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Po raz pierwszy w Rzeszowie
XII  Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydzia³ów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki

Rzeszów-Polañczyk, 3-6 czerwca 2002

Wspólne zdjêcie goœci i uczestników XII Ogólnopolskiego Zjazdu 
Dziekanów Wydzia³ów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki przed 
Zespo³em Sal Wyk³adowych Politechniki Rzeszowskiej, tu¿ po uro- 
czystoœci otwarcia.

Uczestnicy Zjazdu podczas obrad w sali konferencyjnej OW "Jawor" 
w Polañczyku.

Goœcie i uczestnicy Zjazdu w sali S-1 Zespo³u Sal Wyk³adowych Poli-
techniki Rzeszowskiej podczas uroczystoœci otwarcia. 

Na zakoñczenie drugiego dnia obrad zamiast tradycyjnego ognis-
ka (nie sprzyja³a pogoda) dla goœci i uczestników Zjazdu wyst¹pi³ 
Zespó³ Folklorystyczny ze Lwowa, prezentuj¹c znane i lubiane 
lwowskie piosenki. 

Uroczystoœæ otwarcia. W œrodku - JM Rektor PRz  prof. dr hab. in¿. 
Tadeusz Markowski, z lewej - dziekan elekt Wydzia³u Elektrotechniki 
i Informatyki dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz, po prawej witaj¹cy 
goœci Zjazdu - dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki dr hab. in¿. 
Kazimierz Buczek, prof. PRz. 

Centralna brama wejœciowa Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie.
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Wybory 2002Wybory 2002
Z dniem 20 czerwca 2002 r. zakoñ-

czy³a siê kolejna akcja wyborcza,
w wyniku której wy³oniono w³adze Po-
litechniki Rzeszowskiej na kadencjê
2002-2005 oraz elektorów Rady G³ów-
nej Szkolnictwa Wy¿szego. W mojej
ocenie wybory przebiega³y spokojnie,
bez wiêkszych uchybieñ procedural-
nych, zgodnie z obowi¹zuj¹cym regula-
minem wyborczym. Wydzia³owe
komisje wyborcze dzia³a³y bardzo spra-
wnie, przestrzegaj¹c ustalonego har-
monogramu wyborów. Do Uczelnianej
Komisji Wyborczej wp³ynê³y tylko trzy
protesty skierowane przez wyborców.
Dwa z nich, uznane za zasadne, spowo-
dowa³y koniecznoœæ powtórzenia wy-
borów.

Podczas przygotowywania regula-
minu wyborczego okaza³o siê, ¿e ko-
nieczne jest wprowadzenie zmian
w Statucie Politechniki Rzeszowskiej
w niektórych punktach dotycz¹cych
wyborów. Komisje wyborcze powinny

rozpocz¹æ swoj¹ dzia³alnoœæ wczeœniej
ni¿ to wynika z zapisu w Statucie, tak by
mieæ wystarczaj¹c¹ iloœæ czasu na spo-
kojne przygotowanie wyborów. Sadzê,
¿e rozs¹dne by³oby przyjêcie "ordyna-
cji wyborczej" zatwierdzanej przez Se-
nat i reguluj¹cej wszelkie kwestie
zwi¹zane z wyborami.

Niepokoj¹ca jest niska frekwencja
pracowników i studentów zarówno na
spotkaniach przedwyborczych z osoba-
mi kandyduj¹cymi na rektorów i dzie-
kanów, jak i na wydzia³owych ze-
braniach wy³aniaj¹cych elektorów,
cz³onków Senatu i rad wydzia³ów. Na
ogólnouczelnianym zebraniu przedsta-
wicieli, wy³aniaj¹cym elektorów Rady
G³ównej, frekwencja na poszczegól-
nych wydzia³ach wynosi³a od 0 (zero)
do 100%. Nale¿y pogratulowaæ dzieka-
nowi Wydzia³u Chemicznego, którego
pracownicy stawili siê w komplecie.

Ze swej strony dziêkujê cz³onkom
Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz

przewodnicz¹cym wydzia³owych Ko-
misji wyborczych za dobr¹ pracê
i wspó³pracê. Dziêkujê mgr. in¿. Mar-
kowi Bolanowskiemu za przygotowa-
nie strony internetowej, na której
mogliœmy informowaæ o przebiegu wy-
borów. Wszystkim osobom, które z ra-
cji pe³nionych obowi¹zków zapewnia³y
obs³ugê techniczn¹ wyborów, dziêkujê
za ich zaanga¿owanie, kompetencjê
i pracê w ¿yczliwej atmosferze.

A oto jak wybieraliœmy.
Uczelniane Kolegium Elektorów

wybra³o w³adze rektorskie w sk³adzie:
� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Marko-

wski - rektor
� dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski,

prof. PRz - prorektor ds. nauki
� dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak,

prof. PRz - prorektor ds. ogólnych
i wspó³pracy z zagranic¹

� dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof.
PRz - prorektor ds. nauczania.

Ci¹g dalszy na str. 5

PODSUMOWANIE

W dniach 3-6 czerwca 2002 r. po raz
pierwszy w swej historii Wydzia³ Ele-
ktrotechniki i Informatyki PRz by³ or-
ganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu
Dziekanów Wydzia³ów Elektrycznych,
Elektroniki i Informatyki. By³ to ju¿
dwunasty z kolei Zjazd. Wziê³o w nim
udzia³ wielu znamienitych goœci,
a wœród nich delegacja Politechniki
Lwowskiej z prorektorem prof. Petro
KOSTROBIJEM, przedstawiciele central-
nych instytucji i stowarzyszeñ zwi¹za-
nych od lat ze Zjazdem Dziekanów:
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Akredy-
tacyjnej Uczelni Technicznych prof. Je-
rzy ŒWI¥TEK, przedstawiciel Pañ-

stwowej Komisji Akredytacyjnej prof.
Stanis³aw MITKOWSKI, przewod-
nicz¹cy Sekcji Uczelni Technicznych
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
prof. Wojciech MITKOWSKI, przedsta-
wiciele Centralnej Komisji ds. Tytu³u
Naukowego i Stopni Naukowych prof.
Tadeusz KACZOREK i prof. Henryk TU-
NIA, przedstawiciele Komitetu Badañ
Naukowych: przewodnicz¹cy zespo³u
T-10 prof. Jerzy BARZYKOWSKI,
cz³onek zespo³u T-10 prof. Jacek MAL-
KO i cz³onek zespo³u T-11 prof. An-
drzej ŒWIERNIAK, przedstawiciele
Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich: prezes prof. Sta-

nis³aw BOLKOWSKI, cz³onek Zarz¹du
prof. Jerzy HICKIEWICZ, przewod-
nicz¹cy Komisji ds. Kszta³cenia Elek-
tryków dr Zbigniew LUBCZYÑSKI,
przewodnicz¹cy Polskiego Towarzy-
stwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej prof. Krzysztof KLUSZ-
CZYÑSKI i wielu innych. Udzia³
w otwarciu Zjazdu wzi¹³ równie¿ prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Rzeszowa dr
in¿. Andrzej RYLSKI i prezydent Rze-
szowa dr in¿. Andrzej SZLACHTA.
Ogó³em w ZjeŸdzie uczestniczy³o pra-
wie 120 osób.

Uroczystego otwarcia Zjazdu w Ze-
spole Sal Wyk³adowych (sala S-1)

XII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW
WYDZIA£ÓW ELEKTRYCZNYCH, ELEKTRONIKI

I INFORMATYKI

XII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW
WYDZIA£ÓW ELEKTRYCZNYCH, ELEKTRONIKI

I INFORMATYKI
Rzeszów-Polañczyk, 3-6 czerwca 2002
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w dniu 3 czerwca 2002 r. dokona³ JM
Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof.
Tadeusz MARKOWSKI.

Po prezentacji organizatora - Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki,
dokonanej przez dziekana dr. hab. in¿.
Kazimierza BUCZKA, prof. PRz, uczest-
nicy Zjazdu zwiedzali trzy wybrane
przez nich instytucje z Rzeszowa i oko-
lic. Zaszczyt goszczenia uczestników
Zjazdu przez wybór uzyska³y: Oœrodek
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej w Jasionce, Zak³ady
Sprzêtu Domowego "Zelmer" w Rze-
szowie i Stacja Najwy¿szych Napiêæ
w Wide³ce. W godzinach popo³udnio-
wych 3 czerwca br. uczestnicy i zapro-
szeni goœcie udali siê do Polañczyka,
do Oœrodka Wypoczynkowego "Ja-
wor", wybranego na miejsce spotkania.

Drugi dzieñ Zjazdu by³ poœwiêcony
obradom w 4 sesjach. Sesja pierwsza
dotyczy³a problematyki akredytacji
kierunków kszta³cenia, druga - zagad-
nieñ nauczania, trzecia kszta³cenia kadr
i finansowania badañ naukowych,
czwarta - dzia³alnoœci stowarzyszeñ
wspó³dzia³aj¹cych ze Zjazdem Dzieka-
nów. Sesjom kolejno przewodniczyli:
I - prof. Lidia MAKSYMOWICZ (Akade-
mia Górniczo-Hutnicza), II - prof. Jerzy
ŒWI¥TEK (Politechnika Wroc³awska),
III - prof. Stanis³aw BOLKOWSKI (Poli-
technika Warszawska), IV - prof. Krzy-
sztof KLUSZCZYÑSKI (Politechnika
Œl¹ska).

Ni¿ej zaprezentowano autorów i ty-
tu³y referatów w kolejnoœci g³oszenia.
� prof. Roman Z. MORAWSKI (Polite-

chnika Warszawska, Wydzia³ Elek-
troniki i Technik Informacyjnych)
Inflacja ocen - problem nie tylko
amerykañski

� prof. Jerzy ŒWI¥TEK (Komisja Akre-
dytacyjna Uczelni Technicznych)
Informacja o powstaniu i dzia³alno-
œci Komisji Akredytacyjnej Uczelni
Technicznych

� prof. Stanis³aw MITKOWSKI (Pañ-
stwowa Komisja Akredytacyjna)
Pañstwowa Komisja Akredytacyjna -
zadania i oczekiwania

� prof. Petro KOSTROBIJ (Politechnika
Lwowska)
Bogatostupienieva pidgotovka fahiv-

civ jak odin z shlahiv pidvishchennia
rivnia technichnoj osviti v Ukraini

� prof. Jerzy ŒWI¥TEK (Politechnika
Wroc³awska)
Wykszta³cenie in¿yniera - oczekiwa-
nia absolwentów oraz pracodawców

� dr Stefan BARTKIEWICZ (Politechni-
ka Koszaliñska)
Studia elastyczne - uwarunkowania
programowe i organizacyjne

� prof. Wojciech MITKOWSKI (Rada
G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego)
Krótkie sprawozdanie z dzia³alnoœci
Sekcji Uczelni Technicznych Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego

� prof. Tadeusz KACZOREK (Centralna
Komisja ds. Tytu³u Naukowego
i Stopni Naukowych)
Dzia³alnoœæ Centralnej Komisji do
spraw Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych w roku 2001

� prof. Jacek MALKO (Komitet Badañ
Naukowych, zespó³ T-10)
Aktualne problemy pracy zespo³u
T-10 Komitetu Badañ Naukowych

� prof. Andrzej ŒWIERNIAK (Komitet
Badañ Naukowych, zespó³ T-11)
Komunikat o pracach zespo³u T-11
Komitetu Badañ Naukowych

� prof. Krzysztof KLUSZCZYÑSKI
(Polskie Towarzystwo Elektrotech-

niki Teoretycznej i Stosowanej -
PTETiS)
40 lat wspó³dzia³ania PTETiS z Wy-
dzia³ami Elektrycznymi, Elektroniki
i Informatyki

� prof. Krzysztof KLUSZCZYÑSKI
(Opiekun Naukowy Ogólnopolskich
Warsztatów Doktoranckich)
III Ogólnopolskie Warsztaty Dokto-
ranckie OWD'2001 pod patronatem
Dziekanów Wydzia³ów Elektrycz-
nych i Elektroniki, Istebna 21-24 pa-
Ÿdziernika 2001
Podczas sesji, oprócz dyskusji me-

rytorycznych, dokonano równie¿ usta-
leñ organizacyjnych. Wybrano kolejny
oœrodek akademicki do organizacji XIII
Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów
Wydzia³ów Elektrycznych, Elektroniki
i Informatyki. Zosta³ nim Wydzia³ Te-
lekomunikacji i Elektrotechniki Akade-
mii Techniczno-Rolniczej w Bydgo-
szczy. Na wniosek prof. Stanis³awa Mi-
tkowskiego z Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Tarnowie posta-
nowiono, ¿e na XIII Zjazd zostan¹ za-
proszeni tak¿e dyrektorzy Instytutów
Technicznych Pañstwowych Wy¿-
szych Szkó³ Zawodowych, prowa-
dz¹cych specjalnoœci zwi¹zane z ele-
ktrotechnik¹, elektronik¹ i informa-

Okaza³y fronton Gmachu G³ównego Politechniki Lwowskiej, miejsce spotkania
uczestników XII Zjazdu z w³adzami akademickimi tej uczelni.

Fot. w³asna
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tyk¹. Organizatorzy XII Zjazdu wrê-
czyli tak¿e gospodarzowi kolejnego
spotkania dziekanowi prof. Drzycim-
skiemu specjalny porcelanowy puchar
z okolicznoœciowym napisem, wykona-
ny przez Zak³ady Porcelany Elektrote-
chnicznej w Boguchwale k. Rzeszowa,
jako puchar przechodni, przekazywany
kolejnym organizatorom spotkañ dzie-
kañskich.

W trzecim dniu Zjazdu uczestnicy
goœcili w Politechnice Lwowskiej. Za-
sadnicza czêœæ spotkania odby³a siê
w Sali Senatu Politechniki Lwowskiej
(Gmach G³ówny, Sala Matejki), gdzie
dziekani wys³uchali m.in. historii two-
rzenia obrazów wykonanych przez Jana
Matejkê i jego uczniów, które zdobi¹
salê. Nastêpnie uczestnicy Zjazdu
zwiedzili wystawê osi¹gniêæ nauko-
wych pracowników Politechniki Lwo-
wskiej i na zakoñczenie obejrzeli pokój,
w którym w okresie miêdzywojennym
pracowa³ wybitny uczony polski, elek-
trotechnik prof. Fryze.

Po obiedzie odby³a siê wycieczka
turystyczna obejmuj¹ca: Cmentarz
£yczakowski, Cmentarz Orl¹t Lwo-
wskich, Katedrê £aciñsk¹, Katedrê
Greckokatolick¹, Katedrê Ormiañsk¹,
Operê Lwowsk¹ i Aptekê £ukasiewi-
cza. Odbyto równie¿ spacer po lwo-
wskiej starówce.

W czwartym dniu Zjazdu uczestnicy
p³ynêli statkiem spacerowym po Jezio-
rze Soliñskim na krótk¹ (jednogodzin-
n¹) wycieczkê, by zaczerpn¹æ raz jesz-
cze bieszczadzkiego czystego powie-
trza i podziwiaæ "zielone wzgórza nad
Solin¹". Po obiedzie Zjazd zakoñczono.

W przygotowaniu Zjazdu pomaga³o
finansowo wiele instytucji regionu.
Sponsorami byli m.in. Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Podkarpac-
kiego, Urz¹d Miasta Rzeszowa,
Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank
Polski Pierwszy Oddzia³ Centrum
w Rzeszowie, Lider Telefonii Bizneso-
wej Plus GSM Podkarpackie Biuro
Sprzeda¿y, Elektromonta¿-Rzeszów,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Sy-
stem, SOFTSYSTEM Rzeszów,
Zak³ady Porcelany Elektrotechnicznej
"Zapel" w Boguchwale, Zak³ady Piwo-
warskie w Le¿ajsku.

Nad przygotowaniem Zjazdu praco-
wa³ Komitet Organizacyjny z³o¿ony
z pracowników Wydzia³u Elektrotech-
niki i Informatyki Politechniki Rzeszo-
wskiej w sk³adzie: dr hab. in¿.
Kazimierz Buczek, prof. PRz - dziekan,
dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz -
prodziekan, dr in¿. Bronis³aw Mruga³a
- prodziekan, dr in¿. Stanis³aw Wy-
derka - prodziekan, dr in¿. Jan Rodziñ-
ski, mgr in¿. Maria Popek - kierownik
administracyjny Wydzia³u - i mgr in¿.
Renata Fularska.

Kazimierz Buczek
Przewodnicz¹cy Komitetu

Organizacyjnego XII Ogólnopolskiego
Zjazdu Dziekanów Wydzia³ów

Elektrycznych, Elektroniki
i Informatyki

Wydzia³owe kolegia elektorskie dokona³y
wyborów dziekanów i prodziekanów

na kadencjê 2002-2005.

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
� dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz - dziekan
� dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz - prodziekan ds. nauki
� dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof. PRz - prodziekan ds. na-

uczania

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
� prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz - dziekan
� dr hab. in¿. Romana Œliwa, prof. PRz - prodziekan ds. nauki
� dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof. PRz - prodziekan ds. na-

uczania
� dr in¿. Adam Marciniec - prodziekan ds. nauczania

Wydzia³ Chemiczny
� prof. dr hab. in¿. Henryk Galina - dziekan
� dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec, prof. PRz - prodziekan ds.

nauki
� dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz - prodziekan ds.

nauczania

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
� dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz - dziekan
� dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof. PRz - prodziekan ds. nauki
� dr in¿. Jadwiga P³oszyñska - prodziekan ds. nauczania
� dr in¿. Stanis³aw Wyderka - prodziekan ds. nauczania

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
� dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. PRz - dziekan
� dr hab. Jaros³aw Górnicki, prof. PRz - prodziekan ds. nauki
� dr hab. in¿. W³adys³aw Filar, prof. PRz - prodziekan ds. orga-

nizacyjnych i studiów zaocznych
� dr Grzegorz Ostasz - prodziekan ds. nauczania

Sk³ad Senatu
Politechniki Rzeszowskiej
na kadencjê 2002-2005

� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski - rektor
� dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz - prorektor ds. na-

uki
� dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz - prorektor ds.

ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹
� dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz - prorektor ds. naucza-

nia
� dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz - dziekan Wydzia³u Ele-

ktrotechniki i Informatyki
� prof. dr hab. in¿. Henryk Galina - dziekan Wydzia³u Chemi-

cznego
� prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz - dziekan Wydzia³u Budowy

Maszyn i Lotnictwa
� dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. PRz - dziekan Wydzia³u

Zarz¹dzania i Marketingu
� dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz - dziekan Wy-

dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Ci¹g dalszy ze str. 3 Wybory 2002Wybory 2002
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oraz wybrani przedstawiciele:
a) nauczycieli akademickich posiadaj¹cych tytu³ naukowy

profesora lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego:
� prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki
� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski
� prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz
� prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus
� dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz
� dr hab. in¿. W³adys³aw Filar, prof. PRz
� dr hab. Jaros³aw Górnicki, prof. PRz
� dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof. PRz
� dr hab. in¿. Bogus³aw Januszewski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof. PRz
� dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz
� dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof. PRz
� dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz
� dr hab. Antoni Parda³a, prof. PRz
� dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof. PRz
� dr hab. in¿. Roman Petrus, prof. PRz
� dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
� dr hab. in¿. Romana Œliwa, prof. PRz
� dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz
� dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, prof. PRz

b) pozosta³ych nauczycieli akademickich:
� mgr Ilona Bobko
� dr Krystyna Ch³êdowska
� dr Andrzej Gazda
� dr in¿. Jerzy Kerste
� dr in¿. Adam Marciniec
� dr Grzegorz Ostasz
� dr Janusz Pusz
� dr in¿. Edward Rejman
� dr in¿. Jan Rodziñski
� dr in¿. Stanis³aw Wyderka
c) pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi
� mgr in¿. Marek Furman
� in¿. Maria Hendzel
� mgr Janina Koz³owska-Buczek
� mgr in¿. Maria Popek
d) studentów
� Agnieszka Ichniowska
� Justyna Janeska
� Agnieszka Kijowska
� Grzegorz Krasoñ
� Robert Prus
� Monika Wójcik

W sk³ad rad wydzia³ów wchodz¹ dziekani, prodziekani, nauczyciele akademiccy posiadaj¹cy tytu³ na-
ukowy profesora lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego oraz wybrani przedstawiciele pozosta³ych
nauczycieli akademickich, pracownicy nie bêd¹cy nauczycielami akademickimi i studenci.

Sk³ad poszczególnych rad wydzia³ów na kadencjê 2002-2005

� dr hab. Adam Drzyma³a, prof. PRz
� dr hab. in¿. Józef Dziopak, prof. PRz
� prof. dr hab. in¿. Marian Granops
� dr hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Bogus³aw Januszewski, prof. PRz

� prof. in¿. Andrzej Jarominiak
� dr hab. in¿. Jan Jaremski, prof. PRz
� dr hab. Czes³aw Jasiukiewicz, prof. PRz
� dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz
� prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

dr hab. in¿. Janusz Rak,
prof. PRz - prodziekan

ds. nauki

dr hab. in¿. W³adys³aw
£akota, prof. PRz - pro-
dziekan ds. nauczania

dr hab. in¿. Szczepan
Woliñski, prof. PRz -

dziekan
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dr hab. in¿. Romana
Ewa Œliwa, prof. PRz -
prodziekan ds. nauki

dr in¿. Adam Marciniec
- prodziekan
ds. nauczania

dr hab. in¿. Zenon Hen-
dzel, prof. PRz - pro-

dziekan ds. nauczania

prof. dr hab. in¿. Marek
Orkisz - dziekan

� dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz
� dr hab. in¿. Vyacheslav Pisarev, prof. PRz
� dr hab. in¿. arch. Aleksandra Prokopska, prof. PRz
� dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, prof. PRz
� dr hab. in¿. arch. Adam Rybka, prof. PRz
� prof. dr hab. in¿. Józef Sanecki
� prof. zw. dr hab. in¿. Zbyszko Stojek
� prof. dr hab. in¿. Valeriy Shevelya
� prof. dr hab. Aleksander Szymañski
� dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz
� dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz
� dr in¿. Grzegorz Bajorek
� dr in¿. Maria Bukowska
� dr Krystyna Ch³êdowska

� dr in¿. Jadwiga Kaleta
� dr in¿. Lech Licho³ai
� dr in¿. Dorota Papciak
� mgr in¿. Stanis³aw Siwiec
� dr in¿. Aleksander Starakiewicz
� dr in¿. Lucjan Œlêczka
� mgr Maria Jaracz
� in¿. Anna Pelc
� mgr Zdzis³awa Winnik
� Waldemar Ho³ota
� Marcin Kêpa
� Katarzyna Martula
� Bernadetta Mikos

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

� prof. dr hab. in¿. Ruben Akopjan
� prof. dr hab. in¿. Wladimir Brusow
� prof. dr hab. in¿. Józef Giergiel
� prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki
� prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki
� prof. dr hab. in¿. Wladimir Liubimow
� prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski
� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski
� prof. zw. dr in¿. Kazimierz E. Oczoœ, dr h.c.
� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski
� prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz
� prof. dr hab. in¿. Wiktor Szabajkowicz
� prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Wójcik
� dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz, prof. PRz
� dr hab. in¿. Jan Burek, prof. PRz
� dr hab. in¿. Tadeusz Knap, prof. PRz
� dr hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Ludomir Laudañski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
� dr hab. in¿. Marian Mija³, prof. PRz
� dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz, prof. PRz

� dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof. PRz
� dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz
� dr hab. in¿. £ukasz Wêsierski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³ek, prof. PRz
� dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Jan Bucior
� dr hab. in¿. Zbigniew Oniszczuk
� dr hab. in¿. Miros³aw Œmieszek
� dr in¿. Bogus³aw Do³êga
� dr in¿. Zbigniew Klepacki
� dr in¿. Edward Rejman
� dr in¿. Joanna Wilk
� mgr in¿. Pawe³ Woœ
� in¿. El¿bieta Antas
� mgr in¿. Krzysztof Kiedrzyñski
� Stanis³aw Worosz
� Beata G¹tarz
� £ukasz Osada
� Jaros³aw Prus
� Robert Prus
� Krzysztof Skrzyñski
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dr hab. in¿. Stanis³aw
Wo³owiec, prof. PRz -
prodziekan ds. nauki

dr hab. in¿. Jan Kalemb-
kiewicz, prof. PRz - pro-
dziekan ds. nauczania

prof. dr hab. Henryk
Galina - dziekan

Wydzia³ Chemiczny

� dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz
� prof. dr hab. Boles³aw Fleszar
� dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski, prof. PRz
� dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz
� prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz
� dr hab. in¿. Piotr Król, prof. PRz
� dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. PRz
� dr hab. in¿. Roman Petrus, prof. PRz

� dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
� dr in¿. Grzegorz Fic
� dr in¿. Maciej Heneczkowski
� dr Janusz Pusz
� mgr in¿. Jadwiga Chodziñska
� Zofia Grodecka
� Izabela Bromirska
� Tomasz Kowalkowski
� Joanna Mikus

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

dr hab. in¿. Andrzej
Kolek, prof. PRz - pro-

dziekan ds. nauki

dr in¿. Stanis³aw
Wyderka - prodziekan

ds. nauczania

dr in¿. Jadwiga
P³oszyñska - prodziekan

ds. nauczania

dr hab. in¿. Jerzy Bajorek,
prof. PRz - dziekan

� prof. dr hab. Stanis³aw Apanasewicz
� dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz
� dr hab. in¿. Roman Dmytryshyn, prof. PRz
� dr hab. in¿. Mychaj³o Doro¿owec, prof. PRz
� dr hab. in¿. Les³aw Go³êbiowski, prof. PRz

� dr hab. in¿. Franciszek Grabowski, prof. PRz
� prof. dr hab. in¿. Zenon Hotra,
� dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz
� dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz
� dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof. PRz
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� dr hab. in¿. Jerzy Lewicki, prof. PRz
� prof. dr hab. in¿. Heorhii Loutskii
� dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz
� prof. dr hab. in¿. Bohdan Stadnyk
� prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus
� dr hab. in¿. Marian Wysocki, prof. PRz
� mgr in¿. Micha³ Knott
� dr in¿. Andrzej Kubaszek
� dr in¿. Bronis³aw Mruga³a
� dr in¿. Jan Prokop
� dr in¿. Jan Rodziñski

� dr in¿. Bogus³aw Wisz
� mgr in¿. Renata Fularska
� mgr in¿. Maria Popek
� mgr in¿. W³odzimierz Stec
� £ukasz Babik
� Tomasz Jarecki
� Daniel Kupka
� Piotr Lasota
� Joanna Pliœ
� Monika Wójcik

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu

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

dr Grzegorz Ostasz -
prodziekan

ds. nauczania

dr hab. in¿. W³adys³aw
Filar, prof. PRz -

prodziekan ds. organi-
zacyjnych i studiów

zaocznych

dr hab. Kazimierz Rajchel,
prof. PRz - dziekan

� prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk
� prof. dr hab. Józef Banaœ
� dr hab. Andrzej Daszkiewicz, prof. PRz
� prof. dr hab. Andriy Gerasymchuk
� prof. dr hab. Aleksander Gugnin
� dr hab. Kazimierz Jaremczuk, prof. PRz
� dr hab. Mieczys³aw Król, prof. PRz
� dr hab. Giennadij Miszuris, prof. PRz
� dr hab. Antoni Parda³a, prof. PRz

� prof. dr hab. Jan Stankiewicz
� prof. dr hab. Krzes³aw Stok³osa
� dr Leszek Gajos
� dr Stanis³awa Kanas
� mgr Marta Pomyka³a
� mgr Iwona Batsch
� Bogumi³a Kieraœ
� Grzegorz Krasoñ

W grupie nauczycieli akademickich
posiadaj¹cych tytu³ naukowy profesora
lub stopieñ naukowy doktora habilito-
wanego wybrano dwóch elektorów:
� dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof.

PRz
� prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz

W grupie nauczycieli akademickich
posiadaj¹cych stopieñ naukowy dokto-
ra wybrano trzech elektorów:
� dr in¿. Bogus³aw Do³êga
� dr in¿. Gra¿yna Groszek
� dr in¿. Andrzej Rylski

Wszystkim wybranym sk³adam ser-
deczne gratulacje, ¿yczê pomyœlnej ka-
dencji i podejmowania jak najlepszych
dla Uczelni decyzji i dzia³añ.

Krystyna Ch³êdowska
Przewodnicz¹ca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wybrano równie¿ elektorów Rady G³ównej, którzy na ogólnopolskim zebraniu wybor-
czym wybior¹ ze swojego grona cz³onków Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego.
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PERSONALIA

DOKTORATY

HABILITACJE

Dr in¿. Jan Bucior,
adiunkt w Katedrze Technik
Wytwarzania i Automa-
tyzacji na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, uzyska³
stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk tech-
nicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn, nada-
ny w dniu 22 lutego 2002 r.
przez Radê Wydzia³u In¿y-
nierii Mechanicznej i Ro-
botyki Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie.

Centralna Komisja do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych w dniu 24 czerwca 2002 r. zatwierdzi³a uchwa-
³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego doktora
habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej: Kszta³to-
wanie niezawodnoœci ³opatek wirnika sprê¿arki lotniczych
silników turbinowych metodami technologicznymi.

Dr in¿. Miros³aw Œmieszek, adiunkt w Zak³adzie
Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
z zakresu dyscypliny nauko-
wej budowa i eksploatacja
maszyn, nadany w dniu 30 li-
stopada 2001 r. przez Radê
Wydzia³u In¿ynierii Mecha-
nicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Centralna Komisja do
Spraw Tytu³u Naukowego
i Stopni Naukowych w dniu
24 czerwca 2002 r. zatwier-
dzi³a uchwa³ê Rady Wy-
dzia³u o nadaniu stopnia
naukowego doktora habili-
towanego. Temat rozprawy
habilitacyjnej: Ruch i zapotrzebowanie na energiê auto-
matycznie kierowanego pojazdu transportowego - ko³owego
robota mobilnego.

Mgr in¿. El¿bieta Machowska-Podsiad³o, asystentka
w Katedrze Podstaw Elektroniki na Wydziale Elek-

trotechniki i Informatyki,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny na-
ukowej elektronika, nadany
przez Radê Naukow¹ Insty-
tutu Technologii Elektrono-
wej w Warszawie w dniu 13
czerwca 2002 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Kropki
kwantowe formowane ele-
ktrostatycznie; obliczanie
stanów elektronowych sa-
mouzgodnion¹ metod¹
Hartree . Promotorem

w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. Maciej Bugajski
z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. Bohdan

Mroziewicz z Instytutu Technologii Elektronowej w War-
szawie i dr hab. in¿. Bogdan Majkusiak, profesor Po-
litechniki Warszawskiej. Rada Naukowa wyró¿ni³a pracê
doktorsk¹.

Mgr Millenia Lecko,
asystentka w Katedrze Mate-
matyki na Wydziale Za-
rz¹dzania i Marketingu, uzy-
ska³a stopieñ naukowy do-
ktora nauk matematycznych,
nadany przez Radê Wydzia³u
Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
w dniu 21 czerwca 2002 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Technika warunków zwarto-
œciowych w zastosowaniu do
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Teorii Równañ Ró¿niczkowych i Ca³kowych. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. Józef Banaœ, pro-
fesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê do-
ktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. Micha³ Kisielewicz
z Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. dr hab. Stanis³aw
Szufla z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mgr in¿. Andrzej Wasilewski, asystent w Katedrze Fi-
zyki na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska,

uzyska³ stopieñ naukowy do-
ktora nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej
w³ókiennictwo, nadany przez
Radê Wydzia³u In¿ynierii
W³ókienniczej i Ochrony
Œrodowiska Akademii Tech-
niczno-Humanis tycznej
w Bielsku-Bia³ej w dniu 21
czerwca 2002 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Wyzna-
czanie dynamicznego mo-
du³u sprê¿ystoœci prêtów
i w³ókien metod¹ optyczn¹.
Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ prof. dr hab.

Aleksander Szymañski, profesor zwyczajny Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. Józef Garbarczyk z Politechniki Poznañskiej, prof. dr
hab. Zygmunt Kleszczewski z Politechniki Œl¹skiej w Gliwi-
cach i prof. zw. dr hab. in¿. Andrzej W³ochowicz z Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej.

Mgr in¿. Mariusz Franczyk, asystent w Zak³adzie In¿y-
nierii Materia³owej i Technologii Budownictwa na Wydziale

Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypli-
ny naukowej budownictwo,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 3 lipca
2002 r. Temat rozprawy do-
ktorskiej: Wp³yw sk³adu mie-
szanki betonowej na w³aœci-
woœci betonu wysokowarto-
œciowego . Promotorem
w przewodzie doktorskim

by³ dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr

hab. in¿. Andrzej M. Brandt, dr h.c. z Instytutu Podstawo-
wych Problemów Techniki PAN w Warszawie, i prof. in¿.
Andrzej Jarominiak, profesor zwyczajny Politechniki Rze-
szowskiej.

Mgr in¿. Bo¿ena Babiarz, asystentka w Zak³adzie
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³a stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej in¿y-
nieria œrodowiska, nadany
przez Radê Wydzia³u In¿y-
nierii Œrodowiska Politechni-
ki Krakowskiej w dniu 4
lipca 2002 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Analiza nieza-
wodnoœci wybranych ele-
mentów systemu zao-
patrzenia w ciep³o. Promoto-
rem w przewodzie doktor-
skim by³ dr hab. in¿. Janusz
Rak, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê do-
ktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Andrzej Królikowski z Politechniki Bia³ostockiej
i dr hab. in¿. Marian Hopkowicz, profesor Politechniki Kra-
kowskiej.

Mgr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak, asystentka
w Zak³adzie Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcie-
ków na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny nauko-
wej in¿ynieria œrodowiska,
nadany przez Radê Wydzia³u
In¿ynierii Œrodowiska Poli-
techniki Krakowskiej w dniu
4 lipca 2002 r. Temat rozpra-
wy doktorskiej: Niezawod-
noœæ wybranych elementów
podsystemu dostawy gazu
ziemnego . Promotorem
w przewodzie doktorskim
by³ dr hab. in¿. Janusz Rak,
profesor Politechniki Rze-
szowskiej. Rozprawê do-
ktorsk¹ recenzowali dr hab. in¿. Marian Kwietniewski,
profesor Politechniki Warszawskiej, i dr hab. in¿. Stanis³aw
Kandefer, profesor Politechniki Krakowskiej.
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Pani dr Krystyna £ybacka - Minister Edukacji Narodowej
i Sportu mianowa³a z dniem 1 lipca 2002 r. na stanowisko
profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej prof.

dr. hab. in¿. Henryka Galinê, kierownika Katedry
Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego na Wydzia-
le Chemicznym.

PROFESURY UCZELNIANE

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� dr hab. in¿. arch. Aleksandrê Prokopsk¹ w Zak³adzie

Urbanistyki i Architektury na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska z dniem 1 lipca 2002 r. na okres
5 lat,

� dr. hab. in¿. Mychaj³ê Doro¿owca w Zak³adzie Me-
trologii i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elek-
trotechniki i Informatyki z dniem 1 lipca 2002 r. na okres
5 lat.

Bronis³aw Œwider

W dniu 20 czerwca 2002 r. odby³o siê ostatnie w kadencji
1999-2002 posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej.
Ze wzglêdu na s³u¿bowy wyjazd JM Rektora prof. Tadeusza
Markowskiego obradom przewodniczy³ dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak, prof. PRz - prorektor ds. ogólnych i wspó³pracy
z zagranic¹. Na wstêpie posiedzenia prorektor z³o¿y³ podziê-
kowania wszystkim cz³onkom Senatu za uczestniczenie
w pracach Senatu obecnej kadencji, a nastêpnie wrêczy³ no-
minacjê dr. hab. Jaros³awowi Górnickiemu (WZiM) na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w PRz na okres 5 lat.

Nastêpnie Senat:
� wyrazi³ zgodê na ponowne mianowanie prof. dr. hab. in¿.

Jerzego £unarskiego (WBMiL) przez Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczaj-
nego,

� pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego PRz na czas nie-
okreœlony:
� dr. hab. in¿. Zenona Hendzla (WBMiL),
� dr. hab. in¿. Wies³awa ¯ylskiego (WBMiL),
� dr. hab. in¿. arch. Adama Rybki (WBiIŒ),

� a tak¿e pozytywnie zaopiniowa³ wnioski w sprawie mia-
nowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego PRz na
okres 5 lat:
� dr hab. in¿. arch. Aleksandry Prokopskiej (WBiIŒ),
� dr. hab. in¿. Ireneusza Winnickiego (WBiIŒ),
� dr. hab. in¿. Mychaj³y Doro¿owca (WEiI).
W trakcie posiedzenia Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie

ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli aka-
demickich na rok akad. 2002/2003 i zasad obliczania godzin
dydaktycznych.

Ponadto Senat wys³ucha³:
� sprawozdania przewodnicz¹cej Uczelnianej Komisji Wy-

borczej dr Krystyny Ch³êdowskiej z przebiegu wyborów
w³adz uczelni,

� sprawozdañ z dzia³alnoœci: Rady Bibliotecznej, komisji
senackich oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
PRz w kadencji 1999-2002,

a tak¿e pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekana WBMiL
dotycz¹cy zmian organizacyjnych na WBMiL, polegaj¹cych
na w³¹czeniu Zak³adu In¿ynierii Materia³owej w struktury
Katedry Materia³oznawstwa.

Iwona Œlêzak-G³adzik

Z OBRAD SENATU
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Centrum Informacyjne Rz¹du zawiadamia, ¿e 26 czerwca
2002 roku Prezes Rady Ministrów Leszek Miller podpisa³
Rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania
Ministra Nauki. Zgodnie z podpisanym aktem prawnym Mi-
nister Nauki bêdzie kierowa³ nastêpuj¹cymi dzia³ami admi-
nistracji rz¹dowej:

�informatyzacja,
�nauka.

Rozporz¹dzenie obowi¹zuje od 1 lipca 2002 roku.
Po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej Polskiej

powstaje resort odpowiedzialny za informatyzacjê kraju.
Decyzja premiera stanowi kolejny etap realizacji za-
powiadanego przez koalicjê SLD-UP-PSL Programu
Powszechnej Informatyzacji Polski.

Komunikat
CENTRUM INFORMACYJNEGO RZ¥DU

Komunikat
CENTRUM INFORMACYJNEGO RZ¥DU

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie
Badañ Naukowych (DzU. z 2001 r. Nr
33, poz. 389) Komitet Badañ Nauko-
wych wydaje swoim zespo³om nastê-
puj¹ce wytyczne w sprawie uwzglêd-
niania praktycznego znaczenia podej-
mowanej problematyki w projektach
badawczych:

1. W zakresie badañ stosowanych
znaczenie praktyczne podejmowanej
problematyki badawczej jest kryterium
zasadniczym i równowa¿nym z kryte-
rium wartoœci naukowej projektu. Zna-
czenie praktyczne nale¿y rozwa¿aæ
zarówno przy ocenie wniosków o fi-
nansowanie projektów badawczych,
jak te¿ i przy ocenie raportów rocznych
oraz raportów koñcowych.

2. Znaczenie praktyczne podejmo-
wanej problematyki badawczej ozna-
cza przede wszystkim przyczynienie
siê dzia³alnoœci badawczej finansowa-
nej przez KBN jako badania stosowane
(w formule projektów badawczych) do
wzbogacenia polskiej gospodarki,
szczególnie w sektorze ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw.

3. W obszarze badañ stosowanych
zaleca siê wytypowanie przez zespo³y
okreœlonych obszarów tematycznych,
w których realizacja projektów, zda-
niem zespo³ów, odpowiada aktualnym
i rzeczywistym potrzebom polskiej go-
spodarki.

4. Obszary, o których mowa w pkt
3., zostan¹ og³oszone na stronie inter-

netowej KBN http://www.kbn.gov.pl/
/finauki98/komu0702.htm .

5. Wnioski o finansowanie proje-
któw badawczych z³o¿one w obsza-
rach, o których mowa w pkt 3., bêd¹
w postêpowaniu konkursowym trakto-
wane priorytetowo. Ocena wartoœci
praktycznej wniosku nastêpowaæ bê-
dzie na podstawie jego przydatnoœci do
komercjalizacji.

6. Nale¿y przyj¹æ zasadê, i¿ okreœle-
nie celu projektów w zakresie badañ
stosowanych powinno zawieraæ zapis
o "doprowadzeniu do stanu umo¿li-
wiaj¹cego wdro¿enie wyników", a ory-
ginalne rozwi¹zania proinnowacyjne
nie mog¹ byæ publikowane przed uru-
chomieniem produkcji.

WYTYCZNE KOMITETU BADAÑ NAUKOWYCH
w sprawie kryterium praktycznego znaczenia

podejmowanej problematyki badawczej
Warszawa, dnia 2 lipca 2002 r.

ROZPORZ¥DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Nauki

Warszawa, 28 czerwca 2002 r.

informuje
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zwa¿ywszy ¿e:
� uzyskanie cz³onkostwa Unii Euro-

pejskiej oraz dalsza integracja z wy-
soko rozwiniêtymi krajami Europy
le¿y w najg³êbszym, historycznym
interesie Rzeczypospolitej Polskiej
i jest nasz¹ szans¹ do³¹czenia do
œwiatowej czo³ówki gospodarczej
i cywilizacyjnej

� wa¿nym warunkiem skutecznego po-
œcigu za najlepszymi jest równomier-
ny i stabilny, a zarazem przyspieszo-
ny rozwój polskich regionów - uwz-
glêdniaj¹cy najnowoczeœniejsze
wzory ekonomiczne, technologiczne
i organizacyjne, wsparty dobrym wy-
korzystaniem funduszy krajowych
i europejskich

� rozwój nowoczesnej gospodarki i no-
woczesnego spo³eczeñstwa opiera
siê na zasobach wiedzy i dostêpie do
informacji, na badaniach naukowych
i nowych technologiach, na szerokim
wykorzystaniu wspó³pracy krajowej
i zagranicznej

� nauka polska dysponuje zasobami
wiedzy i umiejêtnoœci, nowoczesn¹
infrastruktur¹ informacyjn¹, a tak¿e
doœwiadczeniem we wspó³pracy eu-
ropejskiej - co powinno byæ w pe³ni
wykorzystane przy tworzeniu i reali-

zacji planów rozwoju regionalnego,
przy pozyskiwaniu przez nasze woje-
wództwa ogromnych œrodków, jakie
Unia Europejska przeznacza na wy-
równanie ró¿nic w rozwoju jej regio-
nów,

deklaruj¹ wspólnie, co nastêpuje.
Komitet Badañ Naukowych, w gra-

nicach swoich ustawowych uprawnieñ,
bêdzie wspiera³ merytorycznie, organi-
zacyjnie i finansowo:

�przygotowywanie Regionalnych
Strategii Innowacyjnych zgod-
nych z priorytetami Narodowego
Planu Rozwoju i programami roz-
woju województw - w celu pod-
niesienia udzia³u nauki i zaawan-
sowanych technologii w tych pro-
gramach oraz wzrostu szans pozy-
skania œrodków przeznaczanych
przez Uniê Europejsk¹ na rozwój
regionalny

�przygotowywanie wniosków
o dofinansowanie powy¿szych
prac ze Ÿróde³ krajowych i zagra-
nicznych, w tym ze œrodków Ko-
mitetu Badañ Naukowych i œrod-
ków Unii Europejskiej

�po przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej - przygotowywanie
wniosków o dofinansowanie pro-

gramów rozwojowych ze œrod-
ków przeznaczanych przez Uniê
na rozwój regionalny; upowsze-
chnianie informacji, zaleceñ
i przyk³adów dotycz¹cych wyko-
rzystania tych œrodków na za-
awansowane technologie oraz na
rozwój infrastruktury naukowej
i innowacyjnej

�przygotowanie finansowe i reali-
zacjê inwestycji s³u¿¹cych bada-
niom naukowym i pracom rozwo-
jowym - z wykorzystaniem œrod-
ków offsetowych udostêpnionych
po zawarciu przez stronê polsk¹
du¿ych kontraktów z zakresu ob-
ronnoœci kraju

�dzia³alnoœæ sieci punktów konta-
ktowych i ekspertów pracuj¹cych
na rzecz uczestnictwa jednostek
naukowych i podmiotów gospo-
darczych w europejskich progra-
mach ramowych, w tym zw³asz-
cza dzia³alnoœæ informacyjno-do-
radcz¹, szkoleniow¹ i promocyjn¹

�prace nad nowymi technologiami,
wynalazkami i innowacjami, wy-
konywane na rzecz rozwoju re-
gionalnego przez jednostki na-
ukowe, a zw³aszcza polskie centra

Prezes Rady Ministrów Leszek Mil-
ler, powo³a³ z dniem 22 lipca br. pana
Wojciecha Szewkê na stanowisko Pod-
sekretarza Stanu w urzêdzie Komitetu
Badañ Naukowych.

Zgodnie z Decyzj¹ nr 7/2002 Mini-
stra Nauki - Przewodnicz¹cego Komi-
tetu Badañ Naukowych z 26 lipca
2002 r.:

"Do zakresu dzia³ania Podsekreta-
rza Stanu Wojciecha Szewko nale¿¹
sprawy objête dzia³em administracji

rz¹dowej informatyzacja, a w szczegól-
noœci:

1. projektowania i realizacji polityki
informatyzacyjnej pañstwa,

2. projektowania rozwi¹zañ syste-
mowych, w tym prawnych, w zakresie
informatyzacji,

3. projektowania kryteriów i trybu
przyznawania œrodków finansowych
ustalanych w bud¿ecie pañstwa na in-
formatyzacjê,

4. finansowania i rozliczania zadañ
finansowanych lub dofinansowywa-
nych ze œrodków, o których mowa
w pkt 3.,

5. wspó³pracy z zagranic¹ w zakre-
sie informatyzacji."

dr Tadeusz Zaleski
RZECZNIK PRASOWY

Komitetu Badañ Naukowych

Warszawa, dnia 29 lipca 2002 r.

DEKLARACJA
przyjêta w dniu 10 czerwca 2002 roku w Warszawie

na konferencji "Nauka polska dla integracji europejskiej"
Minister Nauki - Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych

oraz Wojewodowie i Marsza³kowie polskich województw,
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doskona³oœci dzia³aj¹ce w euro-
pejskim obszarze badawczym.

Wojewodowie i Marsza³kowie,
w granicach swoich ustawowych upra-
wnieñ, podejm¹ inicjatywy i prace w ce-
lu wykorzystania wymienionych wy¿ej
dzia³añ Komitetu Badañ Naukowych.
W szczególnoœci bêd¹ oni:
� analizowaæ potencja³ regionalnych

oraz krajowych jednostek nauko-
wych i kadr badawczych w celu wy-

korzystania tego potencja³u dla po-
trzeb rozwoju regionów

� analizowaæ krajowe i zagraniczne
obecne mo¿liwoœci wsparcia rozwo-
ju regionalnego, a tak¿e - z myœl¹
o nieodleg³ej przysz³oœci - inicjatywy
i oferty kierowane do krajów cz³on-
kowskich Unii Europejskiej

� upowszechniaæ i promowaæ sukcesy
na drodze rozwoju regionalnego,
zw³aszcza osi¹gniête dziêki wspó³-
pracy ze œrodowiskiem nauki i z Ko-

mitetem Badañ Naukowych oraz
dziêki wykorzystaniu programów
ramowych Unii Europejskiej.
Komitet Badañ Naukowych prze-

znaczy kwotê do 5 mln z³ na dofinanso-
wanie projektów celowych obejmu-
j¹cych przygotowanie Regionalnych
Strategii Innowacyjnych. Ze œrodków
województw zostan¹ pokryte koszty
projektów w kwocie nie mniejszej ni¿
przekazana przez Komitet.

W dniu 12 czerwca 2002 r. w sali Se-
natu Politechniki Rzeszowskiej mia³a
miejsce uroczysta inauguracja dzia³al-
noœci Oddzia³u Centrum Metod Stocha-
stycznych im. Hugona Steinhausa w
rejonie po³udniowo-wschodniej Polski.

Uroczystoœæ zaszczycili sw¹ obe-
cnoœci¹: JM Rektor PRz prof. dr hab.
in¿. Tadeusz Markowski, prorektor dr
hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof.
PRz, dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu dr hab. in¿. W³adys³aw Fi-
lar, prof. PRz, oraz kierownik Zak³adu
Metod Iloœciowych w Ekonomii dr hab.
Mieczys³aw Jan Król, prof. PRz. Polite-
chnikê Wroc³awsk¹ reprezentowa³ dy-
rektor Centrum Steinhausa prof. dr hab.
Aleksander Weron. Uczestnicy, wœród
których przewa¿ali pracownicy oraz
studenci Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu, us³yszeli trzy interesuj¹ce re-
feraty na temat ¿ycia i twórczoœci na-
ukowej profesora Hugona Steinhausa,
przygotowane przez cz³onków Ko³a
Naukowego In¿ynierii Finansowej.
Profesorowie Weron i Król podzielili
siê z uczestnikami wizj¹ rozwoju Cen-
trum, a tak¿e wspomnieli profesora
Steinhausa, który by³ ich nauczycielem
w czasie, gdy byli studentami, a nastêp-
nie m³odszymi pracownikami nauki
Uniwersytetu i Politechniki Wroc³aw-

skiej. JM Rektor prof. Tadeusz Mar-
kowski wyrazi³ zadowolenie z faktu
utworzenia w Politechnice Rzeszo-
wskiej Oddzia³u, a tak¿e dokona³ sym-
bolicznej inauguracji dzia³alnoœci.

Obecnie obserwujemy, jako œwia-
tow¹ tendencjê, zjawisko tworzenia
centrów naukowych: Centro Matemati-
co V.Voltera - Universita degli studi di

Roma II; Illya Prigogine Center for Sta-
tistical Mechanics and Thermodyna-
mics - University of Texas, Austin;
UNESCO International Centre for The-
oretical Physics - Trieste; Center for
Stochastics and Chaotic Processes -
Case Western Reserve University, Cle-
veland, itd. Daje to bowiem mo¿liwoœci
kreowania interdyscyplinarnych i miê-

Inauguracja dzia³alnoœci Oddzia³u
Centrum Metod Stochastycznych

im. Hugona Steinhausa
w Politechnice Reszowskiej

Inauguracja dzia³alnoœci Oddzia³u
Centrum Metod Stochastycznych

im. Hugona Steinhausa
w Politechnice Reszowskiej

Od lewej: prof. Mieczys³aw Król, prof. Aleksander Weron, JM Rektor PRz prof.
Tadeusz Markowski i pani prof. Karin Weron.

Fot. M. Misiakiewicz
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getycznego (IASE 1994) oraz doboru
portfela wielu akcji (Bank Zachodni
1994). Powszechnie znana dzia³alnoœæ
popularyzatorska Centrum dotyczy or-
ganizowanego od 1992 r. konkursu
Kangur Matematyczny dla m³odzie¿y
oraz eliminacji do Miêdzynarodowych
Mistrzostw Francji w Grach Matematy-
cznych i Logicznych otwartych dla
wszystkich mi³oœników nauk œcis³ych,
poczynaj¹c od uczniów klasy trzeciej
szko³y podstawowej do profesjonali-
stów. Od momentu powstania do dziœ
prac¹ Centrum kieruje prof. dr hab. Ale-
ksander Weron, jego zastêpc¹ jest dr
Roœcis³aw Rabczuk, a w sk³ad Rady
Naukowej wchodz¹ m.in. profesorowie
Witold Klonecki (PAN), Tomasz Rol-
ski (Uniwersytet Wroc³awski) Czes³aw
Ryll-Nardzewski (Politechnika Wro-
c³awska), Kazimierz Urbanik (Uniwer-
sytet Wroc³awski), a tak¿e Mieczys³aw
Jan Król (Politechnika Rzeszowska).

Matematyka, czysta i stosowana,
jest czêsto odbierana przez œrodowisko
u¿ytkowników jako izolowana od sio-
strzanych nauk podstawowych i po-
trzeb przemys³u. Celem Centrum im.
Hugona Steinhausa jest organizacja, za-
chêcanie i sponsorowanie badañ oraz
edukacji dotycz¹cej metod stochastycz-
nych stosowanych w nauce i technolo-
gii. Losowe i chaotyczne zjawiska s¹
podstawowym tematem integruj¹cym
Centrum i reprezentuj¹ obszar, gdzie
metody z pogranicza matematyki, eko-
nomii i nauk przyrodniczych oraz in¿y-
nierii mog¹ byæ wspólnie stosowane
w celu rozwi¹zywania fundamental-
nych problemów otaczaj¹cego nas
œwiata. Cech¹, która wyró¿nia Centrum
na tle innych tego typu jednostek, jest
synteza pogl¹dów matematyków, eko-
nomistów, informatyków, fizyków,
chemików oraz in¿ynierów, pra-
cuj¹cych w Centrum na równych pra-
wach.

Owocem dzia³alnoœci naukowej
Centrum jest oko³o stu publikacji w kra-
jowych i zagranicznych pismach na-
ukowych oraz kilkanaœcie monografii
i podrêczników, które zdoby³y uznanie
w œrodowiskach studenckich i akade-
mickich. Pracownicy Centrum bior¹ te¿

udzia³ w licz¹cych siê konferencjach
i sympozjach naukowych oraz organi-
zuj¹ w³asne spotkania naukowe. Tylko
w latach 2001 i 2002, w zwi¹zku z trzy-
dziest¹ rocznic¹ œmierci profesora Hu-
gona Steinhausa, Centrum zorgani-
zowa³o wiele sesji o charakterze popu-
larnonaukowym, seminariów, odczy-
tów i konferencji. Szczególny po¿ytek
z dzia³alnoœci Centrum ma m³oda kadra
wy¿szych uczelni, która przez kontakty
z autorytetami nauki oraz szkolenia
mo¿e zdobywaæ dalsze stopnie i tytu³y
naukowe. Centrum Steinhausa wraz
z Wydzia³em Podstawowych Proble-
mów Techniki Politechniki Wroc³aw-
skiej we wspó³pracy z Instytutem Do-
skonalenia Wiedzy o Rynku Energii or-
ganizuje "Studium Podyplomowe
z In¿ynierii Finansowej", a tak¿e semi-
narium poœwiêcone zastosowaniu za-
awansowanych metod matematycz-
nych, statystycznych, ekonometrycz-
nych i fizycznych do analizy rynku ene-
rgii "Rakiety dla rynku energii".
Oprócz dzia³alnoœci naukowej Centrum
skupia siê na kontaktach z przemys³em
- z sektorem energetycznym i informa-
tycznym, a tak¿e wspó³pracuje z jedno-
stkami administracji samorz¹dowej
oraz instytucjami rynku finansowego.
Produkty to m.in. strategie, opracowa-
nia, programy informatyczne dla rynku
energii oraz rynku instrumentów po-
chodnych.

Dzia³alnoœæ Oddzia³u Centrum
Steinhausa w Politechnice Rzeszow-
skiej bêdzie mia³a charakter podobny
do tego, jaki reprezentuje Centrum we
Wroc³awiu. Oprze siê na wspó³pracy
pracowników Politechniki Rzeszo-
wskiej oraz studentów Ko³a Naukowe-
go In¿ynierii Finansowej z naukow-
cami z Wroc³awia. Do g³ównych zadañ
bêdzie nale¿a³o wspieranie m³odej ka-
dry naukowej PRz, dzia³anie w zakresie
in¿ynierii ekonomicznej, wspó³pracy
z sektorem energetycznym oraz admi-
nistracj¹ samorz¹dow¹ regionu.

Œcis³a wspó³praca pomiêdzy oœrod-
kiem wroc³awskim i rzeszowskim oraz
planowana z oœrodkiem lwowskim
z pewnoœci¹ przyczyni siê do rozwoju
naukowego, przyniesie istotne korzyœci

w postaci wspólnej organizacji miêdzy-
narodowych sympozjów i konferencji
naukowych, opracowania programów
informatycznych dla przemys³u czy
strategii rozwoju jednostek samorz¹do-
wych Podkarpacia.

Pawe³ Hydzik
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Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE

o Romanie Przepiórze
W godzinach wieczornych w dniu 3

sierpnia 2002 r. otrzyma³em smutn¹
wiadomoœæ, ¿e w wieku 72 lat zmar³ Ro-
man Przepióra (ur. 28 kwietnia 1930 r.),
a jeszcze kilka dni temu w szpitalu twier-
dzi³, ¿e czuje siê lepiej. Prowadziliœmy
rzeczow¹ rozmowê. Interesowa³ siê pa-
sj¹ swego ¿ycia, tj. lotnictwem, jak prze-
biega proces kszta³cenia studentów, czy
mamy na czym lataæ, jak uk³adaj¹ siê
stosunki miêdzyludzkie, wspó³praca po-
miêdzy dzia³ami itp. Nic nie wskazywa³o
na tak rych³y zgon.

¯ycie Romana nie by³o us³ane ró¿ami.
Od najm³odszych lat musia³ pracowaæ
zarobkowo, aby pomóc cioci, która Go
wychowywa³a i Jego dwóch m³odszych
braci. W latach 1946-1951 pracowa³
jako referent w Powiatowym Zarz¹dzie
Gminnych Spó³dzielni "Samopomoc
Ch³opska" w Rzeszowie, kolejno
w Zarz¹dzie Wojewódzkim Ligi Lotni-
czej jako jej sekretarz. W tym te¿ czasie
bra³ udzia³ w pracach ró¿nych organiza-
cji spo³ecznych, a najbardziej by³ zaan-
ga¿owany w lotniczej dru¿ynie harcer-
skiej "Czarna Jedynka", która najpew-
niej ukierunkowa³a Jego zainteresowa-
nia lotnictwem.

Na prze³omie lat piêædziesi¹tych
ukoñczy³ szkolenia lotnicze: szybowco-
we i samolotowe. W 1953 roku ukoñczy³
szkolenie instruktorów samolotowych
w Centrum Wyszkolenia Lotniczego we
Wroc³awiu. Tak zaczê³a siê Jego kariera
lotnicza. W 1953 roku przeszed³ do pra-
cy w Aeroklubie Rzeszowskim pocz¹tko-
wo jako kierownik administracyjny, jed-
noczeœnie instruktor samolotowy, a na-
stêpnie kierownik Aeroklubu. Funkcjê tê
pe³ni³ do 1972 r. Jako kierownik Aero-
klubu, a równoczeœnie instruktor samo-
lotowy wykazywa³ siê du¿ym zmys³em
organizacyjnym. By³ wychowawc¹
i przyjacielem m³odzie¿y lotniczej. Wy-
szkoli³ w swej dzia³alnoœci aeroklubowej
pilotów, którzy siêgnêli po tytu³y mi-
strzów Polski, Europy i œwiata w ró¿-
nych dyscyplinach latania samolotowe-
go, m.in. Jana Barana, Witolda Œwiad-
ka, Wac³awa Nycza.

Z Jego inicjatywy Aeroklub organizo-
wa³ ró¿ne obozy szkoleniowe dla spado-
chroniarzy, szybowników i pilotów sa-

molotowych. By³ organizatorem dwóch
rajdów samolotowych na samolotach
"Jak-18" szlakiem "I Pu³ku Lotnictwa
Myœliwskiego - Warszawa". By³ te¿ ini-
cjatorem i budowniczym pomnika lotni-
ka w Ustianowej.

W 1972 roku przeszed³ do pracy w no-
wo powo³anej jednostce: Oœrodku Ba-
dawczo-Rozwojowym WSK-PZL Rze-
szów, gdzie pe³ni³ funkcjê kierownika
sekcji, jednoczeœnie wykonuj¹c loty jako
pilot samolotowy. Niespokojny duch, or-
ganizowa³ z powodzeniem szkolenia lot-
nicze dla m³odych in¿ynierów-pracow-
ników WSK, doprowadzaj¹c ich do uzy-
skania licencji pilota turystycznego.

Zainteresowania Romana Przepióry
wykracza³y poza dzia³alnoœæ macierzy-
stego Aeroklubu. D¹¿y³ do powo³ania
szko³y lotniczej z prawdziwego zdarze-
nia i usytuowania jej na terenie Rzeszo-
wszczyzny bogatej w tradycje lotnicze.

Przy Jego du¿ym wspó³udziale 31
grudnia 1976 r. zosta³ powo³any do ¿y-
cia Oœrodek Szkolenia Personelu Lotni-
czego (OSPL), który od 1 kwietnia
1977 r. podj¹³ praktyczn¹ dzia³alnoœæ
lotnicz¹.

Od 28 lutego 1978 r. przeszed³ do pra-
cy w nowo powo³anym OSPL na stano-
wisko g³ównego specjalisty ds. szkole-
nia, które zajmowa³ do 31.12.1981 r.

W okresie zatrudnienia w OSPL, a póŸ-
niej w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego
(OKL) Politechniki Rzeszowskiej kolej-
no pe³ni³ funkcje: od 01.01.1982 r. do
30.04. 1988 r. zastêpcy dyrektora OSPL,
od 1.08.1989 r. do 30.04.1990 r. g³ów-
nego specjalisty ds. szkolenia, od
1.05.1990 r. do 14.06.1990 r. zastêpcy
dyrektora OKL, od 15.06.1990 r. do
maja 1991 r. pe³ni³ obowi¹zki dyrektora
OKL. Na emeryturê przeszed³ 31 grud-
nia 1992 r.

W czasie pracy w OSPL, a póŸniej
w OKL mia³ szerokie pole dzia³ania
i du¿e mo¿liwoœci wykazania siê zdolno-
œciami organizacyjnymi oraz szkolenio-
wymi.

By³ inicjatorem i wspó³autorem opra-
cowywanych w OSPL nowych progra-
mów szkolenia samolotowego, odpowia-
daj¹cych wspó³czesnym wymaganiom
szkoleniowym, inicjatorem szkoleñ lot-
niczych spoza nurtu studenckiego. Zor-
ganizowa³ Izbê Pamiêci Lotnictwa na
Podkarpaciu. By³ wspó³organizatorem
pokazów lotniczych, piêciu studenckich
rajdów samolotowych i innych imprez
lotniczych z ró¿nych okazji. Zainicjowa³
i doprowadzi³ do koñca budowê obelisku
poœwiêconego pamiêci lotników na lot-
nisku w Jasionce. Mia³ du¿y udzia³ w za-
kupie symulatora lotu samolotu M-20
"Mewa" dla OKL Politechniki Rzeszo-
wskiej i w jego uruchomieniu. By³
za³o¿ycielem Klubu Seniorów Lotnictwa
i jego prezesem do koñca swego ¿ycia.

Jako szkoleniowiec Roman wykazy-
wa³ siê du¿ym talentem organizacyjnym,
pomys³owoœci¹. Inicjowa³ nowe formy
szkolenia. By³ prawdziwym przyjacie-
lem szkolonej m³odzie¿y, jej nauczycie-
lem, doradc¹, a jednoczeœnie koleg¹
i wymagaj¹cym prze³o¿onym. Wœród
szkolonych i pracowników cieszy³ siê
du¿ym uznaniem. By³ cz³owiekiem, do
którego mo¿na by³o siê zwróciæ o pomoc
o ka¿dej porze dnia i nocy. Cz³owiekiem
oddanym ca³ym sob¹ lotnictwu i pracy,
któr¹ tak kocha³.

Wraz z Jego œmierci¹ lotnictwo pol-
skie, szczególnie Podkarpacie, straci³o
wielkiego pasjonata-instruktora pilota.

Czeœæ Jego pamiêci.
Anatol Kokoszka

”To Pan przypi¹³ nam skrzyd³a i da³ wzór
godnego postêpowania.”

Kpt. Miros³aw Janiec
absolwent OSPL
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Katedra Technologii Maszyn i Or-
ganizacji Produkcji, posiadaj¹ca od
1999 r. certyfikat Systemu Jakoœci na
"nauczanie i szkolenie zawodowe z za-
kresu technologii maszyn i zarz¹dzania
produkcj¹", zgodny z norm¹ PN-ISO
9001:1996 (certyfikat PCBC nr
323/1/99), stanê³a przed koniecznoœci¹
zmiany systemu na System Zarz¹dza-
nia Jakoœci¹ wed³ug znowelizowanej
normy PN-EN ISO 9001:2001, tak jak
wszystkie organizacje posiadaj¹ce cer-
tyfikaty zgodne z ISO 9001, ISO 9002
czy ISO 9003.

Wprawdzie zmiana dokumentu od-
niesienia nie by³a ju¿ konieczna, ponie-
wa¿ na wprowadzenie zmian wszystkie
organizacje maj¹ czas do grudnia
2003 r., ale ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
znacznych uproszczeñ systemu zdecy-
dowano siê na wczeœniejsze rozpoczê-
cie prac.

Norma ISO 9001:1994 zawiera wy-
magania wzglêdem systemu jakoœci
sformu³owane w dwudziestu punktach
i system zbudowany na jej podstawie
sk³ada siê z oko³o dwudziestu procedur,
które s¹ odpowiedzi¹ na wszystkie pun-
kty normy. Je¿eli do tego dodamy in-
strukcje, to wychodzi spora liczba
dokumentów systemowych. Znoweli-
zowana norma, po pierwsze, zawiera
wymagania w oœmiu punktach, a po
drugie, wymaga jedynie szeœciu proce-
dur systemowych. Pozosta³e procedury
to procedury, które organizacja uzna za
potrzebne do prawid³owego jej funk-
cjonowania.

Podstawowym podjêtym dzia³a-
niem, zwi¹zanym z transformacj¹ sy-
stemu, by³o wyodrêbnienie procesów
wystêpuj¹cych w Katedrze.

W Katedrze Technologii Maszyn
i Organizacji Produkcji wyodrêbniono
trzy rodzaje procesów:

�procesy naukowe,
�proces dydaktyczny,
�procesy pomocnicze,

przy czym procesów naukowych nie ob-
jêto Systemem Zarz¹dzania Jakoœci¹.
Na proces dydaktyczny natomiast
sk³ada siê szereg podprocesów do-
tycz¹cych przygotowania, realizacji
i zakoñczenia dzia³añ zwi¹zanych z dy-
daktyk¹. Procesy pomocnicze to dzia-
³ania wynikaj¹ce bezpoœrednio z wyma-
gañ normy.

Powi¹zania miêdzy wyodrêbniony-
mi w Katedrze procesami przedstawio-
no na rysunku.

W wyniku podjêtych prac zre-
dukowano liczbê dokumetów Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹ do Ksiêgi Jakoœci
oraz nastêpuj¹cych procedur:

� PS.04/01 - Nadzór nad dokumen-
tacj¹ i zapisami

� PS.06/01 - Szkolenie pracowni-
ków

� PS.06/02 - Postêpowanie ze
sprzêtem komputerowym

� PS.06/03 - Sterowanie dzia³ania-
mi zwi¹zanymi z zasobami infor-

matycznymi oraz sprzêtem au-
diowizualnym

� PS.06/04 - Projektowanie pomo-
cy dydaktycznych i nadzór nad
nimi

� PS.07/01 - Opracowanie, prze-
gl¹d i zatwierdzenie obsady zajêæ
dydaktycznych

� PS.07/02 - Sterowanie procesem
dydaktycznym

� PS.08/01 - Wewnêtrzne audity
jakoœci

� PS.08/02 - Postêpowanie ze stu-
dentem niespe³niaj¹cym wyma-
gañ

� PS.08/03 - Dzia³ania koryguj¹ce
i zapobiegawcze

i instrukcji:
� IS.04/01.01 - Instrukcja kancela-

ryjna KTMiOP
� IS.04/01.02 - Metodyka opraco-

wywania dokumentacji systemu
� IS.07/02.01 - Kontrola procesu

dydaktycznego

NOWY CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZ¥DZANIA JAKOŒCI¥

NOWY CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZ¥DZANIA JAKOŒCI¥
DLA KATEDRY TECHNOLOGII MASZYN I ORGANIZACJI PRODUKCJI

1 - Opracowanie, przegl¹d i zatwierdzenie
obsady zajêæ dydaktycznych: PS.07/01,
2 - Szkolenie pracowników: PS.06/01,
3 - Projektowanie i nadzór nad pomocami
dydaktycznymi: PS.06/04, 4 - Zakupy:
PS.06/01, PS.06/02, PS.06/03, 5 - Projekto-
wanie programów nauczania: PS.07/02,
6 - Kontrola procesu dydaktycznego:
IS.07/02.01, 7 - Sterowanie procesem
dydaktycznym: PS.07/02, 8 - Wewnêtrzne
audity jakoœci: PS.08/01, 9 - Dzia³ania
koryguj¹ce i zapobiegawcze:
PS.08/03, 10 - Walidacja programów na-
uczania: PS.07/02, 11 - Postêpowanie ze
studentem niespe³niaj¹cym wymagañ:
PS.08/02, 12 - Opracowywanie wyników
nauczania: PS.07/02

Powi¹zania miêdzy procesami w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Pro-
dukcji. �ród³o: Ksiêga Jakoœci KTMiOP.
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W okresie od grudnia 2001 r. do
marca 2002 r. wdra¿ano nowy System
Zarz¹dzania Jakoœci¹. W marcu 2002 r.
odby³ siê audit nadzoru przeprowadzo-
ny przez auditorów Polskiego Centrum
Badañ i Certyfikacji po³¹czony ze
zmian¹ dokumentu odniesienia.

Audit wykaza³ prawid³owe spe³nie-
nie podstawowych wymagañ normy.

Uwagi auditorów dotyczy³y przede
wszystkim niejasnych sformu³owañ
w Ksiêdze Jakoœci. Auditorzy wyst¹pili
do Dyrektora PCBC o wydanie nowego
certyfikatu. Po pozytywnym rozpatrze-
niu wniosku auditorów Katedra Tech-
nologii Maszyn i Organizacji Produk-
cji otrzyma³a certyfikat PCBC nr
323/2/2002 na "kszta³cenie specjalisty-

czne w zakresie technologii maszyn
oraz zarz¹dzania produkcj¹ i organiza-
cjami", œwiadcz¹cy o spe³nianiu wyma-
gañ normy PN-EN ISO 9001:2001.
Certyfikat jest wa¿ny od 04.04.2002 r.

Dorota Stadnicka

Konferencje-Sympozja-Seminaria

IX Œrodowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna
W dniach 12-16 czerwca 2002 r.

w Korytnicy nad jeziorem Chañcza
odby³a siê IX Œrodowiskowa Konferen-
cja Matematyczno-Informatyczna.

G³ównym organizatorem by³a Kate-
dra Matematyki Politechniki Rzeszo-

wskiej przy wspó³udziale Instytutu Ma-
tematyki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Katedry Podstaw Informatyki
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹-
dzania w Rzeszowie, Katedry Matema-
tyki Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego oraz Oddzia³u Rzeszowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycz-
nego.

W sk³ad Komitetu Naukowo-Pro-
gramowego weszli: Jan Stankiewicz -
przewodnicz¹cy (Politechnika Rzeszo-

Konferencja
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wska i Uniwersytet Rzeszowski), Jerzy
Tocki - zastêpca przewodnicz¹cego
(Uniwersytet Rzeszowski), Zbigniew
Suraj - zastêpca przewodnicz¹cego
(Wy¿sza Szko³a Informatyki i Za-
rz¹dzania w Rzeszowie), Józef Banaœ
(Politechnika Rzeszowska), Wasyl
Czaban (Uniwersytet Rzeszowski oraz
Politechnika Lwowska), Dariusz Party-
ka (Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dza-
nia w Rzeszowie), Józef Tabor (Uni-
wersytet Rzeszowski), Józef Zaj¹c (Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski, Wy¿sza
Szko³a Zawodowa w Che³mie), Maria
Zaj¹c (Politechnika Krakowska) oraz
Katarzyna Wilczek (Politechnika Rze-
szowska).

G³ówne kierunki naukowe repre-
zentowane na tej konferencji to: analiza
matematyczna, ze szczególnym uwz-
glêdnieniem analizy zespolonej, dyda-
ktyka matematyki oraz zagadnienia
informatyki i zastosowañ matematyki
i informatyki.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ od-
czyty plenarne:

� Leopold Koczan (Politechnika Lu-
belska), Funkcje typowo rzeczywiste
- przegl¹d wyników, problemy,

� Gustaw Treliñski (Politechnika
Œwiêtokrzyska), Wspó³czesne spoj-
rzenie na zastosowania matematyki -
problemy badawcze,

� Zbigniew Suraj (Wy¿sza Szko³a In-
formatyki i Zarz¹dzania w Rzeszo-
wie), Nowa metoda analizy syg-
na³ów oparta na teorii zbiorów przy-
bli¿onych,

� Jerzy Tocki (Uniwersytet Rzeszo-
wski), Uogólnienie i specjalizacja
w matematyce,

� Jan Stankiewicz (Politechnika Rze-
szowska, Uniwersytet Rzeszowski),
Zagadnienia ekstremalne a po-
rz¹dkowanie i sploty.
Na konferencji wyg³oszono 21 od-

czytów i przedstawiono 10 posterów.
Uczestniczy³o w niej oko³o 60 osób
z ró¿nych oœrodków matematycznych.
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ odczyty: Sta-
nis³awy Kanas (Politechnika Rzeszo-
wska) Operatory ca³kowe w klasach
k-UCV i k-ST i Adama Lecki (Politech-

nika Rzeszowska) O gwiaŸdzistoœci
wzglêdem punktu brzegowego - prezen-
tuj¹ce ich rozprawy habilitacyjne - oraz
Lva Kourliandtchika (Uniwersytet
w Toruniu) O pewnych metodach do-
wodzenia nierównoœci. Po tych odczy-
tach by³y szczególnie o¿ywione dys-
kusje.

Ponadto na uwagê zas³u¿y³ cykl od-
czytów z informatyki prezentuj¹cy za-
interesowania naukowe grupy infor-
matyków z Wy¿szej Szko³y Informaty-
ki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, a do-
tycz¹cy problemów wspó³bie¿noœci
oraz zbiorów przybli¿onych.

W trakcie konferencji uczestnicy
mieli okazjê zwiedzenia Jaskini Raj,
Œwiêtego Krzy¿a oraz obejrzenia stad-
niny koni i hodowli bizonów w Kuroz-
wêkach.

Oœrodek "Cztery Wiatry", w którym
odbywa³a siê IX Œrodowiskowa Konfe-
rencja Matematyczno-Informatyczna,
jest malowniczo po³o¿ony wœród lasów
nad brzegiem sztucznego jeziora Chañ-
cza w okolicy Staszowa w wojewódz-
twie œwiêtokrzyskim.

Jan Stankiewicz
Katarzyna Wilczek

Konferencja

W dniach 26-28 czerwca 2002 r.
odby³a siê kolejna, XVII Krajowa,
a V Miêdzynarodowa Konferencja Na-
ukowo-Techniczna poœwiêcona pro-
blemom zaopatrzenia w wodê miast
i wsi oraz jakoœci wód w aspekcie ich
ochrony.

Obrady Konferencji odbywaj¹ siê
cyklicznie co 2 lata w jêzyku polskim
i angielskim i s¹ t³umaczone symultani-
cznie. Na progu XXI w. i trzeciego
tysi¹clecia ta tradycyjna konferencja
poznañska odby³a siê tym razem
w 1000-letnim, nadba³tyckim Gdañ-
sku. Organizatorem konferencji by³
Oddzia³ Wielkopolski Polskiego Sto-
warzyszenia In¿ynierów i Techników

Sanitarnych przy wspó³pracy z Ca-
nadian Society for Civil Engineering,
Politechnik¹ Poznañsk¹, Saur Neptun
Gdañsk, Izb¹ Gospodarcz¹ Wodoci¹gi
Polskie oraz firm¹ Krevox. Patronat ho-
norowy obj¹³ b. Prezydent III RP Lech
Wa³êsa, a naukowy Polska Akademia
Nauk - Komitet In¿ynierii Œrodowiska.

Otwarcie Konferencji uœwietni³ wy-
stêp Zespo³u Muzyki Dawnej Capella
Gedanensis. W pracach Komitetu Na-
ukowego, wœród najwybitniejszych
specjalistów z ca³ego œwiata, bra³
udzia³ prof. dr hab. in¿. Marian Granops
z naszej uczelni. W Konferencji uczest-
niczyli przedstawiciele ponad 20 kra-
jów zajmuj¹cy siê problematyk¹

jakoœci i ochrony wód, technologi¹ oraz
dystrybucj¹ wody, monitoringiem
i kontrol¹ oraz zarz¹dzaniem i finanso-
waniem. Wœród nich obecni byli przed-
stawiciele wszystkich przoduj¹cych
w tej tematyce polskich wy¿szych
uczelni, przedstawiciele polskich wo-
doci¹gów, urzêdów miejskich i gmin-
nych, instytutów badawczych i kontroli
œrodowiska oraz firm projektowych
i wykonawczych. W Konferencji ucze-
stniczyli pracownicy Politechniki Rze-
szowskiej, a to: prof. dr hab. in¿.
Marian Granops, dr hab. in¿. Janusz
Rak, prof. PRz, dr hab. in¿. Roman Pe-
trus, prof. PRz, dr in¿. Jadwiga Kaleta,
dr in¿. Dorota Papciak, dr in¿. Alicja

WATER SUPPLY AND WATER QUALITYWATER SUPPLY AND WATER QUALITY
"Wodo: nie wystarczy powiedzieæ, ¿e jesteœ niezbêdna do ¿ycia, ty sama jesteœ ¿yciem"

- tak na temat wody pisa³ Antoine de Saint-Exupéry.
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KONKURS SIMP
na najlepsz¹ pracê dyplomow¹

Puszkarewicz, dr in¿. Barbara Tchó-
rzewska-Cieœlak, mgr in¿. Adam Piech
oraz mgr in¿. Jolanta Warcho³.

Obrady toczy³y siê w 13 blokach te-
matycznych: jakoœæ wody, ochrona
wód, procesy i systemy uzdatniania
wody, niezawodnoœæ systemów wodo-
ci¹gowych, systemy dystrybucji wody,
procesy membranowe, wody podziem-
ne i powierzchniowe, utlenianie i de-
zynfekcja, wspó³czesna problematyka
badawcza, koagulacja i filtracja,
zarz¹dzanie, sterowanie i optymaliza-

cja, ryzyko mikrobiologiczne w syste-
mach ciep³ej wody, adsorpcja i procesy
biologiczne. W bezpoœrednim s¹sie-
dztwie g³ównych sal obrad, odbywa³y
siê w¹skotematyczne seminaria firmo-
we promuj¹ce wyroby i us³ugi danego
przedsiêbiorstwa.

W godzinach wieczornych pier-
wszego dnia Konferencji odby³ siê uro-
czysty bankiet w zabytkowej twierdzy
Wis³oujœcie w Gdañsku. Podczas ban-
kietu wrêczane by³y nagrody AQUA-
RINA ufundowane przez Polskie

Zrzeszenie In¿ynierów i Techników Sa-
nitarnych oraz firmê Seen. Celem
nagrody jest aktywizacja œrodowiska
naukowo-technicznego do prowadze-
nia badañ, opracowywania i wdra¿ania
nowych technologii oraz pog³êbiania
doœwiadczeñ w dziedzinie ochrony œro-
dowiska naturalnego.

Nawi¹zane podczas trwania Konfe-
rencji kontakty zarówno naukowe, jak
i towarzyskie stan¹ siê zapewne pod-
staw¹ wieloletniej wspó³pracy.

Jadwiga Kaleta

Absolwenci wy¿szych uczelni rzadko maj¹ okazjê i mo¿-
liwoœci zdobycia szerszego uznania swojej pracy dyplomo-
wej, poza oczywiœcie bardzo dobr¹ ocen¹ komisji egza-
minacyjnej. Wyj¹tkiem od tej regu³y jest sukces Jerzego Ba-
kunowicza, absolwenta Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-

twa Politechniki Rzeszowskiej, którego praca magisterska
zatytu³owana "Niektóre problemy analizy wytrzyma³oœcio-
wej struktury noœnej p³atowców" zosta³a nagrodzona w ogól-
nopolskim konkursie zorganizowanym przez Zarz¹d
G³ówny Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Mechani-
ków Polskich.

Zg³oszona do konkursu praca mia³a charakter naukowo-
badawczy. Jej celem by³o ukazanie nowych mo¿liwoœci
szybkiego tworzenia modelu obliczeniowego pó³skorupo-
wego ustroju noœnego samolotu. W opracowaniu tego
niew¹tpliwe trudnego zagadnienia konstrukcyjnego, autor
wykaza³ du¿¹ wiedzê in¿yniersk¹, umiejêtnoœæ pos³ugiwania
siê metod¹ elementów skoñczonych oraz znajomoœæ profe-
sjonalnego MES-owskiego oprogramowania. W pracy prze-
analizowano i przetestowano dwie podstawowe metody
obliczeniowe: analityczn¹ i numeryczn¹. Dokonano równie¿
weryfikacji eksperymentalnej rozwa¿anych struktur noœ-
nych samolotu metod¹ elastooptyczn¹ œwiat³a odbitego. Me-
toda ta okaza³a siê bardzo skutecznym narzêdziem wery-
fikuj¹cym obliczenia numeryczne, w szczególnoœci w obsza-
rach konstrukcji o zró¿nicowanej sztywnoœci. Dyplomant
wykona³ pracê w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki
pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Henryka Kopeckiego.

Celem konkursu by³o m.in. stworzenie zachêty moralnej
i materialnej do podejmowania ambitnych prac dyplomo-
wych o profilu mechanicznym, które by³yby przydatne dla
szeroko rozumianej gospodarki narodowej. Konkurs adreso-
wany by³ do dyplomantów studiów magisterskich i in¿ynier-
skich wydzia³ów mechanicznych. Konkurs by³ dwuetapowy.
Poszczególne etapy wy³aniania prac kwalifikowanych do
fina³u by³y organizowane:

�stopieñ I - na szczeblu oddzia³u SIMP,
�stopieñ II - na szczeblu Zarz¹du G³ównego SIMP.
Komisja Konkursowa dzia³aj¹ca przy Zarz¹dzie Oddzia³u

SIMP w Rzeszowie wytypowa³a pracê Jerzego Bakunowi-
cza.

KONKURS SIMP
na najlepsz¹ pracê dyplomow¹

KONKURS SIMP
na najlepsz¹ pracê dyplomow¹
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Spoœród ponad 100 prac zg³oszonych przez uczelnie
z ca³ego kraju, do œcis³ego fina³u zakwalifikowano 34 prace.
W dniu 7 lipca 2002 r. w siedzibie Zarz¹du G³ównego SIMP
w Warszawie odby³o siê rozdanie nagród. Z r¹k prezesa ZG
SIMP dr. Andrzeja Ciszewskiego absolwent PRz Jerzy Ba-
kunowicz otrzyma³ nagrodê III stopnia i puchar ufundowany
przez ministra nauki.

Mgr in¿. Jerzy Bakunowicz jest aktualnie s³uchaczem
Studium Doktoranckiego na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Z serdecznymi gratulacjami
dla Laureata i Jego Promotora

Tadeusz Balawender
Przewodnicz¹cy Ko³a SIMP
w Politechnice Rzeszowskiej

WYNIK POTWIERDZA DZIA£ANIE

Kolejny sezon æwiczeñ terenowych
z geodezji na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska zakoñczony
zosta³ 30 sierpnia br. Tradycyjnie od-
by³y siê one na terenie miasteczka aka-
demickiego Politechniki Rzeszowskiej
i w Hucie Porêby k. Dynowa, gdzie Po-
litechnika posiada 8-hektarow¹ dzia³-
kê. Ta dzia³ka niew¹tpliwie jest godna
uwagi. Jest to ³¹ka po³o¿ona wzd³u¿
strumienia Jaworka (prawego dop³ywu
Sanu, z pstr¹gami), a po obu stronach
otacza j¹ grzybowy las. Na dzia³ce jest
zbudowana wiata ogniskowa z ³awecz-
kami i doprowadzon¹ energi¹ elektry-
czn¹. S¹ to pierwsze zrealizowane na
niej inwestycje Politechniki. Kilku-
dniowy biwak na tej dzia³ce powinien
byæ dla ka¿dego prawdziw¹ przyje-
mnoœci¹. Bardziej delikatni mog¹ sko-
rzystaæ z pokoi goœcinnych w nieopo-
dal po³o¿onym gospodarstwie agrotu-
rystycznym pana Henryka Gretkow-
skiego, w którym zamieszkiwa³a ka-
dra Zak³adu Geodezji prowadz¹ca æwi-
czenia. Pan dyrektor Janusz Bury ser-
decznie zaprasza w przysz³ym i w na-
stêpnych letnich sezonach do korzysta-
nia z mo¿liwoœci relaksu na tej naszej
dzia³ce, a pan W³odzimierz Ptak prze-
widzia³ w Hucie w drugiej po³owie paŸ-
dziernika br. grzybobranie z ognis-
kiem.

Wróæmy do spraw merytorycznych
zwi¹zanych z æwiczeniami. Ni¿ej pod-
pisany postanowi³ przeprowadziæ eks-
peryment zwi¹zany z now¹ jakoœci¹
realizacji niektórych zadañ. Chodzi
o zamianê map papierowo-foliowych
(analogowych) na numeryczne (elek-
troniczne). Œrodowisko architektów

i projektantów budownictwa dopomina
siê coraz g³oœniej o mapy numeryczne.
Zmiana stosownego zapisu w prawie
budowlanym wydaje siê kwesti¹ czasu,

wiêc wyprzedzaj¹ce kszta³cenie stu-
dentów w zakresie map numerycznych
zapewne powinno byæ obowi¹zuj¹cym
standardem. Kwestie te by³y szeroko
poruszane na XVII Ogólnopolskiej
Konferencji Katedr i Zak³adów Geode-
zji na wydzia³ach in¿ynieryjno-budow-
lanych szkó³ wy¿szych, która odby³a
siê w dniach 19-21 wrzeœnia br. w Ol-
szanicy k. Leska. Gospodarzem konfe-
rencji by³ Zak³ad Geodezji Politechniki
Rzeszowskiej, a jej tematyka to: "Geo-
dezja w budowlanym procesie inwesty-

cyjnym" oraz w³aœnie "Komputerowe
wspomaganie dydaktyki w geodezji".

Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mogê
zakomunikowaæ, ¿e zarówno w Hucie

Porêby, jak i w Rzeszowie studenci zre-
alizowali w ramach wakacyjnych æwi-
czeñ terenowych pierwsze w historii
Zak³adu Geodezji mapy numeryczne,
czyli wynik potwierdzi³ dzia³anie.
Dzia³anie, które wytyczy³o jasny cel,
jakim by³o opracowanie mapy numery-
cznej. Na stronie 27 przestawiono wy-
druk ciekawszej z nich, mianowicie
mapê z terenu Politechniki. Jest to zna-
ny wszystkim zespó³ sal wyk³adowych
"S" z czêœci¹ ma³ej architektury i rzeŸ-
by terenu od strony al. Powstañców

E X I T U S A C T A P R O B A TE X I T U S A C T A P R O B A T

Studenci ze swoim dziekanem i doc. M. Ga³d¹ w Hucie Porêby.
Fot. J. Malak



Nr 9(105)–WRZESIEÑ 2002 23

Warszawy. Pomiar prawie idealnie
zgodzi³ siê (w zakresie pomierzonych
szczegó³ów) z tym, co figuruje na ofi-
cjalnej mapie (analogowej) Rzeszowa.
Wypada jednak nadmieniæ, ¿e w stu-
denckiej rywalizacji palmê pierwszeñ-
stwa nale¿y przyznaæ komu innemu.
Otó¿ w maju br. dwaj dyplomanci z Ka-
tedry Mostów: Jacek Miku³a i Krzy-
sztof Mokrzycki samodzielnie
wykonali pomiar i opracowali te¿ w sy-
stemie C-GEO mapê numeryczn¹ do
swojego projektu mostu przez rzekê
Wis³ok w miejscowoœci Budy £añcuc-
kie, przewidzianego na potrzeby jedne-
go ze zjazdów z przysz³ej autostrady
A-4. Efekty ich pracy przedstawia siê
na dwóch kolejnych wydrukach (str.
27), przy czym drugi z nich jest mode-
lem numerycznym z wyraŸnym kory-
tem Wis³oka i nasypami pod przyczó³ki
starego mostu. Przedstawiony rezultat
ich pracy jest wrêcz rewelacyjny, je¿eli

weŸmiemy pod uwagê, i¿ cztery lata
wczeœniej na æwiczeniach terenowych
z geodezji systemów map numerycz-
nych nie æwiczyli. Opracowana w sy-
stemie C-GEO mapa mo¿e byæ eks-
portowana m.in. do systemów AutoCad
DXF i Mikrostation, a tak¿e mo¿e im-
portowaæ dane z tych systemów.
Oprócz tego w systemie C-GEO znaj-
duje siê pakiet obliczeñ matematyczno-
-geodezyjnych, który studenci wy-
korzystali, obliczaj¹c: niwelacjê geo-
metryczn¹ techniczn¹ (wyznaczanie
rzêdnych reperów roboczych na pla-
cach budów, realizacja zaprojektowa-
nych rzêdnych, niwelacja profili te-
renu); niwelacjê geometryczn¹ precy-
zyjn¹ (badanie osiadañ i odkszta³ceñ
obiektów budowlanych zagro¿onych
potencjaln¹ katastrof¹ budowlan¹);
wciêcia przestrzenne (badanie osiadañ
i odkszta³ceñ, ocena zrealizowanych
p³aszczyzn, np. elewacji); dane do wy-

tyczenia zaprojektowanych tras i o-
biektów budowlanych; osnowê geode-
zyjn¹ metod¹ najmniejszych kwadra-
tów, czym wyprzedzili wiêkszoœæ
geodetów z uprawnieniami. Metodê
przewiduje dopiero nowa instrukcja
geoezyjna, która wkrótce ma byæ wpro-
wadzona do stosowania.

Eksperyment siê uda³, wiêc koñ-
cz¹c, wyra¿am nadziejê, ¿e w Zak³a-
dzie Geodezji standardem stanie siê
mapa numeryczna z pe³nymi jej mo¿li-
woœciami, jak np. z mo¿liwoœci¹ pro-
jektowania. Studenci bêd¹ za.
Udowodnili, ¿e mog¹ tworzyæ mapy
numeryczne. Bardzo wielu z nich za-
aprobowa³o pomys³ utworzenia na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska nowego ko³a naukowego
pod robocz¹ jak na razie nazw¹ Ko³o
Naukowe SON MA&PRO (systemy
opracowañ numerycznych map i proje-
któw).

Jerzy Gajdek

Z koñcem wakacji grupa przedsta-
wicieli Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu uczestniczy³a w obozie
naukowym zorganizowanym przez In-
terdyscyplinarne Ko³o Naukowe Stu-
dentów Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Obóz
odby³ siê w dn. 23.08-1.09.2002 r. nad
malowniczym jeziorem Du¿e We³mino
w miejscowoœci Zdroisko, po³o¿onej
w odleg³oœci 20 km od stolicy woje-
wództwa lubuskiego.

Kilkudniowe spotkanie studentów
przybra³o postaæ forum dyskusyjnego,
podczas którego poruszono wiele inte-
resuj¹cych tematów. Jednak motywem
przewodnim tegorocznego spotkania
by³a komunikacja spo³eczna (w tym
równie¿ w biznesie). Uczestnicy obozu
wys³uchali wyk³adów poœwiêconych
ró¿nym aspektom komunikowania siê
(m.in.: komunikacja niewerbalna, prze-
mawianie publiczne, podœwiadome
procesy myœlowe) oraz brali udzia³
w æwiczeniach praktycznych. Nadzór

merytoryczny sprawowali opiekuno-
wie kó³: mgr Piotr Klatta, mgr Tomasz
Marcinkowski (Instytut Zarz¹dzania
i Finansów PWSZ w Gorzowie Wlkp.)
oraz mgr Marcin Gêbarowski (Katedra
Marketingu, Politechnika Rzeszo-
wska). Ka¿dy z uczestników zajêæ
otrzyma³ kilkudziesiêciostronicowy
"Przewodnik do æwiczeñ z komunikacji
spo³ecznej". W najbli¿szym czasie or-
ganizatorzy obozu przeœl¹ studentom
zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu z za-
kresu komunikacji spo³ecznej.

Niezale¿nie od g³ównego tematu,
ka¿da z osób przebywaj¹cych w Zdroi-
sku wyg³osi³a przygotowany przez sie-
bie referat. Stanowi³ on podstawê do
dalszych dyskusji. Przedstawiciele na-
szej uczelni podczas swoich wyst¹pieñ
poruszyli problemy dotycz¹ce komuni-
kacji marketingowej oraz Internetu. Za-
prezentowano nastêpuj¹ce referaty:
� Urszula Engel (III ZD) - Psychologi-

czne podstawy kszta³towania postaw
konsumenckich w Internecie,

� Iwona Fal (III ZD) - Merchandising
jako forma wspierania sprzeda¿y,

� Joanna Kafara (III ZD) - Jêzyk barw
w komunikacji marketingowej,

� Marcin Kandefer (IV ZD) - Sytuacja
rynku B2C w Polsce,

� mgr Marcin Gêbarowski - eGovern-
ment - polska administracja publicz-
na w sieci Internet.
Czêœci naukowej towarzyszy³ boga-

ty program pozwalaj¹cy poznaæ walory
turystyczno-krajoznawcze wojewódz-
twa lubuskiego. Uczestnicy obozu
zwiedzili browar w Witnicy oraz znaj-
duj¹cy siê w tym mieœcie Park Drogo-
wskazów i S³upów Milowych. Ponadto
tego samego dnia studenci mieli mo¿li-
woœæ zobaczenia starego m³yna
z 1826 r. znajduj¹cego siê w Bogdañcu.
Obecnie stanowi on Muzeum Kultury
i Techniki Wiejskiej z ciekaw¹ kolekcj¹
m³ynków. Drugim obiektem muzeal-
nym, który znalaz³ siê w planie obozo-
wych wycieczek, by³o Muzeum
w Gorzowie wpisane na listê zabytków

Kierunek Gorzów Wlkp.!Kierunek Gorzów Wlkp.!
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kultury. Mieœci siê ono w zabytkowej
secesyjnej willi otoczonej ogrodem
dendrologicznym.

Osoby bior¹ce udzia³ w obozie
mia³y równie¿ mo¿liwoœæ zwiedzenia
kilkukilometrowej podziemnej trasy tu-
rystycznej wchodz¹cej w sk³ad Miê-
dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
(MRU). Ten potê¿ny system fortyfika-

cji (jeden z najwiêkszych na œwiecie),
rozci¹gaj¹cy siê na przestrzeni blisko
80 km, zosta³ zbudowany przez Niem-
ców w latach trzydziestych ubieg³ego
wieku. Sk³ada siê z kilkudziesiêciu ¿el-
betowych obiektów, wielu podziem-
nych korytarzy, magazynów, stacji ko-
lejowych oraz systemu kana³ów, œluz
i zapór wodnych. Jego zadaniem by³a
ochrona niemieckiej granicy po³o¿onej
bezpoœrednio w s¹siedztwie Berlina.
Od kilku lat MRU pe³ni rolê najwiê-
kszego w Europie rezerwatu faunisty-
cznego chroni¹cego wiele gatunków
nietoperzy (które mieliœmy okazjê zo-
baczyæ). W okresie jesienno-zimowym
w podziemnych fortyfikacjach przeby-
wa ich oko³o 30 tysiêcy.

Jeden z dni obozu w ca³oœci wy-
pe³ni³a ponad dwudziestokilometrowa
piesza wêdrówka szlakiem turystycz-

nym ze Zdroiska do Santoka. Celem
wycieczki by³o obejrzenie grodziska
pierœcieniowego z VIII-XIV w., stano-
wi¹cego element najpotê¿niejszej pol-
skiej twierdzy na linii Warty i Noteci.
Ze wzgórza, na którym znajduje siê for-
tyfikacja, rozci¹ga³ siê malowniczy wi-
dok po³¹czenia tych rzek. Podczas
pobytu na obozie naukowym znalaz³ siê

równie¿ czas na to, aby pop³ywaæ kaja-
kami na najwiêkszym w okolicy akwe-
nie - po³¹czonych jeziorach Lipie oraz
S³awa.

Uczestników obozu odwiedzi³ wójt
K³odawy wraz z pracownikami urzêdu
gminy odpowiedzialnymi za promocjê
tej miejscowoœci. Towarzyszy³ im wóz
stra¿acki, a na zakoñczenie spotkania
odby³a siê prezentacja wyposa¿enia
ochotniczej stra¿y po¿arnej.

Obóz w Zdroisku by³ znakomit¹
okazj¹ do zintegrowania siê przedsta-
wicieli Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Gorzowie Wlkp. oraz re-
prezentantów Politechniki Rzeszo-
wskiej. Oprócz wymiany doœwiadczeñ
naukowych dosz³o równie¿ do na-
wi¹zania nowych przyjaŸni. Nie by³
w stanie tego popsuæ nawet wynik me-
czu siatkówki rozegrany na zakoñcze-

nie obozu. Przedstawiciele naszej ucze-
lni wygrali sportow¹ konfrontacjê wy-
nikiem 3:2 (24-26, 25-18, 25-16, 18-25,
15-2). Mecz odby³ siê wed³ug okreœlo-
nych zasad. W ka¿dej dru¿ynie musia³
wystêpowaæ jeden magister, a spoœród
pozosta³ych zawodników przynajmniej
trzy osoby musia³y byæ studentkami.
O wzajemnej integracji najlepiej œwiad-
czy fakt wspólnego dopingowania dru-
¿yny ¿u¿lowej Stal Pergo Gorzów
podczas zawodów ligowych z Wybrze-
¿em Gdañsk oraz wspólne spêdzanie
czasu na najnowoczeœniejszej w Polsce
krytej p³ywalni "S³owianka".

Udzia³ w obozie naukowym by³
kontynuacj¹ wczeœniej nawi¹zanej
wspó³pracy pomiêdzy Studenckim
Ko³em Naukowym eM@rketingu
dzia³aj¹cym przy Katedrze Marketingu
a pracownikami PWSZ. Przypomnij-
my, ¿e ju¿ w maju br. grupa przedstawi-
cieli Politechniki Rzeszowskiej
przebywa³a w Gorzowie Wlkp., uczest-
nicz¹c w I Miêdzynarodowym Semina-
rium M³odych Pracowników Nauki
i Studentów "Europa bez granic - Pol-
ska a Unia Europejska" (GP, Nr 6-8,
2002, s. 16). Istniej¹ plany nawi¹zania
dalszej wspó³pracy. Pracownicy oraz
studenci lubuskiej uczelni zaintereso-
wani s¹ pokazami kilkuset reklam, któ-
re mia³y miejsce w ramach "Nocnego
Spotkania z Reklam¹". Odby³o siê ono
pod koniec maja br. w Klubie Studenc-
kim "Plus" (GP, Nr 6-8, 2002, s. 35-36).
Byæ mo¿e ju¿ w paŸdzierniku studenci
PWSZ bêd¹ mogli zobaczyæ tê unikaln¹
kolekcjê najciekawszych filmów rekla-
mowych. Cz³onkowie Studenckiego
Ko³a Naukowego eM@rketingu chc¹
równie¿ zaprosiæ przedstawicieli tej
uczelni do Rzeszowa na planowane
w listopadzie "II Nocne Spotkanie z Re-
klam¹". Przyjazd pracowników i stu-
dentów Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej po³¹czony by³by z cyklem
bilateralnych prelekcji tematycznych
dotycz¹cych komunikacji marketingo-
wej. Myœlimy o podjêciu dalszych
wspólnych prac, ale o tym z pewnoœci¹
poinformujemy na ³amach kolejnych
edycji "Gazety Politechniki".

Marcin Gêbarowski

Uczestnicy obozu podczas prezentacji referatów.
Fot. w³asna
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Wydzia³ Che-
miczny PRz zo-
sta³ uznany przez
ekspertów Unii

Europejskiej za "Centrum Doskona³oœci".
Jest to efekt zakwalifikowania siê do 5. Pro-
gramu Ramowego UE, którego celem jest in-
tegracja badañ naukowych w Unii i krajach
kandyduj¹cych - czytamy w GW w dniu 2 li-
pca 2002 r. Jednym z zadañ Centrum Dosko-
na³oœci bêdzie rozpowszechnianie wiedzy
o szeroko rozumianym postêpie technicznym
w dziedzinie technologii i in¿ynierii chemicz-
nej. Centrum organizowaæ bêdzie szkolenia,
konferencje i warsztaty tematyczne poœwiêcone
wybranym zagadnieniom chemii przemys³owej
z udzia³em wybitnych specjalistów krajowych
i zagranicznych.

Podobne informacje zamieœci³y tak¿e Super-
Nowoœci i "nowiny".

* * *
Basen (20 na 15 metrów) z wie¿¹ do sko-

ków ma powstaæ przy ul. Poznañskiej, na te-
renie miasteczka studenckiego Politechniki
Rzeszowskiej - poinformowa³a GW 23 lipca br.
Bêdzie jednym z elementów kompleksu,
w sk³ad którego wejdzie tak¿e pe³nowymia-
rowy, 25-metrowy basen z oœmioma torami,
mniejszy brodzik oraz zespó³ sal do pe³nej
odnowy biologicznej - czytamy w GW.
W przysz³oœci w sk³ad kompleksu wejd¹ tak¿e
hala sportowa oraz kryte korty tenisowe.

* * *
W dniu 19 sierpnia 2002 r. GW opublikowa³a

artyku³ pt. Student szuka kwatery dotycz¹cy
akcji "Pokój dla ¯aka" zorganizowanej po raz
kolejny przez Samorz¹d Studentów Politechni-
ki Rzeszowskiej. Celem akcji jest gromadzenie
ofert od osób chc¹cych wynaj¹æ pokój lub ca³e
mieszkanie, a nastêpnie przekazywanie ich za-
interesowanym studentom. Pomoc w znalezie-
niu lokum jest bezp³atna; z poœrednictwa mog¹
korzystaæ studenci wszystkich rzeszowskich
uczelni.

11 czerwca
2002 r. w SN uka-
za³a siê informacja
na temat II Mi-

strzostw Polski Szkó³ Wy¿szych w JeŸdziec-
twie, podczas których Politechnika Rzeszo-
wska zdoby³a pierwsze miejsce wœród politech-
nik i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
Uczelniê nasz¹ reprezentowali studenci: S³awo-
mir i Robert Uchwatowie (WZiM) oraz Dorota
Stasicka (WBMiL).

* * *
W dniu 15 lipca br. SN zamieœci³y informacjê

o kolejnym wielkim sukcesie S³awomira
Uchwata, który obroni³ tytu³ Mistrza Polski
M³odych JeŸdŸców. Trzeba zaznaczyæ, ¿e
przejazd S³awka Uchwata odbywa³ siê w cza-
sie ulewy, wiêc tym bardziej wynik uzyskany
przez niego œwiadczy o fantastycznej formie
tego zawodnika. Jest to wspania³y progno-
styk przed zbli¿aj¹cymi siê mistrzostwami
Europy - czytamy w SN.

* * *
20 czerwca br. SN zamieœci³y informacjê na

temat inicjatywy utworzenia Akademickiej Te-
lewizji Centrum. W Akademickiej Telewizji
Centrum nie zabraknie rozrywki, wieœci z ¿y-
cia studentów oraz programów edukacyj-
nych. (...) Na potrzeby telewizji czêœæ swoich
pomieszczeñ udostêpni³o Radio Centrum.
Podstawowy sprzêt zosta³ sfinansowany ze
œrodków uczelni oraz dziêki sponsorom - czy-
tamy w SN. Sygna³ bêdzie odbierany w syste-
mie kablowym przez wszystkich mieszkañców
miasteczka akademickiego PRz przez kilka go-
dzin w paœmie wieczornym.

* * *
W dniu 5 lipca 2002 r. zainaugurowa³o swoj¹

dzia³alnoœæ Centrum Kultury Studenckiej, które
powsta³o przy al. Powstañców Warszawy. Naj-
wiêksz¹ jego atrakcj¹ jest pierwsze na Podkar-
paciu kino wielosalowe, które pomieœciæ mo¿e
jednoczeœnie 1200 osób. Dwie sale wyposa¿o-
ne s¹ w sprzêt do t³umaczeñ symultanicz-
nych, co oznacza, ¿e odbywaæ siê w nich mog¹
wyk³ady, kongresy i spotkania t³umaczone
na 12 jêzyków. Niew¹tpliwie skorzysta na
tym lokalne œrodowisko naukowe, co by³o
podstawowym celem Politechniki Rzeszo-
wskiej, która zgodzi³a siê wydzier¿awiæ teren
pod CKS - czytamy w SN 2 lipca 2002 r.

Informacje na temat otwarcia CKS opubliko-
wa³a tak¿e Gazeta Wyborcza, Trybuna, "nowi-
ny" i Echo Rzeszowa.

* * *
W dniu 23 lipca br. SN zamieœci³y informacjê

na temat seminarium "Od zarz¹dzania wiedz¹
do e-learningu", które odby³o siê w dniu 17 lip-
ca br. na Politechnice Rzeszowskiej. Uczest-
nicz¹cy w seminarium mogli zobaczyæ inter-
aktywne kursy i szkolenia w systemie e-learnin-
gu, czyli nauce z wykorzystaniem komputera.
Zmniejszenie kosztów nauczania, poprawa
jakoœci zdobywanej wiedzy oraz uatrakcyj-
nienie czêsto nudnych wyk³adów to za³o¿enia
nowej metody nauczania - czytamy w SN.

* * *
Informacjê na temat planowanego basenu za-

mieœci³y SN w dniu 25 lipca br. Czytamy
w nich: to nie przypadek sprawi³, ¿e pieni¹dze
na budowê tej klasy basenu otrzyma Rzeszów.
To w³aœnie tutaj mieszkaj¹ i trenuj¹ najlepsi za-
wodnicy w skokach do wody. Polska Konfede-
racja Sportu uzna³a rzeszowski basen za jedn¹
z najpilniejszych inwestycji, priorytetowych
dla rozwoju sportu polskiego.

6 czerwca br.
w klubie studen-
ckim "Plus" po-

nad 100 wyró¿niaj¹cych siê studentów Polite-
chniki Rzeszowskiej otrzyma³o nagrody rekto-
ra. Nagrody otrzymali prymusi oraz osoby, któ-
re w obecnym roku akademickim wyró¿nia³y
siê w dziedzinie kultury i sportu - poinformowa³
DzP w dniu 7 czerwca 2002 r.

Opracowa³a: Iwona Œlêzak-G³adzik
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ROZTERKA
Gdy niski sêdzia
za sto³em usi¹dzie,
czy mo¿na doñ siê zwracaæ
per „wysoki s¹dzie”?

CHOROBA

„WYSOKOSCIOWA”
Niezdrowy
zawrót g³owy.

JAZDA FIGUROWA
Je¿d¿¹ figury
od do³u do góry,
im figura wiêksza,
tym jazda jest czêstsza.

ROSZADY STANOWISK
Karuzela
fotela.

WYNIK UBIEGANIA
Ubiega³ siê
o podwy¿kê,
no i dosta³
zadyszkê.

DZIELENIE
Po³owa dla dyrekcji,
reszta kierownikom,
a to co zosta³o,
damy robotnikom.

,
/

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca
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Projekt samolotu PZL-104 "Wilga" przeznaczonego dla
aeroklubów (do holowania szybowców i szkolenia skoczków
spadochronowych) opracowa³ w WSK-Okêcie in¿. Ryszard
Or³owski. Prototyp, oznaczony póŸniej "Wilga 1", wyposa-
¿ony w silnik WN-6RB o mocy 195 KM, oblata³ 24 kwietnia
1962 r. Mieczys³aw Mi³osz. Samolot nie by³ udany ze wzglê-
du na przekroczon¹ o 140 kg masê w³asn¹ w stosunku do pro-
jektowanej. Samolot zosta³ wiêc zaprojektowany od nowa
przez in¿. Andrzeja Frydrychewicza i in¿. Bronis³awa ¯ura-
kowskiego. Z "Wilgi 1" wykorzystano tylko czêœæ konstruk-
cji skrzyd³a i usterzenia poziomego. Nowy samolot otrzyma³
oznaczenie "Wilga 2". Prototyp oblata³ 1 sierpnia 1963 r.
M. Mi³osz. Wady silnika WN-6 (k³opoty z uk³adem ch³o-
dz¹cym) wymusi³y zastosowanie w samolocie silnika gwiaz-
dowego AI-14R. Prototyp wyposa¿ony w ten silnik wykona³
swój pierwszy lot pod koniec 1965 r. Zbudowano seriê 25 eg-
zemplarzy tej wersji (oznaczonej "Wilga 3"). Nastêpnie sa-
molot zmodyfikowano, wyposa¿aj¹c go w szersze i ma-
sywniejsze podwozie. Now¹ odmianê oznaczono PZL-104
"Wilga 35", jej pierwszy egzemplarz oblatano w po³owie
1967 r.

Pozosta³e wersje i odmiany:
� PZL-104 "Wilga 32" - odmiana "Wilgi 35" z silnikiem

Continental, budowana na licencji w Indonezji, zbudowa-
no 20 egzemplarzy pod oznaczeniem "Gelatic", czêœæ
w wersji rolniczej, jedna otrzyma³a urz¹dzenie do
wywo³ywania deszczu.

� PZL-104 "Wilga 35A" - wersja aeroklubowa, przystoso-
wana do holowania szybowców i skoków spadochrono-
wych.

� PZL-104 "Wilga 35H" - wersja p³ywakowa z 1979 r.,
dwumiejscowa.

� PZL-104 "Wilga 35P" - wersja dyspozycyjna z 1968 r., od
"Wilgi 35A" ró¿ni siê tylko brakiem zaczepu holownicze-
go, zabiera 3 pasa¿erów. Samoloty te by³y wykorzysty-
wane przez lotnictwo wojskowe jako ³¹cznikowe.

� PZL-104 "Wilga 35R" - wersja rolnicza z 1978 r., zabiera
300 kg œrodków chemicznych.

� PZL-104 "Wilga 35S" - wersja sanitarna z 1968 r., wyko-
rzystywana przez polskie lotnictwo wojskowe.

� PZL-104 "Wilga 40" - zmodyfikowana "Wilga 35"
z 1969 r., nie wesz³a do produkcji seryjnej.

� PZL-104 "Wilga 80" - wersja z 1979 r. dostosowana do
przepisów amerykañskich (FAR). Wyposa¿ona w 9-cy-

lindrowy silnik gwiazdowy PZL AI-14RA o mocy
194 kW (260 KM).

� PZL-104 "Wilga 80/400" - wersja p³ywakowa z 1982 r.,
przeznaczona dla Kanady. Wyposa¿ona w 9-cylindrowy
silnik gwiazdowy PZL AI-14RD o mocy 206 kW
(280 KM).

� PZL-104 "Wilga 88" - unowoczeœniona wersja PZL-104.
Prace rozpoczêto w 1983 r., lecz prototyp powsta³ dopiero
w 1987 r. Wtedy te¿ oznaczenie zmieniono na PZL-105
"Flaming".

� PZL-104M "Wilga 2000" - produkcjê tej wersji urucho-
miono w 1998 r. na zamówienie Stra¿y Granicznej, u¿y-
wana jest równie¿ przez aerokluby. Powsta³a po przerwa-
niu prac nad samolotem PZL-105 "Flaming" w po³owie
lat 90.

� PZL-104M "Wilga C" - wersja samolotu "Wilga 2" z sil-
nikiem Continental 0-470 z 1963 r. Na podstawie licencji
20 egzemplarzy samolotu zbudowano w Indonezji now¹
pod nazw¹ "Gelatic".
£¹cznie zbudowano oko³o 850 egzemplarzy samolotu

PZL-104 "Wilga". Jest on najliczniej produkowanym samo-
lotem polskiej konstrukcji. U¿ywany by³ równie¿ w Austrii,
Czechos³owacji, Bu³garii, Egipcie, Hiszpanii, Indonezji,
NRD, RFN, Rumunii, Szwajcarii, Wenezueli, Wielkiej Bry-
tanii, USA, ZSRR i na Wêgrzech. Polscy piloci zdobywali na
nim liczne medale na miêdzynarodowych zawodach lotni-
czych.

Konstrukcja: metalowa, jednosilnikowy górnop³at wol-
nonoœny, podwozie klasyczne dwuko³owe sta³e. Silnik gwia-
zdowy PZL-AI-14R o mocy 191 kW (260 KM).

Dane techniczne:
� Rozpiêtoœæ - 11,14 m
� D³ugoœæ - 8,1 m
� Wysokoœæ - 2,94 m
� Powierzchnia noœna - 15,5 m2

� Masa w³asna - 900 kg
� Masa ca³kowita - 1300 kg
� Prêdkoœæ maksymalna - 210 km/h
� Pu³ap - 4000 m
� Zasiêg - 680 km

Jêdrzej Kaca

nasze samoloty

PZL-104 "Wilga"
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Mapa numeryczna
 budynku "S"
i jego otoczenia.
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na str. 22.

Mapa numeryczna
 fragmentu rzeki Wis³ok 
w Budach £añcuckich.

Model numeryczny
z powy¿szej mapy.
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 Zdzis³aw Nowak

Wyró¿nieni sportowcy i dzia³acze AZS.

Fragment meczu. Siatkarka M. Maœlach odbiera nagrodê z r¹k 
rektora PRz  prof.  T.  Markowskiego. Poœrodku 
mgr Joanna Filip z Dzia³u Nauczania.

Ta cykliczna impreza jest doskona³¹ okazj¹ do podsumowania ca³orocznej dzia³al-
noœci sportowej i organizacyjnej oraz wrêczenia nagród i pami¹tkowych upominków 
wyró¿niaj¹cym siê sportowcom, a tak¿e dzia³aczom KU AZS. W dniu 12 czerwca 2002 r. 
17 osób wyró¿nionych zosta³o nagrod¹ rektora PRz. W czêœci sportowej dziewczêta AZS 
tradycyjnie "potyka³y siê" z kadr¹ naukow¹ w siatkówce i koszykówce. A po zakoñczeniu 
sportowych zmagañ wszyscy spotkali siê przy ognisku pod jab³onk¹. Studenci sportowcy 
koñcz¹cy studia otrzymali z r¹k prezesa KU AZS Grzegorza Sowy pami¹tkowe puchary-
statuetki za godne reprezentowanie barw AZS. Gratulacje wyró¿nionym z³o¿yli JM 
Rektor prof. Tadeusz Markowski i prorektor ds. nauczania Jerzy Potencki. Spotkanie przy 
piwie przeci¹gnê³o siê do póŸnych godzin wieczornych.

Autorzy tekstów:

dr in¿. Tadeusz Balawender
Katedra Przeróbki Plastycznej

dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Energoelektroniki

i Elektroenergetyki

dr Krystyna Ch³êdowska
Katedra Fizyki

mgr in¿. Jerzy Gajdek
Zak³ad Geodezji

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu

mgr Pawe³ Hydzik
Zak³ad Metod Iloœciowych w Ekonomii

mgr in¿. Jêdrzej Kaca
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz

dr in¿. Jadwiga Kaleta
Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód

Anatol Kokoszka
emerytowany instruktor-pilot

Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr in¿. Dorota Stadnicka
Katedra Technologii Maszyn 

i Organizacji Produkcji

prof. dr hab. Jan Stankiewicz, prof. zw.
Katedra Matematyki

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora
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Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej
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Katedra Matematyki
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