wzruszenie?
Ogromne. Zawsze jestem wzruszony, kiedy tu przyje¿d¿am.
Wzruszony by³em, kiedy w Wilnie l¹dowa³em rejsowym sa-
molotem na Porubanku. To lotnisko, nad którym wylata³em
przed wojn¹ wiele godzin. Byliœmy te¿ w Solecznikach
Ma³ych, znaleŸliœmy miejsce, gdzie l¹dowa³em 18 maja 1938
roku. By³em te¿ w Ostrej Bramie; prosiliœmy Matkê Bosk¹
o pogodê dla Bezmiechowej.

0 Czy zostawi³ Pan tam równie¿ nasze intencje?
No, nie pomyœla³em wtenczas o tym.

0 Pañskie przes³anie dla Bezmiechowej?
Oby by³a równie¿ œwietna jak przed wojn¹ i by³a godna imie-
nia Akademii Szybowcowej. Ma lepsze szybowce, zdoln¹
m³odzie¿ i tylko potrzeba jej zacnych, dobrych i m¹drych in-
struktorów.

0 Jak pogodziæ tu, w Bezmiechowej, wspó³istnienie pa-
ralotniarzy z szybownikami?
Trudny temat, temat do dyskusji. Nie odpowiem na to pyta-
nie.

0 Podczas uroczystoœci nadania Górskiej Szkole Szy-
bowcowej na ¯arze imienia Adama Dziur¿yñskiego
w sierpniu 2001 roku miêdzy innymi Pan z³o¿y³ swój pod-
pis na usterzeniu szybowca PW-6, w chwili nazwania tego
szybowca imieniem NIKE. Mia³am przyjemnoœæ byæ
œwiadkiem tego wydarzenia. Politechnika Rzeszowska
zakupi³a dwa szybowce PW-6 i na pewno tradycje szy-

bowcowe w Bezmiechowej bêdzie kultywowa³a. Jest
przecie¿ jedyn¹ w kraju techniczn¹ uczelni¹, która
kszta³ci pilotów lotnictwa cywilnego. ¯ycz¹c Panu wiêcej
ni¿ 100 lat, dziêkujê piêknie za rozmowê.

PS
Pan Tadeusz Góra pokaza³ mi miejsce startu z Bezmiechowej

do rekordowego przelotu pod Wilno. Znajduje siê ono poni¿ej bu-
dowanego obecnie Miêdzyuczelnianego Lotniczego Laboratorium
Naukowo-Badawczego. Pokaza³ mi tak¿e miejsce, na którym sta³
przed wojn¹ drugi hangar, znacznie wiêkszy od tego, na miejscu
którego stoi obecny. Szcz¹tki fundamentów tego hangaru s¹ jesz-
cze widoczne poœród drzew na krawêdzi lasu po³udniowego stoku,
po prawej stronie szczytu S³onnego. Bezmiechowa - Mekka przed-
wojennego polskiego i europejskiego szybownictwa tchnie magi¹.
Wracaj¹ do niej szybownicy nestorzy, którzy zostawili tu wiele
szczêœliwych i mniej szczêœliwych chwil swojej m³odoœci. Tu te¿
zdarza³y siê tragedie i jak w lotnictwie, jej historia pisana by³a
tak¿e ofiarami. A Pan Tadeusz Góra szczêœliwy, ¿e "œwiêta góra
szybowników" odnalaz³a znów swoje przeznaczenie, obieca³ wra-
caæ na jej szczyt. My zaœ mamy nadziejê, ¿e bêdzie znów naszym
Goœciem na oficjalnym, byæ mo¿e nie tak odleg³ym otwarciu
bêd¹cego jeszcze w budowie Miêdzyuczelnianego Lotniczego La-
boratorium Naukowo-Badawczego Politechnik: Rzeszowskiej
i Warszawskiej w Akademickim Oœrodku Szybowcowym Politech-
niki Rzeszowskiej w Bezmiechowej.

Wywiad w œmig³owcu Mi-2.
Fot. J. Grzybowski

ur. 19 stycznia 1918 r. w Krako-
wie, syn uczestnika walk w Legio-
nach. Do gimnazjum uczêszcza³
w Wilnie, gdzie osiedlili siê jego ro-
dzice po przejœciu ojca - kapitana
wojska polskiego - na emeryturê.
Tam te¿ w 1933 r. wst¹pi³ do Aero-
klubu Wileñskiego, gdzie zapisa³
siê na kurs szybowcowy. W 1934 r.

uzyska³ podkategoriê A i B. Pod-
kategoriê C zdoby³ ju¿ w Bezmie-
chowej w 1935 r., gdzie zreszt¹
chêtnie i czêsto przebywa³. Obda-
rzony wielkim talentem latania,
by³ podopiecznym wspania³ych in-
struktorów szybowcowych, takich
jak Adam Dziurzyñski czy Piotr
Mynarski. Jako kandydat do
Szko³y Podchor¹¿ych Lotnictwa
w Dêblinie, odby³ kurs PW w pilo-

ta¿u samolotowym w £ucku. Bo-
gaty jest ¿yciorys p. Tadeusza
Góry, nie sposób opisaæ go w szcze-
gó³ach.

W 1937 r. wykona³ na szybowcu
Komar 18-godzinny lot na d³ugo-
trwa³oœæ, zajmuj¹c 3. miejsce
w konkursie ARP. W tym samym
roku zaj¹³ 1. miejsce w V Krajo-
wych Zawodach Szybowcowych
w Inowroc³awiu; by³y to pierwsze

TADEUSZ GÓRATADEUSZ GÓRA

,
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zawody szybowcowe rozgrywane
na terenie p³askim. Dnia 18 maja
1938 r. wystartowa³ z Bezmiecho-
wej na szybowcu PWS-101 i dole-
cia³ do Solecznik Ma³ych pod
Wilno, pokonuj¹c w locie otwartym
odleg³oœæ 577,8 km - za ten wyczyn
jako pierwszy w œwiecie szybownik
wyró¿niony zosta³ przez FAI Meda-
lem im. Ottona Lilienthala. Medal
ten odebra³ po II wojnie œwiatowej
w Londynie. Wczeœniej, po wybu-
chu wojny w 1939 r., przedosta³ siê
przez Litwê, £otwê, Szwecjê i Szko-
cjê do Francji, gdzie formowa³a siê
podówczas Armia Polska genera³a
W³adys³awa Sikorskiego. Nastêp-
nie wraz z t¹ armi¹ znalaz³ siê
w Anglii, gdzie zosta³ pilotem 316.
polskiego dywizjonu myœliwskiego
RAF; w 1944 r. by³ w nim miêdzy
innymi dowódc¹ eskadry, lata³ na
samolotach Hurricane i Spitfire,
a po przezbrojeniu na samolotach
Mustang. Absolwent Szko³y Pod-
chor¹¿ych Piechoty i Kawalerii
Zmotoryzowanej w Szkocji, po za-
koñczeniu wojny zosta³ zdemobili-
zowany w stopniu porucznika
(brytyjskiego kapitana). Wykona³
883 loty bojowe w czasie 1062 go-
dzin 20 minut, zestrzeli³ 5 samolo-
tów niemieckich.

Do Polski powróci³ w 1948 r.
i podj¹³ pracê jako instruktor,
a nastêpnie szef wyszkolenia
w szkole szybowcowej na ¯arze.

Kolejne lata to pasmo sukcesów
Tadeusza Góry. Wielkim wyda-
rzeniem w Jego karierze by³o uzy-
skanie 23 lipca 1950 r. na ¯arze
przewy¿szenia 5039 m ukoronowa-
nego trzecim, brakuj¹cym diamen-
tem do z³otej odznaki szybowcowej
(poprzednie dwa warunki diamen-
towe spe³ni³ przed wojn¹). W og³o-
szonym przez "Skrzyd³a i Motor"
w 1953 r. konkursie-plebiscycie na
najlepszego szybownika polskie-
go w latach 1950-1952 zaj¹³ 1.
miejsce.

Po uzyskaniu uprawnieñ pilota
doœwiadczalnego II klasy praco-
wa³ jako oblatywacz w Szybowco-
wym Zak³adzie Doœwiadczalnym
w Bielsku-Bia³ej, nastêpnie do
1957 r. w tamtejszym Aeroklubie.
Bra³ udzia³ w Miêdzynarodowych
Zawodach Szybowcowych w Lesz-
nie (1954), w VI Szybowcowych
Mistrzostwach Œwiata w Saint Yan
we Francji (1956). W 1955 r.
otrzyma³, jako pierwszy pilot
w Polsce, tytu³ i odznakê Zas³u¿o-
nego Mistrza Sportu.

W 1957 r. w stopniu kapitana
pilota powróci³ do s³u¿by w lotnic-
twie wojskowym. Przeszkolony na
samoloty odrzutowe, otrzyma³
przydzia³ do 62. pu³ku lotnictwa
myœliwskiego w Poznaniu - tam
lata³ na odrzutowcach MiG-17,
bêd¹c m.in. dowódc¹ klucza i eska-
dry. W 1959 r. przeszed³ w Modli-

nie przeszkolenie na naddŸwiêko-
wych samolotach MiG-19. W tam-
tejszym pu³ku zosta³ szefem
strzelania powietrznego. Nigdy nie
przesta³ kochaæ latania na szybow-
cach i ju¿ jako major wzi¹³ udzia³
w XVII Szybowcowych Mistrzo-
stwach Polski, rozgrywanych w Le-
sznie, gdzie na szybowcu Mucha
Standard zdoby³ tytu³ mistrzowski.
Poprawi³ te¿ przedwojenny rekord
przelotu otwartego, przelatuj¹c
630 km (jako pilot towarzysz¹cy
Adeli Dankowskiej). W 1972 r., po
wypadku na MiGu-19 (spowodo-
wanym wzglêdami technicznymi
maszyny), na skutek obra¿eñ wy-
magaj¹cych d³ugotrwa³ego lecze-
nia przeszed³ w stan spoczynku
w stopniu podpu³kownika pilota
I klasy. Kilka lat póŸniej o¿y³a tê-
sknota za lataniem i w 1977 r.
Tadeusza Góra przeszkoli³ siê w pi-
lota¿u œmig³owcowym. W 1978 r.
uzyska³ uprawnienia instruktora.
Pracowa³ te¿ jako instruktor
w WSK-PZL Œwidnik, a w latach
1979-1981 szkoli³ na œmig³owcach
w Libii. Ostatni lot œmig³owcem
wykona³ w wieku 69 lat. £¹cznie
w ci¹gu swego ¿ycia wylata³ ponad
10 tysiêcy godzin, w tym ok. 2200
na szybowcach.

Zaproszony przez Rektora Poli-
techniki Rzeszowskiej prof. Tadeu-
sza Markowskiego, 18 maja 2001 r.
wzi¹³ udzia³ w uroczystym wmuro-
waniu aktu erekcyjnego pod Aka-
demicki Oœrodek Szybowcowy
Politechniki Rzeszowskiej w Bez-
miechowej, dok³adnie w rocznicê
medalowego przelotu. Wtedy te¿ zo-
sta³ Honorowym Obywatelem Mia-
sta i Gminy Lesko.

W dniu 24 maja 2003 roku
odby³a siê w tym samym miejscu
najpiêkniejsza uroczystoœæ: ods³o-
niêcie w Jego obecnoœci tablicy upa-
miêtniaj¹cej najwiêksze lotnicze
wydarzenie sprzed 65 lat: zdobycie
przez TADEUSZA GÓRÊ - jako
pierwszego w œwiecie szybownika -
medalu Lilienthala. Swój sukces
odniós³ po starcie z per³y polskich
szybowisk - z Bemiechowej.

Marta Olejnik (we wspó³pracy
z Tadeuszem Chwa³czykiem)

Fot. L. Laudañski
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Granty

Zakwalifikowane do finansowania w II pó³roczu 2002 r.
i I pó³roczu 2003 r.

/XXIII i XXIV konkurs/ realizowane w PRz

KOMITETU BADAÑ NAUKOWYCH

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
� Prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz - Badania efektywnoœci

eksploatacyjnej aeracyjnego wtryskiwacza paliwa do tur-
binowych silników odrzutowych o ma³ym ci¹gu - projekt
badawczy.

� Prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski - Udarowe umacnia-
nie walcowych powierzchni stalowych - projekt promo-
torski.

� Prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski - Wytrzyma³oœæ zmê-
czeniowa odwêglonej powierzchniowo stali po procesie
pneumokulkowania - projekt promotorski.

� Dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz - Kszta³towa-
nie wybranych w³aœciwoœci eksploatacyjnych samolotów
ogólnego przeznaczenia - projekt promotorski.

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska

� Prof. dr hab. in¿. Marian Granops - Wystêpowanie
i usuwanie zwi¹zków arsenu z wód ujmowanych do celów
pitnych - projekt promotorski.

� Dr hab. in¿. arch. Janusz Rêbielak, prof. PWr -
Kszta³towanie modularnych struktur przestrzennych
-projekt promotorski. (Doktorant mgr in¿. Zbigniew Bie-
niek).

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
� Prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus - Weryfikacja popra-

wnoœci oprogramowania uk³adu sterowania z³o¿onego
z bloków funkcyjnych - projekt promotorski.

Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê w dniu 8 maja 2003 r. Na wstêpie JM Rektor prof.
dr hab. in¿. Tadeusz Markowski wrêczy³ nominacje:

�prof. dr. hab. in¿. Marianowi Granopsowi (WBiIŒ) na
stanowisko profesora zwyczajnego,

�dr. hab. in¿. Adamowi Brañskiemu (WBiIŒ) na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,

�dr. hab. in¿. Przemys³awowi Saneckiemu (WCh) na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,

�na rêce dziekana WBMiL dla dr. hab. in¿. Jana Burka na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokre-
œlony.

Nastêpnie Senat rozpatrzy³ wniosek Rady WEiI o miano-
wanie dr. hab. in¿. Andrzeja Kolka na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.

W czasie posiedzenia Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
�przyjêcia projektu nowelizacji Statutu Uczelni,

�przyst¹pienia Politechniki Rzeszowskiej do Stowarzy-
szenia Grupy Przedsiêbiorstw Przemys³u Lotniczego
"Dolina Lotnicza",

�wszczêcia postêpowania o nadanie tytu³u doktora hono-
ris causa Politechniki Rzeszowskiej prof. zw. dr. in¿.
Stefanowi Wêgrzynowi z Politechniki Œl¹skiej w Gli-
wicach.

Ponadto Senat wys³ucha³ informacji:
�prof. zw. dr. in¿. dr. h.c. Kazimierza E. Oczosia nt. kry-

teriów oceny kwalifikacji kadry naukowej,
�prorektora ds. nauki dr. hab. in¿. Leonarda Ziemiañ-

skiego, prof. PRz, nt. finansowania badañ naukowych,
�przewodnicz¹cych komisji senackich nt. dzia³alnoœci

poszczególnych komisji,
a tak¿e przyj¹³ sprawozdanie z dzia³alnoœci uczelni w 2002 r.
i rozpatrzy³ propozycje wyró¿nieñ medalem "Zas³u¿onym
dla Politechniki Rzeszowskiej".

Iwona Œlêzak-G³adzik

Z OBRAD SENATU

,
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Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa

� Dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. PRz - Teoretycz-
na i eksperymentalna analiza kszta³towania plastycznego
kompozytów metalowych o ró¿nej strukturze - projekt ba-
dawczy.

� Dr hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñski, prof. PRz - Na-
gniatanie impulsowe powierzchni walcowych pra-
cuj¹cych w warunkach tarcia - projekt promotorski.

� Dr in¿. Ryszard Filip - Kszta³towanie struktury i sk³adu
fazowego warstw powierzchniowych dwufazowych sto-
pów tytanu przez superszybkie nagrzewanie i ch³odzenie
oraz domieszkowanie w warunkach przetopienia lasero-
wego - projekt badawczy.

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska

� Dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz - Wykry-
wanie uszkodzeñ w elementach konstrukcyjnych z wyko-
rzystaniem sztucznych sieci neuronowych - projekt pro-
motorski.

� Dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz - Budowa
programowych symulatorów neuronowych do rozwi¹zy-
wania zagadnieñ w nieograniczonych obszarach - projekt
badawczy.

� Dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz - Wp³yw wy-
branych czynników na retencjê azotu w zbiornikach zapo-
rowych - projekt promotorski.

� Prof. dr hab. in¿. Lech Wysokiñski, Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie - Grunty zbrojone w zastoso-

waniu do stabilizacji i likwidacji skutków osuwisk drogo-
wych na terenie Podkarpacia - projekt promotorski. (Do-
ktorant mgr in¿. Piotr G¹ska).

Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki

� Dr hab. in¿. Roman Dmytryshyn, prof. PRz - Badania
i poprawa dok³adnoœci analizy liniowych obwodów
elektrycznych - projekt promotorski.

Wydzia³ Chemiczny
� Dr in¿. Maciej Heneczkowski - Recykling elastycznych

pianek poliuretanowych metod¹ reaktywnego wyt³acza-
nia - projekt celowy, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-
-Handlowe "Polimarky", Rzeszów.

� Prace badawczo-rozwojowe realizowane w PRz - Dobór
œrodków pomocniczych i optymalizacja parametrów rea-
ktywnego wyt³aczania odpadów lanych elastycznych pia-
nek poliuretanowych na w³aœciwoœci otrzymywanych ter-
moplastycznych elastomerów.

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
� Dr hab. Marek Prymon, prof. AE we Wroc³awiu - Te-

chniki sprzeda¿y osobistej w marketingowym modelu ko-
munikacji - projekt promotorski. (Doktorantka mgr Beata
Zatwarnicka-Madura).

Opracowa³a: Halina Surowiec

� Prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus - Programowalny ste-
rownik logiczny PLC-166 i przetwornik sygna³ów PPS-10
- projekt celowy, Zak³ad Produkcji Doœwiadczalnej Auto-
matyki Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

� Dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz - Modelowanie
matematyczne piorunowych zaburzeñ elektromagnetycz-
nych w liniach transmisyjnych - projekt promotorski.

� Dr in¿. Zbigniew Œwider - Automatyczne strojenie prze-
mys³owych systemów sterowania - projekt badawczy.

� Dr in¿. Bogdan Kwolek - System wizyjny wspomagaj¹cy
interakcjê cz³owiek-maszyna w œrodowisku dynamicznym
- projekt badawczy.

� Prof. dr hab. in¿. Tomasz Szmuc, AGH Kraków - Proje-
ktowanie systemów wbudowanych z zastosowaniem cza-
sowych kolorowanych sieci Petriego - projekt promotor-
ski. (Doktorant mgr in¿. S³awomir Samolej).

� Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Piróg, AGH Kraków - Trój-
fazowy tyrystorowy prostownik mostkowy z dwoma do-

datkowymi tyrystorami o zmniejszonym i regulowanym
obci¹¿eniu biernym, z mo¿liwoœci¹ zastosowania jako sy-
metryczny nad¹¿ny kompensator mocy biernej - projekt
promotorski. (Doktorantka mgr in¿. Ma³gorzata £atka).

Wydzia³ Chemiczny
� dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski, prof. PRz - Badania

kinetyki transportu masy oraz termodynamiki sorpcji
w cieczowej jedno- i wielosk³adnikowej chromatografii
preparatywnej - projekt badawczy.

� Dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz - Badania
ekstrakcji sekwencyjnej chromu i chemii chromu w glebie
i popio³ach przemys³owych - projekt promotorski.

� Dr in¿. Dorota Antos - Badania nad wp³ywem sk³adu
fazy ruchomej na heterogenicznoœæ powierzchni adsor-
bentu - projekt badawczy.

Zakoñczone w II pó³roczu 2002 r.

Granty
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EUROPEJSKA WSPÓ£PRACA EDUKACYJNA

EwolucjaEwolucja
W ramach Unii Europejskiej stosun-

kowo póŸno, bo dopiero po traktacie
z Maastricht w 1992 r. zaczêto zwracaæ
uwagê na problemy edukacyjne, kultu-
rowe i interesy spo³eczne. Zrozumiano,
¿e nie sposób ³¹czyæ narodów bez okre-
œlenia ich wspólnych perspektyw na
drodze rozwoju edukacyjnego i zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego z uwzglêdnie-
niem to¿samoœci narodowej, historii
i dorobku kulturalnego. Z debaty wokó³
Europy jako miejsca nauki i kultury
zrodzi³a siê cenna inicjatywa wspó³pra-
cy w postaci europejskich programów
edukacyjnych, które przedstawi³am
w cyklu artyku³ów. W swoich prezenta-
cjach skoncentrowa³am siê na tych
komponentach Programu Socrates:

Erasmus, Lingua, Grundtvig, Come-
nius, które promuj¹ naukê jêzyków ob-
cych w odniesieniu do nowych celów
zwi¹zanych z umiejêtnoœci¹ ¿ycia we
wspólnocie w aspekcie spo³ecznym,
zawodowym i kulturowym. Aby reali-
zowaæ te cele, nauka jêzyków obcych
powinna trwaæ przez ca³e ¿ycie, przy
jednoczesnym wsparciu ca³ego syste-
mu edukacyjnego i ci¹g³ym rozwijaniu
wspó³pracy miêdzynarodowej równie¿
w tym zakresie. Wspó³praca ta powin-
na obejmowaæ problematykê jakoœci
i efektywnoœci procesu nauczania jêzy-
ków obcych, dzia³ania w zakresie po-
prawy kwalifikacji zawodowych i dzia-
³ania promuj¹ce akredytacjê oraz certy-
fikacjê.

W 1991 roku w Strasburgu akade-
mickie oœrodki nauczania jêzyków ob-
cych dostrzeg³y wagê takiej wspó³-
pracy w zakresie kszta³cenia jêzykowe-
go i zrzeszy³y siê w pozarz¹dowej orga-
nizacji europejskiej afiliowanej przy
Radzie Europy pod nazw¹ CERCLES -
Europejska Konfederacja Akademic-
kich Oœrodków Nauczania Jêzyków
Obcych. W dzia³aniach wspieraj¹cych
wszelkie inicjatywy maj¹ce na celu roz-
wój badañ w dziedzinie dydaktyki jêzy-
ków obcych i rozpowszechniania tych
badañ wspó³pracuje kilka tysiêcy na-
uczycieli akademickich jêzyków ob-
cych z 250 oœrodków nauczania
w strukturach szkó³ wy¿szych, z 18 kra-
jów europejskich, w tym Polski. W ra-
mach tej wspó³pracy pod patronatem
Rady Europy przy przedstawicielstwie
Komisji Europejskiej i Programu
LINGUA opracowano w latach
1989-1996 dokument "Nowo¿ytne jê-
zyki obce: wspólne wytyczne ramowe
w dziedzinie uczenia siê, nauczania
oraz oceniania. Poziomy A1, A2, B1,
B2, C1, C2", który jest pierwszym
wspólnym europejskim narzêdziem
umo¿liwiaj¹cym porównywanie pozio-
mów, umiejêtnoœci i zawartoœci progra-

mów oraz oceniania w europejskich
szko³ach wy¿szych i placówkach
kszta³cenia jêzykowego.

Dokument ten okreœla strukturê po-
ziomów nauczania, które za pomoc¹
odpowiednich opisów precyzuj¹ wy-
magania stawiane podczas egzaminów
jêzykowych. Ponadto poziomy te wy-
znaczaj¹ konkretne ramy dla rozwoju
planów nauczania, programów naucza-
nia, jednolitych egzaminów i podrêcz-
ników w ca³ej Europie.

Kolejnym dokumentem bêd¹cym
efektem wspó³pracy miêdzynarodowej
na p³aszczyŸnie edukacji jêzykowej,
szczególnie istotnym we wzmo¿onej
mobilnoœci akademickiej i zawodowej,
jest EUROPEAN LANGUAGE
PORTFOLIO, który ma stanowiæ re-
jestr doœwiadczeñ i osi¹gniêæ w zakre-
sie uczenia siê jêzyków obcych. Oprócz
zaœwiadczeñ udokumentowanych ma
zawieraæ osobist¹ biografiê przedsta-
wiaj¹c¹ etapy nauki jêzyka obcego i do-
ssier, czyli zestaw przyk³adowych prac
jêzykowych posiadacza portfela.

Europejska wspó³praca edukacyjna
przejawiaj¹ca siê m.in. w celach i tre-
œciach programów edukacyjnych ma
dla nas, przysz³ych cz³onków UE, du¿e
znaczenie w zakresie zbierania nowych
doœwiadczeñ, budowania na ich podsta-
wie w³asnych modeli edukacyjnych
w celu stworzenia systemu opartego nie
tylko na gromadzeniu wiedzy, ale rów-
nie¿ na tworzeniu postaw obywatel-

W Gazecie Politechniki ukaza³ siê
cykl artyku³ów na temat

Programu Socrates:
Nr 107-108 Erasmus,

Nr 110 Lingua,
Nr 111-112 Grundtvig,

Nr 113 Comenius.

Elementare Sprachverwendung

A1 A2

Selbständige Sprachverwendung

B1 B2

Kompetente Sprachverwendung

C1 C2

A

B

C

Breakthrough
(erreichbare

ALTE-
Qualifikation)

Waystage
Grundbaustein

Threshold
Zartifikat
Deutsch/

Certificate in
English

Vantage
Cambridge

First
Certificate/
Diplome de

Langue
Française

Effective
Operational
Proficiency

Zentrale
Mittelstufen-

prüfung
Deutsch

Mastery
Kleines

Deutsches
Sprachdiplom/

Cambridge
Proficiency
in English

,
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skich i kultury uczenia siê. "Edukacja
jest czymœ innym i czymœ wiêcej od sa-
mego pojêcia wiedzy - ostatecznie two-
rzy moralne ‘kompetencje’, odpo-
wiedzialnoœæ za innych, daje ‘wie-
dz¹cemu’ rodzaj ‘sumienia’..." "Edu-
kacji nie mo¿na zredukowaæ do ucze-

nia, pouczania i wiedzy, bo jest to akty-
wny, kompleksowy i nieskoñczony
proces, w którego szczêœliwym prze-
biegu powstaæ mo¿e samodzielna, sa-
modzielnie dzia³aj¹ca, zdolna do
rozwi¹zywania problemów, zdolna do
¿ycia, a tak¿e wartoœciowa i pe³na cnót

osobowoœæ". (Cytaty autorów: Inke
Brodersen i Rüdiger Dammann, z arty-
ku³u "Niedostateczny", kwartalnik
"Kafka" czerwiec 2002).

Ma³gorzata Pomorska

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

W dniu 28.03.2003 r. w zespole sal
wyk³adowych PRz odby³a siê II Konfe-
rencja Dydaktyki Chemii - Rzeszów
2003, zorganizowana przez Wydzia³
Chemiczny PRz, Rzeszowski Oddzia³
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
(PTCh) oraz Podkarpacki Oœrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Rzeszowie.
W tegorocznej Konferencji uczestni-
czy³o oko³o 150 nauczycieli ucz¹cych

chemii w szko³ach podstawowych, gi-
mnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego.

Spotkanie otworzy³ i prowadzi³
przewodnicz¹cy komitetu organizacyj-
nego - dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz,
prof. PRZ, prodziekan Wydzia³u Che-
micznego ds. nauczania. S³owa powita-
nia do uczestników konferencji
skierowali tak¿e prof. dr hab. in¿. Hen-

ryk Galina, dziekan Wydzia³u Chemi-
cznego, oraz prof. dr hab. Stanis³aw
Kopacz, przewodnicz¹cy Zarz¹du Rze-
szowskiego Oddzia³u PTCh. W swoim
wyst¹pieniu prof. H. Galina wyrazi³ za-
dowolenie z dobrej wspó³pracy miêdzy
szko³ami œrednimi i Wydzia³em Che-
micznym PRz, co z jednej strony powo-
duje wzrost zainteresowania uczniów
studiami chemicznymi, a z drugiej - tro-

Dydaktyka chemii

Uczestnicy II Konferencji Dydaktyki Chemii.
Fot. M. Misiakiewicz
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skê w³adz Wydzia³u Chemicznego
o sta³y wzrost poziomu kszta³cenia oraz
wysoki poziom prac naukowych. Do-
wodem tego jest uzyskanie przez Wy-
dzia³ Chemiczny w 2002 r. statusu
Centrum Doskona³oœci (Centre of Ex-
cellence) w ramach konkursu V Progra-
mu Unii Europejskiej GROWTH.
Profesor S. Kopacz natomiast omówi³
najwa¿niejsze kierunki dzia³alnoœci
Rzeszowskiego Oddzia³u PTCh od
pocz¹tku jego powstania, podkreœlaj¹c
bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ Sekcji Dy-
daktycznej, której cz³onkami s¹ w wiê-
kszoœci nauczyciele chemii. Jedn¹
z form dzia³alnoœci tej sekcji jest orga-
nizowanie seminariów pt. "Wybrane
problemy chemii", na które s¹ zaprasza-
ni uczniowie szkó³ œrednich wyka-
zuj¹cy szersze zainteresowanie chemi¹
(w lutym br. odby³o siê kolejne ju¿,
X seminarium z tego cyklu). Inn¹ form¹
dzia³alnoœci jest organizowanie konfe-
rencji dla nauczycieli chemii. W latach
1996 - 2001 konferencje te odbywa³y
siê pod nazw¹ "Warsztaty Chemiczne",
wzbudzaj¹c z roku na rok coraz wiêksze
zainteresowanie wœród nauczycieli,
a organizatorów inspiruj¹c do ci¹g³ego
ubogacania programu Warsztatów, co
spowodowa³o, ¿e w 2002 r. zmieniono
ich nazwê na "Konferencje Dydaktycz-
ne" (I Konferencja Dydaktyczna odby³a
siê 26 kwietnia 2002 r.).

Program tegorocznej II Konferencji
Dydaktyka Chemii - Rzeszów 2003
obejmowa³:
� wyk³ady,
� informacjê o tegorocznej XLIX

Olimpiadzie Chemicznej,
� prezentacjê ksi¹¿ek do nauczania

chemii przez przedstawicieli ró¿-
nych wydawnictw,

� sesjê posterow¹.
Uczestnicy konferencji wys³uchali

dwóch wyk³adów, które wyg³osili pra-
cownicy Wydzia³u Chemicznego:
� dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof.

PRz, pt. " Izomeria i konfiguracja ab-
solutna",

� dr Barbara Guzowska-Œwider pt.
"Analiza instrumentalna (MS, IR,
NMR) i interpretacja widm".
Informacjê o dotychczasowym

przebiegu i wynikach tegorocznej, 49.
Olimpiady Chemicznej przekaza³a dr

in¿. Bronis³awa Nitka - sekretarz
Okrêgu Rzeszowskiego Olimpiady
Chemicznej. W bie¿¹cym roku do olim-
piady przyst¹pili uczniowie z 19 szkó³.
I Etap zaliczy³o 63 uczniów, II etap -
31 uczniów z 16 szkó³. Do III etapu
(centralnego), który odby³ siê w War-
szawie na pocz¹tku kwietnia br., za-
kwalifikowa³o siê 11 uczniów (5 ucz-
niów z klas trzecich i 6 uczniów z klas
czwartych), dziêki którym okrêg rze-
szowski po II etapie olimpiady zaj¹³
trzecie miejsce, ustêpuj¹c tylko okrêgo-
wi ³ódzkiemu i warszawskiemu. Sekre-
tarz B. Nitka poinformowa³a tak¿e
zebranych o wynikach ubieg³orocznej,
34. Miêdzynarodowej Olimpiady Che-
micznej (IChO), która odby³a siê na
pocz¹tku lipca 2002 r. w Groningen
(Holandia), na której polscy uczniowie
zdobyli 2 z³ote, 1 srebrny i 1 br¹zowy
medal. W swoim wyst¹pieniu bardzo
serdecznie pogratulowa³a dotychczaso-
wych osi¹gniêæ wszystkim nauczycie-
lom - opiekunom "olimpijczyków",
podkreœlaj¹c ich ogromne zaanga¿owa-
nie i poœwiêcenie w pracy z uczniami
bior¹cymi udzia³ w olimpiadach.

Tradycyjnie ju¿ podczas konferencji
mo¿na by³o siê zapoznaæ z nowoœciami
wydawniczymi, które oferowa³y stoi-
ska przygotowane przez Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne oraz Wydaw-
nictwo "Nowa Era", a tak¿e dokonaæ

zakupu podrêczników szkolnych oraz
innych ksi¹¿ek i pomocy dydaktycz-
nych. Na decyzje kupuj¹cych mog³y
wp³yn¹æ sugestie przedstawicieli obu
wydawnictw, którzy podczas swoich
wyst¹pieñ na konferencji prezentowali
najnowsze podrêczniki do nauczania
chemii na ró¿nych poziomach edukacji.
Te ksi¹¿ki, zdaniem wydawców, po-
winny sprostaæ wymaganiom nauczy-
cieli poszukuj¹cych dobrych pod-
rêczników, umo¿liwiaj¹cych w pe³ni
realizacjê programu chemii zgodnie
z zaleceniami nowej reformy oœwiaty.

Wielu nauczycieli zadaje sobie py-
tanie: jak uczyæ, aby uczyæ lepiej?
S¹dzê, ¿e odpowiedŸ na nie mog³o
uzyskaæ wielu uczestników konferen-
cji, ogl¹daj¹c prace wystawione pod-
czas sesji posterowej zatytu³owanej
"Aktualne problemy nauczania chemii
w szko³ach gimnazjalnych i ponadgi-
mnazjalnych". Tematyka prezentowa-
nych przez nauczycieli prac (przy-
gotowano 24 postery) by³a poœwiêcona
najczêœciej zagadnieniom dotycz¹cym
chemii œrodowiska, chemii ¿ycia oraz
metodyki nauczania chemii w szko³ach
podstawowych, gimnazjach i liceach.
Zwraca³ uwagê wysoki poziom strony
graficznej plakatów i wiele z nich bê-
dzie wykorzystanych w procesie na-
uczania jako pomoce dydaktyczne.
Podczas sesji posterowej jej uczestnicy

Rozpoczêcie konferencji. Od lewej dr hab. in¿. J. Kalembkiewicz, prof. dr hab. in¿.
H. Galina, prof. dr hab. S. Kopacz.

Fot. M. Misiakiewicz

,
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mieli okazjê do podzielenia siê uwaga-
mi i doœwiadczeniami w swojej pracy
pedagogicznej.

PS
Wœród 30 laureatów tegorocznej,

49. Olimpiady Chemicznej by³o 6 ucz-

niów z okrêgu rzeszowskiego, tym sa-
mym nasz okrêg zaj¹³ drug¹ pozycjê
wœród wszystkich 13 okrêgów. Oprócz
tego jeden z laureatów, uczeñ IV kl.
II LO w Przemyœlu weŸmie udzia³
w 35. Miêdzynarodowej Olimpiadzie
Chemicznej, która odbêdzie siê

w dniach 4-15 lipca 2003 r. w Atenach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim lau-
reatom i ich opiekunom.

Cecylia Heneczkowska

Cz³onkowie Ko³a Naukowego
Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Œro-
dowiskiem, mimo i¿ formalnie rozpo-
czêli sw¹ dzia³alnoœæ 13 stycznia
2003 r., to w ci¹gu niespe³na pó³ roku
wykazali siê niezwyk³¹ aktywnoœci¹,
m.in. uczestnicz¹c w konferencjach,
seminariach i szkoleniach organizowa-
nych przez uczelnie wy¿sze, jak rów-
nie¿ przez inne ko³a naukowe.

W dniach 7-9 kwietnia 2003 prezes
ko³a naukowego El¿bieta Nosal uczest-
niczy³a w III Miêdzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej nt. Ecological
Agriculture and Rural Development in
Central and Eastern Europe within the
Framework of the Enlargement of the
European Union organizowanej przez

Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu
Opolskiego. W czasie konferencji za-
prezentowa³a referat nt. The Conditions
for Polish Integration withe the Euro-
pean Union in the Agricultural Sector.
Przedstawione w czasie konferencji re-
feraty dotyczy³y zagadnieñ rolnictwa
ekologicznego, rozwoju rolnego
w aspekcie negocjacji i ustaleñ akcesyj-
nych. Wieloœæ poruszanych zagadnieñ,
jak i miêdzynarodowy sk³ad uczestni-
ków konferencji pozwoli³y nakreœliæ
wspó³czesny model rolnictwa wystê-
puj¹cy w krajach UE i krajach kandy-
duj¹cych.

W dniach 7-8 kwietnia 2003 grupa
studentów z wymienionego ko³a ucze-
stniczy³a w konferencji naukowej zor-

ganizowanej przez Ko³o Naukowe e-
Business "Pro-e" dzia³aj¹ce w filii Wy-
dzia³u Nauk Spo³ecznych KUL w Sta-
lowej Woli. W konferencji oprócz
studentów wziêli udzia³ przedstawicie-
le lubelskich uczelni, reprezentanci
banków oraz Ministerstwa Gospodarki
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Uczestnicy
mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adów po-
œwiêconych innowacjom na polskim
rynku finansowym (m.in. podpis ele-
ktroniczny, emisja papierów wartoœcio-
wych, WARSET, ocena ryzyka in-
westycyjnego) oraz wzi¹æ udzia³ w nie-
jednokrotnie burzliwych dyskusjach.
Ponadto studenci mogli zaprezentowaæ
przygotowane przez siebie referaty,
które stanowi³y podstawê do dalszej
dyskusji. Tematyka zaprezentowanych
prac skupia³a siê wokó³ zagadnienia ja-
koœci i dostêpnoœci us³ug bankowych
dla klientów indywidualnych i instytu-
cjonalnych. Zaprezentowano nastê-
puj¹ce referaty:
� £ukasz Bednarz (II ZD), mgr Bo-

gus³aw Bembenek - Znaczenie stra-
tegii CRM we wspó³czesnym banku
w aspekcie budowania trwa³ych rela-
cji bank-klient.

� Monika Mas³yk, Anna Marcinek
(II ZD), mgr Bogus³aw Bembenek -
Znaczenie jakoœci obs³ugi klienta
w aspekcie budowania przewagi kon-
kurencyjnej wspó³czesnego banku.

� Agnieszka Bia³ow¹s (II ZD), mgr
Bogus³aw Bembenek - Kreatywny
pracownik Ÿród³em przewagi konku-
rencyjnej we wspó³czesnym banku.

� Ma³gorzata Blama, Krzysztof Bier-
nacki (II ZD) - Home banking i inter-

KO£O NAUKOWE PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
I ZARZ¥DZANIA ŒRODOWISKIEM

KO£O NAUKOWE PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
I ZARZ¥DZANIA ŒRODOWISKIEM

Konferencja

Uczestnicy sympozjum na KUL-u.
Fot. w³asna
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net banking jako sposoby elektroni-
cznego porozumiewania siê klientów
z bankiem.
Oprócz czêœci oficjalnej by³a tak¿e

czêœæ nieoficjalna, w której studenci
PRz i KUL wymieniali swoje pogl¹dy
i spostrze¿enia nt. konferencji oraz stu-
diów. Aby bardziej zacieœniæ wspó³pra-
cê miêdzy ko³ami naukowymi, studenci
KUL-u zaprosili studentów PRz do
przyjazdu na konferencje w przysz³ym
roku.

W dniach 10-11 kwietnia 2003 r. re-
prezentanci ko³a uczestniczyli w III
Ogólnopolskim Seminarium Studenc-
kim "Szkie³kiem i okiem studenta",
zorganizowanym przez ko³a naukowe
dzia³aj¹ce na KUL-u. Sympozjum to
mia³o przede wszystkim na celu zinte-
growanie studentów z ró¿nych oœrod-
ków akademickich z ca³ej Polski.
Ponadto mieliœmy okazjê zaprezento-
waæ swój punkt widzenia na otaczaj¹c¹
nas rzeczywistoœæ. Podczas wyst¹pieñ
studentów dominowa³a przede wszy-
stkim tematyka nowoczesnych techno-
logii informatycznych oraz korzyœci
i zagro¿eñ zwi¹zanych z jej wykorzy-
staniem, ale tak¿e mo¿na by³o zauwa-
¿yæ tematy zintegrowane wokó³ cz³o-
wieka i jego to¿samoœci.

Podczas sympozjum studenci PRz
zaprezentowali referaty, które sta³y siê
tematem póŸniejszych dyskusji zarów-

no plenarnych, jak i ca³kiem prywat-
nych. Studenci Politechniki Rzeszow-
skiej przedstawili nastêpuj¹ce referaty:
� Ma³gorzata Blama, Krzysztof Bier-

nacki (II ZD), mgr Bogus³aw Bembe-
nek - Wewnêtrzne public relations
jako forma kszta³towania stosunków
interpersonalnych we wspó³czesnej
organizacji.

� Agnieszka Bia³ow¹s, £ukasz Bed-
narz (II ZD), mgr Bogus³aw Bembe-
nek - Kreatywny pracownik Ÿród³em
przewagi konkurencyjnej przedsiê-
biorstwa.

� Agnieszka Ichniowska (V ZD) - Ko-
rzyœci zwi¹zane z zarz¹dzaniem
wiedz¹ w organizacji.

� El¿bieta Nosal (IV ZD) - Komunika-
cja miêdzyludzka w teorii i praktyce
zarz¹dzania oraz psychologii.
Po czêœci oficjalnej, podczas której

nastêpowa³y wyst¹pienia uczestników
sympozjum, gospodarze (studenci
KUL-u) zabrali nas na ma³¹ wycieczkê
po Lublinie (zwiedzanie zamku, muze-
um). Uczestnicy sympozjum mieli tak-
¿e okazjê zobaczyæ arcydzie³a wielu
malarzy polskich i zagranicznych.
Ponadto zaprezentowano lubelsk¹ sta-
rówkê, przybli¿aj¹c nam historiê Lub-
lina. Podczas pobytu w Lublinie
studenci PRz mieli okazjê do wymiany
spostrze¿eñ i zdañ z rówieœnikami z in-
nych oœrodków akademickich: £ódŸ,

Gdañsk, Warszawa, przez co na-
wi¹zane znajomoœci z pewnoœci¹ za-
owocuj¹ w przysz³oœci nastêpnymi wy-
jazdami na tego typu spotkania.

W dniu 22 maja 2003 r. cz³onkinie
ko³a: Marta Kopacz, Barbara Kozio³,
Ewelina Kalamarz, El¿bieta Nosal (IV
ZD) oraz Monika Mas³yk i Anna Mar-
cinek (II ZD) uczestniczy³y w sympo-
zjum naukowym nt. Klient strategi¹
sukcesu organizowanym przez studen-
tów i pracowników KUL - Wydzia³
Nauk Spo³ecznych. Zaprezentowane
przez nie referaty dotyczy³y problema-
tyki jakoœci obs³ugi klienta, orientacji
na klienta wewnêtrznego i zewnêtrzne-
go, jak równie¿ procesu optymalizacji
potrzeb klienta.

W przysz³ym roku akademickim
ko³o pragnie zdynamizowaæ swoje
dzia³ania, rozszerzyæ wspó³pracê
z ko³ami naukowymi z innych uczelni,
zorganizowaæ seminarium nt. Przedsiê-
biorczoœæ na terenach wiejskich. Po-
nadto planujemy kontynuowaæ kampa-
niê promocyjn¹ ko³a maj¹c¹ na celu za-
chêcenie nowej grupy studentów do
aktywnego dzia³ania i rozwoju nauko-
wego.

Drogi studencie, zapraszamy...

Krzysztof Biernacki
El¿bieta Nosal

Wraz z rozwojem wiedzy z zakresu
elektrotechniki, elektroniki, informaty-
ki itp. oraz koniecznoœci¹ nad¹¿ania
za bie¿¹cymi informacjami dotycz¹-
cymi stanu nauki, na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki odbywaj¹ siê,
niemal cyklicznie, spotkania z profeso-
rami oraz przedstawicielami firm. Za-
proszeni goœcie przyje¿d¿aj¹ z cie-
kawymi wyk³adami i prezentacjami
oraz stwarzaj¹ okazjê do wymiany
pogl¹dów w dyskusji po wyst¹pieniach.
Szczególnie aktywnym organizatorem
takich seminariów jest Oddzia³ Rzeszo-

wski PTETiS. Warto wiêc œledziæ
og³oszenia pojawiaj¹ce siê na kilka dni
przed planowanymi spotkaniami
i uczestniczyæ w seminariach.

W maju goœciliœmy trzech (dwóch
na zaproszenie PTETiS) pracowników
nauki:
� 16 maja - prof. dr hab. in¿. Sta-

nis³aw Piróg z Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie wyg³osi³ re-
ferat pt. Przekszta³tniki wieloko-
mórkowe,

� 26 maja - dr hab. in¿. Andrzej Tur-
nau z Akademii Górniczo-Hutni-

czej w Krakowie przedstawi³ na za-
proszenie Katedry Automatyki i In-
formatyki PRz referat pt. Laborato-
ryjny model suwnicy jako narzêdzie
prototypowania algorytmów,

� 28 maja - dr hab. Igor Tralle, prof.
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego, wyst¹pi³ z wyk³adem
pt. Elektroniczne przyrz¹dy kwan-
towe.
Seminaria, w których uczestniczy³o

ka¿dorazowo kilkadziesi¹t osób - na-
uczycieli akademickich oraz studen-
tów, s¹ nieobowi¹zkow¹, ale bardzo

DZIA£ALNOŒÆ SEMINARYJNA WEiI

Seminarium

,
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przydatn¹ form¹ spotkañ naukowych
i ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹.

Jednoczesnie na wydziale odbywaj¹
siê wyst¹pienia m³odych pracowników
nauki w ramach przygotowañ do otwar-
cia przewodów doktorskich.
� 26 maja referat pt. Sterowanie suw-

nic¹ w czasie rzeczywistym przy

u¿yciu regulatora rozmytego wy-
g³osi³ mgr in¿. Tomasz ¯abiñski,

� 11 czerwca odby³o siê seminarium
mgra in¿. Grzegorza B³¹da pt.
Dyskretny model RC niestacjonar-
nego zagadnienia brzegowego wy-
miany ciep³a w wielowarstwowych

mikroelektronicznych strukturach
grubowarstwowych.
Zapraszamy do uczestnictwa w se-

minariach i poszerzania wiedzy z inte-
resuj¹cej nas tematyki.

Jolanta Plewako

ICAF 2003
W drugim tygodniu maja 2003 r.

mia³em przyjemnoœæ zostaæ wydelego-
wanym przez PRz do Szwajcarii w ra-
mach grantu KBN. W mieœcie Lucerna
od 7 do 9 maja odbywa³o siê 22. Sym-
pozjum ICAF-u (International Com-
mittee on Aeronautical Fatigue) pod
has³em "Fatigue of Aeronautical Struc-
tures as an Engineering Challenge" -
w serii spotkañ odbywaj¹cych siê regu-
larnie co dwa lata. Bra³o w nim udzia³
ponad dwustu uczestników, którzy
wyg³osili na 13 tematycznych sesjach
oko³o 30 referatów pó³godzinnych
i którzy prezentowali oko³o 20 refera-
tów w sesji plakatowej. Sesji towarzy-
szy³y zaproszone instytucje pre-
zentuj¹ce imponuj¹ce mo¿liwoœci ba-

dañ i oferty aparaturowe. Organizato-
rem spotkania by³ delegat Szwajcarii dr
M. Guillaume (RUAG Aerospace)
wraz z zespo³em. Delegaci narodowi
(w liczbie dwunastu) przewodniczyli
poszczególnym sesjom oraz prowadzili
krótkie dyskusje. Prezentowano prace,
które by³y realizowane na najwy¿szym
poziomie technik laboratoryjnych, wy-
magaj¹ce - doœæ czêsto - astronomicz-
nych nak³adów finansowych - wy-
ra¿aj¹cych siê setkami milionów dola-
rów (np. badania zmêczeniowe samo-
lotu w pe³nej skali). Wys³ucha³em
wszystkich referatów, a z wiêkszoœci¹
narodowych delegatów nawi¹za³em
osobiste kontakty, maj¹c na uwadze
fakt, ¿e Polska czyni starania o przyjê-

cie do tej organizacji. Rozmawia³em
w tej sprawie równie¿ z Sekretarzem
Generalnym ICAF - Davidem L. Simp-
sonem (NRC of Canada). Polska ma
du¿e szanse stania siê cz³onkiem ICAF.
W Sekretariacie ICAF znalaz³ siê Ra-
port przygotowany w Instytucie Lotni-
ctwa, który wstêpnie uzyska³ dobre
notowania. Wszystko wskazuje na to,
¿e ta obecnoœæ przys³u¿y³a siê dalsze-
mu biegowi spraw na drodze do cz³on-
kostwa Polski w ICAF.

Inicjatorem powstania w 1951 r. tej
organizacji by³ Holender (TU, Delft)
dr F. Plantema, a jej cz³onkami za³o¿y-
cielami piêæ pañstw: Holandia, Anglia,
Francja, W³ochy i Szwajcaria. Stopnio-
wo do³¹czy³y do nich: USA, Japonia,

Prof. D. Hoeppner - University of Utah
(po prawej) - eminentny uczestnik
z USA, specjalista "Fatigue corrosion".

Fot. w³asna

Stateczki kursuj¹ce po jeziorze Viervald Stattersee z Alpami w tle Lucerny. Uczest-
nicy ICAF 2003 spo¿ywali lunch podczas krótkich wycieczek.

Fot. w³asna
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Niemcy, Izrael, Szwecja, Australia
i Kanada.

Poprzednie dwie konferencje by³y
zorganizowane w Seattle (USA) oraz
w Tuluzie (Francja), a nastêpna bêdzie
mia³a miejsce w Hamburgu. Ka¿da
konferencja rozpoczyna siê inaugura-
cyjnym wyk³adem nosz¹cym nazwê
"Plantema Memorial Lecture". Wy-
g³aszaj¹cy go (speaker) na koniec jest
dekorowany przez Sekretarza General-
nego ICAF medalem Plantemy. Tym
razem wys³uchaliœmy wyk³adu prof. dr.
L. Boud Vogelesanda (Delft TU), który
poprzedzi³o wprowadzenie prof. Jaapa
Schijve'a (Delft TU) zaznajamiaj¹ce

s³uchaczy z osob¹ wyk³adowcy. Wy-
k³ad nosi³ tytu³ "Fibre Metal Laminates,
the Development of a New Family of
Hybrid Materials" i dotyczy³ kompozy-
tów o nazwie GLARE, maj¹cych
wyj¹tkowo wysok¹ wytrzyma³oœæ zmê-
czeniow¹. Trzydniow¹ sesjê naukow¹
poprzedzaj¹ dwudniowe spotkania de-
legatów narodowych maj¹ce przebieg
zamkniêty. Sesje techniczne s¹ ogólnie
dostêpne.

Komitet ICAF patronuje wszelkim
pracom badawczym na tytu³owym polu
- w tym pracom dla wojska. Z tego po-
wodu zdarza³y siê nieprzyjemne incy-
denty z dzia³aczami pacyfistycznymi,

którzy usi³owali zak³ócaæ spotkania
ICAF-u - interweniowa³a policja i woj-
sko. W Lucernie równie¿ byliœmy blis-
cy takiej konfrontacji - ale jednak do
niej nie dosz³o.

O Lucernie Szwajcarzy mówi¹
z dum¹, ¿e "tam bije serce kraju" -
a symbolem jej jest Pilatus - wielki ma-
jestatyczny krogulec, którego imiê po-
krywa siê z imieniem wynios³ej góry
w pobli¿u miasta. Imieniem krogulca
Szwajcarzy okreœlaj¹ ca³¹ rodzinê
swych konstrukcji lotniczych, a w Lu-
cernie jest to te¿ nazwa centralnej pro-
menady.

Ludomir Laudañski

W dniach 22-24 maja 2003 r.
w £odzi odby³a siê VII edycja konkursu
"Zarz¹dzanie i Przedsiêbiorczoœæ",
w którym studenci reprezentuj¹cy Ko³o
Naukowe Finansów i Zarz¹dzania
w piêknym stylu zajêli trzecie miejsce.
Studenci Jolanta Andreasik, Anna Kli-
mkowska, Monika Klimowicz, Tomasz
Stopyra i Sabina Wilk wykazali siê
ogromn¹ wiedz¹ i kreatywnoœci¹ pod-
czas rozwi¹zywania skomplikowanych
studiów przypadku.

W konkursie wziê³y udzia³ repre-
zentacje dwudziestu uczelni z ca³ej Pol-
ski (wy³onione spoœród 56 zg³oszonych
do konkursu zespo³ów). Impreza odby-
wa³a siê pod patronatem Fundacji Edu-
kacyjnej Przedsiêbiorczoœæ, a w sk³a-
dzie S¹du Konkursowego zasiada³y
m.in. takie znamienitoœci z dziedziny
przedsiêbiorczoœci, jak: prof. dr hab. Je-
rzy Dietl, prof. zw. dr hab. Jerzy Alt-
korn oraz prof. dr hab. Stanis³awa Sur-
dykowska. Ekspertami konkursu byli
mgr Marian Moszoro i dr Rafa³ Ste-
fañski.

Konkurs przebiega³ w trzech eta-
pach, z których ka¿dy obejmowa³ okres
jednego dnia i dotyczy³ innego proble-
mu z zakresu zarz¹dzania przedsiêbior-
stwem.

Zadaniem dru¿yn, sk³adaj¹cych siê
z piêciu studentów III roku studiów na

kierunku Zarz¹dzania i Marketingu
b¹dŸ Ekonomii, w pierwszym etapie
by³o opracowanie studium przypadku
dotycz¹cego uruchomienia nowej
us³ugi dla przemys³u elektrycznego
przez Reuters Service Polska. Wieczor-
ny bankiet zakoñczy³ ca³odniowe zma-
gania dwudziestu dru¿yn z ca³ej Polski.
Wtedy to te¿ wy³oniono dru¿yny, któ-
rych prace oceniono jako najlepsze

i które otrzyma³y przepustkê do kolej-
nego etapu. Warto nadmieniæ, i¿ zespó³
Ko³a Naukowego Finansów i Zarz¹dza-
nia Politechniki Rzeszowskiej zdekla-
sowa³ swoich przeciwników i jako
pierwszy zosta³ zakwalifikowany do
drugiego etapu. Z konkursem musia³o
siê po¿egnaæ piêtnaœcie zespo³ów,
a walkê kontynuowa³o ju¿ tylko piêæ
dru¿yn z uczelni w Warszawie, Krako-

"Br¹zowa Pi¹tka" z PRz

Zespó³ Ko³a Finansów i Zarz¹dzania uczestnicz¹cy w Konkursie Przedsiêbiorczo-
œci i Zarz¹dzania.

Fot. w³asna
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wie, Katowicach i oczywiœcie z Rze-
szowa.

Drugi etap dotyczy³ przypadku ho-
lenderskiej firmy budowlanej Janssen
B.V. rozwa¿aj¹cej mo¿liwoœæ wejœcia
na rynek niemiecki z nowym asorty-
mentem cegie³ Castone, z fabryk¹ pro-
dukcyjn¹ w Polsce. Warto nadmieniæ,
i¿ problem wyst¹pi³ w rzeczywistoœci
w 1993 r., a wiêc studenci mieli do czy-
nienia z jak najbardziej realn¹ sytuacj¹,
a nie czysto hipotetycznym za³o¿eniem.

Koñcowy etap równie¿ wi¹za³ siê
z praktycznymi umiejêtnoœciami, jaki-
mi powinien operowaæ kreatywny
i zdecydowany na sukces mened¿er
XXI wieku, mianowicie zdolnoœciami
skutecznych negocjacji. Tym razem
przedmiotem zadania by³o przeprowa-
dzenie negocjacji pomiêdzy inwesto-
rem "Toystore" a zwi¹zkami za-
wodowymi Zak³adu Produkcji Zaba-
wek "Pluszak". Tematem o¿ywionej
dyskusji by³o sporz¹dzenie pakietu so-

cjalnego przys³uguj¹cego pracow-
nikom wspomnianej firmy.

Ogromna by³a radoœæ naszych stu-
dentów, gdy póŸnym wieczorem ofi-
cjalnie zosta³y og³oszone ostateczne
wyniki tegorocznego konkursu: "trze-
cie miejsce dla Politechniki Rzeszo-
wskiej".

Serdeczne gratulacje dla Br¹zowej
Pi¹tki z Politechniki Rzeszowskiej.

Magdalena Suraj-So³tysiak

W dniu 28 maja 2003 r. goœci³ w Po-
litechnice Rzeszowskiej jeden z najwy-
bitniejszych polskich uczonych okresu
powojennego, prof. zw. dr in¿. Stefan
Wêgrzyn - doktor honorowy kilku,
uczelni krajowych i zagranicznych,
cz³onek rzeczywisty PAN, który
w szczelnie wype³nionej sali Rady Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

wyg³osi³ wyk³ad pt. "Nanotechnologie
w informatyce". Wyk³ad wzbudzi³
wielkie zainteresowanie i o¿ywion¹
dyskusjê, a zakoñczy³ siê ogromnym
aplauzem i brawami na stoj¹co uczest-
ników seminarium.

W trakcie pobytu w Politechnice
Profesor Stefan Wêgrzyn spotka³ siê
z kierownictwem uczelni, Wydzia³u

Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Ka-
tedry Mechaniki Stosowanej i Roboty-
ki. Zapozna³ siê z obecn¹ dzia³alnoœci¹
PRz, któr¹ przedstawi³ rektor prof. Ta-
deusz Markowski. W czasie semina-
rium prof. Stefan Wêgrzyn omówi³ naj-
nowsze tendencje w nauce w kraju i na
œwiecie, a tak¿e zachêca³ pracowników
uczelni do zajêcia siê kontynuowaniem
badañ z zakresu szeroko rozumianej
nowoczesnej problematyki "nano" -
mechaniki, technologii, informatyki,
biologii molekularnej, genetyki i in-
nych kierunków naukowych.

W ponad czterdziestoletnim okresie
pracy, w wyniku wszechstronnego
i niezwykle aktywnego zaanga¿owa-
nia, prof. Stefan Wêgrzyn wypracowa³
sobie opiniê wybitnego uczonego, pe-
dagoga i organizatora, ³¹cz¹cego
w umiejêtny sposób pracê naukow¹
z dzia³alnoœci¹ organizatorsk¹
i spo³eczn¹. Wyra¿amy nadziejê na
czêstsze kontakty z panem Profesorem,
którego szeroka wiedza mog³aby stano-
wiæ inspiracjê dla m³odszych pracow-
ników naukowo-dydaktycznych, i na
mo¿liwoœæ bie¿¹cej konsultacji z kadr¹
naukow¹ naszej uczelni.

Józef Giergiel

NANOTECHNOLOGIE

w informatyce

NANOTECHNOLOGIE

w informatyce

Profesor Stefan Wêgrzyn podczas wyk³adu.
Fot. w³asna
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W dniach 28-30 maja br. w Rzeszo-
wie i Czarnej k. Ustrzyk Dolnych
odby³a siê Ogólnopolska Konferencja
Naukowa nt. In¿ynieria ekonomiczna
w badaniach spo³eczno-gospodar-
czych zorganizowana przez Zak³ad
Metod Iloœciowych w Ekonomii, Stu-
denckie Ko³o Naukowe In¿ynierii Fi-
nansowej oraz Oddzia³ Centrum Metod
Stochastycznych im. H. Steinhausa we
Wroc³awiu. Poziom merytoryczny
zg³oszonych referatów by³ weryfiko-
wany przez Komitet Naukowy Konfe-
rencji, w którego pracach uczestniczyli
profesorowie: Szko³y G³ównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie (Ewa
Drabik), Akademii Ekonomicznej
w Katowicach (Gra¿yna Trzpiot), Aka-
demii Ekonomicznej we Wroc³awiu
(Walenty Ostasiewicz), Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie (Aleksander
Zeliaœ), Wy¿szej Szko³y Handlu i Pra-
wa w Warszawie (Micha³ Kolupa), Po-
litechniki Wroc³awskiej (Tadeusz
Galanc, Jan Mikuœ), Politechniki Rze-
szowskiej (Mieczys³aw Król), Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego (Sylwester
Makarski) oraz dyrektor Centrum Me-
tod Stochastycznych im. Hugona Stein-
hausa (Aleksander Weron).

Pierwszy dzieñ konferencji mia³
niezwykle uroczyst¹ oprawê ze wzglê-
du na obchody 10-lecia powstania Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu na
Politechnice Rzeszowskiej. Obrady
by³y otwarte dla ca³ej spo³ecznoœci aka-
demickiej uczelni. Cykl wyk³adów in-
auguracyjnych rozpocz¹³ siê w Cen-
trum Kongresowym Politechniki wy-
st¹pieniem JM Rektora prof. dr. hab.
in¿. Tadeusza Markowskiego oraz pro-
dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu dr. Grzegorza Ostasza. Nastêp-
nie g³os zabrali prezes Zarz¹du Cefarm
Rzeszów SA Andrzej Skolmowski oraz
rzecznik prasowy Komisji Papierów

Wartoœciowych i Gie³d Micha³ Stêpnie-
wski.

W kolejnych wyst¹pieniach referaty
wyg³osili: dr hab. Ewa Drabik, prof.
SGGW - O roli Micha³a Kaleckiego
w kszta³towaniu wspó³czesnej teorii
ekonomii, prof. dr hab. Walenty Osta-
siewicz - O in¿ynierii ekonomicznej,
prof. dr hab. Aleksander Weron - Kon-
cepcja zintegrowanego systemu
zarz¹dzania ryzykiem na przyk³adzie
elektrowni Opole SA. Drugi i trzeci
dzieñ wype³ni³y obrady w Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjnym w Czar-
nej k. Ustrzyk Dolnych. Zagadnienia
poruszone przez referentów - studen-
tów i m³odszych pracowników nauki
akademickich oœrodków z Wroc³awia,
Warszawy, Katowic, Szczecina, £odzi,
Bia³egostoku, Krakowa i Rzeszowa -
mo¿na by³o podzieliæ na dwie grupy.

W pierwszej dominowa³a tematyka
ogólna dotycz¹ca szeroko rozumianego

rynku kapita³owego: jego zmiennoœci,
prognozowania oraz analizy czynni-
ków wp³ywaj¹cych na kurs akcji. Poru-
szono równie¿ zagadnienia zwi¹zane
z zastosowaniem metod matematycz-
nych w badaniach tendencji rynko-
wych, statystyczno-ekonometryczn¹
analiz¹ papierów wartoœciowych oraz
instrumentów pochodnych. Du¿¹ czêœæ
poœwiêcono rynkowi energii w Polsce.
Jest to bardzo m³ody i szybko rozwi-
jaj¹cy siê sektor. Obrót towarami jest
skoncentrowany wokó³ Towarowej
Gie³dy Energii SA. Zalet¹ gie³dy jest to,
¿e wszyscy uczestnicy rynku mog¹
sk³adaæ zarówno oferty kupna, jak
i sprzeda¿y, niezale¿nie czy s¹ to pro-
ducenci, czy odbiorcy energii elektry-
cznej. Ze wzglêdu na osobliwoœæ
towaru, jakim siê obraca, a w szczegól-
noœci bardzo ograniczon¹ mo¿liwoœæ
magazynowania, zagadnienia z tym
zwi¹zane s¹ bardzo interesuj¹ce.

IN¯YNIERIA EKONOMICZNA

w badaniach spo³eczno-gospodarczych

IN¯YNIERIA EKONOMICZNA

w badaniach spo³eczno-gospodarczych

Konferencja

"Lista obecnoœci" na konferencji.
Fot. w³asna
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KONFERENCJE NAUKOWE

organizowane w 2003 r.

< 4-5 wrzeœnia 2003 r., Rzeszów - Jasionka - Bezmiechowa
Sympozjum nt. Informacja lotnicza w setn¹ rocznicê
lotów w Kitty Hawk
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
mgr El¿bieta Ka³u¿a
Organizator:
Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej
Wspó³organizator:

� Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

< 24-27 wrzeœnia 2003 r., Rzeszów - Przec³aw k. Mielca
XIV Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Me-
tody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów sa-
mochodowych i maszyn roboczych samojezdnych
SAKON '03
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Pojazdów Samochodowych i Silni-
ków Spalinowych
Wspó³organizatorzy:

� Uniwersytet Transportu Ukrainy w Kijowie,
� Akademia Transportu Ukrainy - Zachodnie Centrum

we Lwowie,
� Wytwórnia Silników PZL-Mielec

< 25-27 wrzeœnia 2003 r., Polañczyk
III Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Postêp w In-
¿ynierii Œrodowiska
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz
Organizator: Zak³ad In¿ynierii i Chemii Œrodowiska
Wspó³organizatorzy:

� Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki,
� Urz¹d Gminy w Solinie,
� Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-

darki Wodnej

< 9-11 paŸdziernika 2003 r., Rzeszów, Solina
Konferencja Naukowa nt. Wspó³czesne procesy inte-
gracyjne w wymiarze spo³eczno-ekonomicznym
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Marketingu

< 15-18 paŸdziernika 2003 r., Krasiczyn
II Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne nt. Budowa
i utrzymanie mostów
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. in¿. Andrzej Jarominiak, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Mostów

Drugi kierunek tematyczny by³
zwi¹zany z badaniem rozwoju spo³ecz-
no-gospodarczego w ujêciu statystycz-
nym i ekonometrycznym. Uczestnicy
zastanawiali siê nad czynnikami deter-
minuj¹cymi wydatki na s³u¿bê zdro-
wia, u¿ywki, analizê zró¿nicowania
wynagrodzeñ w Polsce i na Podkarpa-
ciu.

Atmosfera dyskusji by³a przyjazna
i ¿yczliwa. Publiczne przedstawienie
efektów swoich badañ pozwoli³o
prze³amaæ studentom oraz m³odszym
pracownikom nauki pewn¹ barierê psy-
chologiczn¹. Temu sprzyja³y równie¿
towarzysz¹ce konferencji imprezy kul-
turalne (obejrzenie unikatowej kolekcji
ikon oraz obrazów Zdzis³awa Beksiñ-
skiego w Sanockim Muzeum History-
cznym) i turystyczne (wycieczka na
Po³oninê). Konferencji towarzyszy³y
równie¿ zmagania sportowe - koszy-
kówka oraz pi³ka no¿na. Najwiêksz¹

aktywnoœci¹ i skutecznoœci¹ wykazali
siê magistrowie zaprawieni w konfe-
rencyjnych sportowych potyczkach.

Komitet Naukowy uhonorowa³ wy-
ró¿nieniem referaty przedstawione na
konferencji. Wœród studentów wyró¿-
niono referat Agnieszki Pawusiak
i Marka Przygody z Politechniki Rze-
szowskiej, natomiast wœród m³odych
pracowników nauki: mgr Agnieszki
Wy³omañskiej, mgr. Bartosza Stawiar-
skiego z Politechniki Wroc³awskiej,
mgr Alicji Ganczarek z Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach, dr Marii
Wierzbiñskiej, mgr Katarzyny Chudy,
dr. Tomasza Pisuli, mgr. Paw³a Hydzi-
ka, mgr. Grzegorza Mentla, mgr. Marka
Sobolewskiego, mgr. Miros³awa Liany
oraz mgr. in¿. Piotra Króla z Politechni-
ki Rzeszowskiej.

Honorowy patronat nad konferencj¹
objê³a Gie³da Papierów Wartoœcio-
wych w Warszawie SA, Komisja Papie-

rów Wartoœciowych i Gie³d, Towarowa
Gie³da Energii SA, Narodowy Bank
Polski oraz JM Rektor Politechniki
Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Markowski. Przeprowadzenie ca³ej im-
prezy by³o mo¿liwe dziêki ¿yczliwoœci
i finansowemu wsparciu w³adz uczelni,
dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu oraz firm: WAGUM, CE-
FARM RZESZÓW SA, XEREX
i Zak³adu Energetycznego w Rzeszo-
wie. W pracach Komitetu Organizacyj-
nego szczególn¹ aktywnoœæ wykaza³
Zarz¹d Ko³a In¿ynierii Finansowej oraz
pracownicy Zak³adu Metod Iloœcio-
wych w Ekonomii sprawuj¹cy opiekê
nad sprawnym funkcjonowaniem Ko³a.

Pawe³ Hydzik
Opiekun Ko³a Naukowego

In¿ynierii Finansowej
Pawe³ ¯o³yniak

Przewodnicz¹cy Ko³a Naukowego
In¿ynierii Finansowej
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SEMINARIA WYDZIA£OWE

� Katedra Geodezji im. Kaspra Weigla na Wydziale Budo-
wnictwa i In¿ynierii Œrodowiska zorganizowa³a w dniu
29 kwietnia 2003 r. seminarium z referatem mgr. in¿. Je-
rzego Gajdka, asystenta w tej¿e Katedrze, nt. "Uzgadnia-
nie w Zespo³ach Uzgodnieñ Dokumentacji Projektowych
obiektów budowlanych zaprojektowanych na mapach ra-
strowych".

� Prof. Jean Claude Marchon z CEA-Grenoble (Francja)
wyg³osi³ w dniu 6 maja 2003 r. referat nt. "Chiral metallo-
porphyrins: toward applications in enantiocontrol and in
nanotechnologies" na seminarium Wydzia³u Chemiczne-
go i Centrum COMODEC.

� Dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz, kierownik Za-
k³adu Informatyki Chemicznej, wyg³osi³a w dniu 7 maja
2003 r. referat nt. "Metody statystyczne i techniki Data
Mining w badaniach naukowych" na seminarium Wy-
dzia³u Chemicznego.

� Prof. Donald T. Sawyer z Department of Chemistry, Uni-
versity of Kentucky, Lexington (USA), wyg³osi³ referaty
nt.:
� "Oxygen chemistry; an overview" w dniu 12 maja

2003 r.
� "Fenton chemistries" w dniu 14 maja 2003 r.
� "Misconceptions of charged atomic centers and ionic

bonds in solution equilibria" w dniu 15 maja 2003 r.

� "Misconceptions in oxidation/reduction and electron-
transfer reactions" w dniu 16 maja 2003 r.

� "Electrochemical oxidation of metal electrodes and
complexes: Ligand-centered" w dniu 21 maja 2003 r.

na seminarium Wydzia³u Chemicznego i Centrum
COMODEC.

� Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Piróg, profesor zwyczajny
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyg³osi³
w dniu 16 maja 2003 r. referat nt. "Przekszta³tniki komór-
kowe" na seminarium Wydzia³u Elektrotechniki i Infor-
matyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towa-
rzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

� Mgr in¿. Tomasz Kudasik, asystent w Katedrze Kon-
strukcji Maszyn, wyg³osi³ w dniu 21 maja 2003 r. referat
nt. "Badania wp³ywu parametrów konstrukcyjnych i po-
staci odkszta³cenia ko³a podatnego przek³adni falowej na
wielkoœæ i rozk³ad naprê¿eñ w tym kole" na seminarium
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

� Katedra Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki zorganizowa³a w dniu 26 maja
2003 r. seminarium z referatami:
� dr. hab. in¿. Andrzeja Turnaua z Akademii Górniczo-

-Hutniczej w Krakowie nt. "Laboratoryjny model suw-
nicy jako narzêdzie prototypowania algorytmów",

< 16-18 paŸdziernika 2003 r., Myczkowce
IX Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prze-
p³ywowe maszyny wirnikowe
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. zw. dr in¿. dr h.c. Kazimierz E. Oczoœ
Organizator:
Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Wspó³organizatorzy:

� Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów
SA

� Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników
Polskich

< 21-23 paŸdziernika 2003 r., Rzeszów
XI Miêdzynarodowe Seminarium Naukowe Metrolo-
gów MSM '2003 nt. Metody i technika przetwarzania
sygna³ów w pomiarach fizycznych
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof. PRz
Organizator:
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych
Wspó³organizator:

� Katedra Techniki Informacyjno-Pomiarowej Pañstwo-
wego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"

< 23-25 paŸdziernika 2003 r., Rzeszów
II Conference on Information Systems in Chemistry
"SIC 2003"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Informatyki Chemicznej
Wspó³organizator:

� COMODEC Centre of Excellence

< 18-21 listopada 2003 r., £añcut
V Konferencja Naukowa nt. Odkszta³calnoœæ metali
i stopów
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. PRz
Organizator: Katedra Przeróbki Plastycznej
Wspó³organizator:

� Komitet Metalurgii PAN, Sekcja Teorii Procesów
Przeróbki Plastycznej Metali

Bronis³aw Œwider

,
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� mgr. in¿. Tomasza ¯abiñskiego, asystenta w tej¿e Ka-
tedrze, nt. "Sterowanie suwnic¹ w czasie rzeczywistym
przy u¿yciu regulatora rozmytego".

� Mgr Wojciech Bieniasz, pracownik techniczny w Kate-
drze Przeróbki Plastycznej, wyg³osi³ w dniu 28 maja
2003 r. referat nt. "Znowelizowane systemy pomiarowe
w szczególnych zastosowaniach in¿ynierii medycznej,
w diagnostyce i rehabilitacji" na seminarium Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa.

� Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa zorganizowa³a w dniu
28 maja 2003 r. otwarte Seminarium Naukowe, na którym
wyk³ad nt. "Nanotechnologie w informatyce" wyg³osi³
prof. zw. dr in¿. Stefan Wêgrzyn, cz³onek rzeczywisty
PAN, dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Sto-
sowanej PAN w Gliwicach.

� Mgr in¿. Urszula Szeluga z Zak³adu Karbochemii PAN w
Gliwicach wyg³osi³a w dniu 28 maja 2003 r. referat nt.
"Badania procesu uelastyczniania kompozycji polimero-
wo-wêglowych" na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

� Dr hab. Igor Tralle, profesor Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, wyg³osi³ w dniu 28 maja 2003 r. referat nt. "Elektroni-
czne przyrz¹dy kwantowe" na seminarium Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u Rzeszo-
wskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teore-
tycznej i Stosowanej.

� Mgr in¿. S³awomir Miechowicz, asystent w Katedrze
Konstrukcji Maszyn, wyg³osi³ w dniu 4 czerwca 2003 r.
referat nt. "Wybrane zagadnienia zastosowania technik
rapid prototyping wraz z medycznymi metodami pozyski-
wania danych geometrycznych" na seminarium Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa.

� Dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec, prof. PRz, kierownik
Katedry Biochemii i Biotechnologii, wyg³osi³ w dniu
4 czerwca 2003 r. referat nt. "Kompleksy jonów metali
przejœciowych z ligandami polipirazoliloboranowymi -
chiralny trispirazoliloboran, pierwszy chiralny zwi¹zek
boru" na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

� Mgr in¿. Marcin Chutkowski, asystent w Zak³adzie In¿y-
nierii i Sterowania Procesami Chemicznymi, wyg³osi³
w dniu 5 czerwca 2003 r. referat nt. "Si³y adhezji kapilar-
nej w materia³ach rozdrobnionych" na seminarium Wy-
dzia³u Chemicznego.

� Mgr in¿. Grzegorz B³¹d, asystent w Zak³adzie Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, wyg³osi³
w dniu 11 czerwca 2003 r. referat nt. "Dyskretny model
RC niestacjonarnego zagadnienia brzegowego wymiany
ciep³a w wielowarstwowych mikroelektronicznych
strukturach grubowarstwowych" na seminarium Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u Rze-
szowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Te-
oretycznej i Stosowanej.

� Mgr in¿. Gra¿yna Mrówka, asystentka w Katedrze Mate-
ria³oznawstwa, wyg³osi³a w dniu 18 czerwca 2003 r. refe-
rat nt. "Morfologia sk³adników mikrostrukturalnych sto-
pów aluminium serii 6xxx jako kryterium kszta³towania
w³aœciwoœci mechanicznych" na seminarium Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa.

� Mgr in¿. Zenon Krzy¿ak, s³uchacz Studium Doktoranc-
kiego Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, wyg³osi³
w dniu 25 czerwca 2003 r. referat nt. "Analiza zmian topo-
grafii powierzchni p³aszczy t³oków podczas eksploatacji
silnika spalinowego" na seminarium wydzia³owym.

Bronis³aw Œwider

W dniu 6 maja 2003 r. odby³o siê Walne Zebranie
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, na którym zosta³ wybra-
ny Zarz¹d w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy - W³adys³aw Proszak
Sekretarz - Krystyna Karmelita
Cz³onkowie Zarz¹du:

� Andrzej Bartkiewicz
� Krystyna Ch³êdowska
� Lucyna Kiedrzyñska
� Julian Kozio³
� Stanis³aw Majka
� Marek Mróz
� Jan Piotrowski
� El¿bieta Puzyniak

Komisja Rewizyjna:
� Maria Gacek
� Lidia Kijowska
� Ewa Kochman
� Tadeusz Wiêcek
Decyzj¹ Zarz¹du G³ównego Federacji ZNP nastêpuj¹ce

osoby zosta³y odznaczone Z³ot¹ Odznak¹ ZNP:
� Barbara Biskup
� Micha³ Ch³êdowski
� Janina Koz³owska-Buczek
� Stanis³aw Majka
� Andrzej Rzeszutko

W³adys³aw Proszak

ZNPWalne zebranie
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W przypadku miejscowoœci uzdro-
wiskowych ustawowy obowi¹zek eko-
rozwoju kraju sprowadza siê w prak-
tyce do zrównowa¿onego rozwoju lub
równowa¿enia rozwoju. Uzupe³nienie
podstawowej funkcji uzdrowisk - obec-
nie 26 miejscowoœci - propozycjami
w obszarze produktu turystycznego
wymaga œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy
administracj¹ rz¹dow¹, samorz¹dami
terytorialnymi wszystkich szczebli oraz
organizacjami turystycznymi i s³u¿b¹
zdrowia zaanga¿owan¹ w rozwój
uzdrowisk. Adresatem wspó³pracy -
podmiotem - jest wspó³czesny kura-
cjusz - turysta, który jest ogniwem
³¹cz¹cym dzia³alnoœæ wyspecjalizowa-
nych w lecznictwie uzdrowiskowym
lub turystyce organizacji gospodar-
czych. Równowa¿enie rozwoju uzdro-
wisk w zakresie us³ug leczniczych
i wypoczynkowych sprowadza siê za-
tem do przedstawienia kuracjuszom no-
wych us³ug turystycznych, a turystom
ró¿norodnych us³ug kierowanych do
kuracjuszy. Intensyfikacja ¿ycia zawo-
dowego w produkcji i innych obszarach
aktywnoœci gospodarczej wymaga dba-
nia o w³asne zdrowie na bazie zasad
profilaktyki medycznej celem zacho-
wania jak najd³u¿ej pe³nej przydatnoœci
zawodowej, a miejscem odnowy utra-
conych si³ witalnych s¹ przede wszy-
stkim uzdrowiska.

W poszukiwaniu i realizacji nowych
propozycji czynnego "zagospodarowa-
nia czasu" kuracjuszy i turystów prze-
bywaj¹cych w uzdrowiskach mo¿na
zasiêgn¹æ opinii samych zainteresowa-
nych, jak i zapoznaæ siê ze sposobami
rozwi¹zywania tego problemu np.

w pañstwach oœciennych i UE. W kon-
sekwencji otwarcia kraju w wyniku
przemian spo³eczno-gospodarczych
i koñcowego etapu przygotowywania
pañstwa do wejœcia w struktury euro-
pejskie obywatel pochodz¹cy z pañstw
UE oraz innych krajów œwiata ma pra-
wo oczekiwaæ sposobu organizacji i po-
ziomu oferowanych us³ug, zgodnie ze
standardami obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie. Podejmowane dzia³ania re-
gionalne s¹ prze³o¿eniem polityki usta-
lanej na szczeblach centralnych -
ministerstwach. W przypadku Mini-
sterstwa Zdrowia zadania resortu sku-
piaj¹ siê, wed³ug Podsekretarza Stanu
Andrzeja Rysia, wokó³ trzech obszarów
tematycznych:

1. Dostosowania polityki ochrony
zdrowia do standardów UE poprzez
kreowanie polityki zdrowia publiczne-
go na bazie nowoczesnych metod po-
dejmowania decyzji oraz na stworzeniu
instrumentów do czynnego w³¹czenia
spo³eczeñstwa w proces prowadzenia
polityki w dziedzinie zdrowia publicz-
nego. Szczegó³owe priorytety integra-
cyjne w zakresie zagadnieñ maj¹cych
zwi¹zek z uzdrowiskami to:

� rozwój technologii informatycz-
nych,

� budowa zdolnoœci szybkiego rea-
gowania na zagro¿enia zdrowia,

� wp³yw na determinanty zdrowot-
ne przez prewencjê i promocjê,

� wspó³udzia³ w budowie instytucji
spo³eczeñstwa obywatelskiego,

� uczestnictwo w programach z za-
kresu zdrowia publicznego.

2. Harmonizacji prawa z zakresu do-
robku prawnego UE, a szczególnie:

� swobody przep³ywu osób i pro-
blematyki wzajemnego uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych,

� programów wspó³pracy w dzie-
dzinie zdrowia publicznego,

� ochrony konkurencji i praw kon-
sumenta,

� swobody œwiadczenia us³ug,
� ochrony œrodowiska,
� rolnictwa,
� polityki transportowej,
� statystyki w zakresie monitoro-

wania zdrowia i rejestrowania
wypadków konsumenckich.

3. Udzia³u w negocjacjach w obsza-
rach projektowania prawa.

Procesy integracji Polski, a na tym
tle przystosowanie uzdrowisk polskich
do standardów obowi¹zuj¹cych w UE
powinny przebiegaæ z myœl¹ nie tylko
o krajowych kuracjuszach i turystach,
ale tak¿e o tych zagranicznych, któ-
rzy decyduj¹c siê na pobyt w polskich
uzdrowiskach, mog¹ stanowiæ istotne
Ÿród³o przychodu w bud¿etach uzdro-
wisk.

Polskie uzdrowiska, w wiêkszoœci
po³o¿one w najpiêkniejszych regionach
kraju, posiadaj¹ licz¹ce siê z³o¿a su-
rowców wykorzystywanych w fizjote-
rapii i lecznictwie uzdrowiskowym.
Wiêkszoœæ z nich ma rozwiniêt¹ bazê
hotelarsk¹, gastronomiczn¹, rekrea-
cyjn¹, kulturalno-rozrywkow¹, któr¹
obs³uguje kadra wykonuj¹ca profesjo-
nalnie swoje obowi¹zki zwi¹zane
z obs³ug¹ kuracjuszy i turystów.

Funkcja recepcyjna uzdrowisk jest
zwi¹zana w zakresie turystyki z mod-
nym ostatnio okreœleniem, jakim jest

Sygnalizowane we wczeœniejszych artyku³ach problemy przewijaj¹ siê w ogólnokrajowej dyskusji na temat roli i miejsca uz-

drowisk na wspó³czesnej mapie gospodarczej kraju. Autor, bêd¹c mieszkañcem Krynicy, uczestniczy w procesach przemian

w zakresie ochrony œrodowiska w uzdrowisku oraz jego turystycznym zagospodarowaniu.

Od Redakcji:

... dalej, zrównowa¿ony rozwój
w zgodzie z unormowaniami UE
... dalej, zrównowa¿ony rozwój
w zgodzie z unormowaniami UE

,
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� Lasy w wyniku procesu fotosyntezy przetwarzaj¹
oko³o 50% dwutlenku wêgla z atmosfery.

� Najstarsz¹ roœlin¹ œwiata jest krzew Lomatia tas-
manica, który ¿yje od ponad 40 000 lat.

� Najstarszym drzewem jest rosn¹ca w Kalifornii sos-
na oœcista (matuzalem), która liczy oko³o 4 600 lat.

� Najwiêksze kaktusy rosn¹ w Arizonie i Kalifornii,
osi¹gaj¹c wysokoœæ do 18 m.

� Najwolniej roœnie œwierk sitkajski, jego przyrost ro-
czny wynosi 0,28 cm. Roœnie w rejonach arktycz-
nych.

� Najszybciej rosn¹cy jest bambus, którego niektóre
gatunki przyrastaj¹ w ci¹gu doby nawet do 90 cm.

� Najwy¿szymi drzewami s¹ eukaliptusy australij-
skie, które osi¹gaj¹ wysokoœæ do 150 m.

� Najwiêkszym drzewem œwiata jest iglasty mamuto-
wiec olbrzymi, który roœnie w Kalifornii. Ma 84 m
wysokoœci, 31 m obwodu (obwód drzew mierzy siê
na wysokoœci 1,3 m od poziomu terenu), liczy sobie
2200 lat.

� Najwiêksze drzewo-baldachim roœnie w Kalkucie
i jest to fikus. Jego obwód wynosi 412 cm, a powierz-

chnia korony 1,2 ha. Ma 1777 korzeni wspie-
raj¹cych i podporowych.

� Najwiêksza paproæ drzewiasta ma 18,3 m wysoko-
œci.

� Palma dziworzeszenia rosn¹ca na Seszelach wyda-
je owoce o masie do 24 kg.

� Jest 500 gatunków miêso¿ernych roœlin. Najbar-
dziej znana jest mucho³ówka, która przyci¹ga owa-
dy piêkn¹ barw¹ i zapachem. Owad jest zamykany
w pu³apce, a roœlina wydziela ciecz, która rozpusz-
cza owada. Proces trawienia muchy trwa 10 dób.
Z kolei dzbanecznik tropikalny chwyta stosunkowo
du¿e zwierzêta (¿aby, myszy, jaszczurki). W dzban-
ku kwiatu znajduje siê p³yn trawienny. W czasie de-
szczu, aby nie nastêpowa³o rozcieñczanie p³ynu, za-
myka siê swego rodzaju szyberdach. W Polsce ro-
œlin¹ miêso¿ern¹ jest rosiczka okr¹g³olistna, która
roœnie na torfowiskach.

� Najsilniejszym i najwiêkszym ssakiem l¹dowym
jest s³oñ afrykañski. Rekordzist¹ by³ osobnik
mierz¹cy 10,7 m d³ugoœci, 3,9 m wysokoœci i mia³
masê 12 ton. Jego kie³ mia³ d³ugoœæ 3,1 m i masê 105
kg. S³oñ przeciêtnie zjada oko³o 225 kg roœlinnoœci
dziennie i wypija blisko 140 dm3 wody.

Wademekum
przyrodniczych ciekawostek

Wademekum
przyrodniczych ciekawostek

Opracowano na podstawie National Geographic i Biuletynu ZOP LOP w Rzeszowie.

marka turystyczna, w którym to pojêciu
mieszcz¹ siê najczêœciej:

� turystyka biznesowa,
� turystyka wiejska i kulturowa,
� turystyka aktywna, rekreacyjna

i specjalistyczna,
� turystyka tranzytowa i przygrani-

czna.
W polskich uzdrowiskach mog¹ byæ

oferowane równie¿ inne produkty tury-
styczne uwzglêdniaj¹ce lokaln¹ specy-
fikê, np.:

� turystyka wypoczynkowa,
� turystyka specjalistyczna,
� turystyka kulturowa,
� turystyka kongresowa.
Istotnym nadrzêdnym warunkiem

obecnoœci polskich uzdrowisk na rynku
us³ug leczniczych i turystycznych jest
poprawa konkurencyjnoœci polskiej

oferty na rynku krajowym i miêdzyna-
rodowym. Autor z autopsji zna sytuacjê
w tym zakresie, na przyk³adzie corocz-
nych (marzec) najwiêkszych targów tu-
rystycznych Europy w Berlinie. Polska
oferta jest ma³o widoczna w porówna-
niu z podobnymi, przedstawianymi
przez inne kraje. Polskie uzdrowiska,
chc¹c sprostaæ konkurencji na europej-
skim rynku us³ug uzdrowiskowych, po-
winny podj¹æ wielozakresowe dzia-
³ania w celu:

� wykreowania znacz¹cej marki tu-
rystyki uzdrowiskowej zawie-
raj¹cej innowacyjn¹ ofertê wyso-
kiego standardu us³ug,

� przyœpieszenia procesu prze-
kszta³ceñ w³asnoœciowych z za-
chowaniem dotychczasowego
maj¹tku uzdrowisk,

� rozwijania i wspomagania dzia-
³alnoœci promocyjnej uzdrowisk
w kraju i za granic¹,

� utworzenia w uzdrowiskach lo-
kalnych banków informacji z za-
kresu rezerwacji i rozdzia³u
miejsc kuracyjnych i turystycz-
nych oraz imprez o charakterze
turystyczno-krajoznawczym.

Oczekiwany korzystny rozwój uz-
drowisk polskich jest uwarunkowany
zrównowa¿onym rozwojem pomiêdzy
us³ugami leczniczo-profilaktycznymi,
turystyczno-wypoczynkowymi, spor-
towo-rekreacyjnymi, kulturalnymi i in-
nymi, z zachowaniem zasad ochrony
œrodowiska i w³aœciwej eksploatacji
przyrodniczych zasobów surowców
wykorzystywanych w lecznictwie uz-
drowiskowym.

Witold Niemiec
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Wystêpowanie z³ó¿ zeolitowych

Z³o¿a zeolitowe mo¿na podzieliæ
ogólnie na dwie grupy: z³o¿a wy-
pe³niaj¹ce ¿y³y, szczeliny i puste prze-
strzenie wœród ska³ oraz na zeolity
ska³otwórcze (tufy i ska³y osadowe),
które ze wzglêdu na wiêksze zasoby

i stosunkowo proste wydobycie stwo-
rzy³y warunki do wiêkszego ich wy-
korzystania.

Z³o¿a najbardziej popularnego zeo-
litu - klinoptylolitu znajduj¹ siê w Bu³-
garii, Jugos³awii, S³owacji, Polsce oraz
na Ukrainie i Wêgrzech. Na Ukrainie

i w S³owacji przewa¿aj¹ tufy klino-
ptylolitowe zawieraj¹ce 70-90% klino-
ptylolitu w asocjatach mineralnych
z montmoryllonitem, kwarcem i szpa-
tem potasowym. W Polsce klinoptylo-
lit wystêpuje w ska³ach osadowych,
w pstrych i³o³upkach klinoptylolito-

ZEOLITY - INTELIGENTNE MINERA£YZEOLITY - INTELIGENTNE MINERA£Y

� Najwiêkszym ssakiem morskim by³ znaleziony
w 1909 r. p³etwal b³êkitny. Okaz mierzy³ 33,6 m
i mia³ masê 178 ton.

� Najwiêkszym drapie¿nikiem jest niedŸwiedŸ polar-
ny, ma masê oko³o 900 kg i 3,5 m d³ugoœci.

� Najmniejszym ssakiem jest nietoperz ¿yj¹cy w ja-
skiniach krasowych w Tajlandii. Masa jego cia³a
dochodzi zaledwie do 2 g.

� Najszybszym ssakiem l¹dowym jest gepard. Na
dystansie 500 m rozwija prêdkoœæ do 110 km/h.

� Najszybszym ssakiem morskim jest orka, która roz-
wija prêdkoœæ p³yniêcia do 55 km/h.

� Najpowolniejszym ssakiem jest leniwiec, który po
l¹dzie porusza siê z prêdkoœci¹ 0,1 - 0,15 km/h.

� Wschodnioaustralijski miœ koala nie pije, ¿ywi siê
wy³¹cznie liœæmi eukaliptusa.

� Najwiêkszym wytwórc¹ metanu jest krowa domo-
wa.

� Najd³u¿ej ¿yj¹cym ptakiem jest struœ. Pewien osob-
nik prze¿y³ 68 lat, a ¿ó³w zakoñczy³ ¿ycie po 152 la-
tach.

� Najwiêkszym ¿ar³okiem jest larwa jedwabnika, któ-
ra w pierwszych 48 godzinach ¿ycia poch³ania po-
karm w iloœci 86 tysiêcy razy przekraczaj¹cej masê
cia³a (to tak, jakby noworodek o masie 3 kg w ci¹gu
2 dób zjad³ 258 ton pokarmu).

� Najwiêksze oczy ma miêczak (ka³amarnica atlanty-
cka); ich œrednica wynosi 40 cm.

� Najwiêksz¹ termitierê wysokoœci 8,7 m znaleziono
w Somalii.

� Najwiêcej nóg ma stonoga. Gatunek Illaceme pleni-
pes ma ich 750.

� Najd³u¿szym wê¿em jest pyton siatkowy, którego
d³ugoœæ dochodzi do 10 m.

� Najwiêkszym gadem jest krokodyl ró¿añcowy. Prze-
ciêtna d³ugoœæ wynosi 7 m, a masa do 2 ton.

� Najwiêkszym ¿ó³wiem jest ¿ó³w s³oniowy, którego
masa dochodzi do 300 kg.

� Najwiêkszym paj¹kiem jest ptasznik. G³owotu³ów
osi¹ga œrednicê 9 cm, a cia³o wraz z odnó¿ami œred-
nicê 26 cm.

� Najmniejszym ptakiem s¹ kolibry ¿yj¹ce na Kubie.
Samiec mniejszy od samiczki wa¿y 1,6 g. Jego gnia-
zdo mieœci siê w po³ówce orzecha w³oskiego.

� Najbardziej przebieg³ym zwierzêciem jest kojot, któ-
ry aby zdobyæ po¿ywienie, potrafi udawaæ
zdech³ego.

� Najwy¿szym zwierzêciem jest ¿yrafa, której wyso-
koœæ dochodzi do 6 m.

� Najd³u¿szy dziób - 50 cm - ma pelikan australijski.
� Najwy¿ej lataj¹cym ptakiem jest sêp plamisty, któ-

ry w 1973 r. zderzy³ siê z samolotem na wysokoœci
11,3 km.

� Najwiêksz¹ rozpiêtoœæ skrzyde³ - 3,6 m ma albatros
wêdrowny.

� Najd³u¿ej przebywaj¹ w powietrzu jerzyki. L¹duj¹
na ziemi tylko w celu z³o¿enia jaj i opieki nad
m³odymi. Trwa to zaledwie 10 tygodni w ci¹gu
roku. Dobowo pokonuj¹ dystans do 900 km. Œpi¹ w
locie na wysokoœci 2 km.

� Najmniejszym motylem jest Micropsyche ariana -
rozpiêtoœæ skrzyde³ wynosi zaledwie 7 mm, a naj-
wiêkszym jest PaŸ Królowej Aleksandry z Nowej
Gwinei o rozpiêtoœci skrzyde³ 28 cm.

Janusz Rak

Zeolity s¹ glinokrzemianami o strukturze szkieletowej. Podstawowym elementem szkieletu jest tetraedr, w którego
centrum znajduje siê atom krzemu lub glinu, a naro¿a zajmuj¹ cztery atomy tlenu. Szkielety zeolitów zawieraj¹ ró¿ne
kana³y i komory, które maj¹ bardzo istotne znaczenie w procesie sorpcji. W zeolitach wystêpuje tzw. woda zeolitowa,
któr¹ mo¿na ³atwo usun¹æ, bez wywo³ywania zmian w krysztale. Wodê tê zeolit mo¿e ponownie poch³on¹æ po przy-
wróceniu warunków wyjœciowych. Najwa¿niejszymi w³aœciwoœciami chemicznymi wynikaj¹cymi z budowy zeoli-
tów jest sorpcja, wymiana jonowa i w³aœciwoœci katalityczne.

,
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wo-montmoryllonitowych na Podkar-
paciu.

Zastosowanie zeolitów w technologii
wody i œcieków

Filtracja wody
Tradycyjne wype³nienie filtrów,

którym jest piasek kwarcowy, mo¿na
zast¹piæ zeolitami naturalnymi. Zeolity
maj¹ wprawdzie mniejsz¹ twardoœæ ni¿
piasek, ale ich du¿a porowatoœæ, np.
w przypadku klinoptylolitu wynosz¹ca
maksymalnie 62%, determinuje ma³e
straty hydrauliczne. Ponadto nieforem-
ne ziarna zeolitów tworz¹ znaczne
przestrzenie, st¹d wiêksza jest poje-
mnoœæ masowa zanieczyszczeñ.
Stwierdzono, ¿e filtry klinoptylolitowe
oczyszczaj¹ wodê nie tylko z zawiesin
gruboziarnistych, lecz tak¿e z cz¹stek
koloidalnych pochodzenia mineralne-
go i organicznego, fitoplanktonu i czê-
œciowo bakterii.

Usuwanie azotu amonowego
Zeolity naturalne, a szczególnie kli-

noptylolit, charakteryzuj¹ siê wiêksz¹
selektywnoœci¹ w stosunku do jonów
jednowartoœciowych, i dlatego usuwa-
nie jonów amonowych z wody mo¿e
byæ bardziej skuteczne ni¿ w przypadku
syntetycznych kationitów. Zachodzi tu-
taj zarówno wymiana jonowa, jak
i sorpcja. Klinoptylolit ze wzglêdu na
ma³¹ pojemnoœæ jonowymienn¹ wyma-
ga czêstej regeneracji (za pomoc¹
chlorku sodu), dlatego zainicjowanie
¿ycia biologicznego i wytworzenie z³o-
¿a biosorpcyjnego znacznie wyd³u¿a
filtrocykl.

Usuwanie zanieczyszczeñ
ropopochodnych i olejowych

Zeolity wykazuj¹ dobre w³aœciwo-
œci sorpcyjne w stosunku do substancji
ropopochodnych. Utrzymuj¹c z³o¿e
w stanie fluidalnym (lekkiego uniesie-
nia) przez ukierunkowanie przep³ywu
z do³u do góry, uzyskano skutecznoœæ
oczyszczania dochodz¹c¹ nawet do
90%. Z³o¿a zeolitowe okaza³y siê do-
brym pod³o¿em do rozwoju mikroorga-
nizmów rozk³adaj¹cych substancje
ropopochodne i po³¹czenie procesów
sorpcji z biodegradacj¹ znacznie wy-
d³u¿a³o czas pracy z³o¿a.

Usuwanie metali ciê¿kich
i pierwiastków promieniotwórczych

Jonowymienne w³aœciwoœci zeoli-
tów naturalnych wykorzystuje siê do
usuwania z wody i œcieków metali ciê¿-
kich, takich jak miedŸ, cynk, o³ów,
kadm, nikiel, kobalt, rtêæ, oraz izoto-
pów promieniotwórczych cezu, strontu
czy plutonu. Zu¿yte zeolity poddaje siê
procesowi cementacji lub zeszklenia.
Du¿a stabilnoœæ metali w matrycy zeo-
litu wskazuje, ¿e odpad ten mo¿e byæ
wykorzystany np. w budownictwie.
Spieki z pierwiastkami promieniotwór-
czymi umieszcza siê w obudowie z be-
tonu i odpowiednio deponuje.

W Katedrze Oczyszczania i Ochro-
ny Wód Politechniki Rzeszowskiej
trwaj¹ badania nad zastosowaniem kli-
noptylolitów polskich, s³owackich oraz
ukraiñskich do usuwania azotu amono-
wego, zanieczyszczeñ ropopochod-
nych oraz metali ciê¿kich z wody
i œcieków.

Inne kierunki zastosowañ

Zeolity naturalne znalaz³y olbrzy-
mie zastosowanie w ró¿nych dziedzi-
nach, takich jak: budownictwo, prze-
mys³ chemiczny, mikroelektronika, op-
tyka, medycyna, ochrona œrodowiska
i rolnictwo.

W budownictwie zeolitowe tufy s¹
czêsto stosowane jako dodatki do beto-
nów i zapraw cementowych oraz do
produkcji cementów puculanowych,
stosowanych do lekkich, a jednoczeœ-
nie wytrzyma³ych budowli. Wprowa-
dzenie zeolitów do uszczelniaj¹cych
zapraw cementowych przed³u¿a
trwa³oœæ szczeliny cementowej, jej od-
pornoœæ na dzia³anie czynników agre-
sywnych, zmniejsza jej pêkanie
podczas wykonywania otworów.

W dziedzinie energii odnawialnej
zeolity mog¹ s³u¿yæ jako wymienniki
ciep³a. Dehydratacja zeolitu w dzieñ
i jego rehydratacja w nocy, po³¹czone
z efektem cieplnym, mog¹ byæ wyko-
rzystywane do klimatyzacji domów.

Zeolity naturalne mog¹ katalizowaæ
wiele reakcji chemicznych. Bêd¹c noœ-
nikami metali szlachetnych lub przej-
œciowych, znalaz³y zastosowanie do
przyœpieszania nastêpuj¹cych reakcji:
izomeryzacji, alkilowania, uwodor-

nienia, odsiarczania oraz krakingu
i hydrokrakingu wêglowodorów.
W³aœciwoœci adsorpcyjne zeolitów s¹
powszechnie wykorzystywane do osu-
szania i oczyszczania gazów, np. gazu
ziemnego z siarkowodoru, metanu
z dwutlenku wêgla, tlenków azotu, siar-
kowodoru, a tak¿e do rozdzia³u gazów
i wêglowodorów. Za pomoc¹ klinopty-
lolitu mo¿na odwadniaæ alkohole oraz
mieszaniny olejowo-freonowe do
urz¹dzeñ ch³odniczych.

Trwaj¹ intensywne badania nad za-
stosowaniem zeolitów naturalnych
jako wype³niaczy œrodków pior¹cych.

W przemyœle farmaceutycznym
i drogeryjnym klinoptylolit jest dogod-
nym œrodkiem poleruj¹cym we fluorko-
wych pastach do zêbów oraz lekiem
stabilizuj¹cym pracê uk³adu trawienne-
go. Przemys³ gumowy, papierniczy
i tworzyw sztucznych stosuje zeolity
jako œrodki wype³niaj¹ce, sieciuj¹ce
i modyfikuj¹ce.

Szczególnie istotn¹ rolê glinokrze-
miany odgrywaj¹ w ochronie œrodowi-
ska. Oprócz zastosowania w oczy-
szczaniu wody i œcieków zeolity oka-
za³y siê skuteczne w poch³anianiu tetra-
etylku o³owiu, dwutlenku siarki,
siarkowodoru, amoniaku oraz amonia-
ku ze strumieni gazów i dymów fabry-
cznych.

W rolnictwie zeolity naturalne sto-
suje siê do osuszania ziarna, jako œrodki
przeciwko zbrylaniu siê nawozów sztu-
cznych, jako noœniki pestycydów, her-
bicydów i mikroelementów. Dodatek
klinoptylolitów do pasz zwierz¹t hodo-
wlanych powodowa³ szybszy wzrost
¿ywej masy, zmniejszy³a siê równie¿
zachorowalnoœæ zwierz¹t. Zeolity natu-
ralne sprzyjaj¹ szybkiemu ukorzenia-
niu siê sadzonek i umacnianiu rozsady
roœlin.

Przedstawiony szeroki wachlarz za-
stosowañ naturalnego minera³u - zeoli-
tu upowa¿nia do okreœlenia go mianem
surowca XXI wieku. W³aœciwoœci zeo-
litów do dziœ nie zosta³y jeszcze w pe³ni
wykorzystane, a ze wzglêdu na dostêp-
noœæ i cenê stanowi¹ one tani substrat
w wielu dziedzinach.

Jadwiga Kaleta
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Ju¿ po raz trzeci sto³eczna firma In-
ternational Publishing Service przyje-
cha³a na Politechnikê Rzeszowsk¹
z przesz³o czterystoma ksi¹¿kami na-
ukowymi najbardziej znanych wydaw-
ców zachodnich. 28 i 29 maja br.,
w niespe³na dwa tygodnie po zakoñcze-
niu 48. Miêdzynarodowych Targów
Ksi¹¿ki w Warszawie, w sali Rady Wy-
dzia³u Chemicznego odby³a siê wysta-
wa potargowa. Eksponowane na niej
ksi¹¿ki stanowi³y zrealizowane dezy-
deraty pracowników naukowo-dyda-
ktycznych naszej uczelni. Najwiêksz¹
atrakcj¹ wystawy by³a formu³a umo¿li-
wiaj¹ca zapoznanie siê z interesuj¹c¹
potencjalnego nabywcê pozycj¹ bez
zobowi¹zañ finansowych. Identycznie
jak w ksiêgarni technicznej wydaw-
nictw importowanych, której tak braku-
je nam w Rzeszowie. Dodatkowym
atutem wystawy by³a staranna oprawa:
imienne zaproszenia, plakaty, kilkaset
egzemplarzy katalogów wystawowych
odzwierciedlaj¹cych uk³ad tematyczny
prezentowanych tytu³ów.

Wystawa cieszy³a siê du¿ym zainte-
resowaniem. Prodziekani pe³ni¹cy fun-

kcjê gestorów œrodków na zakup ksiê-
gozbioru byli dos³ownie oblegani przez
osoby prosz¹ce o akceptacjê zakupu
wybranych przez siebie ksi¹¿ek. Zaku-
piono oko³o stu pozycji, w tym przesz³o
siedemdziesi¹t do Biblioteki G³ównej.
Ceny ksi¹¿ek, horrendalne jak na nasze

warunki, pozostawi³y, niestety,
mo¿liwoœæ zakupu wielu z nich w sfe-
rze nierealnych ¿yczeñ. Mamy nadzie-
jê, ¿e spe³ni¹ siê one w przysz³ym roku
dziêki kolejnej edycji Wystawy Publi-
kacji Naukowej IPS.

El¿bieta Ka³u¿a

KSIÊGARNIA na delegacjiKSIÊGARNIA na delegacji

Pani Teresa Kozak, dyrektor IPS, otwiera wystawê.
Fot. M. Misiakiewicz

Powoli staje siê ju¿ tradycj¹, i¿
w kwietniu lub maju odbywaj¹ siê Inte-
gracyjne Spotkania Studenckich Kó³
Naukowych Politechniki Rzeszo-
wskiej. W tym roku (19 maja) po raz
pierwszy impreza integruj¹ca akademi-
cki ruch naukowy przybra³a formê za-
wodów sportowych. W poprzednich
dwóch spotkaniach (w 2001 r. oraz
2002 r.) cz³onkowie kó³ gromadzili siê
w klubie studenckim PLUS na uroczy-
stym bankiecie po³¹czonym z progra-
mem artystycznym oraz na wspólnej
dyskotece.

Konfrontacjê sportow¹ rozpocz¹³
mecz koszykówki rozegrany miêdzy
reprezentacj¹ cz³onków kó³ a opiekuna-
mi naukowymi, których wspiera³o kil-
ku pracowników naszej uczelni. I ju¿ na

samym pocz¹tku dosz³o do sporej sen-
sacji. Wbrew oczekiwaniom studenci
ponieœli pora¿kê, przegrywaj¹c po za-
ciêtym meczu 48:53 (do przerwy wy-
grywali 26:19). W liczbie fauli równie¿
opiekunowie okazali siê "lepsi", po-
pe³nili ich 11, studenci zaœ faulowali
"tylko" 9 razy. Nale¿y jednak zazna-
czyæ, i¿ mecz rozegrano w przyjaznej
atmosferze.

PóŸniej rozpoczê³a siê rywalizacja
w ramach "Integracyjnych Zawodów
Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszo-
wskiej". Rozegranych zosta³o szereg
konkurencji, wœród których znalaz³y
siê m.in.: przeci¹ganie liny, zawody
w dmuchaniu balonów, slalom miêdzy
s³upkami, wyœcigi "taczek" oraz rzut
pi³k¹ lekarsk¹. Udzia³ w nich wziê³y na-

Wrêczanie nagród - oficjalna uroczy-
stoœæ w nieoficjalnym wydaniu.

Fot. w³asna

Integracja na sportowo...

,
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stêpuj¹ce organizacje studenckiego ru-
chu naukowego: Akademicki Klub
Lotniczy, Ko³o Naukowe Budowla-
nych (sekcja konstrukcyjna), Studen-
tów Chemii "Esprit", Ekonomistów,
eM@rketingu, Finansów i Zarz¹dzania,
Informatyków, In¿ynierii Finansowej,
Mechaników (sekcja samochodowa),
Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Œro-
dowiskiem. Po przeprowadzeniu

wszystkich konkurencji oraz podlicze-
niu punktów wy³oniono zwyciêzców.
Pierwsze miejsce zajê³o Ko³o Naukowe
Mechaników (19 pkt), drugie - Ko³o
Naukowe Budowlanych (16 pkt), trze-
cie zaœ - Ko³o Naukowe Ekonomistów
(15 pkt). Cz³onkowie tych organizacji
otrzymali nagrody w postaci darmo-
wych biletów do kina ufundowanych
przez jednego ze sponsorów.

Jednak nagrod¹ dla wszystkich by³o
wspólne ognisko po³¹czone z piecze-
niem kie³basek. Przed jego rozpoczê-
ciem prorektor ds. nauczania dr hab.
in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz, oraz
pe³nomocnik rektora ds. studenckiego
ruchu naukowego prof. dr hab. in¿. Vo-
lodymyr Liubimov wrêczyli cz³onkom
zwyciêskich dru¿yn wspomniane na-
grody wraz z pami¹tkowymi dyploma-
mi. PóŸniej przez kilka godzin studenci
nale¿¹cy do wielu organizacji integro-
wali siê, œpiewaj¹c przy dŸwiêkach har-
monii. Pomaga³ im w tym specjalnie
wydany z tej okazji œpiewnik.

Zawody kó³ naukowych zosta³y
przygotowane przez cz³onków Studen-
ckiego Ko³a Naukowego eM@rketin-
gu. Pomog³y im w tym w³adze naszego
AZS-u. Wsparcia udzielili równie¿
sponsorzy: Centrum Filmowe "Helios",
ZETO Rzeszów, ¯ywiec Trade Sp.
z o.o. oraz piekarnia Henpol.

Jak wynika z opinii uczestników In-
tegracyjnych Zawodów Kó³ Nauko-
wych Politechniki Rzeszowskiej, forma
spotkania, któr¹ w tym roku zapropono-
wali jego pomys³odawcy, wydaje siê
najlepiej sprzyjaæ integracji cz³onków
akademickiego ruchu naukowego.

Marcin Gêbarowski

Mi³y wieczór po dniu pe³nym wra¿eñ i wspó³zawodnictwa.
Fot. w³asna

KROK w PRZYSZ£OŒÆKROK w PRZYSZ£OŒÆ
Roboty w dzisiejszych czasach to

ju¿ niemal codziennoœæ. Znajduj¹ pra-
ktyczne zastosowanie w nauce i prze-
myœle. To w³aœnie z fascynacji œwiatem
robotów zrodzi³o siê Studenckie Ko³o
Naukowe Robotyki. Ko³o, którego
za³o¿ycielami s¹ studenci Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej, dzia³a od 18 marca
br. przy Katedrze Mechaniki Stosowa-
nej i Robotyki. Opiekê naukow¹ Stu-
denckiego Ko³a Naukowego Robotyki
obj¹³ pan mgr in¿. Maciej Trojnacki,
asystent w tej Katedrze. Celem ko³a jest
umo¿liwienie jego cz³onkom rozwija-
nia i pog³êbiania wiedzy na temat robo-
tyki.

Zamiarem opiekuna ko³a jest nie tyl-
ko przybli¿enie wiedzy teoretycznej,

lecz tak¿e empiryczne podejœcie do
problematyki. Dziêki pomocy pracow-
ników Katedry Mechaniki Stosowanej i
Robotyki cz³onkowie ko³a maj¹ sami
mo¿liwoœæ programowania robotów,
sterowania nimi oraz uczestniczenia
w badaniach doœwiadczalnych. A po-
mocy naukowych dla chêtnych nie bra-
kuje. S³u¿y temu odpowiednio wy-
posa¿ona pracownia komputerowa ka-
tedry, w której studenci zajmuj¹ siê pro-
gramowaniem i tworzeniem algo-
rytmów sterowania. Opracowane algo-
rytmy mo¿na realizowaæ przy pomocy
a¿ dziesiêciu ró¿nego typu robotów,
w tym profesjonalnego mobilnego ro-
bota ko³owego Pioneer 2DX, manipu-
latora przemys³owego Scorbot 4PC
i innych. Ma³o tego, przy zaanga¿owa-

niu studentów powstaj¹ nowe prototy-
powe konstrukcje robotów, do których
nale¿¹ cztery mobilne roboty ko³owe,
robot g¹sienicowy, czterono¿ny robot
krocz¹cy i inne.

Niektóre mo¿liwoœci posiadanych
robotów by³y prezentowane podczas
ubieg³orocznych targów edukacyjnych,
odbywaj¹cych siê w zespole sal
wyk³adowych "S" Politechniki Rzeszo-
wskiej. Wtedy mogliœmy podziwiaæ
manipulatora przemys³owego Scorbot
4PC, który toczy³ popularn¹ grê "Wilki
i owca", oraz mobilnego robota ko³o-
wego Pioneer 2DX.

Podczas tegorocznej edycji targów,
ze wzglêdu na wiêksz¹ liczbê robotów
pokazy zorganizowano w laboratorium
robotyki. Dodatkowo pokaz uœwietni³
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film naukowy nakrêcony podczas tar-
gów przemys³owych w Hanowerze.
Zaprezentowano wiêkszoœæ robotów,
a szczególnym zainteresowaniem cie-
szy³ siê wspomniany wczeœniej mani-
pulator Scorbot 4PC, którym uczestni-
cy mogli w³asnorêcznie sterowaæ za po-
moc¹ joysticka. Oprócz tego mo¿na
by³o obejrzeæ dwa roboty mobilne, któ-
re dziêki dwom sensorom optycznym
œledzi³y namalowan¹ liniê.

Podczas spotkañ ko³a studenci zaj-
muj¹ siê tak¿e ró¿nymi badaniami do-
œwiadczalnymi, np. badaniem senso-
rów, wyznaczaniem masowych mo-
mentów bezw³adnoœci elementów ro-
botów, wspó³czynnika tarcia itp. Poza
tym cz³onkowie Ko³a wezm¹ udzia³
w badaniach naukowych prowadzo-
nych w Katedrze Mechaniki Stosowa-
nej i Robotyki. W przysz³oœci pla-
nowane jest przeprowadzenie w³as-
nych badañ we wspó³pracy z innymi
oœrodkami i instytucjami. Za swój cel
cz³onkowie Studenckiego Naukowego
Ko³a Robotyki stawiaj¹ tak¿e przed
sob¹ organizowanie seminariów, kon-
ferencji, odczytów i projekcji filmów
o tematyce zwi¹zanej z robotyk¹ i ucze-
stnictwo w nich oraz wiele innych
dzia³añ maj¹cych na celu poszerzenie
wiedzy z zakresu robotyki.

Plany czekaj¹ na realizacjê, a ko³o
na wszystkich chêtnych zainteresowa-
nych tym tematem. Spotkania cz³on-
ków Studenckiego Naukowego Ko³a
Robotyki odbywaj¹ siê w œrody o godz.
16.00 w budynku "L", w sali 237.

Fascynaci robotów, którzy chêtnie
poœwiêc¹ swój czas, s¹ mile widziani.

Jest to niew¹tpliwie interesuj¹ca propo-
zycja, zw³aszcza ¿e roboty to krok
w przysz³oœæ, a interesuj¹cych tematów
w kole nie brakuje.

Robert Prus
Marcin Horejda

Œlêdz¹ce liniê roboty s¹ œledzone przez cz³onków ko³a.
Fot. w³asna

Tegoroczne juwenalia, o przepra-
szam - euronalia, odby³y siê jednoczeœ-
nie dla trzech wy¿szych uczelni:
PRz, WSIZ i URz. Wspólnymi si³ami
uda³o siê zorganizowaæ ca³kiem dobr¹
zabawê.

Œrodowy cykl imprez postanowi³em
rozpocz¹æ od wizyty w kinie Zorza.
"Epoka lodowcowa" to œwietny film,
dlatego z chêci¹ go obejrza³em. Nie
by³o to jednak dane wszystkim, którzy
zakupili karnety na euronalia (w cenie
15 z³otych). Wiêkszoœæ musia³a odejœæ,
bo kino ma swoj¹ okreœlon¹ pojemnoœæ.
Jednak w Zorzy nie by³o najlepszej or-
ganizacji. Nie wiem, w jaki sposób byli
liczeni wchodz¹cy na salê kinow¹, ale
codziennie podczas seansów by³y zo-

Nasze miasto w wasze rêce ...
Fot. w³asna

Trzy dni na ResoviiTrzy dni na Resovii

,
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stawiane jakieœ miejsca wolne. Dla
kogo?

Z kina uda³em siê na Resoviê. Tu
dokona³o siê uroczyste, oficjalne roz-
poczêcie euronaliów. Prezydent Miasta
Rzeszowa przekaza³ na rêce przewod-
nicz¹cego Samorz¹du Studenckiego
PRz klucz do grodu Rzecha. Obaj pano-
wie wyg³osili krótkie przemówienia
i rozpoczê³y siê koncerty. Niestety, po-
goda nie dopisywa³a. Stadion Resovii
wygl¹da³ tego dnia jak jedna wielka
ka³u¿a, w dodatku ca³a otoczona
b³otem. Straszna pogoda spowodo-
wa³a, ¿e tego dnia publicznoœæ na kon-
certach "Iry" i "Kultu" nie dopisywa³a.
Wiêkszoœæ bawi³a siê w rzeszowskich
klubach, do których wstêp dla uczestni-
ków euronaliów by³ darmowy.

Drugiego dnia mo¿na by³o obejrzeæ
fiñski film "Cz³owiek bez przesz³oœci".
Sytuacja z wejœciem do kina siê powtó-
rzy³a. Co bardziej zapobiegliwi studen-
ci przychodzili na seanse ponad go-
dzinê wczeœniej. Pogoda tego dnia rów-
nie¿ by³a deszczowa, ale nie przeszko-
dzi³o to, by na koncercie "Charataczy"
panowa³a wspania³a atmosfera. Zespó³
ten rozrusza³ publicznoœæ. Ustanowio-
no nawet hymn rzeszowskich juwena-
liów. Ale o tym wiedz¹ ci, którzy byli
na ich koncercie. Reszta mo¿e im tylko
zazdroœciæ.

Tego dnia obszed³em rzeszowskie
kluby. W Akademii nie by³o ju¿ wol-
nych miejsc. Chêtni do zabawy musieli

czekaæ, a¿ ktoœ opuœci klub. By³o to
oczywiste rozwi¹zanie, bo w œrodku pa-
nowa³ okropny œcisk. Nie inaczej by³o
w Deja Vu. Tylko do Alibi mo¿na by³o
jeszcze wejœæ.

Ostatni dzieñ up³yn¹³ pod znakiem
Renaty Przemyk i "Perfectu". S³oñce
zagórowa³o na niebie i wysuszy³o b³ota
na stadionie. Fala studentów zaczê³a
nap³ywaæ na koncerty. Ich liczba chyba
przeros³a oczekiwania organizatorów,
bo bramki sta³y siê w¹skimi gard³ami.
Na przejœcie przez nie czasami trzeba
by³o czekaæ ponad pó³ godziny. Ka¿dy
mia³ dok³adnie sprawdzan¹ zawartoœæ

plecaka, torebki itp. Szukano g³ównie
alkoholu, którego na stadion nie mo¿na
by³o wnosiæ. Jeœli ktoœ mia³ ochotê siê
go napiæ, musia³ zakupiæ na Resovii.
Koncerty tego dnia by³y bardzo udane.
Wszyscy siê œwietnie bawili. Zespo³y
bêd¹ce na scenie potrafi³y nawi¹zaæ
kontakt z publicznoœci¹. ¯a³owaliœmy,
¿e to ju¿ koniec.

Przy wejœciach do Resovii odbiera-
no alkohol. Oczywiœcie, jest to obo-
wi¹zek na³o¿ony na organizatorów
przez wymogi formalne. Jednak zgod-
nie z prawem o organizacji imprez ma-
sowych, móg³ on tylko trafiæ do de-
pozytu, a póŸniej byæ zwrócony w³aœci-
cielowi. Na euronaliach by³ on jednak
konfiskowany. Jak dowiedzia³a siê re-
porterka "Info-studenta", póŸniej w dzi-
wny sposób siê unicestwi³…

Nie mogê porównywaæ tych juwe-
naliów z zesz³orocznymi, bo by³a to dla
mnie pierwsza tego typu impreza. Jed-
nak¿e zarówno ja, jak i moi znajomi ba-
wiliœmy siê œwietnie. Pomimo ma³ych
niedoci¹gniêæ zabawa by³a przednia
i wymaga³a od organizatorów na pewno
bardzo du¿o wysi³ku.

Na koniec chcia³em zaznaczyæ, ¿e
po euronaliach stadion sprz¹tali tylko
organizatorzy z naszej Politechniki.
Reszta siê rozjecha³a…

Pawe³ Sromek

Bezkrólewie? Czy¿by im w³adza nie w smak by³a?
Fot. w³asna

Wszyscy œwietnie siê bawili. I ja tam by³em ...
Fot. w³asna
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W dniach 1 - 4 maja br. hala Polite-
chniki Rzeszowskiej goœci³a uczestni-
ków XXII Mistrzostw Polski Po-
litechnik w tenisie sto³owym. Starto-
wa³o 13 ekip, w tym cztery wystêpuj¹ce
na co dzieñ w ekstraklasie (Gliwice,
Wroc³aw, Warszawa i Gdañsk). Po-
ziom mistrzostw by³ bardzo wysoki,
zw³aszcza w kategorii mê¿czyzn. Z³oty
medal wywalczy³ bardzo mocny team
z Gliwic po zwyciêstwie 4:0 z Gdañ-
skiem. Br¹z dla Wroc³awia. Nasi
ch³opcy przegrali medalow¹ szansê
w grupowym meczu z bardzo mocnym
Gdañskiem i ostatecznie zajêli 6. miejs-
ce. Niestety, najlepsi zawodnicy ukoñ-
czyli ju¿ studia i nie mog¹ startowaæ
w mistrzostwach, a nastêpców nie wi-
daæ. W grach indywidualnych najlepiej
zaprezentowa³ siê S³awek Gielarowski
(WBiIŒ). Walkê o medal przegra³ w
5-setowym pojedynku na przewagi.
Nasze dziewczêta amatorki uplasowa³y
siê na miejscu 10. Odnieœliœmy nato-
miast sukces organizacyjny. Wed³ug
zgodnej opinii uczestników by³y to naj-

lepiej przygotowane i przeprowadzone
mistrzostwa, a organizatorzy - dzia³a-
cze KU AZS i pracownicy SWFiS -

us³yszeli od naszych goœci wiele
ciep³ych s³ów i zebrali liczne gratula-
cje.

Stanis³aw Ko³odziej

Koñcz¹cy siê w³aœnie rok akade-
micki by³ doskona³¹ okazj¹ do podsu-
mowania osi¹gniêæ naukowych, spor-
towych i organizacyjnych studentów-
-sportowców. W³adze uczelni widz¹
i doceniaj¹ rolê zdrowotn¹ i wycho-
wawcz¹, jak¹ spe³nia wychowanie
fizyczne, sport i rekreacja, czego po-
twierdzeniem s¹ nagrody przyznawa-
ne corocznie sportowcom i dzia³a-
czom - cz³onkom Klubu Uczelnianego
AZS.

W tym roku otrzyma³o je 18 osób
podczas uroczystego spotkania z w³a-
dzami uczelni w dniu 5 czerwca br.
w Studenckim Klubie PLUS. Tydzieñ
póŸniej, 11 czerwca odby³a siê druga -
sportowa czêœæ zakoñczenia roku aka-
demickiego. Podczas tradycyjnego me-
czu w hali sportowej kadra naukowa
PRz dosta³a "lanie" od dziewcz¹t AZS
w siatkówce, a koñcowym akcentem
by³o tradycyjne ognisko "pod jab³onk¹"
z udzia³em w³adz PRz, sportowców,

trenerów, dzia³aczy i sympatyków
AZS. Podczas spotkania prezes KU
AZS Grzegorz Sowa dokona³ krótkiego
podsumowania rocznej dzia³alnoœci
oraz podziêkowa³ studentom-sportow-
com koñcz¹cym studia za godne repre-
zentowanie barw uczelni i AZS na
boiskach oraz stadionach w kraju i poza
jego granicami.

Pami¹tkowe plakietki oraz koszulki
AZS z akcentami jubileuszu 40-lecia
klubu wrêczyli wyró¿nionym obecni na

Wiadomoœci z AZS-uWiadomoœci z AZS-u

XII Mistrzostwa Politechnik w tenisie sto³owym

W jednym czasie przy 12 sto³ach.
Fot. w³asna

Z A K O Ñ C Z E N I E
SPORTOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

Z A K O Ñ C Z E N I E
SPORTOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

,
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8 maja 2003 r. w studenckim klubie
PLUS mogliœmy wys³uchaæ koncertu
formacji STARE DOBRE MA£¯EÑ-
STWO. Nie by³ to pierwszy koncert
w tym klubie; zespó³ goœci³ w PLUSIE
ju¿ dwukrotnie. By³o to w latach 1989
oraz 1992, ale kto z nas wtedy myœla³
o studiach (ja myœla³em!), a nawet jeœli
ktoœ myœla³, to kto myœla³ o studiach na
"Bieszczadzkiej Akademii Sztuk Uœci-
œnionych?" (jak kiedyœ powiedzia³ pan
Marek Pasieczny, absolwent PRz oraz
PWST w Krakowie), a mo¿e - jak pod-
powiada s³owniczek w edytorze Word -
"Uciœnionych" heh, kto to wie. Powtó-
rzê, ja myœla³em! Rodzice do dziœ opo-
wiadaj¹, ¿e pierwsze s³owo, jakie
wypowiedzia³em w swojej karierze tu¿

po urodzeniu, brzmia³o "politechnika
zesowska!" ponoæ jeszcze doda³em se-
pleni¹c nieco: "zaz¹dzanie!", ale o tym
innym razem�.

Mo¿e troszkê o zespole�. S¹
wyj¹tkow¹ i niepowtarzaln¹ grup¹ mu-
zyczn¹. "Stare Dobre Ma³¿eñstwo"
znalaz³o jedyny dla siebie sposób na
œpiewanie poezji. To zespó³ niezwyk³y
i zachwycaj¹cy, który potrafi wprowa-
dziæ zwyk³ego œmiertelnika we wspa-
nia³y œwiat ballady poetyckiej. Okazuje
siê bowiem, i¿ poezj¹ mo¿na czarowaæ,
olœniewaæ, zachwycaæ. Trzeba j¹ tylko
tak œpiewaæ, ¿eby za ka¿dym razem coœ
nowego odkrywa³a i wci¹¿ nas zaskaki-
wa³a. Wiersze Stachury, Leœmiana,
Ziemianina i ta niesamowita muzyka to

po prostu STARE DOBRE MA£¯EÑ-
STWO - to zjawisko, obok którego nie
mo¿na przejœæ obojêtnie!

PLUSEM tego wieczoru zaw³adn¹³
zespó³ i jego fani, rzek³bym studenci,
ale szybko muszê dodaæ, ¿e byli to obec-
ni studenci, przyszli, jak i ci, którzy stu-
dia dawno maj¹ za sob¹�. Wielu
chêtnych nie dosta³o tego dnia biletów,
dlatego te¿ spora grupa fanów spêdzi³a
ten wieczór pod oknami klubu. Koncert
by³ niezwyk³y! Na pocz¹tek zespó³ za-
serwowa³ piosenki z nowej p³yty, nastê-
pnie na scenie pojawi³ siê Adam
Ziemianin - pi¹ty cz³onek zespo³u, któ-
ry przedstawi³ publicznoœci swój najno-
wszy tomik poezji. W dalszej czêœci
koncertu, ku uciesze publicznoœci, kró-

Tylko w klubie PLUS!!!

ognisku JM prof. Tadeusz Markowski
i prorektor dr hab. in¿. Jerzy Potencki,
prof. PRz.

Po czêœci oficjalnej przy grilu, piwie
i gitarze integrowano siê do póŸnych
godzin nocnych.

Korzystaj¹c z okazji, w imieniu za-
wodników i dzia³aczy dziêkujê kierow-
nikowi SWFiS mgr. Jackowi Lutakowi
za bardzo dobr¹ wspó³pracê i wszech-
stronn¹ pomoc okazywan¹ Klubowi
Uczelnianemu AZS, a wszystkim trene-
rom za ca³oroczn¹ pracê szkoleniow¹,
organizacyjn¹ i wychowawcz¹. Azete-
siakom serdecznie ¿yczê udanych wa-
kacji i aktywnego wypoczynku m.in. na
obozie organizowanym jak co roku
przez KU AZS PRz w Wo³kowyi nad
Jeziorem Soliñskim w okresie 23.06 -
24.08.2003. Chêtnych zapraszamy. Za-
pisy przyjmuje i wszelkich informacji
udziela kol. Grzegorz Sowa, tel.
865-15-95 lub 0-604-177-022.

Stanis³aw Ko³odziej

Panowie rektorzy wœród sportowców AZS.
Fot. w³asna

www.pozyton.prv.pl
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Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

DUECIK

Tylko w nauce tak bywa,
¿e klarnet z tr¹b¹ siê zgrywa.

KWIATKI

Nawet najpiêkniejsze kwiatki
trac¹ urodê i p³atki.

G£UPIA GES

Pozowa³a na kurê,
a gêsi¹ mia³a skórê.

FENOMEN

Odwrotnie siê przeobra¿a³a
i z motyla larw¹ zosta³a.

OCHOTA

Chcia³bym ja tej piany kilo,
z której wysz³a Wenus z Milo.

SPRZECZNOSCI

Z ZALETAMI

Dwie sprzecznoœci,
a jakie zalety.
Stare wino
i m³ode kobiety.

,
/

, '

'

lowa³y stare przeboje grupy, mogliœmy wys³uchaæ i zaœpiewaæ m.in.: "Jak",
i "Opad³y mg³y", "Jest ju¿ za póŸno", jak i piosenkê "U studni", w któr¹ artyœci
wpletli mnóstwo anegdotek i wzajemnych dokazywañ, rzek³bym, zabawa by³a
przednia. Owacje na stoj¹co, kolejne bisy, po koncercie autografy dla wiernych fa-
nów, jak i mo¿liwoœæ krótkiej rozmowy z artystami. Mamy nadziejê, ¿e nie by³ to
ostatni koncert SDM-u w PLUSIE... Na kolejny POZYTON zapraszamy ju¿ po
wakacjach!

Jeœli chodzi o dziœ, to zarówno wszystkim studentom, jak i nauczycielom aka-
demickim ¿yczê udanych wakacji� ... Do³¹czam specjalne podziêkowania dla na-
szych sponsorów, którzy byli z nami przez ostatni rok. Dziêkujemy œlicznie
firmom: Sigma Computers, EKSA AUTO KURS oraz PKO BP SA.

Grzegorz Krasoñ

Mo¿na by s³uchaæ bez koñca ... Wspólnota prze¿ywania.
Fot. w³asna

Wyczarowywanie klimatów.
Fot. w³asna

,
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Akademicki Klub Lotniczy Polite-
chniki Rzeszowskiej - Sekcja Paralot-
niowa zaprasza wszystkich, którzy
marz¹ o lataniu. Proponujemy Wam
spróbowanie swoich si³ w lataniu na pa-
ralotniach. Sport ten dostarcza niezapo-
mnianych wra¿eñ i jeœli raz z³apiecie
paralotniowego bakcyla, to on pozosta-
nie w Was na zawsze.

Koñcem kwietnia zakoñczyliœmy
tok wyk³adów bêd¹cy przygotowaniem
teoretycznym, a wraz z rozpoczêciem
sezonu, tzn. od 1 maja br. organizujemy
wyjazdy do Bezmiechowej zarówno
dla tych, którzy stawiaj¹ pierwsze kroki
w lataniu, jak i dla tych cz³onków AKL
PRz, którzy posiadaj¹ ju¿ pewne umie-
jêtnoœci. Wszyscy chêtni, którzy w na-
szych wyk³adach nie mogli wzi¹æ
udzia³u, a chcieliby spróbowaæ latania,
te¿ nie musz¹ siê martwiæ, pomo¿emy
im tê wiedzê uzupe³niæ i bêd¹ mogli
z nami lataæ.

Dla tych, którzy chc¹ lataæ intensy-
wniej, jeœli tylko pogoda dopisze, pla-
nujemy wypady na te trudniejsze górki,

których zreszt¹ w okolicy bli¿szej i dal-
szej nie brakuje. Marz¹ siê nam równie¿
wyjazdy na S³owacjê i do W³och, tak

jak w poprzednim sezonie. To, czy siê
nam to uda, zale¿y od naszych mo¿li-
woœci finansowych, no i oczywiœcie od
pogody. W miarê mo¿liwoœci i dziêki
uprzejmoœci naszego instruktora p. Bie-
laka holujemy siê równie¿ za wy-
ci¹gark¹. Chcielibyœmy równie¿ spró-
bowaæ latania za wyci¹gark¹ w Bez-
miechowej. Pozwoli nam to zreali-
zowaæ marzenia o naprawdê wysokich
lotach w Bezmiechowej.

Akademicki Klub Lotniczy Polite-
chniki Rzeszowskiej anga¿uje siê rów-
nie¿ w imprezy organizowane przez
uczelniê, szczególnie te bezpoœrednio
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ lotnicz¹. Miê-
dzy innymi 24 maja br. odby³y siê
w Bezmiechowej uroczystoœci upamiê-
tniaj¹ce historyczny przelot Tadeusza
Góry z Bezmiechowej pod Wilno. By³a
to ju¿ 65. rocznica tego historycznego
wydarzenia, a dostojny Jubilat uœwiet-
ni³ swoj¹ osob¹ ca³¹ uroczystoœæ, prze-
kazuj¹c na rêce JM Rektora kopiê hi-
storycznego Medalu Lilienthala.

Agnieszka Fiega
Anna Kaduk

Polataj z nami

W Bassano Del Grappa na startowisku lotniowym.
Fot. w³asna

Na otwartych mistrzostwach paralotni w S³owenii (Tolmin).
Fot. w³asna

Akademicki Klub Lotniczy

Politechniki Rzeszowskiej
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T. Góra nie kry³ radoœci z odbudowy Oœrodka.

Laboratorium Naukowo-Badawcze PRz i PW w budowie.

Uroczystoœci towarzyszy³y
równie¿ skoki spadochronowe. Paralotniarze z AKL na stoku.

Zwiedzanie inwestycji.

Spotkanie po latach. Od lewej: Z. Szczeciñski, T. Chwa³czyk i T. Góra.
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Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Zakoñczy³a siê rywalizacja podkarpackich uczelni w 11-osobowej pi³ce no¿nej. 
W finale rozegranym w dniu 3 czerwca br. na stadionie Resovii nasi ch³opcy w meczu 
stoj¹cym na bardzo wysokim poziomie pokonali 2:1 faworyzowany zespó³ Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Gratulujemy sukcesu pi³karzom i trenerowi R. Koniecznemu.

W dniach 23-25 maja br. 
goœciliœmy zespo³y siatkarek 
i siatkarzy zaprzyjaŸnionej 
uczelni College of Nyiregyhaza. 
Madziarzy przyjechali na turniej 
organizowany przez Klub 
Uczelniany AZS PRz z okazji 
Jubileuszu 40-lecia.  W turnieju 
wziê³y równie¿ udzia³ zespo³y 
UR i WSIiZ.

Wêgrzy przyjechali do Rze- 
szowa z czterogodzinnym 
opóŸnieniem, zatrzymani przez 
blokady granicy po stronie 
s³owackiej. SpóŸnienie w znacz- 
nym stopniu zdezorganizowa³o 
przebieg turnieju, ale uda³o siê 
rozegraæ wszystkie mecze.

Spotkanie by³o bardzo za- 
ciête i wyrównane. Wêgierscy 
studenci okazali siê najlepsi. 
Wygrywali rywalizacje zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, 
¿e uczelnia w Nyiregyhazie prowadzi kierunek wychowanie fizyczne. Kadra naukowa 
PRz mia³a równie¿ okazjê zaprezentowaæ swoje siatkarskie umiejêtnoœci, rozgrywaj¹c na 
zakoñczenie turnieju mecze z dziewczêtami. Nasi panowie pokonali Wêgierki i przegrali 
z siatkarkami KU AZS PRz. Zakoñczenie turnieju po³¹czone ze spotkaniem towarzyskim 
i dyskotek¹ odby³o siê w klubie studenckim PLUS. 

Autorzy tekstów
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Kadra w natarciu na "bratanków".

Siatka w niebezpieczeñstwie - mecz Nyiregyhaza-PRz.
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