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TB-9 "Tampico".

M-20 "Mewa".

TB-20 "Trinidad".

"Mewy" w szyku nad Rzeszowem.

OKL z lotu ptaka.

Fot. archiwum
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Nasze samolotyNasze samoloty
- w powietrzu i na ziemi- w powietrzu i na ziemi



Nr 3(99)–MARZEC 2002 3

kszta³cenia lotniczego
w Rzeszowie

kszta³cenia lotniczego
w Rzeszowie

Od podjêcia decyzji o uruchomieniu
specjalizacji pilota¿owej w Politechni-
ce Rzeszowskiej oraz s³u¿¹cej temu ce-
lowi decyzji o utworzeniu Oœrodka
Szkolenia Personelu Lotniczego -
szko-³y lotniczej przygotowuj¹cej ka-
dry dla wspó³czesnego lotnictwa cywil-
nego - minê³o æwieræ wieku. O
lokalizacji szko³y w Rzeszowie
przes¹dzi³y takie czynniki, jak: du¿a
koncentracja przemys³u lotniczego
(przesz³o po³owa krajowego potencja³u
zlokalizowana by³a w ówczesnym wo-
jewództwie rzeszowskim), istniej¹ca tu
wy¿sza uczelnia techniczna z kierun-
kiem lotniczym - Politechnika Rzeszo-
wska - oraz lotnisko komunikacyjne
z doskona³ym wyposa¿eniem radiona-
wigacyjnym. Po- nadto w³aœnie w rze-
szowskim œrodowisku lotniczym
powsta³a inicjatywa reaktywowania
centralnego oœrodka lot- niczego (na
wzór dzia³aj¹cego do 1955 r. Centrum
Wyszkolenia Lotniczego we
Wroc³awiu i do pocz¹tku lat 60. w Kro-
œnie), bardzo zas³u¿onej szko³y, dziêki
której odbudowano kadry lotnicze w
powojennej Polsce. Prê¿nie rozwijaj¹ce
siê w latach 70. lot- nictwo, w tym lotni-
ctwo komunikacyjne, potrzebowa³o no-
wych kadr , a wprowadzane do
eksploatacji samoloty nowej generacji
stawia³y przed tymi kadrami coraz to
wy¿sze wymagania. W³aœnie te wyma-
gania wynikaj¹ce z wysokiego stopnia
utechnicznienia wspó³czesnych samo-
lotów przes¹dzi³y o koniecznoœci po-
siadania przez nowo zatrudnianych
pilotów przygotowania technicznego
na odpowiednim poziomie. St¹d po-
wsta³a koncepcja kszta³cenia pilotów
na poziomie wy¿szym. W wyniku
dzia³añ rzeszowskiego œrodowiska lot-

niczego pod niekwestionowanym przy-
wództwem ówczesnego kierownika
Aeroklubu Rzeszowskiego pp³k. pil.
mgr. Bronis³awa Janusa i wydatnej po-
mocy lokalnych w³adz zawarte zo-
sta³o porozumienie pomiêdzy Mi-
nisterstwem Nauki, Szkolnictwa Wy¿-
szego i Techniki a Ministerstwem Ko-
munikacji. Na mocy tego porozumie-
nia rozpoczêto w roku akademickim
1976/1977 w Politechnice Rzeszow-
skiej kszta³cenie pilotów lotnictwa cy-
wilnego - w czasie kadencji JM Rektora
prof. dr. in¿. Kazimierza Oczosia.
Ministerstwo Komunikacji poprzez
Centralny Zarz¹d Lotnictwa Cywilne-
go podjê³o siê organizacji i wyposa¿e-
nia bazy praktycznej nauki pilota¿u dla
studentów kszta³conych w Politechnice
Rzeszowskiej. Minister Komunikacji
zarz¹dzeniem nr 235 z dnia 31 grudnia
1976 r. powo³a³ z dniem 1 stycznia
1977 r. Oœrodek Szkolenia Personelu
Lotniczego (OSPL) w Rzeszowie, mia-
nuj¹c na stanowisko dyrektora p³k. pil.
mgr. Bronis³awa Janusa. Bazê wyj-
œciow¹ tworzonego OSPL stanowi³y
obiekty Aeroklubu Rzeszowskiego
oraz tereny Portu Lotniczego Rzeszów-
-Jasionka. Kadra kierownicza i nauko-
wa Politechniki Rzeszowskiej oraz dy-
rekcja OSPL opracowa³y za³o¿enia or-
ganizacyjne i programowe Oœrodka.
G³ównym nurtem dzia³alnoœci by³o
szkolenie studentów specjalizacji pilo-
ta¿owej Politechniki Rzeszowskiej do
licencji pilota samolotowego zawodo-
wego II klasy. Pierwszymi pracownika-
mi OSPL zostali b. pracownicy aero-
klubów regionalnych oraz lotnictwa
wojskowego. Zastêpc¹ dyrektora ds.
szkolenia zosta³ pp³k pil. Zbigniew
Kachaniak, natomiast szefem techni-

25 lat25 lat25 lat25 lat
kszta³cenia lotniczego

w Rzeszowie

p³k pil. mgr Bronis³aw Janus
dyrektor Oœrodka

od stycznia 1977 do czerwca 1986

p³k pil. Szymon Kowal
dyrektor Oœrodka

od paŸdziernika 1986
do czerwca 1990

pp³k pil. in¿. Jan Zi¹bek
dyrektor Oœrodka

od maja 1991 do kwietnia 1993
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mgr in¿. Zbigniew Zajdel
dyrektor Oœrodka

od maja 1993 do listopada 2000

in¿. Zdzis³aw Nowak
dyrektor Oœrodka od grudnia 2000

cznym in¿. Ryszard Gruchalski
z WSK "PZL-Mielec". Loty szkolne ze
studentami po pierwszym roku studiów
rozpoczê³y siê w czerwcu 1977 r. na sa-
molotach An-2 produkowanych przez
zak³ady lotnicze w Mielcu. Na prze-
³omie roku 1977/1978 instruktorzy
uzupe³nili swoje kwalifikacje, g³ównie
w lotach wed³ug wskazañ przyrz¹dów
(IFR). W 1978 roku OSPL rozpocz¹³
szkolenie pilotów spoza nurtu studenc-
kiego. Byli to piloci z Lotnictwa Sanita-
rnego oraz Przedsiêbiorstwa Us³ug
Lotniczych i szkoleni byli do upraw-
nieñ IFR. W tamtych czasach by³o to
unikalne uprawnienie w tzw. ma³ym lo-
tnictwie i mo¿liwe do zdobycia tylko
w OSPL. W 1979 roku Oœrodek roz-
pocz¹³ szkolenie na œmig³owcach Mi-2.
By³a to nowatorska dzia³alnoœæ i wy-
maga³a stworzenia od podstaw bazy dy-
daktycznej i technicznej oraz po-
zyskania odpowiedniej kadry. Pierwsz¹
grup¹ szkolonych byli kandydaci
do pracy w przedsiêbiorstwie Instal-
-Nasielsk, wykorzystuj¹cym wówczas
ciê¿kie œmig³owce do prac dŸwigo-
wych. Kolejn¹ grup¹ by³a m³odzie¿
szko³y œredniej z Zamoœcia, której
szkolenie zlecone zosta³o przez
œmig³owcowy zak³ad agrolotniczy ze
Œwidnika. Z powodu spadku zamówieñ
na us³ugi agrolotnicze dzia³alnoœæ
szkoleniowa na œmig³owcach zosta³a
w OSPL zaniechana w 1984 r. £¹cznie
licencjê pilota œmig³owcowego zawo-
dowego, uzyska³o oko³o 50 osób.
Pocz¹wszy od wiosny 1979 Oœrodek
wprowadza³ do procesu dydaktycznego
nowy typ samolotu, tj. PZL-104 "Wil-
ga", a od jesieni 1979 - PZL-110 "Koli-
ber". W 1980 roku do OSPL trafi³y
samoloty M-20 "Mewa", co pozwoli³o
na poszerzenie oferty szkoleniowej
o samoloty wielosilnikowe (ME).
W kolejnych latach, oprócz kszta³cenia
pilotów w nurcie studenckim, OSPL
prowadzi³ coraz wiêcej szkoleñ zle-
conych przez ró¿ne firmy ma³ego lotni-
ctwa. By³y to g³ównie szkolenia dos-
konal¹ce dla pilotów wstêpnie wyszko-
lonych w aeroklubach. Ponadto wy-
szkolono wielu mechaników lot-
niczych obs³ugi i mechaników
pok³adowych. Dla szerokiej rzeszy
chêtnych do pracy zawodowej w lotnic-

twie, ukoñczenie szkolenia w OSPL
by³o jedyn¹ drog¹ do zrobienia kariery
w wymarzonym zawodzie.

W sierpniu 1981 r. odby³a siê
pierwsza promocja studentów Politech-
niki Rzeszowskiej specjalizacji pilota-
¿owej. Licencje zawodowych pilotów
samolotowych otrzyma³o 21 absolwen-
tów i od tej pory corocznie Oœrodek
opuszcza³a grupa oko³o 20 osób z dyp-
lomami magistra in¿yniera mechanika
oraz licencj¹ pilota zawodowego samo-
lotowego z uprawnieniami IFR.

Po euforii lat 70. zwi¹zanej z po-
wstaniem szko³y lotniczej z prawdzi-
wego zdarzenia lata 80. kojarz¹ siê
z walk¹ o byt Oœrodka. Nie wszystkim
w³adzom zarz¹dzaj¹cym polskim lotni-
ctwem cywilnym, podoba³y siê rozwi¹-
zania zastosowane w OSPL. Podejmo-
wane by³y próby obni¿enia zakresu za-
dañ szko³y, a tym samym jej rangi oraz
przejêcia szkolenia pilotów cywilnych
przez szko³ê wojskow¹. Niemniej jed-
nak, dziêki determinacji ówczesnego
kierownictwa Politechniki Rzeszo-
wskiej, OSPL i ¿yczliwych sprawie
kszta³cenia lotniczego osób, Oœrodek
przetrwa³, chocia¿ musia³ zmieniæ for-
mu³ê swojej dzia³alnoœci. Przemiany
gospodarcze prze³omu lat 80. i 90., brak
œrodków finansowych z resortu spowo-
dowa³y koniecznoœæ podjêcia radykal-
nych decyzji. Zarz¹dzeniem nr 22
z dnia 30 marca 1990 r. Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej zlik-
widowa³o Oœrodek Szkolenia Persone-
lu Lotniczego w Rzeszowie. Jedno-
czeœnie na mocy porozumienia zawar-
tego w dniu 26 marca 1990 r. pomiêdzy
Ministerstwem Transportu i Gospodar-
ki Morskiej a Ministerstwem Edukacji
Narodowej maj¹tek likwidowanego
Oœrodka zosta³ przekazany Politechni-
ce Rzeszowskiej. Rektor Politechniki
Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿. Sta-
nis³aw Kuœ z dniem 1 kwietnia 1990 r.
zarz¹dzeniem nr 2/90 powo³a³ Oœro-
dek Kszta³cenia Lotniczego Politech-
niki Rzeszowskiej (OKL) jako sa-
modzieln¹, pozawydzia³ow¹ jednostkê
organizacyjn¹ Politechniki Rzeszow-
skiej. Pocz¹tek lat 90. to czas poszuki-
wañ i prób znalezienia siê w nowej rze-
czywistoœci.

instr. pil. Roman Przepióra
od czerwca do paŸdziernika 1986 r.

oraz od czerwca 1990 r.
do maja 1991 r. pe³ni³ obowi¹zki

dyrektora Oœrodka
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Jesieni¹ 1992 r. OKL rozpocz¹³
szkolenie studentów V roku Politechni-
ki na nowo zakupionym symulatorze
lotu wed³ug zmodyfikowanego progra-
mu szkolenia lotniczego, zgodnego
z zaleceniami Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).
Jednoczeœnie nast¹pi³o sukcesywne
wycofywanie z eksploatacji samolotów
An-2 oraz PZL-104 "Wilga", zastêpo-
wanych przez nowoczesne i ekonomi-
czne TB-9 "Tampico" oraz TB-20
"Trinidad". Studenci V roku koñcz¹ -
w ramach praktyki lotniczej - program
szkolenia lotniczego lotami miêdzyna-
rodowymi do Europy Zachodniej na sa-
molocie M-20 "Mewa", uzyskuj¹c li-
cencjê pilota samolotowego zawodo-
wego wraz z uprawnieniami do lotów
wed³ug wskazañ przyrz¹dów (IFR) na
samolotach wielosilnikowych. Ponadto
wyró¿niaj¹cym siê absolwentom,
Oœrodek umo¿liwia zdobycie upraw-
nieñ instruktora samolotowego.

Od 1999 roku trwaj¹ intensywne
prace nad dostosowaniem zintegrowa-
nego cyklu kszta³cenia studentów spe-
cjalizacji pilota¿owej Politechniki
Rzeszowskiej do wymagañ Europej-
skich Przepisów Lotniczych JAR, roz-
szerzeniem go do poziomu licencji
pilota samolotowego liniowego
(ATPL) oraz nad sta³ym unowoczeœ-

nieniem bazy dydaktyczno-szkolenio-
wej przez zakup symulatora lotu FNPT
II MCC spe³niaj¹cego wymagania JAR
STD-3A. Kszta³cenie pilotów, zgodne
z tymi przepisami, pozwoli na uznanie
w zjednoczonej Europie licencji lotni-
czych uzyskanych w OKL.

Na podstawie niezwykle wysokiego
i wyrównanego poziomu osi¹ganego
przez studentów-pilotów podczas stu-
diów w Politechnice Rzeszowskiej,
Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A. uz-

godnieniem z 31 maja 1994 r. okreœli³y
zapotrzebowanie na absolwentów spe-
cjalizacji pilota¿owej wynosz¹ce 15
osób rocznie w latach 1995-1999 oraz
22 osoby rocznie w latach 2000-2005.
Do dziœ specjalizacjê pilota¿ow¹ ukoñ-
czy³o oko³o 400 osób, z których wiê-
kszoœæ pracuje w PLL “LOT” S.A. na
stanowiskach pilotów komunikacyj-
nych, pozostali zaœ pracuj¹ w Eurolo-
cie, Aerogryfie, White Eagle Aviation
oraz w innych jednostkach lotniczych.

Piloci œmig³owcowi wyszkoleni
w Oœrodku do dziœ pracuj¹ w sekcjach
lotniczych policji, stra¿y granicznej
i w pogotowiu lotniczym.

OKL prowadzi równie¿ kursy teore-
tyczne i szkolenia praktyczne (dla osób
innych ni¿ studenci specjalizacji pilota-
¿owej Politechniki Rzeszowskiej):
� szkolenie do licencji pilota samolo-

towego turystycznego (PPL)
� szkolenie do licencji pilota samolo-

towego zawodowego (CPL)
� szkolenie w lotach wed³ug wskazañ

przyrz¹dów (IFR)
� szkolenie na samolotach wielosilni-

kowych (ME)
� szkolenie instruktorów samoloto-

wych (FI)
� szkolenie na typy samolotów:

PZL-110 "Koliber", TB-9 "Tampi-
co", TB-20 "Trinidad", M-20
"Mewa".

1981 - pierwsi absolwenci specjalizacji pilota¿owej na skrzyd³ach An-2.
Fot. archiwum

Dyrektor OSPL p³k pil. mgr Bronis³aw Janus promuje na pilota mgr. in¿. Wojcie-
cha Ko³odzieja (rocznik 1981) - obecnie kpt. Boeinga 737.

Fot. G. Kar³owski
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Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej prowadzi
równie¿:
� okresowe sprawdzanie kwalifikacji

lotniczych, tj. wiadomoœci teoretycz-
nych i umiejêtnoœci praktycznych

� szkolenia i kontrole w zakresie nada-
wania i utrzymania minimów atmo-
sferycznych dla pilotów

� weryfikacjê licencji i uprawnieñ lot-
niczych uzyskanych za granic¹.
W fazie przygotowañ jest transfor-

macja tych szkoleñ do wymagañ JAR
oraz rozszerzenie oferty szkoleniowej
OKL na:
� szkolenie do licencji pilota samolo-

towego liniowego (frozen ATPL)
� szkolenie w zakresie wspó³pracy

w za³odze wieloosobowej (MCC)

� szkolenia egzaminatorów Pañstwo-
wej Lotniczej Komisji Egzaminacyj-
nej.
Specjalistyczn¹ bazê szkoleniow¹

OKL stanowi¹: tematyczne sale
wyk³adowe, symulator lotu oparty na
samolocie M-20 "Mewa", komputero-
we symulatory typu "Elite", biblioteka
zawieraj¹ca szereg polskich i zagrani-
cznych podrêczników oraz skryptów,
wiele pomocy dydaktycznych, a tak¿e
reprezentacyjna Sala Historii Lotnic-
twa.

Zaplecze socjalno-bytowe (hotel,
dom studencki "Aviata", klub, bar, re-
stauracja "Aviata") pozwala studen-
tom-pilotom efektywnie wykorzystaæ
czas pobytu.

D¹¿¹c do poszerzenia zakresu dzia-
³alnoœci lotniczej, Oœrodek uzyska³
w 2001 r. Œwiadectwo PrzewoŸnika Lo-
tniczego, co daje prawo do odp³atnego
wykonywania us³ug lotniczych, takich
jak: nieregularne przewozy pasa¿erskie
(aerotaxi), loty widokowe, loty us³ugo-
we (skoki spadochronowe, fotografo-
wanie, patrolowanie urz¹dzeñ energe-
tycznych).

OKL posiada równie¿ prawo do wy-
konywania odp³atnej obs³ugi technicz-
nej samolotów innym u¿ytkownikom.
Certyfikowanie tej dzia³alnoœci wed³ug
przepisów JAR pozwoli na uznanie
tego rodzaju obs³ugi w krajach cz³on-
kowskich JAA (Wspólnych W³adz Lot-
niczych), co z kolei daje mo¿liwoœæ

informuje

Prezes Rady Ministrów powo³a³:
� pana prof. Marka Bartosika na sta-

nowisko Sekretarza Stanu
w urzêdzie KBN,

� pana dra Jana Krzysztofa Fr¹c-
kowiaka na stanowisko Podsekreta-
rza Stanu w urzêdzie KBN z zacho-
waniem funkcji Sekretarza KBN;
jednoczeœnie zosta³ on odwo³any
ze stanowiska Sekretarza Stanu.
W zwi¹zku z dokonanymi zmianami

w sk³adzie kierownictwa urzêdu KBN
Minister Nauki - Przewodnicz¹cy KBN
prof. Micha³ KLEIBER ustali³ nowy,
nastêpuj¹cy ramowy zakres czynnoœci
cz³onków kierownictwa urzêdu KBN:
� Sekretarz Stanu

prof. Marek Bartosik
� wspó³praca z Sejmem i Senatem

RP
� wspó³praca z Komitetem Rady

Ministrów, którego jest cz³on-
kiem

� sprawy bud¿etu pañstwa w czêœci
dotycz¹cej Nauki

� sprawy polityki innowacyjnej
pañstwa

� projektowanie rozwi¹zañ syste-
mowych w zakresie szeroko ro-
zumianych spraw ekonomicz-
nych

� sprawy finansowania i rozlicza-
nia zadañ finansowanych (dofi-
nansowywanych) przez KBN
oraz rozliczania zadañ finanso-
wanych ze zniesionego Central-
nego Funduszu Rozwoju Nauki
i Techniki

� zastêpowanie Ministra Nauki -
Przewodnicz¹cego KBN w czasie
jego nieobecnoœci.

� Podsekretarz Stanu, Sekretarz KBN
dr Jan Krzysztof Fr¹ckowiak

� sprawy integracji europejskiej
i udzia³u w programach miêdzy-
narodowych, w tym wspó³praca
z Komitetem Integracji Europej-
skiej

� sprawy polityki naukowej i na-
ukowo-technicznej pañstwa

� nadzór nad rozpatrywaniem
wniosków o finansowanie (dofi-
nansowywanie) zadañ przez
KBN oraz merytoryczn¹ ocen¹

realizacji zadañ, na które przy-
znano œrodki. Projektowanie kry-
teriów i trybu przyznawania œrod-
ków na te zadania

� sprawy infrastruktury informaty-
cznej nauki i rozwoju spo³eczeñ-
stwa informacyjnego

� sprawy informacji naukowej
i statystyki naukowej

� sprawy upowszechniania nauki
� sprawy organizacji i prze-

kszta³ceñ jednostek badawczo-
rozwojowych.

Jednoczeœnie Minister Nauki - Prze-
wodnicz¹cy KBN powierzy³ Dyrekto-
rowi Generalnemu urzêdu KBN Panu
Zdzis³awowi STACHURZE sprawo-
wanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ Na-
ukowej i Akademickiej Sieci Kom-
puterowej (NASK). Tym samym Dyre-
ktor Generalny bêdzie nadzorowa³ obie
podleg³e Ministrowi Nauki jednostki
badawczo-rozwojowe: Oœrodek Prze-
twarzania Informacji (OPI) i NASK.

Rzecznik Prasowy KBN
dr Tadeusz Zaleski

Warszawa, dnia 14 stycznia 2002 roku
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Szanowni Pañstwo,
pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej!
Po raz kolejny przychodzi nam wybieraæ w³adze naszej

Uczelni. Wybory przygotowuje i czuwa nad ich pra-
wid³owym przebiegiem Uczelniana Komisja Wyborcza
(UKW) powo³ana przez Senat Politechniki Rzeszowskiej na
posiedzeniu 17 stycznia 2002 r. W dniu 23 stycznia 2002 r. na
pierwszym swoim posiedzeniu, UKW ukonstytuowa³a siê
nastêpuj¹co:

� dr Krystyna Ch³êdowska (Katedra Fizyki) - przewod-
nicz¹ca

� dr hab. Antoni Parda³a, prof. PRz (Katedra Matematy-
ki) - zastêpca przewodnicz¹cego

� dr in¿. Jan Rodziñski (WEiI) - sekretarz
cz³onkowie:
� dr hab. in¿. Les³aw Go³êbiowski, prof. PRz (WEiI)
� mgr Franciszek Gorczyca (SWFiS)
� mgr Piotr Januszewski (SPNJO)
� dr hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñski, prof. PRz

(WBMiL)
� dr Jan Kowalski (WCh)
� dr in¿. Julian Kozio³ (WCh)
� dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz (WBiIŒ)
� Tomasz Ogórek (student WBMiL - V MDZ)
� Robert Prus (student WBMiL - III MDM)
� mgr Lidia Œl¹czka (Biblioteka G³ówna)

� dr hab. in¿. £ukasz Wêsierski, prof. PRz (WBMiL)
� dr Stanis³aw Wieczorek (WZiM)
W pracach UKW uczestnicz¹ równie¿ (za zgod¹ Senatu)

przedstawiciele pracowników administracji:
� mgr Janina Koz³owska-Buczek,
� in¿. Jan Kie³bus.
Zatwierdzony przez Senat PRz w dniu 14 lutego 2002 r.

"Regulamin i tryb przeprowadzania wyborów w³adz akade-
mickich w Politechnice Rzeszowskiej na kadencjê 2002-
-2005" oraz "Harmonogram wyborów organów kolegialnych
i jednoosobowych Politechniki Rzeszowskiej na kadencjê
2002-2005" przeczytaj¹ Pañstwo na stronie internetowej
UKW. Znajd¹ nas Pañstwo, wchodz¹c na stronê g³ówn¹ Poli-
techniki Rzeszowskiej, pod has³em "Wybory 2002". Zapra-
szamy do odwiedzania naszej strony, na której przekazujemy
Pañstwu najnowsze informacje dotycz¹ce wyborów. Wszel-
kie og³oszenia zwi¹zane z wyborami, pojawiaj¹ce siê na tab-
licach og³oszeñ, bêd¹ równie¿ zamieszczone na stronie
internetowej. Mo¿na zadawaæ pytania cz³onkom UKW. Pro-
simy kierowaæ je pod podany adres internetowy lub telefoni-
cznie na wewnêtrzne numery telefonów.

Zapraszamy i zachêcamy do aktywnego uczestnictwa
w wyborach w³adz akademickich.

Krystyna Ch³êdowska
Przewodnicz¹ca UKW

WYBORY W£ADZ AKADEMICKICHWYBORY W£ADZ AKADEMICKICH
NA NOW¥ KADENCJÊNA NOW¥ KADENCJÊ

HARMONOGRAM WYBORÓWHARMONOGRAM WYBORÓW
organów kolegialnych i jednoosobowych

Politechniki Rzeszowskiej na kadencjê 2002-2005
przyjêty przez Senat Politechniki Rzeszowskiej

dnia 14 lutego 2002 r

organów kolegialnych i jednoosobowych
Politechniki Rzeszowskiej na kadencjê 2002-2005

przyjêty przez Senat Politechniki Rzeszowskiej
dnia 14 lutego 2002 r

1. Wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów i Wydzia³owych Kolegiów Elektorów do 6 marca 2002 r.

2. Zg³aszanie kandydatów na Rektora od 18 lutego do 4 marca 2002 r.

3. Og³oszenie listy osób kandyduj¹cych na stanowisko Rektora 7 marca 2002 r.

4. Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów 13 marca 2002 r.

5. Spotkania z kandydatami na stanowisko Rektora do 26 marca 2002 r.

6. Wybór Rektora 27 marca 2002 r.

7. Spotkania z kandydatami na Prorektorów do 9 kwietnia 2002 r.

8. Wybór Prorektorów 10 kwietnia 2002 r.

9. Wybory Dziekanów do 15 maja 2002 r.

10. Wybory Prodziekanów do 15 czerwca 2002 r.

11. Wybory cz³onków Senatu do 15 czerwca 2002 r.

12. Wybory elektorów do Rady G³ównej do 15 czerwca 2002 r.
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JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Politechnice Rzeszowskiej:
� dr. hab. Czes³awa Jasiukiewicza w Katedrze Fizyki na

Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska z dniem
15 lutego 2002 r. na okres 5 lat,

� dr hab. in¿. Barbarê Dêbsk¹ w Zak³adzie Informatyki
Chemicznej na Wydziale Chemicznym z dniem 1 lutego
2002 r. na czas nieokreœlony.

Bronis³aw Œwider

HABILITACJE PROFESURY UCZELNIANE

Dr Jaros³aw Górnicki, adiunkt w Katedrze Matema-
tyki na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³ sto-
pieñ naukowy doktora habilitowanego nauk ma-

tematycznych z zakresu
matematyki - analizy fun-
kcjonalnej, nadany przez
Radê Wydzia³u Matema-
tyki i Informatyki Uniwe-
rsytetu Miko³aja Koper-
nika w Toruniu w dniu
26 wrzeœnia 2001 r. Cen-
tralna Komisja do spraw
Tytu³u Naukowego i Sto-
pni Naukowych w dniu
28 stycznia 2002 r. za-
twierdzi³a uchwa³ê Rady
Wydzia³u o nadaniu stop-
nia naukowego doktora
habilitowanego. Temat

rozprawy habilitacyjnej: Punkty niezmiennicze oraz pra-
wie zbie¿noœæ iteracji pewnych typów odwzorowañ nieli-
niowych.

PERSONALIA

Dla rozwoju Akademickiego Radia
Centrum (ARC) Politechniki Rzeszo-
wskiej kilkanaœcie ostatnich miesiêcy
by³o okresem bardzo specyficznym ze
wzglêdu na wygasaj¹c¹ koncesjê i ko-
niecznoœæ ponownego ubiegania siê
o wymagane zezwolenia na rozpo-
wszechnianie programu radiofoniczne-
go. Starania te zakoñczy³y siê suk-
cesem.

Politechnika Rzeszowska ma now¹
koncesjê na rozpowszechnianie progra-
mu radiofonicznego pod nazw¹ "Aka-
demickie Radio Centrum". Koncesjê
przyzna³a Krajowa Rada Radiofonii

i Telewizji w dniu 29 listopada 2001 r.
Koncesja obowi¹zuje do grudnia
2008 r. i umo¿liwia nadawcy ca³odo-
bow¹ emisjê programu radiowego
z pe³nym wykorzystaniem czasu rekla-
mowego.

Wydanie koncesji poprzedzi³ wielo-
miesiêczny okres przygotowywania
wniosku koncesyjnego, który w ostate-
cznym kszta³cie liczy³ ponad 300 stron.

Dziêki temu ARC by³o jedyn¹ roz-
g³oœni¹, która w 2001 r. nie mia³a wnio-
sku cofniêtego do uzupe³nienia,
a ponadto jedyn¹ akademick¹ stacj¹,
która otrzyma³a koncesjê na wniosko-

wanych zasadach. Ponadto w doku-
mencie koncesyjnym Juliusz Braun -
Przewodnicz¹cy KRRiT - podsumo-
wuj¹c dzia³alnoœæ radia, stwierdzi³, ¿e:
"... w trakcie dotychczasowej dzia³al-
noœci zbudowana zosta³a struktura or-
ganizacyjna i techniczna rozg³oœni, zre-
alizowane zosta³y za³o¿enia eko-
nomiczno-finansowe, a emitowany
program stanowi³ pod wzglêdem treœci
i formy atrakcyjn¹ propozycjê progra-
mow¹ i spe³nia³ zadania radiofonii
okreœlone w ustawie o radiofonii i tele-
wizji".

CA£A NAPRZÓD!

Akademickie Radio Centrum
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Otrzymanie nowej koncesji sta³o siê
wiêc wstêpem do podjêcia dzia³añ
maj¹cych na celu jeszcze lepsze wypro-
mowanie radia. Prze³omowy moment
nast¹pi³ 2 lutego 2002 r., kiedy to zmia-
nie uleg³ wizerunek, profil programo-
wy i format stacji. Uwzglêdniaj¹c
sugestie w³adz uczelni, opinie s³ucha-
czy i reklamodawców, zapisy koncesy-
jne, a tak¿e maj¹c na uwadze w³asne
doœwiadczenia i mo¿liwoœci organiza-
cyjne, w tym w³aœnie dniu ca³kowicie
zmieniono program radiowy.

Najbardziej zauwa¿alna zmiana to
oczywiœcie przejœcie na ca³odobowe
rozpowszechnianie programu. Poja-
wi³o siê szereg nowych programów au-
torskich, wprowadzony zosta³ te¿ nowy
poranny blok programowy zawieraj¹cy
podstawowe informacje ze œwiata kul-
tury, sportu, polityki, gospodarki czy
spraw lokalnych. Jako jedyna stacja
w Polsce ARC dzia³a dwuformatowo.
W godzinach od 7.00 do 18.00 emito-
wany jest blok programowy o charakte-
rze regionalnym. PóŸniej pojawiaj¹ siê
tematyczne audycje autorskie skiero-
wane do studentów, m³odzie¿y szkó³
œrednich oraz tych wszystkich, którzy
czuj¹ siê m³odo.

Program zosta³ równie¿ bardzo
dok³adnie sprofilowany. W poniedzia³-
ki i wtorki dominuje tematyka studen-

cka i kulturalna, œroda to czas na listê
przebojów, czwartki i pi¹tki to spora
dawka ró¿norodnych programów dla
mi³oœników rocka, natomiast soboty
i niedziele to dni o tematyce typowo
rozrywkowej.

Ponadto wprowadzono szereg in-
nych, bardzo istotnych zmian. Tak¿e
2 lutego br. ARC rozpoczê³o emisjê
programu w systemie RDS (Radio Data
System) umo¿liwiaj¹cym jednoczesne

z emisj¹ programu przesy³anie komuni-
katów tekstowych. Poprawiona zosta³a
jakoœæ sygna³u radia w Internecie, dziê-
ki czemu mo¿na nas s³uchaæ w najdal-
szych zak¹tkach œwiata. O tym, ¿e tak
jest, œwiadczy bardzo liczna korespon-
dencja docieraj¹ca z Niemiec, Francji,
USA czy Kanady.

Stworzona zosta³a tak¿e od podstaw
nowa strona radia w Internecie. Pod ad-
resem www.radiocentrum.pl mo¿na
znaleŸæ wszystkie najbardziej istotne
informacje na temat historii czy
bie¿¹cej dzia³alnoœci radia, bogat¹ ga-
leriê zdjêæ, najciekawsze artyku³y pra-
sowe, a tak¿e gad¿ety przydatne
u¿ytkownikom komputerów.

Warto te¿ wspomnieæ o moderniza-
cji masztu antenowego i podniesieniu
zawieszenia anteny nadawczej. Prace te
zosta³y wykonane pod koniec 2001 r.,
a bezpoœrednim ich efektem jest znacz-
na poprawa jakoœci odbioru programu
ARC i zwiêkszenie zasiêgu stacji
(od kilku do kilkunastu kilometrów
w zale¿noœci od ukszta³towania tere-
nu). Zmodernizowane zosta³o tak¿e
studio produkcji materia³ów dŸwiêko-
wych, natomiast prawie od nowa skon-
figurowano studio emisyjne. Warto
zaznaczyæ, ¿e wiêkszoœæ prac wykona-
no spo³ecznie, a wiele urz¹dzeñ pozy-
skano w wyniku podpisania umów
barterowych.

Andrzej Blahaczek - redaktor naczelny ARC.
Fot. w³asna

Konrad Machowski, szef techniczny ARC w nowym studiu emisyjnym.
Fot. w³asna
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Maj¹c na uwadze tak liczne zmiany,
zaryzykowaæ mo¿na stwierdzenie, ¿e
2 lutego 2002 r. zaczê³a siê zupe³nie
nowa epoka w dzia³alnoœci Akademic-
kiego Radia Centrum Politechniki Rze-
szowskiej.

To jednak nie koniec prac. Przed
nami wiele imprez promocyjnych,

z czego du¿a czêœæ o charakterze
ponadlokalnym, których celem jest po-
kazanie radia na zewn¹trz. Czynimy
równie¿ starania o zwiêkszenie zasiêgu
nadawania do kilkudziesiêciu kilome-
trów.

Mamy nadziejê, ¿e poczynione
zmiany pozwol¹ nam staæ siê ogólno-

polsk¹ wizytówk¹ Politechniki Rzeszo-
wskiej. Liczymy równie¿, ¿e zupe³nie
nowego znaczenia nabierze nasze has³o
reklamowe: "¯ycie jest pe³ne wa¿nych
wyborów - ten jest prosty - s³uchasz
i wszystko gra".

Andrzej Blahaczek

Kierownictwo Akademickiego

Radia Centrum sk³ada serdeczne podziêkowania

W³adzom Uczelni i pracownikom Politechniki Rzeszowskiej

za pomoc w zebraniu materia³ów potrzebnych do opracowania

wniosku koncesyjnego.

Nagrodê i wyró¿nienia w konkursie
"Mistrz Techniki FSNT NOT - za wybit-
ne osi¹gniêcia w dziedzinie techniki za
rok 2000", organizowanym przez Fe-
deracjê Stowarzyszeñ Naukowo-Tech-
nicznych NOT Zarz¹d Rady w Rze-
szowie, otrzymali pracownicy Katedry

Przeróbki Plastycznej z Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa.

Nagrodê II stopnia za "Urz¹dzenie
do diagnozowania i rehabilitacji osób
po udarze mózgu" otrzyma³ zespó³
w sk³adzie:

� dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa,
prof. PRz,

� mgr Wojciech Bieniasz, st. specjali-
sta naukowo-techniczny,

� dr. hab. med. Andrzej Kwolek, prof.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, jed-
noczeœnie ordynator Oddzia³u Re-
habilitacji w Szpitalu Wojewódz-
kim nr 2 w Rzeszowie.
Uroczyste wrêczenie nagrody od-

by³o siê w dniu 19 grudnia 2001 r.
w Domu Technika w Rzeszowie.

Wyró¿nienie honorowe za "Urz¹-
dzenie do badañ wyrobów z tworzyw
sztucznych" otrzyma³ zespó³ w sk³a-
dzie:
� dr in¿. Brunon Krywult, adiunkt,
� mgr Jan Banaœ, st. specjalista na-

ukowo-techniczny,
� mgr Wojciech Bieniasz.

Wyró¿nienie honorowe za "Przy-
rz¹d do badania liczby opadania zbó¿"
otrzyma³ indywidualnie mgr Wojciech
Bieniasz.

Wrêczenie dyplomów i wyró¿nieñ
honorowych odby³o siê podczas po-
siedzenia Rady Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa w dniu 13 lutego
2002 r.

Bronis³aw Œwider

Nagrody NOT

Laureaci. Od lewej: Wojciech Bieniasz, Brunon Krywult i Jan Banaœ.
Fot. M. Misiakiewicz
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Pierwsze w 2002 r. posiedzenie Senatu Politechniki Rze-
szowskiej odby³o siê w dniu 17 stycznia. Na wstêpie JM Re-
ktor prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski wrêczy³ prof. dr.
hab. in¿. Stanis³awowi Koncewiczowi - rektorowi Politech-
niki Rzeszowskiej w roku 1982 - jubileuszowy medal "50 lat
wy¿szego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie".

Senat pozytywnie rozpatrzy³ wnioski:
� Rady Wydzia³u Chemicznego o mianowanie:

� prof. dr. hab. med. Andrzeja Skrêta na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego w PRz,

� dr hab. in¿. Barbary Dêbskiej na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,

� Rady Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa o mianowa-
nie dr. hab. in¿. Ludomira Laudañskiego na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.
W zwi¹zku z uruchomieniem procedury wyboru w³adz

akademickich na kadencjê 2002-2005, zgodnie z §44 Statutu
Politechniki Rzeszowskiej, Senat PRz powo³a³ Uczelnian¹
Komisjê Wyborcz¹ (sk³ad Komisji - str. 7).

W celu przeprowadzenia naboru na I rok studiów w roku
akad. 2002/2003 Senat powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Rekru-
tacyjn¹ w osobach:

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

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

� dr in¿. Jan RODZIÑSKI - sekretarz
cz³onkowie:
� prof. dr hab. in¿. Feliks STACHOWICZ
� dr hab. in¿. Kazimierz BUCZEK, prof. PRz
� dr hab. in¿. Szczepan WOLIÑSKI, prof. PRz

� dr hab. in¿. Mieczys³aw KUCHARSKI, prof. PRz
� dr hab. in¿. W³adys³aw FILAR, prof. PRz
Nastêpnie Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:

� powo³ania Oddzia³u Centrum Metod Stochastycznych
im. Hugona Steinhausa przy Politechnice Rzeszowskiej,

� zatwierdzenia trybu udzielania urlopów wypoczynko-
wych.
Ponadto Senat wys³ucha³:

� informacji prorektora ds. nauczania - dr. hab. in¿. Jerzego
Potenckiego, prof. PRz, nt. pomocy socjalnej dla studen-
tów w semestrze zimowym roku akad. 2001/2002,

� sprawozdania dyrektora administracyjnego mgr. in¿. Ja-
nusza Burego z dzia³alnoœci inwestycyjnej Politechniki
Rzeszowskiej w 2001 r.,

� informacji przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds. Fi-
nansów i Mienia Uczelni - dr. hab. in¿. W³odzimierza Ka-
lity, prof. PRz, przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds.
Nauczania - dr. hab. in¿. Zenona Hendzla, prof. PRz, oraz
przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds. Wspó³pracy
z Zagranic¹ - dr. hab. in¿. £ukasza Wêsierskiego, prof.
PRz, z dzia³alnoœci tych¿e komisji.

* * *
W dniu 14 lutego 2002 r. odby³o siê nadzwyczajne posie-

dzenie Senatu PRz poœwiêcone zatwierdzeniu "Regulaminu
i trybu przeprowadzania wyborów w³adz akademickich
w Politechnice Rzeszowskiej na kadencjê 2002-2005" oraz
"Harmonogramu wyborów organów kolegialnych i jedno-
osobowych Politechniki Rzeszowskiej na kadencjê 2002-
-2005".

Iwona Œlêzak-G³adzik

Z OBRAD SENATU

Pocz¹tki zamierzeñ zwi¹zanych
z budow¹ wodoci¹gu w Rzeszowie da-
tuj¹ siê na rok 1882. Pierwsz¹ konce-
pcjê, opart¹ na wodach wg³êbnych,
przedstawi³ profesor Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego Tadeusz Sikorski. Na
pocz¹tku XX stulecia, w 1907 r., po-
wsta³ pierwszy projekt rzeszowskiego
wodoci¹gu autorstwa in¿. Mariana Ma-
œlanki. Woda mia³a byæ dostarczona ze

studni w rejonie Zaczernie-G³ogów na
pó³noc od miasta. Jednak zbyt wysokie
koszty przedsiêwziêcia spowodowa³y
zaniechanie tego projektu i rozpatrze-
nie wariantu uwzglêdniaj¹cego rzekê
Wis³ok. Wybuch pierwszej wojny
œwiatowej wstrzyma³ budowê wodo-
ci¹gów na szereg d³ugich lat, jakkol-
wiek w 1915 r. zakupiono 4 km rur
¿eliwnych � 325 mm z przeznaczeniem

na g³ówn¹ magistralê. Rzeszów po-
siada³ plany i koncesjê na budowê wo-
doci¹gu ju¿ w 1910 r. Plany te jednak po
ponad 20 latach zdezaktualizowa³y siê,
a koncesja wygas³a. Budowa wodo-
ci¹gu wg projektu in¿. W³odzimierza
Dziakiewicza ruszy³a 7 sierpnia 1933 r.
Regularn¹ dostawê wody do miasta
rozpoczêto ju¿ 23 grudnia 1934 r. Woda
by³a pobierana z ujêcia wody na Wi-

BUDOWA WODOCI¥GU
W KRÓLEWSKIM WOLNYM MIEŒCIE

RZESZOWIE

BUDOWA WODOCI¥GU
W KRÓLEWSKIM WOLNYM MIEŒCIE

RZESZOWIE
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s³oku, znajduj¹cego siê w s¹siedztwie
zak³adu WSK-PZL. Wodoci¹g mia³
wydajnoœæ 80 dm3/s. Sieæ magistraln¹
d³ugoœci 5 km poprowadzono ze stacji
uzdatniania wzd³u¿ ulicy Hetmañskiej
przez centrum miasta do zbiornika
wyrównawczego o objêtoœci 600 m3 na
Baranówce. £¹czna d³ugoœæ sieci wo-
doci¹gowej wynosi³a 25 km. Wodoci¹g
stanowi³ w³asnoœæ miasta, a pieczê nad
nim sprawowa³ Miejski Zarz¹d Wodo-
ci¹gów.

Kolejne etapy rozwoju systemu za-
opatrzenia miasta w wodê s¹ zwi¹zane
z oddaniem do u¿ytku Zak³adu Uzdat-
nieñ Wody Zwiêczyca I w 1956 r.,
o wydajnoœci 36 500 m3/d, wg projektu
Jerzego Miga³y i Józefa Fiszera, oraz
Zwiêczyca II w 1980 r., o wydajnoœci
47 500 m3/d, wg projektu Jerzego
Hrabca (wszyscy z Biura Projektów
Budownictwa Komunalnego Kraków).

Okres budowy wodoci¹gu zosta³ po-
przedzony intensywnymi zabiegami
o finanse. Na pocz¹tku 1933 r. powsta³
w Warszawie Fundusz Pracy. Mo¿na
by³o siê staraæ o po¿yczkê na budowê
wodoci¹gu. Przed³o¿ony wiêc zosta³
czêœciowy projekt in¿. Dziakiewicza,
który zosta³ zatwierdzony przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych 26 lipca
1933 r. Koñcem lipca 1933 r. miasto
otrzyma³o po¿yczkê i za zgod¹ prezy-
denta miasta pana Krogulskiego rozpo-
czêto budowê 7 sierpnia 1933 r. We
wrzeœniu 1933 r. przedstawiono szcze-
gó³owy projekt i jednoczeœnie wniesio-
no do Komisji Ministerialnej o prze-
prowadzenie dochodzenia wodno-pra-
wnego. Prace budowy wodoci¹gu obej-
mowa³y: stacjê pomp, filtry, ruroci¹g
magistralny, sieæ rozdzielcz¹ i zbiornik
wody czystej. Budowa wodoci¹gu zo-
sta³a ukoñczona 18 grudnia 1934 r. Po
próbach pomp i filtrów 22 grudnia
nape³niono sieæ i zbiornik wod¹. Od
dnia 23 grudnia rozpoczêto regularn¹
dostawê wody do miasta, jako ¿e wiele
posesji posiada³o ju¿ przy³¹cza. 25 mar-
ca 1935 r. Lwowski Urz¹d Wojewódzki
zawiadomi³ Zarz¹d Miasta, ¿e Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych reskry-
ptem z dnia 11 marca 1935 r. na podsta-
wie protoko³u Komisji Reambulacyj-
nej z dnia 19.10.1934 r. zatwierdzi³o
uzupe³niony projekt wodoci¹gu dla

Rzeszowa. Jednoczeœnie Urz¹d Wo-
jewódzki wyznaczy³ Komisjê Kolauda-
cyjn¹. 10 kwietnia 1935 r. zosta³y po-
brane próbki wody z rzeki, osadnika,
filtrów, zbiornika wody przefiltrowanej
na stacji pomp, z ró¿nych punktów sieci
wodoci¹gowej w mieœcie i ze zbiornika
koñcowego wody czystej. Badania ba-
kteriologiczne przeprowadzone przez
Pañstwowy Zak³ad Higieny stwier-
dzi³y, ¿e woda pod wzglêdem sani-
tarnym jest bez zarzutu. W dniach
15-16.09.1935 r. odby³o siê posiedze-
nie Komisji Kolaudacyjnej, która zba-
da³a funkcjonowanie wszystkich
urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz stwier-
dzi³a zgodnoœæ wykonanych robót
z planami. Mimo to Komisja nie udzie-
li³a zezwolenia na u¿ytkowanie wodo-
ci¹gu, poniewa¿ miasto nie posiada³o
zezwolenia na doprowadzenie pr¹du
elektrycznego i u¿ytkowanie urz¹dzeñ
elektrycznych. Komisja elektryczna ze-
bra³a siê dopiero w grudniu 1935 r.
W grudniu 1936 r. budowa rzeszo-
wskiego wodoci¹gu zosta³a ostatecznie
zakoñczona i rozliczona.

Budowie wodoci¹gu towarzyszy³y
liczne konflikty. W szczytowym okre-
sie budowy by³o zatrudnionych 460 ro-
botników. Pojawi³a siê organizacja pod
nazw¹ "Sekcja bezrobotnych przy
PPS". Na czele jej Komitetu stan¹³ nie-
wykwalifikowany robotnik zatrudnio-
ny jako stró¿ nocny. Obserwowano
ma³¹ wydajnoœæ pracy robotników, pra-
ca akordowa bowiem by³a kategorycz-
nie zabroniona. Pojawi³y siê kilku-
dniowe strajki, których g³ównymi
¿¹daniami by³y podwy¿ki p³ac (ogólnie
p³ace wzros³y podczas budowy o 35%).
Sabota¿e tak¿e by³y na porz¹dku dzien-
nym. Codziennie kontrolowano znaki
wysokoœciowe, które por¹ nocn¹ z³oœli-
-wie by³y przesuwane i zmieniane. Po
ukoñczeniu robót, robotnicy rozpoczêli
procesy z miastem o odszkodowania
z powodu niezachowania okresu 14-
-dniowego wypowiedzenia pracy.
Skargi "na prawie ubogich" nic robotni-
ków nie kosztowa³y. Jeden z adwoka-
tów przyj¹³ sanowisko syndyka Komi-
tetu i wnosi³ masami skargi na koszta".
Z paruset wniesionych skarg miasto
zdecydowan¹ wiêkszoœæ przegra³o.

Wodoci¹g dla miasta Rzeszowa
koñcem 1934 r. sta³ siê faktem, z które-
go cieszyli siê mieszczanie i rajcowie
miasta. Zosta³ zbudowany w ci¹gu
370 dni roboczych, na które wypada³o
przeciêtnie 440 dniówek. Z ówczes-
nych w³adz nikt nie zaprzecza³, ¿e wo-
doci¹g w Rzeszowie by³ niezbêdny.
Œwiadczy³a o tym konsumpcja wody,
która wynosi³a 1200 m3/d, a woda by³a
dostarczana pod ciœnieniem 4,5 atmos-
fery. Bardzo sugestywnie zosta³o to
przedstawione przez Komisjê Wodo-
ci¹gow¹ na Radzie Miasta: "Gdyby
iloœæ wody dzisiaj zu¿ywan¹ w mieœcie,
a dostarczan¹ wprost do domów przez
wodoci¹g, tj. 1200 m3 dziennie, wypa-
da³o dostarczyæ konewkami ze stu-
dzien, to, przyjmuj¹c 10 litrów na
konewkê, czyli 100 konewek ma m3, co
daje razem 120 000 konewek, oraz tyl-
ko 5 minut czasu na zaczerpanie i prze-
niesienie, co jest o wiele za ma³o, to
jednak zu¿y³oby siê na to 600 000 mi-
nut, czyli 10 000 godzin roboczych w
1 dzieñ. Pracê tê wykona³oby w jeden
dzieñ 1250 ludzi pracuj¹c 8 godzin
dziennie. Zdawa³oby siê, ¿e s¹ to fanta-
styczne liczby?! Pracê zu¿ywan¹ na no-
szenie wody mo¿na daleko lepiej u¿yæ
na inne cele". Miasto dostrzega³o te¿
problemy zwi¹zane z odprowadzaniem
fekaliów - potrzebê budowy kanaliza-
cji. "Codziennie defilowa³o ulicami
miasta przesz³o 300 obrzydliwych, nie-
szczelnych beczkowozów ch³opskich
zaczynaj¹c od wczesnego wieczora, do
rana. Skrapia³y one ulice nieczystoœcia-
mi, zanieczyszczaj¹c powietrze. Pryn-
cypaln¹ ulic¹ nie mo¿na by³o wie-
czorem przejœæ z powodu wstrêtnego
zaduchu". Dlatego te¿ koñcem kwietnia
1936 r. rozpoczêto budowê oczyszczal-
ni mechanicznej. Roboty ziemne zwi¹-
zane z sieci¹ kanalizacyjn¹ rozpoczêto
16 czerwca 1936 r., pocz¹wszy od
oczyszczalni. Program obejmowa³ wy-
konanie 12 km kana³ów w ci¹gu
22 tygodni. Wczeœniej zbudowano
328 szybów rewizyjnych na d³ugoœci
15 km.

Z przedstawionych faktów wynika,
¿e lata trzydzieste XX wieku dla miasta
Rzeszowa to dekada wodoci¹gów i ka-
nalizacji.

Janusz Rak



KK      rocz spokojnie wœród zgie³ku i poœpiechu
- pamiêtaj, jaki spokój mo¿na znaleŸæ w ciszy.

Tak dalece, jak to mo¿liwe, bez wyrzekania siê siebie,
b¹dŸ w dobrych stosunkach z innymi ludŸmi. Prawdê sw¹ g³oœ spokojnie i jasno.

S³uchaj te¿ tego, co mówi¹ inni, nawet g³upcy i ignoranci, oni te¿ maj¹ sw¹ opowieœæ.
 Jeœli porównujesz siê z innymi, mo¿esz staæ siê pró¿ny i zgorzknia³y, 

albowiem zawsze bêd¹ lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz siê zarówno swymi osi¹gniêciami, jak i planami.

Wykonuj z sercem sw¹ pracê, jakakolwiek by by³a skromna.
Jest ona trwa³¹ wartoœci¹ w zmiennych kolejach losu.

Zachowaj ostro¿noœæ w swych przedsiêwziêciach - œwiat bowiem pe³en jest oszustwa. 
Lecz niech ci to nie przes³ania prawdziwej cnoty, 

wielu ludzi d¹¿y do wznios³ych idea³ów i wszêdzie ¿ycie pe³ne jest heroizmu.
B¹dŸ sob¹, a zw³aszcza nie zwalczaj uczuæ; nie b¹dŸ cyniczny wobec mi³oœci, 

albowiem w obliczu wszelkiej osch³oœci i rozczarowañ jest ona wieczna jak trawa.
Przyjmuj pogodnie to, co lata nios¹, bez goryczy wyrzekaj¹c siê przymiotów m³odoœci.

Rozwijaj si³ê ducha, by w nag³ym nieszczêœciu mog³a byæ tarcz¹ dla ciebie. 
Lecz nie drêcz siê tworami wyobraŸni. 

Wiele obaw rodzi siê ze znu¿enia i samotnoœci.
Obok zdrowej dyscypliny b¹dŸ ³agodny dla siebie. 

Jesteœ dzieckiem wszechœwiata nie mniej ni¿ gwiazdy i drzewa, 
masz prawo byæ tutaj;

i czy jest dla ciebie jasne czy nie, nie w¹tp,
 ¿e wszechœwiat jest taki, jaki byæ powinien.

Tak wiêc b¹dŸ w pokoju z Bogiem, cokolwiek myœlisz o jego istnieniu,
czymkolwiek siê zajmujesz. Jakiekolwiek s¹ twe pragnienia.

W zgie³ku ulicznym, zamêcie ¿ycia, zachowaj pokój ze sw¹ dusz¹. 
Z ca³ym swym zak³amaniem, znojem i rozwianymi marzeniami 

ci¹gle jeszcze ten œwiat jest piêkny.
B¹dŸ uwa¿ny. Staraj siê byæ szczêœliwy.
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(Tekst z 1692 roku,  znaleziony w starym koœciele w Baltimore.)

Weso³ego Alleluja!Weso³ego Alleluja!Weso³ego Alleluja!Weso³ego Alleluja!
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DNI OTWARTE POLITECHNIKIIV Targi EdukacyjneIV Targi Edukacyjne

Otwarcie "Targów" przez JM Rektora prof. Tadeusza Markow-
skiego (z lewej).

Targi Edukacyjne przygotowuje dla swych przysz³ych kolegów 
Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej.

Hitem "Targów" by³ prezentowany 
przez WBMiL robot.

O tej udanej imprezie piszemy na str. 24-25.
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Profesor Stanis³law KopaczProfesor Stanis³law Kopacz//

laureatem Nagrody Miasta Rzeszowa
za rok 2001

laureatem Nagrody Miasta Rzeszowa
za rok 2001

   

W dniu 19 stycznia 2002 r. w Fil- gdzie studiowa³ radiochemiê. Po ukoñ- pacza obejmuje 9 monografii wydanych 
harmonii  Rzeszowskiej  odby³a siê czeniu studiów wróci³ do Polski i rozpo- w jêzykach: polskim, rosyjskim i an-
uroczystoœæ, podczas której prezydent cz¹³ pracê na Uniwersytecie Wroc³aw- gielskim, 2 rozprawy, 2 skrypty, ponad 
Rzeszowa Andrzej Szlachta wrêczy³ skim, gdzie obroni³ pracê doktorsk¹ 100 publikacji naukowych, ponad 210 
Nagrody Miasta Rzeszowa za osi¹g- i uzyska³ stopieñ doktora habilito- referatów i komunikatów wyg³oszonych 
niêcia w dziedzinie nauki i techniki, wanego. W 1975 roku razem z ¿on¹ na konferencjach krajowych i zagra-
kultury i sztuki oraz sportu w roku 2001. dr Mari¹ Kopacz przeniós³ siê na nicznych oraz 4 patenty. Jest Profesor 
W kategorii nauki i techniki nagrodê Politechnikê Rzeszowsk¹, gdzie pracuje promotorem 7 prac doktorskich.
I stopnia za ca³okszta³t dzia³alnoœci do chwili obecnej. Prowadzone pod Za dzia³alnoœæ naukow¹, dy-
w dziedzinie fizykochemii nieorganicz- jego kierunkiem prace dotycz¹ badañ daktyczn¹, organizacyjn¹ i spo³eczn¹ 
nej otrzyma³ prof. dr hab. Stanis³aw równowag kompleksowania jonów by³ wielokrotnie nagradzany przez 
Kopacz, kierownik Katedry Chemii metali  z ligandami organicznymi  ministra edukacji narodowej oraz 
Nieorganicznej i Analitycznej Politech- w uk³adach jedno-, dwu- i trójfazowych. rektorów Uniwersytetu Wroc³awskie- 
niki Rzeszowskiej. Tematyka ta uzyska³a obecnie du¿e go i Politechniki Rzeszowskiej, posiada 

znaczenie ze wzglêdu na w³aœciwoœci O kierunkach dzia³alnoœci naukowej Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Medal "Za- 
zwi¹zków kompleksowych, które mog¹ profesora S. Kopacza, a tak¿e o Jego s³u¿onym dla Politechniki Rzeszow- 
znaleŸæ lub ju¿ znajduj¹ zastosowanie dzia³alnoœci organizacyjnej i spo³ecz- skiej" oraz tytu³ Honorowego Profesora 
w ró¿nych dziedzinach nauki i techniki, nej w Katedrze, na Wydziale, Uczelni Akademii Technologicznej w Worone¿u.
np. do wytwarzania metali wysokiej oraz w Rzeszowie napisano w Gazecie Z okazji otrzymania Nagrody Miasta 
czystoœci; w analizie œrodowiska natu-Politechniki (nr 10/2000) z okazji Rzeszowa gratulujê Panu Profesorowi 
ralnego - do okreœlania zawartoœci 25-lecia pracy Pañstwa Marii i Sta- tego znacz¹cego wyró¿nienia w imieniu 
chromu, rtêci i o³owiu w glebie; w tech-nis³awa Kopaczów na Wydziale Che- wszystkich pracowników Katedry i ze- 
nice laserowej; w lecznictwie - jako micznym PRz. W tym miejscu przytoczê spo³u redakcyjnego naszej Gazety, 
odtrutki na metale ciê¿kie; jako noœniki wiêc tylko niektóre, najwa¿niejsze fakty ¿ycz¹c du¿o zdrowia, pomyœlnoœci w ¿y- 
mikroelementów, takich jak ¿elazo, z ¿ycia i dzia³alnoœci Pana Profesora. ciu zawodowym i rodzinnym, zacho- 
magnez, do organizmów ¿ywych; jako Prof. Stanis³aw Kopacz urodzi³ siê wania optymistycznego podejœcia do 
lekarstwa do leczenia schorzeñ serca; w H³uboczku Wielkim k. Tarnopola. ¿ycia,  którym Szanowny Laureat 
w przemyœle spo¿ywczym - jako barw-Studia rozpocz¹³ na Uniwersytecie we promieniuje na co dzieñ.
niki napojów spo¿ywczych. Dorobek Wroc³awiu, a ukoñczy³ na Uniwersy-
naukowy Profesora Stanis³awa Ko- Cecylia Heneczkowskatecie im. £omonosowa w Moskwie, 
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0 Kszta³cenie studentów na specjalnoœci pilota¿owej
by³o i jest kosztowne. Jednak¿e w pierwszych latach
dzia³alnoœci Oœrodka do podstawowego szkolenia pra-
ktycznego w powietrzu wykorzystywany by³ du¿y, a za-
tem drogi samolot typu AN-2. Co uzasadnia³o ten wybór?
Wiem te¿, ¿e by³ to lubiany przez pilotów samolot.

W czasach kiedy OSPL rozpoczyna³ dzia³alnoœæ, nie by³o
w Polsce samolotów, które ³¹czy³yby zalety prostego samolo-
tu do szkolenia podstawowego z mo¿liwoœciami nauki pilota-
¿u zaawansowanego. Samolot AN-2 pozwala³ na realizacjê
szkolenia podstawowego, nauki lotów nawigacyjnych w ró¿-
nych warunkach atmosferycznych oraz lotów wed³ug wska-
zañ przyrz¹dów. By³ to zatem samolot uniwersalny, prosty
w obs³udze w warunkach polowych, a w³aœnie w takich wa-
runkach obs³ugiwane by³y samoloty w OSPL. Jednoczeœnie
by³ to samolot bezpieczny. Dla odparcia zarzutów o wysokich
kosztach eksploatacji nale¿y podkreœliæ, ¿e samolot ten, wy-
magaj¹cy za³ogi wieloosobowej, pozwala³ na jednoczesne
uzyskiwanie nalotu przez 2 cz³onków za³ogi, a ponadto uczy³
wspó³pracy w za³odze, a wiêc elementu bardzo eksponowa-
nego w nowoczesnych programach szkolenia za³óg lotni-
czych, szczególnie dla lotnictwa transportowego. Za
wyborem samolotu AN-2 przemawia³ równie¿ fakt, ¿e produ-
kowany by³ w kraju przez WSK-"PZL Mielec''.

0 Za sterami samolotów œwietnie radz¹ sobie panie. Ile
kobiet dotychczas ukoñczy³o specjalizacjê pilota¿ow¹
PRz i gdzie znalaz³y zatrudnienie?

W ci¹gu 25 lat istnienia Oœrodka trzynaœcie pañ. Obecnie
w trakcie studiów na pilota¿u mamy dwie dziewczyny. Piêæ
spoœród naszych absolwentek pracuje w PLL “LOT” S.A.
i EUROLOCIE na stanowisku pilota. Bywa³y ju¿ takie rejsy,
w których kapitanem i drugim pilotem by³y panie, nasze ab-
solwentki. Dwie inne nasze absolwentki pracuj¹ w sekcji lot-
niczej Stra¿y Granicznej, równie¿ jako piloci.

0 W latach osiemdziesi¹tych Oœrodek organizowa³ raj-
dy studenckie. Jaki by³ cel tych rajdów?

Oprócz dzia³alnoœci typowo szkoleniowej Oœrodek k³ad³
du¿y nacisk na rozwijanie œwiadomoœci szkolonych studen-
tów w takich dziedzinach, jak: obowi¹zkowoœæ, punktual-
noœæ, uczenie siê samodzielnoœci, poprawa bezpieczeñstwa
wykonywanych lotów oraz uczenie siê rywalizacji w osi¹ga-
niu coraz to lepszych wyników szkoleniowych, czego spraw-
dzianem by³y organizowane przez OSPL, a sponsorowane
przez ZSMP Studenckie Rajdy Samolotowe. I tak zorganizo-
wano:

� We wrzeœniu 1984 r. I Studencki Rajd Samolotowy na
trasie: Rzeszów - Poznañ - Wroc³aw - Rzeszów,
z udzia³em 10 samolotów An-2 z 40 studentami star-
szych roczników oraz 10 instruktorami i 10 mechani-
kami lotniczymi.

� We wrzeœniu 1985 r. II Studencki Rajd Samolotowy na
trasie: Rzeszów - Gdañsk - Warszawa - Dêblin - Rze-
szów, w którym uczestniczy³o 12 samolotów An-2 z od-
powiedni¹ obsad¹ studentów, instruktorów i mechani-
ków.

� We wrzeœniu 1986 r. III Studencki Rajd Samolotowy
na trasie: Rzeszów - Toruñ - Szczecin - Wroc³aw - Rze-
szów, w którym wziê³o udzia³ 12 samolotów An-2 z od-
powiedni¹ obsad¹ studentów, instruktorów i mechani-
ków.

� We wrzeœniu 1987 r. IV Studencki Rajd Samolotowy
na trasie: Rzeszów - Krosno - Nowy Targ - Bielsko
Bia³a - Jelenia Góra - Ostrów Wielkopolski - Rzeszów,
w którym wziê³o udzia³ 10 samolotów An-2 z odpo-
wiedni¹ obsad¹ studentów, instruktorów i mechani-
ków.

� We wrzeœniu 1988 roku V Studencki Rajd Samolotowy
na trasie: Rzeszów - Lublin - Olsztyn - Suwa³ki - War-
szawa - Rzeszów, z udzia³em 10 samolotów An-2 z od-
powiedni¹ obsad¹ studentów, instruktorów i mechani-
ków.

Uczestnicy wszystkich rajdów uczestniczyli w zwiedzaniu
miast etapowych, spotkaniach z dzia³aczami lotniczymi z da-
nego terenu, zak³adach pracy oraz miejsc zwi¹zanych z lot-
nicz¹ histori¹ Polski.

Jedyna w kraju uczelnia kszta³c¹ca pilotów lotnictwa cywilnego - Politechnika Rzeszowska - za-
koñczy niebawem organizacjê imprez zwi¹zanych z obchodami Jubileuszu 50-lecia wy¿szego szkolni-
ctwa technicznego w Rzeszowie. Wymownym zwieñczeniem tej rocznicy jest zbiegaj¹cy siê
z ju-bileuszem uczelni jubileusz 25-lecia dzia³alnoœci Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej w Jasionce. Z dyrektorem Oœrodka in¿. Zdzis³awem Nowakiem rozmawia Marta Olejnik.

Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz
- czy go znamy?

Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz
- czy go znamy?
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0 Mo¿e warto do nich powróciæ?

Uwa¿am, ¿e rajdy jako podtrzymanie rzeszowskich trady-
cji latania rajdowego, siêgaj¹cych lat szeœædziesi¹tych, oraz
sprawdzian nabytych umiejêtnoœci powinny byæ kontynuo-
wane. Na pewno nale¿a³oby zmieniæ formu³ê takich rajdów,
a przede wszystkim znaleŸæ sponsorów i wtedy ich organiza-
cja by³aby mo¿liwa. W tej chwili na ich organizacjê brak
œrodków finansowych.

0 W jakim stopniu licencje i uprawnienia lotnicze zdo-
byte w OKL s¹ akceptowane w innych krajach?

Obecnie dokumenty te s¹ akceptowane w przypadku wy-
konywania lotów na samolotach zarejestrowanych w Polsce.
Z chwil¹ kiedy nasz kraj stanie siê cz³onkiem JAA (Wspól-
nych W³adz Lotniczych), a kandydaci na pilotów ukoñcz¹
cykl kszta³cenia lotniczego w oœrodku szkolenia lotniczego
(FTO - Flight Training Organization) certyfikowanego
wed³ug przepisów europejskich (JAR), ich licencje, upraw-
nienia lotnicze i œwiadectwa ukoñczenia szkoleñ lotniczych
zostan¹ uznane we wszystkich krajach cz³onkowskich JAA.

0 Kiedy to nast¹pi?

Po spe³nieniu przez nasz kraj wymagañ stawianych przez
wspomniane w³adze. Podstawowym warunkiem jest ustano-

wienie nowego prawa lotniczego, na podstawie którego bêd¹
dzia³aæ krajowe w³adze lotnicze i egzekwowaæ przestrzega-
nie lotniczych przepisów europejskich w Polsce. Chcia³bym
dodaæ, ¿e we wrzeœniu 2001 r. w Polsce mia³ miejsce audit ze
strony JAA. Nasz Oœrodek zosta³ wskazany przez polski nad-
zór lotniczy jako oœrodek szkoleniowy najbardziej zbli¿ony
do norm europejskich. Wizytuj¹cy nas inspektorzy z Brukseli
bardzo wysoko ocenili stopieñ gotowoœci Oœrodka do certyfi-
kacji wed³ug przepisów JAR.

0 Jak to siê ma do wymogów Miêdzynarodowej Organi-
zacji Lotnictwa Cywilnego ICAO?

Zasadniczo przepisy JAR nie stoj¹ w sprzecznoœci z prze-
pisami ICAO.

0 Czy planowane s¹ zakupy nowego sprzêtu lotniczego?

Przy obecnej skali zadañ posiadany sprzêt zapewnia ich
realizacjê, niemniej jednak rozgl¹damy siê za samolotem
umo¿liwiaj¹cym wykonanie tej czêœci szkolenia praktyczne-
go, która bêdzie wymagana wspomnianymi przepisami. Musi
to byæ samolot co najmniej czteromiejscowy, z chowanym
podwoziem oraz sterowanym z kabiny pilota skokiem œmig³a.
Spoœród kilku ofert najkorzystniejszy wydaje siê byæ skon-
struowany w Instytucie Lotnictwa samolot I-23. Mo¿emy u¿y-

Przed I Studenckim Rajdem Samolotowym - 1984.
Fot. R. Przepióra
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tkowaæ pierwszy egzemplarz tego typu samolotu bez
koniecznoœci jego zakupu. Byæ mo¿e w OKL pojawi siê rów-
nie¿ samolot M-26 "Iskierka".

0 Do jakich zadañ mia³by s³u¿yæ ten typ samolotu?

"Iskierkê" skonstruowano do wstêpnego przygotowania
pilotów dla lotnictwa wojskowego. W tym celu samolot jest
zbudowany w uk³adzie tandem, czyli z miejscami jedno za
drugim, oraz posiada charakterystyki lotne podobne do woj-
skowych samolotów odrzutowych, mimo ¿e napêdzany jest
silnikiem t³okowym. Po zapoznaniu siê z tym samolotem
w powietrzu stwierdziliœmy, ¿e jest to prosty i doskona³y sa-
molot do szkolenia podstawowego. Obecnie takie szkolenie
odbywa siê w szkole wojskowej na samolotach typu
PZL-130"Orlik", skomplikowanych technicznie, z napêdem
turbinowym, a wiêc drogich w eksploatacji. Nale¿y dodaæ, ¿e
w wyszkolenie dwudziestu kilku pilotów rocznie zaanga¿o-
wanych jest kilka tysiêcy ludzi. Wszystko to powoduje, ¿e taki
system szkolenia i selekcji jest bardzo kosztowny. Ten sam cel
mo¿na osi¹gn¹æ, stosuj¹c tani samolot, jakim jest "Iskierka",
przy zaanga¿owaniu 50 osób, bo tyle pracuje w OKL. W bo-
gatych krajach zachodnich, z których nasz kraj i nasza armia
bierze przyk³ad, szkoleniem wstêpnym pilotów dla wojska
zajmuj¹ siê szko³y cywilne.

0 Co zatem stoi na przeszkodzie w rozszerzeniu oferty
szkoleniowej Oœrodka o ten rodzaj dzia³alnoœci?

Przede wszystkim sposób myœlenia okreœlonych instytucji
i brak otwartoœci na zmiany. Konieczne by³oby stworzenie
silnego lobby na rzecz poszerzenia oferty szkoleniowej OKL
i samolotu "Iskierka", który wywodzi siê z WSK "PZL Mie-

lec". Tak wiêc dzia³ania takiego lobby
dodatkowo promowa³yby krajowy pro-
dukt lotniczy i region rzeszowski.

0 Studentów ucz¹ lataæ...

instruktorzy - piloci, najczêœciej s¹ to
nasi absolwenci. Obecnie w OKL za-
trudnionych jest szeœciu instruktorów,
w tym trzy osoby funkcyjne, tj. dyrektor,
zastêpca dyrektora i szef instruktorów.
Jest to dalece niewystarczaj¹ca licz-
ba w stosunku do liczby szkolonych
(69 osób na czterech latach studiów),
dlatego w okresach spiêtrzenia zadañ
szkoleniowych anga¿owani s¹ instru-
ktorzy nieetatowi, równie¿ nasi absol-
wenci, pracuj¹cy w innych rodzajach
lotnictwa, w tym czynni piloci naszego
flagowego przewoŸnika - Polskich Li-
nii Lotniczych "LOT" S.A.

0 O sprawnoœæ techniczn¹ samolo-
tów dbaj¹...

pracownicy Dzia³u Techniki w liczbie 16 osób, obs³uguj¹cy
21 samolotów. Wiêkszoœæ z tych samolotów liczy ponad 20 lat
i wymaga zwiêkszonej dba³oœci o ich stan techniczny. Prawie
ca³a kadra techniczna zosta³a wychowana w pierwszych la-
tach dzia³alnoœci Oœrodka, st¹d wiêkszoœæ mechaników po-
siada ponad dwudziestoletnie, unikalne doœwiadczenie
lotnicze. Spoœród wielu zatrudnionych w przesz³oœci zostali
prawdziwi entuzjaœci lotnictwa, niestety nie doceniani przez
lata poprzez stosowne gratyfikacje finansowe. Nowo po-
wstaj¹ce firmy lotnicze kusz¹ konkurencyjnymi p³acami
i szukaj¹ kandydatów do pracy w³aœnie w OKL, bo obs³uga
techniczna w naszym Oœrodku ma dobr¹ renomê.

0 Plany i zamierzenia?

Przede wszystkim dzia³alnoœæ szkoleniowa wed³ug zmo-
dyfikowanego programu, który pozwoli na zmniejszenie na-
lotu, co przek³ada siê na oszczêdnoœci finansowe. Mo-
dyfikacje te nie wp³yn¹ ujemnie na jakoœæ kszta³cenia lotni-
czego. Rozpoczêliœmy dzia³ania zmierzaj¹ce do przejêcia za-
budowy starego portu lotniczego. W planie na 2002 r. jest
rozpoczêcie budowy stacji paliw, renowacja pola wzlotów
oraz kontynuacja zaniechanych remontów obiektów
bêd¹cych w u¿ytkowaniu OKL.

Promocja rocznika 89, a wœród absolwentów Aneta Bobel i Barbara Bogus³awska
- obecnie kpt. Boeinga 737.

Fot. R. Przepióra

Dziêkuj¹c za rozmowê, do³¹czam

dla wszystkich pracowników Oœrodka

serdeczne ¿yczenia tylko wysokich lotów.

Studentom i ich nauczycielom

¿yczê tylu l¹dowañ, ilu startów.
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Podrêczniki i skrypty
� Marcin Bednarek: Wizualizacja procesów. Laboratorium
� Bogumi³ Bieniasz (red.): Termodynamika. Laboratorium.

Wyd. III
� Bogumi³ Bieniasz (red.): Wymiana ciep³a i masy. Laborato-

rium. Wyd. III
� Agnieszka Bukowska, Wiktor Bukowski: Technologia

produkcji monomerów. Monomery nienasycone
� Krystyna Bula, Jan Mróz, Bronis³aw Mruga³a, Jadwiga

P³oszyñska: Maszyny elektryczne I. Laboratorium. Wyd. III
� Krystyna Ch³êdowska, Roman Sikora: Problemy fizyki

z rozwi¹zaniami. Czêœæ I
� Aleksander Cyunczyk (red.): Fizyka metali. Laboratorium
� Micha³ Ga³da: Geodezja w budownictwie i in¿ynierii.

Wyd. III
� Marian Granops, Jadwiga Kaleta: Technologia wody. La-

boratorium
� Zenon Hendzel, Wies³aw ¯ylski: Mechanika ogólna. Kine-

matyka
� Zenon Hendzel, Wies³aw ¯ylski: Mechanika ogólna. Staty-

ka
� Bogus³aw Januszewski: Geometryczne podstawy grafiki in-

¿ynierskiej. Czêœæ I
� Bogus³aw Januszewski, Ma³gorzata Nowaczyñska, Anna

Steciak: Rysunek techniczny w projektowaniu instalacji sani-
tarnych. Wyd. II

� Andrzej Jarominiak (red.): Podstawy utrzymania mostów
� Jacek Je¿owski: Wprowadzenie do projektowania systemów

technologii chemicznej. Czêœæ I. Teoria
� Jan Kalembkiewicz (red.): Chemia ogólna i nieorganiczna.

Zadania i problemy. Wyd. II
� Lech Licho³ai, Artur Szalacha: Materia³y budowlane i ich

badania laboratoryjne
� Jerzy £unarski: Systemy jakoœci, normalizacji i certyfikacji

wyrobów
� Andrzej Pacana, Andrzej Mec: Systemy zarz¹dzania jako-

œci¹ zgodne z wymaganiami norm ISO serii 9000
� Andrzej Rylski: Metrologia. B³êdy instrumentalne w pomia-

rach napiêcia przemiennego woltomierzem cyfrowym. Zada-
nia. Wyd. II

� Andrzej Rylski: Metrologia II. Pr¹d zmienny
� Jaros³aw Sêp, Andrzej Pacana: Metody i narzêdzia

zarz¹dzania jakoœci¹
� Mariusz Sobolak: Grafika in¿ynierska. AutoCAD 14 PL. Ry-

sunek 2D
� Szczepan Woliñski, Krystyna Wróbel: Niezawodnoœæ kon-

strukcji budowlanych
� Stanis³aw Wo³ek (red.): Informatyka w ekonomii
� Justyna Zamorska, Dorota Papciak: Wybrane zagadnienia

biotechnologii œrodowiskowej

Monografie
� Marek Gotfryd: Analiza teoretyczna jednofazowych uk³adów

do korekcji wspó³czynnika mocy
� Wac³aw Kotliñski, Anetta Makarska, Krzes³aw Stok³osa:

Ocena dynamiki zmian procesów rozwojowych Jaros³awia w la-
tach 1994-1998

� Kazimierz E. Oczoœ: Politechnika Rzeszowska 1951-2001
� Ryszard Rut: Analiza nieustalonych stanów termicznych uzwo-

jeñ silników indukcyjnych du¿ej mocy w trudnych warunkach
rozruchowych

� Franciszek Sagan: ZWZ-AK Obwód Rzeszów 1939-1945
� Przemys³aw Sanecki: Zmiennoœæ elektrochemicznego

wspó³czynnika przejœcia ³adunku w obrêbie serii reakcyjnych
i modelowanie z³o¿onych procesów elektrodowych

Materia³y pomocnicze
� Marcin Bednarek: Wizualizacja procesów. Laboratorium
� Jan Jaworski: Planowanie w przedsiêbiorstwie
� Jaros³aw Kie³basa i in.: Grafika in¿ynierska. Zbiór zadañ.

Czêœæ I
� Stanis³aw Kmieæ (red.): Poradnik pedagogiczny
� Irena Kuzora (red.): Sygna³y i uk³ady. Zbiór zadañ. Wyd. III
� Jerzy Ledziñski: Mechanika budowli. Czêœæ I. Statyka prêto-

wych uk³adów statycznie wyznaczalnych
� Józef Nyklewicz: Planowanie i organizacja technicznego przy-

gotowania produkcji
� Edward Rejman: Podstawy konstrukcji maszyn. Wyd. III
� Robert Smusz, Joanna Wilk, Franciszek Wolañczyk: Termo-

dynamika. Wyd. II
� Antoni Szczepañski, Mariusz Trojnar: Obwody i sygna³y. La-

boratorium mikrokomputerowe
� Stanis³aw Wo³ek: Programowanie komputerów. Czêœæ I

Materia³y konferencyjne
� Company at the turn of the 21st century
� Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Œrodko-

wo-Wschodniej na pocz¹tku XXI wieku, red. Jan Adamczyk
� Kszta³towanie materia³ów niemetalowych, red. Kazimierz

E. Oczoœ
� Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samocho-

dowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarz¹dzanie i marke-
ting w motoryzacji. Sakon '01

� Nowe osi¹gniêcia nauki i techniki w budownictwie. Projektowa-
nie koncepcyjne - kszta³towanie konstrukcji. Konstrukcje z blach
fa³dowych. Konstrukcje ciêgnowe

� Postêp w in¿ynierii œrodowiska. II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Techniczna

� Proceedings XXV International Conference IMAPS - Poland
2001

Wydawnictwa opublikowane
przez Oficynê Wydawnicz¹ Politechniki Rzeszowskiej

w 2001 r.
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< Katedra Fizyki wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizy-
cznym Oddzia³ w Rzeszowie i Fundacj¹ Nauka dla Prze-
mys³u i Œrodowiska by³y organizatorem wyk³adu nt. Lase-

rowy spektroanalizator emisyjny wyg³oszonego na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska w dniu
10 stycznia 2002 r. przez prof. dr. hab. Jana Owsika z In-
stytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicz-
nej w Warszawie.

< Dr in¿. Dorota Antos, adiunkt w Zak³adzie In¿ynierii
i Sterowania Procesami Chemicznymi, wyg³osi³a w dniu
24 stycznia 2002 r. referat nt. Chromatografia preparaty-

wna z udzia³em gradientu rozpuszczalników na semina-
rium Wydzia³u Chemicznego.

< Mgr in¿. Celina Jagie³owicz, asystentka w Katedrze Me-
chaniki Stosowanej i Robotyki, wyg³osi³a w dniu 6 lutego
2002 r. referat nt. Odporne sterowanie rozmyte ruchem

mobilnego robota ko³owego na seminarium Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa.

< Dr hab. in¿. Piotr Król, prof. PRz, kierownik Zak³adu
Technologii Tworzyw Sztucznych, wyg³osi³ w dniu 7 lute-
go 2002 r. referat nt. Postêpy w chemii i in¿ynierii mate-

ria³owej polimerów foto- i elektroprzewodz¹cych na se-
minarium Wydzia³u Chemicznego.

Bronis³aw Œwider

� w DA "Grota" przy koœciele w Zalesiu w dniach 11-13 marca 2002 r. o godzinie 20 - prowadzi ks. Stanis³aw Ru-
szel z Trzciany

� w DA "Rotunda" przy koœciele Saletynów, ul. D¹browskiego, w dniach 10-13 marca 2002 r., w niedzielê o go-
dzinie 12 i 20.15, w pozosta³e dni o godzinie 19 - prowadzi O. Maciej Soszyñski, Dominikanin z Wroc³awia

� w DA "Szopka" przy koœciele Dominikanów, ul. Dominikañska, w dniach 10-13 marca 2002 r. o godzinie 19 -
prowadzi ks. Adam Kubiœ z Brzostku

� w DA "Wieczernik" przy koœciele Chrystusa Króla, ul. ks. Ja³owego, w dniach 19-21 marca 2002 r. o godzinie 20
- prowadzi O. Grzegorz £uszczak, Jezuita z Krakowa

Bronis³aw Œwider

Akademickie Rekolekcje Wielkopostne

� Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku. Materia³y konferen-
cyjne

� Specyfika nauczania jêzyków obcych na lektoratach w szko-
³ach wy¿szych. Konferencja Jêzykowa SPNJO PRz

� Technika i technologia monta¿u maszyn. Materia³y IV Miê-
dzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TTMM '01

� Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjal-
nych w³aœciwoœciach. VI Konferencja Naukowo-Techniczna

Zeszyty naukowe
� Budownictwo i In¿ynieria Œrodowiska, z. 33, red. Micha³

Ga³da
� Chemia, z. 17, red. Roman Petrus
� Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 9, red. Stanis³aw Ro-

gala
� Elektrotechnika, z. 21, red. Stanis³aw Apanasewicz
� Matematyka, z. 24, red. Jan Stankiewicz
� Matematyka, z. 25, red. Jan Stankiewicz
� Mechanika, z. 55, red. Mieczys³aw Korzyñski
� Mechanika, z. 56, Awionika t. 1, red. Jan Gruszecki
� Mechanika, z. 56, Awionika t. 2, red. Jan Gruszecki
� Mechanika, z. 57, Ko³a zêbate, red. Tadeusz Markowski

� Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademic-
kim 1999/2000

� Zarz¹dzanie i Marketing, z. 3, red. Kazimierz Rajchel

Inne
� Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim

2001/2002
� Informator jubileuszowy Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œro-

dowiska
� Informator Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
� Materia³y na naukowe posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN
� Materia³y VIII posiedzenia Konferencji Dziekanów Wydzia³ów

Mechanicznych
� Plany i programy studiów. Informator dla kierunku Mechanika

i budowa maszyn, specjalnoœæ Lotnictwo
� Politechnika Rzeszowska im. Ignacego £ukasiewicza. Informator
� Poradnik dyplomanta, autor: Jan Burek
� Studia podyplomowe "Informatyka w zarz¹dzaniu". Informator
� Syllabuses and course study programs for avionics specialization

consistent with the JAR66 cat C, red. Jan Gruszecki

Genowefa Spólnik

Konferencje-Sympozja-Seminaria

SEMINARIA WYDZIA£OWE
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Profesor Artur Wieczysty urodzi³
siê 24 paŸdziernika 1929 r. we Lwo-
wie. Od roku 1943 wraz z rodzin¹
mieszka³ w Niepo³omicach k. Krako-
wa, sk¹d w 1945 r. na sta³e przeniós³
siê do Krakowa. Tutaj kontynuowa³
naukê w Liceum im. B. Nowodwor-
skiego. W 1949 roku, po zdaniu ma-
tury rozpocz¹³ studia wy¿sze na Poli-
technice Krakowskiej. W tej¿e uczelni
uzyska³ dyplom in¿yniera budownic-
twa wodnego, a nastêpnie z wyró¿nie-
niem tytu³ magistra in¿yniera bu-
downictwa wodnego. Od roku 1955
pracowa³ w Katedrze Budowy Zapór
i Si³owni Wodnych Politechniki Kra-
kowskiej pod kierunkiem prof.
R. Ros³oñskiego. Pierwsze prace nau-
kowe Profesora zwi¹zane by³y z hy-
drologi¹ in¿yniersk¹. W latach
1962-1963 podj¹³ studia podyplomo-
we na Uniwersytecie Warszawskim.
Dalsza biografia naukowa przedstawia
siê nastêpuj¹co: 1961 r. - stopieñ na-
ukowy doktora; 1968 r. - stopieñ na-
ukowy doktora habilitowanego; 1980
r. - tytu³ naukowy profesora nadzwy-
czajnego; 1988 r. - tytu³ naukowy pro-
fesora zwyczajnego. Przez ca³y czas
pracy naukowej Profesor by³ wierny
Politechnice Krakowskiej i Wy-
dzia³owi In¿ynierii Œrodowiska
(wczeœniej In¿ynierii Sanitarnej
i Wodnej). Funkcjê dziekana tego¿
Wydzia³u pe³ni³ przez 15 lat. Od
1973 roku by³ cz³onkiem senatu aka-
demickiego Politechniki Krakowskiej,
a od 1975 r. kierownikiem Katedry Za-
opatrzenia w Wodê i Usuwania Œcie-
ków.

Profesor Artur Wieczysty by³ nie-
kwestionowanym wybitnym autoryte-
tem w dziedzinie in¿ynierii œro-

dowiska. Jego dzia³alnoœæ na polu roz-
woju kadry naukowej znalaz³a uznanie
w wielu wydzia³ach posiadaj¹cych
kierunki in¿ynierii œrodowiska;
w 1997 r. zosta³ uhonorowany Meda-
lem "Zas³u¿onym dla Politechniki
Rzeszowskiej". Lata osiemdziesi¹te
i dziewiêædziesi¹te w dzia³alnoœci na-
ukowej Profesora A. Wieczystego
by³y zwi¹zane z tematyk¹ niezawod-
noœci systemów zaopatrzenia w wodê
i systemów usuwania œcieków.
Mia³em zaszczyt wspó³pracowaæ
z Profesorem w ramach Jego szko³y
naukowej w tej tematyce. W ostatnim
okresie wspó³pracowa³o tak¿e trzech
asystentów (dwa otwarte przewody
doktorskie w PK) i jeden adiunkt
z Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê i Od-
prowadzania Œcieków PRz. W swych
pracach naukowych Profesor by³ bar-
dzo blisko zwi¹zany z regionem Pod-
karpacia. Koñcem lat piêædziesi¹tych
bra³ udzia³ w ekspedycji dokumen-
tuj¹cej stan zasobów wód powierzch-
niowych w Bieszczadach, która

poprzedzi³a osadnictwo polskie na
tych terenach. Pierwsze samodzielne
dokonanie zwi¹zane by³o z ekspertyz¹
wydajnoœci studni dla £añcuta. Wœród
wielu koncepcji zaopatrzenia w wodê
ró¿nych miast w kraju znajduje siê tak-
¿e projekt dla Rzeszowa. Nasze miasto
zosta³o szczegó³owo rozpracowane
pod wzglêdem niezawodnoœci zaopa-
trzenia w wodê w ramach programów
CPBP i CPBR oraz projektu badaw-
czego KBN "Opracowanie metod
zwiêkszania niezawodnoœci dzia³ania
komunalnych systemów zaopatrzenia
w wodê".

Profesor Artur Wieczysty by³ tak¿e
autorem ekspertyz hydrogeologicz-
nych i hydrobiologicznych dla du¿ych
zak³adów w rejonie, takich jak Glinik
w Gorlicach czy Zak³ady Tworzyw
Sztucznych w Pustkowie i Fabryka
Opon "Stomil" w Dêbicy. Jego udzia-
³em by³o pionierskie w skali kraju
opracowanie, zwi¹zane z niezawodno-
œci¹ funkcjonowania komunalnej
oczyszczalni œcieków dla miasta Kros-
na. Uczestniczy³ w trzech ostatnich
konferencjach rzeszowsko-lwowskich
organizowanych przez Wydzia³ Budo-
wnictwa i In¿ynierii Œrodowiska PRz.
Zawsze by³ bardzo przychylny Polite-
chnice Rzeszowskiej, piastuj¹c wszel-
kie godnoœci w wielu instytucjach
naukowych. Dostrzega³ œrodowisko
Politechniki Rzeszowskiej jako wielo-
letni przewodnicz¹cy Sekcji In¿ynierii
Sanitarnej przy Komitecie In¿ynierii
L¹dowej i Wodnej PAN, Komisji Go-
spodarki Wodnej przy PAN O/Kraków
czy te¿ jako cz³onek Centralnej Komi-
sji ds. Tytu³u i Stopni Naukowych.

Prywatnie Profesora Artura Wie-
czystego zapamiêtamy jako cz³owieka

Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE

o prof. zw. dr. hab. inz.

Arturze WIECZYSTYM

1929-2001

.
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bardzo pogodnego, o ró¿norakich za-
interesowaniach. Znany by³ z licznych
cytowañ wielkich ludzi, gra³ w koszy-
kówkê w pierwszoligowej "Cracovii"
u boku kapitana dru¿yny, wybitnego
dziœ profesora Romana Ciesielskiego.
By³ synem s³awnego profesora Maria-
na Wieczystego, prekursora tañca to-
warzyskiego w powojennej Polsce.
Sam wraz z ¿on¹ Barbar¹ by³ 16-krot-
nym mistrzem Polski w tej dyscypli-
nie. Wielokrotnie wraz z Profesorem,
kibicem pi³karskim s³uchaliœmy trans-
misji meczów podczas przerw w obra-
dach konferencyjnych na Jego mi-

niradiu, z którym nie rozstawa³ siê
podczas wyjazdów, kiedy terminy
konferencji nak³ada³y siê na pory wa¿-
-nych wydarzeñ sportowych.

Profesor Artur Wieczysty opubli-
kowa³ ³¹cznie 235 prac naukowych,
w tym 9 podrêczników i 13 prac mono-
graficznych, opracowa³ 8 norm PNB.
Jego podrêcznik akademicki "Hydro-
logia in¿ynierska" wydany przez
PWN, licz¹cy 1070 stron, do dziœ bu-
dzi respekt u studentów.

Tak niedawno, bo 20 paŸdziernika
2000 r. uczestniczy³em w Jubileuszo-
wej Sesji Naukowej z okazji 45-lecia

pracy naukowej i 70. urodzin Profeso-
ra Wieczystego. Jeszcze mam œwie¿o
w pamiêci wspania³¹ uroczystoœæ na-
dania Profesorowi Arturowi Wieczy-
stemu godnoœci dr. h.c. Politechniki
Krakowskiej w Collegium Maius UJ
30 maja 2001 r. Zmar³ 3 listopada
2001 r.

W osobie Profesora Artura Wie-
czystego tracimy nieocenionego krea-
tora nowoczesnego wizerunku na-
ukowego in¿ynierii œrodowiska. Myœl
naukowa Jego dokonañ jest na trwa³e
wpisana w dorobek tej dyscypliny na-
ukowej.

Info Kurier Samorzadu StudentówInfo Kurier Samorzadu Studentów
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

Przyby³em, zobaczy³em, wybra³em.
Tak zapewne chcia³by powiedzieæ
ka¿dy licealista odwiedzaj¹cy Targi
Edukacyjne, które odby³y siê po raz
czwarty w dniach 15-16 lutego br. w ze-
spole sal wyk³adowych Politechniki
Rzeszowskiej. A wybór tej "w³aœciwej"
uczelni spêdza wielu sen z powiek.
Szczególnie, ¿e w obecnym czasie

uczelnie wy¿sze zachêcaj¹ przysz³ych
studentów coraz bogatsz¹ ofert¹ kie-
runków i specjalnoœci.

Jak dot¹d jest to jedyna taka impreza
w regionie, a s¹dz¹c po t³umach zwie-
dzaj¹cych - bardzo potrzebna.

IV Targi Edukacyjne otworzy³ ofi-
cjalnie JM Rektor Politechniki Rzeszo-
wskiej prof. dr hab. in¿. Tadeusz Mar-

kowski. Na uroczystoœæ otwarcia przy-
byli równie¿ prorektorzy, dziekani
i prodziekani poszczególnych wydzia-
³ów. Sprawn¹ organizacjê Targów za-
wdziêczamy Samorz¹dowi Studenc-
kiemu z koordynatorem Krystianem
Lorkiem - studentem II roku PDF Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa - na
czele.

IV Targi Edukacyjne

DNI OTWARTE POLITECHNIKI

6 - 8 marca 2002 r., Ar³amów
Konferencja:

Pierwsze Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne nt. Budowa i utrzymanie mostów AR£AMÓW 2002
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. Andrzej Jarominiak, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Mostów Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej

Bronis³aw Œwider

ZapowiedŸ konferencji naukowej
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Integracja na parkiecie

Fot. Marcin O³tuszyk

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

KOBIETO! PUCHU!
Gdy tego puchu nad miarê,

mo¿e byæ du¿ym ciê¿arem.

JAJKO CZY KURA
W nieustannej dyspucie

zapomniano o kogucie.

WKURZENIE KOGUTA
Kogut przy kokoszce

gniewem siê nastraja,

¿e z jego mi³oœci

robi sobie jaja.

KURA DO KURY
Tego nie zniosê

ju¿ niestety

jaja siê robi¹

jak berety.

SWIATECZNY STÓ£
Na œwi¹tecznym stole

znaczny postêp mamy,

coraz wiêksze jaja

i wiêksze barany.

NIEUSTAJACY
SMIGUS DYNGUS

Wody lanie

na ekranie.

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Targi Edukacyjne to wspania³a oka-
zja, ¿eby pochwaliæ siê tym co najlep-
sze i pomóc niezdecydowanym licea-
listom w wyborze odpowiedniej drogi.
A chwaliæ siê by³o czym, szczególnie
¿e swoj¹ ofertê dydaktyczn¹ przedsta-
wi³o a¿ piêtnaœcie szkó³ wy¿szych.
Prym wiod³a oczywiœcie Politechnika
Rzeszowska. Na oœmiu stoiskach za-
prezentowaliœmy wszystkie nasze wy-
dzia³y, udzielaj¹c wyczerpuj¹cych od-
powiedzi na pytania dotycz¹ce rekruta-
cji na rok akad. 2002/03, dzia³alnoœci
kó³ naukowych oraz ¿ycia studenckie-
go. Po raz kolejny Targi po³¹czono
z "Dniami Otwartymi" naszej uczelni.
Zorganizowane grupy uczniów szkó³
œrednich mia³y niepowtarzaln¹ okazjê
zwiedziæ poszczególne budynki wy-
dzia³ów i na w³asne oczy zobaczyæ la-
boratoria oraz sale wyk³adowe. Wed³ug
organizatorów z tej mo¿liwoœci skorzy-
sta³o oko³o 50 szkó³. Dla nich tak¿e

przygotowano specjaln¹ prezentacjê
multimedialn¹, promuj¹c¹ Politechni-
kê Rzeszowsk¹.

Oprócz naszej uczelni udzia³ w Tar-
gach wziê³y szko³y wy¿sze z Krakowa:
Akademia Górniczo-Hutnicza, Akade-
mia Rolnicza i Politechnika Krako-
wska, z terenu Rzeszowa: Wy¿sza
Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania,
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania, Wy¿sza

Szko³a Spo³eczno-Gospodarcza z Ty-
czyna i inne. Nie zabrak³o szkó³ jêzyko-
wych reprezentowanych przez: Pro-
mar, Germanitas i rodzime Studium Jê-
zyków Obcych. W Targach zadebiuto-
wa³ Uniwersytet Rzeszowski.

Wystawcy przeœcigali siê w coraz
ciekawszych pomys³ach na przy-
ci¹gniêcie potencjalnych studentów do
swoich stoisk. Jak zwykle oprócz folde-
rów, informatorów i pokazów multime-
dialnych wielk¹ furorê robi³y s³odycze
oraz gad¿ety - od d³ugopisów i kalenda-
rzyków pocz¹wszy, po koszulki i kubki
w³¹cznie. Wy¿sza Szko³a Informatyki
i Zarz¹dzania przygotowa³a specjalnie
na tê okazjê grê komputerow¹. Wspa-
nia³¹ niespodziankê sprawi³ nasz Wy-
dzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa,
prezentuj¹c cztery roboty. Uwagê
zwraca³ robot stacjonarny typu manipu-
lator, który toczy³ popularn¹ grê "Wilki
i owca".

Targi, targi i po targach. O tym, jakie
korzyœci i przydatne informacje Targi
oferuj¹, mog¹ powiedzieæ najlepiej
sami uczniowie szkó³ œrednich. Myœlê,
¿e wielu z nich rozjaœni³y one chocia¿
trochê wyobra¿enie o przysz³ych stu-
diach. Miejmy nadziejê, ¿e podejm¹
w³aœciw¹ decyzjê, a tego przecie¿ im
serdecznie ¿yczymy.

Marcin Horejda

,

,
,

,

IV Targi Edukacyjne zainaugurowa³ JM Rektor prof. T. Markowski.
Fot. M. Misiakiewicz
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Pasj¹ studenta II roku Wydzia³u Za-
rz¹dzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej S³awomira Uchwata s¹
konie. Zajmuje siê nimi od dzieciñstwa,
g³ównie za spraw¹ swojego ojca, pasjo-
nata jeŸdziectwa. Jak wspomina, cho-
cia¿ mieszka³ z rodzicami w Rze-
szowie, na wolne dni wyje¿d¿ali wszys-
cy do Glinika Zaborowskiego ko³o
Strzy¿owa. Tam jego ojciec prowadzi³
firmê i trzyma³ w stajni kar¹ klacz imie-
niem Gala. JeŸdzili razem w jednym
siodle do lasu po polnych drogach,
ogl¹daj¹c piêkn¹ okolicê Pogórza
Strzy¿owsko-Dynowskiego. Œwiat
z koñskiego grzbietu wygl¹da³ inaczej,
bardziej dostojnie. W wieku 10 lat
otrzyma³ w prezencie na imieniny ma-
³ego konika o imieniu Nuka i rozpocz¹³
na w³asnym koniu samodzielnie galo-
powaæ pod czujnym okiem rodziców.
W 1993 roku rodzina za³o¿y³a klub jeŸ-
dziecki, a i on zacz¹³ przygotowywaæ
siê do zawodów sportowych w skokach
przez przeszkody. Trenerem by³ ojciec.
Z pocz¹tku z wynikami sportowymi
bywa³o ró¿nie, ale niczym nie zra¿ony
æwiczy³ 2-3 razy w tygodniu. Po ukoñ-
czeniu 6 klasy szko³y podstawowej
przeniós³ siê z rodzicami i bratem na
wieœ. Zamieszkali w Gliniku Zaboro-
wskim na sta³e i to dopiero by³a frajda.
Móg³ jeŸdziæ codziennie, a nawet kilka
razy w ci¹gu dnia, gdy¿ koni przyby-
wa³o i by³y coraz lepsze. W 1995 roku
jako 14-letni ch³opiec zdoby³ V miejsce
w Mistrzostwach Polski Po³udniowej
Juniorów. Przegra³ medal jedn¹ zrzut-
k¹, ale by³ to jego najwiêkszy sukces.
Walczy³ z juniorami maj¹cymi nawet
18 lat, doœwiadczonymi ju¿ zawodnika-
mi z du¿ych oœrodków jeŸdzieckich.
Nast¹pi³y kolejne lata treningu, zmiany
koni, sukcesy przeplata³y siê z pora¿ka-
mi. W 1999 roku zosta³ powo³any do

kadry narodowej juniorów. W 2000 ro-
ku, si³¹ przez rodziców odci¹gniêty od
koni na 3 miesi¹ce, zda³ egzamin matu-
ralny i rozpocz¹³ studia w Politechnice
Rzeszowskiej. Zaczê³y siê najd³u¿sze
wakacje i mo¿liwoœæ je¿d¿enia na ko-
niu od rana do nocy. W lipcu 2000 roku
zdoby³ br¹zowy medal Mistrzostw Pol-
ski M³odych JeŸdŸców, startuj¹c na ko-
niach Druid i Holz-Sport Agresja. Nikt
siê tego nie spodziewa³. W konkursie
szybkoœci (I pó³fina³) zdeklasowa³ ry-
wali, uzyskuj¹c dwa pierwsze miejsca
i przewagê 14 sekund nad nastêpnym
zawodnikiem. Taka sytuacja na MP
zdarzy³a siê po raz pierwszy. W finale
tak¿e po raz pierwszy w ¿yciu skaka³
przez przeszkody wysokoœci 150 cm
i szerokoœci 170 cm. W nagrodê poje-
cha³ z pierwsz¹ reprezentacj¹ Polski na
miêdzynarodowe zawody do Trypoli-
su. Konie z Wiednia lecia³y samolotem.
W Afryce pe³ne zaskoczenie - okaza³
siê najlepszym polskim zawodnikiem,
zdobywaj¹c w konkursach I, II i VI
miejsce, wygra³ te¿ z Mistrzem Europy
M³odych JeŸdŸców - Alesem Opatr-
nym. Ju¿ wtedy pojawi³a siê myœl o wy-
jeŸdzie w roku nastêpnym na
Mistrzostwa Europy i spróbowania si³
z najlepszymi zawodnikami naszego
kontynentu. Pomys³ okaza³ siê na tyle
œmia³y i odwa¿ny, ¿e Polski Zwi¹zek
JeŸdziecki nie chcia³ daæ zezwolenia na
wyjazd. S³awek konsekwentnie wygry-
wa³ po kilka konkursów na ogólnopol-
skich zawodach, ale dopiero zdobycie
z³otego medalu w lipcu 2001 roku
w Mistrzostwach Polski M³odych JeŸ-
dŸców w Niepo³omicach spowodowa³o
zmianê stanowiska w³adz sportowych.
Trzeba dodaæ, ¿e przewaga nad nastêp-
nym zawodnikiem by³a druzgoc¹ca. Do
ostatniego przejazdu mia³ czyste konto,
a nastêpny zawodnik mia³ 35 pkt kar-

nych, czyli w II nawrocie fina³u móg³
str¹ciæ wszystkie przeszkody, a i tak
by³by mistrzem.

W Hiszpanii S³awek i Holz-Sport
Agresja skakali jak w transie bez komp-
leksów przed utytu³owanymi zawodni-
kami z ca³ej Europy. S³awek zacz¹³ od
wygrania konkursu otwarcia. Nastêp-
nie nie tylko zakwalifikowa³ siê do
fina³u, ale zaj¹³ w nim jedenaste miejs-
ce. By³ to ju¿ znacz¹cy sukces i nawet
najwiêksi sceptycy z pó³nocy i centrum
naszego kraju musieli uznaæ umiejêt-
noœci i wyniki S³awka. Po przyjeŸdzie
z Hiszpanii duch sportowy zwyciê¿y³
i wraz z trenerem podjêli nie³atw¹ decy-
zjê - spróbowaæ siê z najlepszymi za-
wodnikami. Pojechali na Mistrzostwa
Polski Seniorów. Trzeba dodaæ, ¿e
sport jeŸdziecki wymaga bardzo du¿e-
go doœwiadczenia i najwiêksze sukcesy
zawodnicy osi¹gaj¹ w wieku lat 40. Po-
niewa¿ mia³ we wrzeœniu do zdania tyl-
ko jeden egzamin, przygotowania
sportowe znowu ruszy³y pe³n¹ par¹.
Praca siê op³aci³a i przy sympatii kilku-
tysiêcznej widowni warszawskiej
S³awek zdoby³ srebrny medal. Sezon
zakoñczy³ dwoma halowymi zawodami
miêdzynarodowymi: od 7 do 9 grudnia
2001 r. w Poznaniu w Finale Pucharu
Œwiata Ligi Europy Centralnej uplaso-
wa³ siê na 3 miejscu - najlepszy z Pola-
ków, od 14 do 16 grudnia 2001 r.
w Warszawie podczas Miêdzynarodo-
wych Zawodów kat. B jako jedyny za-
wodnik wygra³ dwa trudne konkursy,
nie zostawiaj¹c rywalom ¿adnych
szans.

Nasz student S³awomir Uchwat jest
cz³onkiem Kadry Polski Seniorów (je-
szcze w 2002 roku jest m³odym jeŸdŸ-
cem). Jest te¿ w pierwszej piêcio-
osobowej kadrze objêtej przygotowa-
niami na Olimpiadê Ateny 2004.

Marcin Gêbarowski

i nie-mechaniczne konie

JeŸdziec z g³ow¹
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Fot. R. Uchwat

Fot. w³asna

Po LVI Mistrzostwach Polski Seniorów w Skokach przez 
Przeszkody trener kadry narodowej - Krzysztof Koziarowski 
powiedzia³:

Zaimponowa³ mi S³awek Uchwat, który od 
pierwszego dnia bêd¹c na drugiej pozycji, potrafi³ 
utrzymaæ j¹ do samego koñca. Pokaza³, oprócz 
œwietnej jazdy, opanowanie nerwowe i walecznoœæ, 
a wiêc cechy, które s¹ dane najlepszym. Jak ju¿ 
wielokrotnie powtarza³em, jest to super uzdolniony 
m³ody jeŸdziec, który na pewno ma szansê na 
miêdzynarodowych hipodromach. Ju¿ to pokaza³ 
w Mistrzostwach Europy i myœlê, ¿e jego kariera bêdzie 
rozwija³a siê prawid³owo, poniewa¿ jest bardzo 
pracowity i wie, czego chce. Jest prowadzony od 
pocz¹tku przez ojca, który wspó³pracuje z trenerami 
pomagaj¹cymi w ukierunkowaniu kariery S³awka, 
w doskonaleniu jego techniki, w nabywaniu coraz 
to  wiêkszych  umiejêtnoœci  jeŸdzieckich.

(Dwutygodnik jeŸdziecko-motoryzacyjny
"KONIE I RUMAKI", 

Nr 18 (178) z 16 wrzeœnia 2001 r.)

Na hipodromachNa hipodromach

S³awek na koniu Holz-Sport Agresja. Mistrzostwa Europy 
M³odych JeŸdŸców, Gijon (Hiszpania), lipiec 2001.

Z³oty Medal na Mistrzostwach Polski Po³udnio- 
wej Seniorów, wrzesieñ 2000.

Championaty m³odych koni - III miejsce konia wœród 6-latków. S³awek na koniu 
Druid. Warszawa, paŸdziernik 2000.

Fot. M. ¯ó³tañska
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XVII BAL SPORTOWCA PRz

Tekst i fot. S. Ko³odziej

Bal sportowca organizowany przez Klub Uczelniany AZS, po³¹czony z og³oszeniem 
wyników plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców, jest doskona³¹ okazj¹ do 
podsumowania osi¹gniêæ sportowych oraz wyró¿nienia najlepszych studentów-sportow-
ców naszej uczelni. Najpopularniejszym sportowcem 2001 roku wybrany Janusz  
Wiœniewski, student V roku WBiIŒ - zawodnik, trener i opiekun sekcji karate w jednej 
osobie.

Nastêpne miejsca zajêli w kolejnoœci:
  2. El¿bieta Zdeb III rok WBMiL lekkoatletyka
  3. £ukasz Ka³amarz IV rok WCh ¿eglarstwo
  4. Robert Maj III rok WBiIŒ pi³ka siatkowa
  5. Konrad Kubik IV rok WZiM tenis sto³owy
  6. Marek Œwigoñ V rok WEiI ¿eglarstwo
  7. S³awomir Gielarowski IV rok WBiIŒ tenis sto³owy
  8. Marzena Maœlach III rok WZiM pi³ka siatkowa
  9. Grzegorz Skórski III rok WBMiL pi³ka no¿na
10. Monika Bry³a II rok WZiM lekkoatletyka

zosta³ 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez JM Rektora PRz i drobne 
upominki od Klubu Uczelnianego AZS.

Królow¹ balu zosta³a wybrana pani Izabela Olko.
W czêœci artystycznej zaprezentowa³y siê dwie pary z Klubu Tañca Towarzyskiego 

dzia³aj¹cego przy Klubie Studenckim PLUS.
Wœród uczestników balu rozlosowano liczne nagrody i pami¹tkowe gad¿ety.

Najpopularniejsi sportowcy PRz w 2001 roku w towarzystwie prorektorów.

Spojrzenie prorektora L. Ziemiañskiego
œwiadczy o trafnoœci wyboru.

Prorektor Jerzy Potencki sk³ada 
laureatowi gratulacje.
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dr in¿. Cecylia Heneczkowska
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Marcin Horejda
Student V WZiM

Anatol Kokoszka
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

in¿. Zdzis³aw Nowak
Dyrektor Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê

i Odprowadzania Œcieków

mgr Genowefa Spólnik
Oficyna Wydawnicza

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji 

Rozwoju Kadry Naukowej
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