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OKL przed wielk¹ szans¹
vide str. 3.

Uroczystoœæ w Sali Senatu. Od lewej: H. Wolicki, 
prof. A. Sobkowiak, Z. Cholewiñski, B. Rzoñca.

Historiê i dorobek OKL-u przedstawi³ prof. M. Orkisz. Poœrodku
 kanclerz J. Bury, z prawej z-ca kanclerza ds. technicznych J. Hess. 

Lampa £ukasiewicza dla marsza³ka Z. Cholewiñskiego.Wa¿ny moment podpisania umowy o sprzeda¿y gruntów.
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“Tampico” na p³ycie lotniska. W tle siedziba OKL-u. Przed hangarem OKL-u.
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Kolejna inwestycja
w prespektywie

Na mocy aktu notarialnego, podpi-
sanego 19 maja 2009 r. przez marsza³ka
województwa podkarpackiego Zyg-
munta Cholewiñskiego i rektora naszej
uczelni prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Sob-
kowiaka, Politechnika Rzeszowska
sta³a siê w³aœcicielem 38 hektarów
gruntów przylegaj¹cych do terenu
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz
w Jasionce. Teren, wyceniony na ponad
12 mln z³, sprzedany zosta³ Politechni-
ce przez Zarz¹d Województwa Podkar-
packiego z 99% bonifikat¹, za sym-
boliczn¹ kwotê ok. 146 tys. z³. Uroczy-
stoœci podpisania aktu towarzyszyli
ponadto: wicemarsza³ek województwa
Bogdan Rzoñca, wiceprezydent Rze-
szowa Henryk Wolicki, w³adze uczelni
i OKL-u, przedstawiciele mediów.

"Otrzymanie tego terenu pozwoli
nam na realizacjê projektu pt. Rozbudo-
wa i doposa¿enie Oœrodka Kszta³cenia
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
z Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej 2007-2013. Projekt ten
pozwoli na wybudowanie betonowego
pasa startowego d³ugoœci ok. 900 m,
szerokiego na 30 m, a tak¿e kontenero-
wej stacji paliw, budowê drogi ko³owa-
nia, hangaru, zakup nowych samo-
lotów, budynku na symulatory lotów.
Jesteœmy bardzo wdziêczni za ten akt
dobrej woli Zarz¹du, gdy¿ to pozwala
na rozwój Oœrodka Kszta³cenia Lotni-
czego, a tym samym rozwój Politechni-
ki Rzeszowskiej" - powiedzia³ JM
Rektor prof. Andrzej Sobkowiak,
otwieraj¹c uroczystoœæ podpisania aktu
w Sali Senatu PRz.

Poprzedzaj¹c wa¿ny moment z³o¿e-
nia podpisów, prof. dr hab. in¿. Marek
Orkisz - prorektor ds. rozwoju, przypo-
mnia³ historiê dzia³alnoœci Oœrodka
i przedstawi³ jego stan obecny: "Oœro-

dek Kszta³cenia Lotniczego zlokalizo-
wany jest na 4 dzia³kach, bêd¹cych
w³asnoœci¹ Politechniki Rzeszowskiej,
o powierzchni ca³kowitej ok. 11 ha.
Pole wzlotów o powierzchni 32 ha znaj-
duje siê na dzia³kach u¿yczonych. Spe-
cjalistyczn¹ bazê Oœrodka stanowi¹
obecnie tematyczne sale wyk³adowe,
symulator lotu ALSIM-200MCC
z trzema typami samolotów w bazie,
w tym samolot z napêdem turbinowym,
biblioteka specjalistyczna zawieraj¹ca
polskie i zagraniczne wydawnictwa,
podrêczniki i skrypty oraz Sala Trady-
cji. W s¹siedztwie znajduje siê Dom
Studencki "Aviata" i nowoczesny kom-
pleks konferencyjno-gastronomiczny
"Terminal", oddany do u¿ytku w stycz-
niu 2007 r. OKL korzysta z trawiastego
pasa startowego (EPRJ) o d³ugoœci 825
m i pola wzlotów o powierzchni 32 ha,
trudnego i kosztownego w utrzymaniu.
Niezbêdne jest przeprowadzanie regu-
larnego koszenia trawiastej nawierzch-
ni, wa³owanie i likwidacja kretowisk.
Ponadto nie jest oœwietlony pas starto-
wy, co uniemo¿liwia odbywanie noc-
nych lotów.

Oœrodek dysponuje hangarem o po-
wierzchni u¿ytkowej 1500 m2, pe³-
ni¹cym jednoczeœnie funkcje hangaru
postojowego oraz napraw i obs³ugi
sprzêtu lotniczego. W 2000 roku OKL
wzbogaci³ siê o budynek tzw. starego
Portu Lotniczego w Jasionce, który po
remoncie w 2004 r. sta³ siê wizytówk¹
nowoczesnego obiektu dydaktycznego
i szkoleniowego. W drugiej po³owie
2003 r. zakupiony zosta³ symulator lotu
firmy ALSIM, którego u¿ytkowanie
pozwoli³o na poszerzenie oferty szkole-
niowej i stworzenie nowej jakoœci
kszta³cenia studentów. Obecn¹ bazê sa-
molotow¹ stanowi¹: 5 samolotów Tam-

pico TB-9, 5 samolotów PZL-110 Koli-
ber, 3 samoloty PZL-20 Mewa oraz je-
den samolot PA-28 Arrow. W wiêk-
szoœci s¹ one przestarza³e i niezbêdne
staje siê zastêpowanie ich nowymi sa-
molotami. W dniu 28 lutego 2006 r.
OKL zosta³ wpisany do Rejestru Insty-
tucji Szkoleniowych prowadzonego
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Rze-
szowie. W 2007 roku OKL uzyska³ cer-
tyfikat na szkolenie mechaników lot-
niczych, posiada równie¿ prawo do wy-
konywania obs³ugi technicznej sprzêtu
lotniczego. Certyfikowanie OKL-u wg
przepisów PART-147 pozwoli³o na uz-
nanie tej dzia³alnoœci w krajach cz³on-
kowskich EASA (Europejskiej Agencji
Bezpieczeñstwa Lotniczego).

Za zgod¹ Urzêdu Lotnictwa Cywil-
nego, Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego
PRz prowadzi kursy i szkolenia do uzy-
skania licencji i uprawnieñ:
8 pilota samolotowego turystycznego

PPL(A),
8 pilota samolotowego zawodowego

CPL(A),
8 pilota samolotowego liniowego

ATPL(A),
8 informatora s³u¿by informacji po-

wietrznej FISL,
8 instruktora pilota¿u FI(A), IRI(A),

CRI(SP), MCCI(A),
8wykonywania lotów wg wskazañ

przyrz¹dów IR(A),
8mechanika lotniczego obs³ugi,
a tak¿e:
8wspó³pracy w za³odze wieloosobo-

wej MCC(A),
8 lotów na typ/klasê samolotów jedno-

i wielosilnikowych t³okowych
SEP(L), MEP(L),

8 szkolenie w lotach nocnych VFR,
8 szkolenie pomostowe do konwersji

licencji z krajowych na europejskie,
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8 szkolenie w lotach VFR w przestrze-
ni kontrolowanej.
Do dnia dzisiejszego specjalnoœæ pi-

lota¿u w Politechnice Rzeszowskiej
ukoñczy³o ponad 460 osób. Wiêkszoœæ
naszych absolwentów pracuje w PLL
LOT, EuroLOT, WizzAir w charakte-
rze pilotów komunikacyjnych, pozo-
sta³e osoby pracuj¹ w polskich i zagra-
nicznych liniach lotniczych, lotnictwie
sanitarnym, us³ugowym oraz w oœrod-
kach szkolenia lotniczego.

Zadowolenia z podpisania aktu nie
ukrywa³ marsza³ek województwa pan
Zygmunt Cholewiñski, podkreœlaj¹c,
¿e "to nie znaczy, ¿e zarz¹d wojewódz-
twa chêtnie pozbywa siê tych terenów.
Zarz¹dowi województwa przyœwieca
szczytny cel stymulowania innowacyj-
noœci poprzez tego rodzaju inicjatywy.
Oœrodek pobudza bowiem region m.in.
poprzez jego po³o¿enie przy parku na-
ukowo-technologicznym i strefie eko-
nomicznej, gdzie powstanie wiele
nowych inwestycji. Politechnika i jej
Oœrodek s¹ niepodwa¿alnym zaple-
czem dla rozwijaj¹cego siê lotniska ko-
munikacyjnego w Jasionce. Z punktu
widzenia rozwoju regionalnego bardzo
wa¿ne jest lotnisko, ale nie mniej wa¿ne
jest bardzo dobrze wykszta³cone zaple-
cze kadrowe, jako ¿e wszystkie zlokali-
zowane tam bran¿e s¹ bran¿ami
wysokich technologii".

W imieniu studentów, w³adz Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

oraz za³ogi Oœrodka Kszta³cenia Lotni-
czego podziêkowanie z³o¿y³ dyrektor
Oœrodka dr in¿. pil. Jerzy Bakunowicz,
podkreœlaj¹c, ¿e wydarzenie to stanowi
preludium do dalszych dzia³añ i z pew-
noœci¹ pozwoli na podniesienie pozio-
mu szkolenia studentów, a tak¿e
kultury technicznej. W efekcie pozwoli
to na utrzymanie najwy¿szych standar-
dów œwiatowych.

Godne odnotowania w tej transakcji
jest bardzo du¿e zaanga¿owanie i po-

moc prof. PRz dr. hab. in¿. Jana Burka -
cz³onka Zarz¹du Województwa Pod-
karpackiego, które pozwoli³o m.in. do-
prowadziæ to przedsiêwziêcie do szczê-
œliwego fina³u.

Przedstawiona "fotografia" Oœrod-
ka pos³u¿y niew¹tpliwie do porównania
jego stanu po zakoñczeniu moderniza-
cji OKL-u w 2011 r. - umowa o finanso-
wanie inwestycji ma byæ podpisana
jeszcze w 2009 r.

Marta Olejnik

Kurtuazyjna wymiana umów.
Fot. M. Misiakiewicz

Mgr in¿. Mieczys³aw
Grad, asystent w Katedrze
Energoelektroniki i Elektroe-
nergetyki na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej elektrotechni-
ka, nadany przez Radê Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Infor-

matyki Politechniki Rzeszowskiej w dniu 8 maja 2009 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej: Analiza i badania wielokomórko-
wego impulsowego jednofazowego regulatora napiêcia
przemiennego. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr
hab. in¿. Stanis³aw Piróg, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozpra-
wy doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, Poli-
technika Rzeszowska i prof. dr hab. in¿. Marek Hartman,
Akademia Morska w Gdyni. Rada Wydzia³u wyró¿ni³a roz-
prawê doktorsk¹.

PERSONALIA

DOKTORATY
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Mgr in¿. Magdalena Za-
rêba, asystentka w Katedrze
Chemii Ogólnej i Elektroche-
mii na Wydziale Chemicznym,
uzyska³a stopieñ naukowy dok-
tora nauk chemicznych z zakre-
su dyscypliny naukowej tech-
nologia chemiczna, nadany
przez Radê Wydzia³u Che-
micznego Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 20 maja
2009 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Kompleksy wielordze-
niowe jonów metali przejœcio-

wych z ligandami zawieraj¹cymi mostek azaaromatyczny.
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. in¿. Sta-
nis³aw Wo³owiec, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci
rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Edward Sz³yk, Uniwersy-
tet Miko³aja Kopernika w Toruniu i dr hab. in¿. Jacek Lub-
czak, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska.

Mgr in¿. Pawe³ Dymora,
asystent w Zak³adzie Syste-
mów Rozproszonych na Wy-
dziale Elektrotechniki i In-
formatyki, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny
naukowej informatyka, nadany
przez Radê Wydzia³u In¿ynierii
Mechanicznej i Informatyki
Politechniki Czêstochowskiej
w dniu 28 maja 2009 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Topolo-
giczne i algorytmiczne mecha-

nizmy zwiêkszania niezawodnoœci systemów po³¹cze-
niowych. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab.
Sergiy Kryvyy, Politechnika Czêstochowska, Politechnika
Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. zw. dr
hab. in¿. Zdzis³aw Hippe, Wy¿sza Szko³a Informatyki
i Zarz¹dzania w Rzeszowie i prof. zw. dr hab. in¿. Leszek

Rutkowski, cz³. koresp. PAN,
Politechnika Czêstochowska.

Mgr in¿. Miros³aw Mazu-
rek, asystent w Zak³adzie Sy-
stemów Rozproszonych na
Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny
naukowej informatyka, nadany
przez Radê Wydzia³u In¿ynierii

Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czêstochowskiej
w dniu 28 maja 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: Metody
poprawy jakoœci komunikacji w systemach rozproszonych
i wysokoprzepustowych sieciach komputerowych. Promotor
w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Sergiy Kryvyy, Poli-
technika Czêstochowska, Politechnika Rzeszowska. Recen-
zenci rozprawy doktorskiej: dr hab. in¿. Henryk Piech,
Politechnika Czêstochowska i dr hab. Alexandr Provotar,
Uniwersytet Rzeszowski.

Mgr in¿. Bo¿ydar Zió³-
kowski, asystent w Katedrze
Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dza-
nia i Ekoinnowacyjnoœci na
Wydziale Zarz¹dzania i Mar-
ketingu, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk eko-
nomicznych z zakresu dyscyp-
liny naukowej nauki o za-
rz¹dzaniu, nadany przez Radê
Wydzia³u Nauk Ekonomicz-
nych Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc³awiu
w dniu 18 czerwca 2009 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej: Foresight jako narzêdzie tworze-
nia strategii ekoinnowacji na przyk³adzie województwa
podkarpackiego. Promotor w przewodzie doktorskim: prof.
dr hab. in¿. Leszek WoŸniak, Politechnika Rzeszowska. Re-
cenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Krystyna Moszko-
wicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu i prof. dr
hab. Andrzej Pomykalski, Politechnika £ódzka.

Mgr Ma³gorzata Polin-
ceusz, asystentka w Katedrze
Prawa i Administracji na Wy-
dziale Zarz¹dzania i Marketin-
gu, uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk prawnych z za-
kresu dyscypliny naukowej
prawo, nadany przez Radê
Wydzia³u Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu £ódzkiego
w dniu 19 czerwca 2009 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej: Po-
zycja prawna wojewody w sys-
temie organów administracji
publicznej. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr
hab. Kazimierz Rajchel, Politechnika Rzeszowska. Recen-
zenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. El¿bieta Ura, Uni-
wersytet Rzeszowski i prof. dr hab. Marek Górski,
Uniwersytet £ódzki.
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PROFESURY UCZELNIANE

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
n dr. hab. in¿. Ryszarda Filipa w Katedrze Materia³oznaw-

stwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na okres
5 lat z dniem 1 maja 2009 r.,

n dr. hab. in¿. Adama Marciñca w Katedrze Konstrukcji
Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na
czas nieokreœlony z dniem 1 lipca 2009 r.,

n dr. hab. in¿. Marka Gotfryda w Zak³adzie Systemów Elek-
tronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elek-
trotechniki i Informatyki na czas nieokreœlony z dniem
1 lipca 2009 r.

Bronis³aw Œwider

Ryszard Filip Adam Marciniec Marek Gotfryd

Z przyjemnoœci¹ informujmy na ³amach GP, ¿e zarz¹dzeniem nr 35/2009
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 27 maja 2009 r.

prof. dr hab. in¿. Marek ORKISZ
- prorektor ds. rozwoju w Politechnice Rzeszowskiej

zosta³ powo³any na cz³onka Zespo³u Badañ na rzecz Obronnoœci
i Bezpieczeñstwa. Obs³ugê prac Zespo³u sprawuje Departament Badañ

na rzecz Bezpieczeñstwa i Obronnoœci Pañstwa.

Do zadañ Zespo³u nale¿¹:
1) rekomendowanie ministrowi nauki i szkolnictwa wy¿szego, na podstawie otrzymanych recenzji, wniosków w spra-

wach finansowania projektów badawczych oraz dofinansowywania projektów celowych;
2) przedstawianie ministrowi wniosków w sprawach przyznawania œrodków na finansowanie dzia³alnoœci statutowej,

badañ w³asnych szkó³ wy¿szych, inwestycji s³u¿¹cych potrzebom badañ naukowych lub prac rozwojowych, dzia³alnoœci
wspomagaj¹cej badania oraz innych przedsiêwziêæ realizowanych na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa;

3) ocenianie realizacji i wyników dzia³alnoœci objêtej wnioskami, o których mowa w pkt 1. i 2.;
4) ocenianie stanu badañ naukowych i prac rozwojowych oraz potrzeb w dziedzinach nauki i techniki dotycz¹cych ob-

ronnoœci i bezpieczeñstwa oraz poziomu naukowego jednostek naukowych objêtych zakresem dzia³ania Zespo³u;
5) przedstawianie ministrowi opinii, ocen, analiz oraz propozycji dotycz¹cych rozwoju badañ naukowych z zakresu ob-

ronnoœci i bezpieczeñstwa.
Profesor Marek Orkisz tê wa¿n¹ funkcjê pe³ni od 2005 r., obecnie trzeci¹ kadencjê.

Marta Olejnik
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W dniu 23 kwietnia 2009 r. odby³o
siê posiedzenie Senatu Politechniki
Rzeszowskiej. Obradom przewodni-
czy³ JM Rektor prof. dr hab. in¿. An-
drzej Sobkowiak, rozpoczynaj¹c od
wrêczenia nominacji profesorskich:
= prof. dr. hab. in¿. Januszowi To-

maszkowi (WBiIŒ) na stanowisko
profesora zwyczajnego,

= prof. dr. hab. in¿. Mykhaylowi Do-
rozhovetsowi (WEiI) na stanowisko
profesora zwyczajnego,

= dr. hab. in¿. Zbigniewowi Œwidrowi
(WEiI) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokre-
œlony,

= dr. hab. in¿. Bogdanowi Kwolkowi
(WEiI) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat,

= prof. dr. hab. Alexandrowi Linkovo-
wi (WMiFS) na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego na czas nie-
okreœlony.
Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹

opiniê w sprawie wniosku o mianowa-
nie dr. hab. in¿. Ryszarda Filipa na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego
w Politechnice Rzeszowskiej na okres
5 lat.

Ponadto Senat przyj¹³:
= uchwa³ê nr 13/2009 w sprawie za-

twierdzenia sprawozdania finanso-
wego Politechniki Rzeszowskiej za
2008 r.,

= uchwa³ê nr 14/2009 w sprawie po-
dzia³u dotacji bud¿etowej, zasad
i wskaŸników dotycz¹cych opraco-
wania planów rzeczowo-finanso-
wych na 2009 r.,

= uchwa³ê nr 15/2009 w sprawie przy-
jêcia planu rzeczowo-finansowego
uczelni na 2009 r.,

= uchwa³ê nr 16/2009 w sprawie przy-
jêcia planu rzeczowo-finansowego
inwestycji budowlanych i zakupo-
wych na 2009 r.,

= uchwa³ê nr 17/2009 w sprawie wy-
ra¿enia zgody na zbycie na cele pub-
liczne przez Politechnikê Rze-
szowsk¹ nieruchomoœci zabudowa-
nej ulic¹ Emilii Plater wraz z chod-

nikami i infrastruktur¹ techniczn¹,
bêd¹cej w³asnoœci¹ uczelni i ozna-
czonej w za³¹czniku nr 1 do niniej-
szej uchwa³y jako czêœæ dzia³ki nr
ew. 1775/44, obrêb 207 w Rzeszo-
wie o powierzchni 23 ha 98 a 57 m2,
wpisanej do Ksiêgi Wieczystej
RZ1Z/00072509,

= uchwa³ê nr 18/2009 w sprawie
wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora zwyczajnego prof. dr.
hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka -
rektora Politechniki Rzeszowskiej.
W dalszej kolejnoœci prorektor ds.

rozwoju prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz
przedstawi³ strategiê rozwoju Politech-
niki Rzeszowskiej na lata 2010-2020,
zawieraj¹c¹ zbiór priorytetowych za-
dañ dla uczelni.

* * *
W dniu 28 maja br. odby³o siê kolej-

ne posiedzenie Senatu PRz. Otwarcia
obrad dokona³ JM Rektor prof. dr hab.
in¿. Andrzej Sobkowiak, informuj¹c
zebranych o zakupieniu przez Politech-
nikê Rzeszowsk¹ (od w³adz sa-
morz¹dowych województwa podkar-
packiego) 38 ha terenu przylegaj¹cego
do Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego
w Jasionce, z przeznaczeniem na roz-
budowê OKL-u. Rektor przypomnia³,
¿e starania o uzyskanie wymienionego
obszaru ziemi rozpoczête zosta³y przez
w³adze uczelni w poprzednich kaden-
cjach i z³o¿y³ podziêkowania dla prof.
dr. hab. in¿. Tadeusza Markowskiego,
prof. dr. hab. in¿. Leonarda Ziemiañ-
skiego oraz mgr. in¿. Wac³awa Gaw³a.
Ponadto prof. A. Sobkowiak wrêczy³
nominacjê dr. hab. in¿. Ryszardowi Fi-
lipowi (WBMiL) na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego na okres 5 lat.

Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹
opiniê w sprawie wniosków o miano-
wanie:
= dr hab. in¿. Doroty Antos (WCh) na

stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreœlony,

= dr. hab. in¿. Ireneusza Opaliñskiego
(WCh) na stanowisko profesora

nadzwyczajnego na czas nieokre-
œlony.
W dalszej kolejnoœci Senat przyj¹³

uchwa³y:
= nr 19/2009 w sprawie warunków

i trybu rekrutacji na studia pierwsze-
go i drugiego stopnia oraz form stu-
diów na poszczególnych kierunkach
studiów w roku akademickim
2010/2011,

= nr 20/2009 w sprawie warunków
i trybu rekrutacji na studia doktoran-
ckie na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa w roku akademickim
2010/2011,

= nr 21/2009 w sprawie zmiany
uchwa³y nr 10/2008 Senatu PRz
z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie
szczegó³owych zasad przyjmowa-
nia na studia w Politechnice Rze-
szowskiej laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego w la-
tach akademickich od 2009/2010
do 2012/2013,

= nr 22/2009 w sprawie ustalenia pla-
nowanej liczby przyjêæ studentów
na I rok studiów w roku akademic-
kim 2009/2010,

= nr 23/2009 w sprawie zasad ustala-
nia w roku akademickim 2009/2010
zakresu obowi¹zków nauczycieli
akademickich, w tym rodzajów za-
jêæ dydaktycznych objêtych zakre-
sem tych obowi¹zków, wymiaru za-
dañ dydaktycznych dla poszczegól-
nych stanowisk, zasad obliczania
godzin dydaktycznych oraz w spra-
wie zasad i trybu powierzania zajêæ
dydaktycznych w wymiarze prze-
kraczaj¹cym liczbê godzin ponad-
wymiarowych okreœlon¹ w ustawie,

= nr 24/2009 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 24/2008
z dnia 19 czerwca 2008 r. w ramach
planu rzeczowo-finansowego PRz
na lata 2007-2013, dotycz¹cego in-
westycji realizowanej w ramach
Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, pt. "Laborato-
rium Innowacyjnych Technologii

Z  OBRAD  SENATU
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Bezubytkowych Politechniki Rze-
szowskiej",

= nr 25/2009 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na lata od 2009 do 2011 inwesty-
cji realizowanej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej na lata 2007-2013, pn.
"Rozbudowa infrastruktury nauko-
wo-badawczej Politechniki Rze-
szowskiej",

= nr 26/2009 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na lata 2009-2011 inwestycji rea-
lizowanej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego, pn. "Bu-
dowa i modernizacja bazy dydak-
tycznej PRz",

= nr 27/2009 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu Politechniki Rze-
szowskiej nr 7/2007 z dnia 18 stycz-
nia 2007 r. w ramach planu rzeczo-
wo-finansowego Politechniki Rze-
szowskiej na lata 2007-2013, do-
tycz¹cego inwestycji wspó³finanso-
wanej ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego 2007-2013, pt. "Budo-
wa, rozbudowa i modernizacja bazy
naukowo-badawczej Politechniki
Rzeszowskiej",

= nr 28/2009 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 32/2008
z dnia 25 wrzeœnia 2008 r. w ramach
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na lata od 2009 do 2011 w zakre-
sie inwestycji pn. "Likwidacja za-
gro¿eñ ¿ycia i zdrowia studentów
oraz pracowników Politechniki
Rzeszowskiej - budowa uczelnia-
nych dróg po¿arowo-dojazdowych
wraz z placami manewrowo-posto-
jowymi i chodnikami",

= nr 29/2009 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na rok 2010 inwestycji pn. "Lik-
widacja barier architektonicznych
dla osób niepe³nosprawnych w o-
biektach Politechniki Rzeszow-
skiej",

= nr 30/2009 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na lata 2009-2012 inwestycji pn.

"Dom studencki Politechniki Rze-
szowskiej",

= nr 31/2009 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 26/2008
z dnia 19 czerwca 2008 r. w ramach
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na lata od 2010 do 2012 w zakre-
sie inwestycji pn. "Akademicka
Kryta P³ywalnia. Centrum Dydak-
tyczno-Sportowe PRz - etap II".
Przeprowadzono tak¿e g³osowania

tajne, w wyniku których Senat wyró¿ni³
medalem "Zas³u¿onym dla Politechniki
Rzeszowskiej" nastêpuj¹ce osoby:
o pracownicy Politechniki Rzeszow-

skiej:
= dr hab. in¿. Aleksander Koz³ow-

ski, prof. PRz (WBiIŒ),
= dr hab. in¿. arch. Adam Rybka,

prof. PRz (WBiIŒ),
= dr Anna ¯mihorska-Gotfryd

(WCh),
o osoby spoza Politechniki Rzeszow-

skiej:
= mgr Krzysztof Kiszczak, Insty-

tut Fizyki UMCS w Lublinie,
= prof. dr hab. in¿. Janusz Kowal,

AGH w Krakowie.
* * *

Ostatniemu przed wakacjami posie-
dzeniu Senatu PRz przewodniczy³
25 czerwca br. JM Rektor prof. An-
drzej Sobkowiak, rozpoczynaj¹c od
wrêczenia nominacji:
= dr hab. Barbarze Lulek (WMiFS) na

stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreœlony,

= dr hab. in¿. Dorocie Antos (WCh) na
stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreœlony,

= dr. hab. in¿. Ireneuszowi Opaliñ-
skiemu (WCh) na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego na czas nie-
okreœlony.
Ponadto rektor z³o¿y³ podziêkowa-

nia za 35-letni¹ pracê na rzecz Politech-
niki Rzeszowskiej na rêce zastêpcy
kanclerza ds. osobowych mgr Janiny
Koz³owskiej-Buczek.

Rektor podziêkowa³ tak¿e dr. hab.
in¿. Janowi Burkowi, prof. PRz za za-
anga¿owanie i pomoc w skutecznym
podpisaniu notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci w Jasionce na potrzeby
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz.
Poinformowa³ tak¿e o podpisaniu umo-

wy o dofinansowanie projektu w ra-
mach dzia³ania 1.3 PO Rozwój Polski
Wschodniej na lata 2007-2013, pt.
"Rozbudowa infrastruktury naukowo-
-badawczej Politechniki Rzeszow-
skiej" na znacz¹c¹ kwotê ponad
70 mln z³.

W dalszej kolejnoœci Senat wyrazi³
pozytywn¹ opiniê w sprawie wniosku
o mianowanie dr. hab. in¿. Adama Mar-
ciñca na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na czas nieokreœlony.

Nastêpnie Senat przyj¹³:
= uchwa³ê nr 32/2009 w sprawie Re-

gulaminu przyznawania nagród
rektora dla nauczycieli akademic-
kich,

= uchwa³ê nr 33/2009 w sprawie po-
parcia dla inicjatywy powo³ania
dyscypliny naukowej "in¿ynieria
produkcji" w dziedzinie nauk tech-
nicznych,

= uchwa³ê nr 34/2009 w sprawie
utworzenia Politechniki Dzieciêcej
w Politechnice Rzeszowskiej,

= uchwa³ê nr 35/2009 w sprawie
szczegó³owych zasad pobierania
op³at za œwiadczone us³ugi eduka-
cyjne oraz trybu i warunków zwal-
niania z op³at,

= roczne sprawozdanie z dzia³alnoœci
Politechniki Rzeszowskiej za rok
2008,

= sprawozdanie z dzia³alnoœci wy-
dawniczej i poligraficznej w roku
2008.
Ponadto Senat przyj¹³ wnioski:

= dziekana Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska o powo³anie
Zak³adu Projektowania Architekto-
nicznego na czele z kierownikiem dr
hab. in¿. arch. Aleksandr¹ Pro-
kopsk¹, prof. PRz,

= dziekana Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki o utworzenie Katedry
Metrologii i Systemów Diagnos-
tycznych w miejsce Zak³adu Metro-
logii i Systemów Pomiarowych,

= dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu o utworzenie Katedry
Gospodarki ¯ywnoœciowej i Towa-
roznawstwa w miejsce Katedry
Zarz¹dzania Rozwojem Regional-
nym.

Katarzyna Sroka
Agnieszka Zawora
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KRASP

Dokument nr 14/V

Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP

z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie

stabilnoœci i przejrzystoœci

finansowania szkó³ wy¿szych

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich zwraca siê
do Rz¹du RP o stworzenie, og³oszenie
i realizacjê d³ugofalowej polityki finan-
sowania polskich uczelni, zw³aszcza
w zakresie du¿ych inwestycji. Polityka
taka powinna byæ przejrzysta - oparta na
jasnych kryteriach, zgodnych z przyjêt¹
strategi¹ rozwoju szkolnictwa wy¿szego.
Przewidywalnoœæ w zakresie wysokoœci
finansowania ze œrodków publicznych
jest - dla ka¿dej z uczelni - niezbêdnym
warunkiem w³aœciwego planowania jej
strategii rozwoju.

Sytuacja, w której decyzja dotycz¹ca
przyznania kilkusetmilionowej dotacji
dla konkretnej uczelni, maj¹ca kluczowe
znaczenie dla jej strategii rozwoju, jest
w znacznej mierze nieprzewidywalna -
stanowi pochodn¹ aktualnego uk³adu po-
litycznego, skutecznoœci w zakresie lob-
bowania i zale¿y od stanowiska nie-
wielkiej grupy pos³ów, œwiadczy o braku
jasnej wizji rozwoju szkolnictwa wy¿sze-
go w Polsce, nie sprzyja efektywnemu
wykorzystaniu przyznanych œrodków
i prowadzi do niepotrzebnych napiêæ
w œrodowisku akademickim.

* * *

Dokument nr 15/V

Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP

z dnia 6 maja 2009 r.

w sprawie zwolnienia z podatku

od towarów i us³ug VAT konferencji

o charakterze naukowo-badawczym

organizowanych przez szko³y wy¿sze

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich zwraca siê
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-

go o podjêcie inicjatywy legislacyjnej
maj¹cej na celu zwolnienie z podatku
VAT konferencji o charakterze nauko-
wo-badawczym organizowanych przez
szko³y wy¿sze ("Us³ugi organizowania
targów, wystaw i kongresów" - symbol
PKWiU: 75,84 15-00).

Oczekiwana nowelizacja zmniejszy
koszty organizacyjne konferencji, a prze-
de wszystkim koszty uczestnictwa oraz
zlikwiduje przypadki zmiany formalnego
charakteru konferencji - z konferencji na-
ukowo-badawczych na konferencje
o charakterze szkoleniowym, które s¹
zwolnione z podatku VAT (symbol
PKWiU: 80.42.40).

Konferencje o charakterze naukowo-
-badawczym organizowane przez szko³y
wy¿sze s¹ przedsiêwziêciami "non-pro-
fit". Stanowi¹ one wa¿ne forum, na któ-
rym nastêpuje wymiana doœwiadczeñ
naukowych, poznanie najnowszych me-
tod i trendów badawczych oraz wytycza-
nie kierunków dalszych badañ. Obowi¹-
zuj¹ce przepisy powoduj¹ niejednokrot-
nie rezygnacjê z organizacji takich konfe-
rencji ze szkod¹ dla œrodowiska nauko-
wego.

* * *

Dokument nr 19/V

Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP

z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie organizacji i finansowania

ogólnopolskich olimpiad

uczniowskich

Konferencja Rektorów Akademic-
kich Szkó³ Polskich zwraca siê do Mini-
stra Edukacji Narodowej o podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia
ci¹g³oœci i stabilnych warunków funkcjo-
nowania ogólnopolskich olimpiad ucz-
niowskich.

Od roku 2002 finansowanie olimpiad
odbywa siê na podstawie rocznych, nie-
daj¹cych pewnoœci kontynuacji, umów
zawieranych przez organizatorów z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej. Naj-
nowsze zasady organizowania i finanso-
wania tych przedsiêwziêæ, wynikaj¹ce

z og³oszonego przez Ministra w maju br.
otwartego konkursu ofert na Organizacjê
i przeprowadzenie ogólnopolskich olim-
piad ogólnokszta³c¹cych w roku szkol-
nym 2009/2010 , nie uwzglêdniaj¹
wszystkich kosztów ponoszonych przy
organizacji olimpiad i nie gwarantuj¹
ci¹g³oœci instytucjonalnej w ich funkcjo-
nowaniu.

Wbrew licznym obietnicom ustabili-
zowania tego wa¿nego segmentu polskiej
edukacji wprowadzone zmiany w znacz-
nym stopniu utrudniaj¹ prowadzenie
olimpiad. Mo¿e to skutkowaæ zaprze-
paszczeniem dotychczasowego dorobku
i tradycji, których istotnym elementem
jest spójna, konsekwentnie rozwijana
koncepcja merytoryczna, ci¹g³oœæ dzia-
³ania oraz wspó³praca osób zwi¹zanych
zawodowo z ró¿nymi podmiotami praw-
nymi. Harmonizowanie zasad organizacji
i finansowania olimpiad uczniowskich
z rozwi¹zaniami obowi¹zuj¹cymi w ich
otoczeniu systemowym nie powinno siê
odbywaæ kosztem utraty wypracowywa-
nych latami wartoœci i dorobku potwier-
dzonego osi¹gniêciami polskich repre-
zentantów w olimpiadach miêdzynarodo-
wych oraz szerokim zasiêgiem ruchu
szkolnych olimpiad, kompensuj¹cym ne-
gatywne strony zunifikowanych egzami-
nów pañstwowych.

* * *

Dokument nr 22/V

Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Zgromadzenia Plenarnego

KRASP z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w szkolnictwie

wy¿szym stanowi¹cych element

procesu modernizacji kraju

Zgromadzenie Plenarne Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
- w zwi¹zku z prowadzeniem przez Fun-
dacjê Rektorów Polskich prac nad Strate-
gi¹ rozwoju szkolnictwa wy¿szego do
2020 r., finansowanych przez konsor-
cjum sk³adaj¹ce siê z Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkó³ Polskich
KRASP (w tym Konferencji Rektorów
Publicznych Szkó³ Zawodowych), Fun-
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dacji Rektorów Polskich oraz Konferen-
cji Rektorów Zawodowych Szkó³
Polskich - przedstawia nastêpuj¹ce stano-
wisko:

1. Od utworzenia KRASP w 1997 r.
rektorzy inicjuj¹ i wspieraj¹ dzia³ania
zmierzaj¹ce do unowoczeœniania szkol-
nictwa wy¿szego w Polsce. S³u¿¹ temu
m.in. prace koncepcyjne nad modelem
systemu szkolnictwa wy¿szego, propozy-
cje zmian regulacji prawnych oraz zaan-
ga¿owanie w prace legislacyjne, a tak¿e
wdra¿anie nowych rozwi¹zañ systemo-
wych i instytucjonalnych na uczelniach.

u Szczególnym przejawem wspierania
procesów modernizacyjnych w na-
szym kraju sta³o siê opracowanie,
z inicjatywy i z udzia³em rektorów,
projektu ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, która wesz³a w ¿ycie
w 2005  r.

u Nastêpstwem zmian legislacyjnych
by³ znaczny wysi³ek uczelni zwi¹zany
m.in. z uchwaleniem nowych statu-
tów oraz wdra¿aniem reform zmie-
rzaj¹cych do w³¹czenia polskich
uczelni w Europejski Obszar Szkol-
nictwa Wy¿szego. Wdro¿ono trzy-
stopniowy system studiów oraz we-
wnêtrzne systemy zapewniania ja-
koœci kszta³cenia. Podjêto liczne ini-
cjatywy poszerzaj¹ce zakres kszta³ce-
nia w postaci unikatowych kierunków
studiów, makrokierunków i studiów
miêdzykierunkowych. Dokonano
znacznego postêpu w internacjonali-
zacji studiów. Dzia³aniom tym towa-
rzyszy³ bezprecedensowy wysi³ek in-
westycyjny uczelni.

u Z inicjatywy i przy wspó³udziale
KRASP powstaj¹ liczne monografie
i raporty dotycz¹ce ró¿nych aspektów
funkcjonowania systemu szkolnictwa
wy¿szego. Równolegle realizowane
s¹ dzia³ania promuj¹ce w œrodowisku
akademickim nowoczesne rozwi¹za-
nia systemowe oraz wzbogacaj¹ce
wiedzê i umiejêtnoœci kadry zarz¹-
dzaj¹cej uczelniami. W szczególno-
œci, szko³y wy¿sze aktywnie uczest-
nicz¹ w realizacji "Programu sta³ych
przedsiêwziêæ w systemie doskonale-
nia kadr kierowniczych uczelni aka-
demickich", deleguj¹c swych przed-
stawicieli do udzia³u w szko³ach pla-
nowania strategicznego dla rektorów
i kanclerzy oraz w innych seminariach
szkoleniowo-dyskusyjnych.

2. Najbli¿sze lata bêd¹ w ca³ej Euro-
pie wi¹zaæ siê z istotnymi zmianami

w otoczeniu szkó³ wy¿szych. Procesy de-
mograficzne, narastaj¹ca konkurencja
miêdzynarodowa oraz zjawiska kryzyso-
we w gospodarce okreœlaj¹ nowe wyzwa-
nia dla szkolnictwa wy¿szego w wielu
krajach - tak¿e w Polsce. Zagadnienia te,
a tak¿e kontynuacja Procesu Boloñskiego
oraz realizacja Strategii Lizboñskiej s¹
przedmiotem debaty europejskiej, w któ-
rej aktywnie uczestnicz¹ polscy rektorzy.
W tych warunkach:

u szkolnictwo wy¿sze w Polsce w deka-
dzie 2010-2020 powinno wejœæ w no-
wy etap przemian,

u procesy rozwoju szkolnictwa wy¿sze-
go powinny zostaæ zdynamizowane,
m.in. w wyniku zmian na poziomie
systemowym i instytucjonalnym,
obejmuj¹cych regu³y finansowania,
przy zachowaniu jednak misji, etosu
i wartoœci akademickich oraz cha-
rakteru uniwersytetu jako instytucji
autonomicznej.

3. Prorozwojowe inicjatywy i dzia-
³ania KRASP bêd¹ zmierzaæ m.in. do rea-
lizacji nastêpuj¹cych postulatów:

u w³¹czanie siê szkó³ wy¿szych w miê-
dzynarodowe przedsiêwziêcia zmie-
rzaj¹ce do wprowadzania nowych
rozwi¹zañ dotycz¹cych zapewnienia
jakoœci kszta³cenia (Krajowe Ramy
Kwalifikacji, akredytacja europejska,
ocena jakoœci na podstawie efektów
kszta³cenia),

u zacieœnianie wspó³dzia³ania szkó³
wy¿szych w celu ³¹czenia zasobów
i integrowania kadry dla podnoszenia
jakoœci badañ naukowych i osi¹gniêæ
artystycznych, w powi¹zaniu z efek-
tywniejszymi formu³ami przejrzyste-
go dla opinii publicznej funkcjonowa-
nia uczelni (sieci i konsorcja nauko-
we, centra badawcze, zwi¹zki uczel-
ni),

u wprowadzanie nowych rozwi¹zañ or-
ganizacyjnych, zapewniaj¹cych
zwiêkszanie zaanga¿owania, wydaj-
noœci i osi¹gniêæ pracowników (pilne
wyeliminowanie dwuetatowoœci,
wzrost wymagañ i znaczenia ocen
okresowych, uelastycznianie formu³
zatrudniania i polityki wynagradza-
nia),

u podjêcie nowych form dzia³añ na
rzecz internacjonalizacji szkolnictwa
wy¿szego oraz kreowania polskich
marek uniwersyteckich (wspólne dy-
plomy, kszta³cenie transgraniczne,
aktywizacja udzia³u w programach
UE, przedsiêwziêcia konsolidacyjne),

u aktywniejsze anga¿owanie siê uczelni
w rozwój przedsiêbiorczoœci i inno-
wacyjnoœci (nowe przedsiêwziêcia
wspólne z partnerami gospodarczymi,
wspó³praca z bankami, programy
wsparcia dla spó³ek typu spin-off,
akademickie inkubatory przedsiê-
biorczoœci),

u œciœlejsze wi¹zanie oferty uczelni
z wymogami rynku pracy i wprowa-
dzanie nowych rozwi¹zañ dla popra-
wy zatrudnialnoœci absolwentów
szkó³ wy¿szych (rozwój kszta³cenia
w obszarach deficytowych, nacisk na
kszta³towanie umiejêtnoœci, w tym
umiejêtnoœci ogólnych, nauczanie zo-
rientowane problemowo),

u realizacja idei uczenia siê przez ca³e
¿ycie, m.in. przez rozszerzenie oferty
dydaktycznej i skierowanie jej do stu-
dentów nietradycyjnych.

4. Zrealizowanie tych i innych zamie-
rzeñ, które powinny byæ sprecyzowane
w sposób spójny i przejrzysty, musi zo-
staæ poprzedzone opracowaniem planu
strategicznego przysz³ych reform.
KRASP, wspólnie ze swymi partnerami
konsorcjalnymi, przed koñcem 2009 r.
przedstawi rz¹dowi RP oraz opinii pub-
licznej projekt takiego planu, obejmuj¹-
cy tak¿e proces wdra¿ania przysz³ych
zmian, opracowany w ramach prac nad
Strategi¹ rozwoju szkolnictwa wy¿szego
do 2020 r.

5. Rektorzy deklaruj¹ swoje zdecydo-
wane poparcie dla przedsiêwziêæ pro-
wadz¹cych do modernizacji naszego
kraju. W tym kontekœcie niezbêdne s¹
m.in. istotne zmiany w szkolnictwie wy¿-
szym, pod warunkiem w³aœciwego ich
przygotowania. KRASP zapowiada zaan-
ga¿owanie siê uczelni akademickich
w przedsiêwziêcia rozwojowe, zrozu-
mia³e dla spo³ecznoœci akademickiej,
które przynios¹ naszemu krajowi kon-
kretne pozytywne efekty, zwiêkszaj¹c
jego kapita³ intelektualny i podnosz¹c
jego pozycjê miêdzynarodow¹.

Przewodnicz¹ca KRASP
prof. dr hab. Katarzyna

Cha³asiñska-Macukow
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Œwiêto Konstytucji 3 Maja w Rzeszowie

W Rzeszowie i ca³ym regionie Pod-
karpacia œwiêtowano w dniu 3 maja br.
218. rocznicê uchwalenia Konstytucji
3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej
na œwiecie, po konstytucji Stanów
Zjednoczonych. W Rzeszowie obcho-
dy poprzedzi³a msza œw. w koœciele far-
nym, której przewodniczy³ biskup
Edward Bia³og³owski.

G³ówne uroczystoœci, m.in. z u-
dzia³em parlamentarzystów, wojewo-
dy, marsza³ka województwa i w³adz
miasta, odby³y siê na rzeszowskim
Rynku przed pomnikiem Tadeusza
Koœciuszki, gdzie rozpoczê³a siê kolej-
na czêœæ obchodów zwi¹zanych
z uchwaleniem tego najwa¿niejszego
aktu narodowego. W wyst¹pieniach
podkreœlono znaczenie Konstytucji
3 Maja dla narodu polskiego i organiza-

cji niepodleg³ego pañstwa na gruncie
poszanowania praw wszystkich warstw
spo³ecznych.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê z³o¿e-
niem wieñców pod pomnikiem Tadeu-
sza Koœciuszki i defilad¹ wojskow¹.
Jak co roku, w obchodach œwiêta 3 Ma-
ja wziê³a udzia³ delegacja Politechniki
Rzeszowskiej, której przewodniczy³
prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz - pro-
rektor ds. rozwoju.

Tegoroczne obchody uchwalenia
Konstytucji 3 Maja zbieg³y siê z obcho-
dzonym od 2004 r. w Rzeszowie œwiê-
tem ulicy 3 Maja, zwanym tak¿e
Œwiêtem Paniagi. Po zakoñczeniu uro-
czystoœci pod pomnikiem Koœciuszki
mia³y miejsce rozmaite wystawy, kon-
certy i pokazy taneczne. Tu tak¿e nie
zabrak³o dorocznego bloku programo-
wego Politechniki Rzeszowskiej z u-
dzia³em Akademickiego Radia
Centrum, Biura Promocji, Studenckie-
go Zespo³u Pieœni i Tañca "Po³oniny",
zespo³u "Karczmarze" oraz tañców ir-
landzkich zespo³u "Keraan" w wykona-
niu studentek naszej uczelni.

Marta Olejnik

Delegacji PRz przewodniczy³ prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. in¿. M. Orkisz
(z lewej).

Fot. M. Zych

Kompania honorowa 21. Brygady Strzelców Podhalañskich na Rynku.
Fot. M. Zych
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Politechnika Rzeszowska otrzyma
w tym roku od Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego ponad 20 mln
z³ na realizacjê programu kierunków
zamawianych od roku akademickiego
2009/2010.

Spoœród wniosków zg³oszonych
i ocenionych w tym roku w konkursie
"Zamawianie kszta³cenia na kierun-
kach technicznych, matematycznych
i przyrodniczych" 59 otrzyma³o ocenê

pozytywn¹, 101 negatywn¹, 3 wnioski
skierowano do ponownej oceny for-
malnej. Politechnika Rzeszowska z³o-
¿y³a 4 wnioski, które uzyska³y ocenê
pozytywn¹.

Kierunki studiów prowadzone
w Politechnice Rzeszowskiej, które s¹
objête wsparciem w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priory-
tet IV "Szkolnictwo wy¿sze i nauka",
Poddzia³anie 4.1.2 "Zwiêkszenie liczby

absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy" na podstawie z³o¿onych wnio-
sków, to:
8 budownictwo,
8 fizyka techniczna,
8 informatyka,
8 in¿ynieria œrodowiska,
8matematyka,
8mechanika i budowa maszyn,
8mechatronika,
8 ochrona œrodowiska.

Dziêki dofinansowaniu mo¿liwa bê-
dzie realizacja nastêpuj¹cych zadañ:
8 stypendia dla najlepszych studentów

kszta³c¹cych siê na kierunkach za-
mawianych w wysokoœci 900 PLN,

8 programy wyrównawcze dla studen-
tów pierwszego roku kszta³c¹cych
siê na kierunkach zamawianych
z matematyki, fizyki oraz chemii,

8 zajêcia dydaktyczne prowadzone
przez wybitnych specjalistów z ró¿-
nych dziedzin, kursy daj¹ce dodatko-
we kwalifikacje i uprawnienia zawo-
dowe, wyjazdy studyjne do przedsiê-
biorstw oferuj¹cych zatrudnienie ab-
solwentom, udzia³ studentów w kon-
ferencjach naukowo-technicznych
oraz targach.

Maria Popek

"Dlaczego warto studiowaæ
na kierunkach technicznych,

matematycznych i przyrodniczych"

Pod takim has³em Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿-

szego organizuje na uczelniach cykl spotkañ promocyjnych

w ramach projektu systemowego "Promocja wyboru œcie¿ki

kszta³cenia na kierunkach technicznych, matematycznych

i przyrodniczych", Poddzia³anie 4.1.2 Programu Operacyjnego

Kapita³ Ludzki.

W Politechnice Rzeszowskiej spotkanie odbêdzie siê 8 wrze-

œnia br. w Zespole Sal Wyk³adowych. W spotkaniu wezm¹

udzia³ równie¿ inne uczelnie z województwa podkarpackiego.

W programie przewidziane s¹: wyst¹pienie przedstawiciela

MNiSW, wyst¹pienie rektora prof. A. Sobkowiaka oraz

wyst¹pienia przedstawicieli PRz z prezentacjami.

Kierunki zamawiane

Szkolenia Certyfikaty-

Laboratorium Podstaw Automatyki
w Katedrze Informatyki i Automatyki
uzyska³o uprawnienia do wydawania

certyfikatów ukoñczenia szkolenia
w zakresie programowania i konfiguro-
wania urz¹dzeñ firmy Beckhoff. Certy-

fikaty mog¹ otrzymaæ zarówno studen-
ci, jak i pracownicy PRz po wykazaniu
siê odpowiedni¹ wiedz¹. W bie¿¹cym

Laboratorium Podstaw Automatyki

na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
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roku wystawiono pierwsze certyfikaty,
które uzyskali m.in. cz³onkowie Ko³a
Naukowego Automatyków i Roboty-
ków ROBO.

Beckhoff jest niemieckim produ-
centem wyspecjalizowanej automatyki
przemys³owej, tj. sterowników PLC,
sterowników wbudowanych, kompute-
rów przemys³owych, kart fieldbus do
komputerów PC, paneli operatorskich
i systemów napêdowych. Produkty
Beckhoffa stosuje przemys³ maszyno-
wy, motoryzacyjny, spo¿ywczy. S¹
wykorzystywane równie¿ w systemach
transportowych, logistycznych, pomia-
rowych, telemetrycznych, robotycz-
nych w automatyce budynkowej
i in¿ynierii œrodowiska. Aktywnoœæ
Beckhoffa w Polsce jest szczególnie
widoczna na terenie Podkarpacia. Do
znacz¹cych wdro¿eñ nale¿y zaliczyæ
instalacje w WSK "PZL-Rzeszów",
Goodrich Krosno, Geyer&Hosaja Mie-
lec i Partynia, Kronospan Pustków
i Mielec, Sanofi Aventis Rzeszów, Fe-
deral Mogul Gorzyce i innych. Firma
posiada specjaln¹ ofertê przeznaczon¹
dla uczelni technicznych. Obejmuje
ona miêdzy innymi wypo¿yczanie
sprzêtu oraz gotowych stanowisk dy-
daktycznych.

Na wyposa¿eniu Laboratorium
Podstaw Automatyki znajduj¹ siê ste-
rowniki PLC (serii BC, BX), termina-
le (BK, EK), urz¹dzenia typu
Embedded PC (CX1000, CX1020)
oraz zestawy rozproszonych modu³ów
wejœæ/wyjœæ. Ostatnio w ramach
wspó³pracy z Beckhoffem Laborato-
rium uzyska³o, na zasadzie d³ugoter-
minowego wypo¿yczenia, najnowszy
napêd (AX5000) z zestawem dwóch
silników i sterownikiem typu em-
bedded PC.

Jakub Wojturski

Napêd AX5000 z zestawem dwóch silników i sterownikiem typu embedded PC.
Fot. w³asna
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II Rzeszowski Festiwal Nauki,

Techniki i Sztuki za nami
Nauka jest kluczowym motorem

rozwoju, a rzeszowski oœrodek akade-
micki znacz¹cym na akademickiej ma-
pie Polski. Po raz kolejny, tym razem
w dniach 21-22 kwietnia br., odby³ siê
w Rzeszowie Festiwal Nauki, Techniki
i Sztuki, impreza otwarta o charakterze
kulturalno-naukowym. W czasie Festi-
walu zarówno pracownicy uczelni, jak
i studenci, a tak¿e m³odzie¿ ze szkó³
œrednich, wype³nili po brzegi naj-
wiêksz¹ salê w Zespole Sal Wyk³ado-
wych (bud. S). A by³o czego s³uchaæ
i co ogl¹daæ.

Na pocz¹tek, specjalny goœæ Festi-
walu - prof. dr hab. in¿. Jerzy ZwoŸ-
dziak z Politechniki Wroc³awskiej,
znany ekspert wielu organizacji miê-
dzynarodowych w zakresie ochrony
œrodowiska i atmosfery, wyg³osi³ inte-
resuj¹cy wyk³ad pt. Program ochrony
atmosfery Europy. Najwiêksz¹ niespo-
dziank¹ Festiwalu by³ jednak ... œpiewa-

ny w formie operetki wyk³ad prorektora
ds. kszta³cenia PRz profesora Leszka
WoŸniaka, pt. Oblicza globalizacji,
wykonany z towarzyszeniem dr Beaty
Kud i dr. Mariana WoŸniaka. Wzboga-
cone obrazem teksty utworów dobrano
tak, aby pozwala³y na uwypuklenie
kontekstu wspó³czesnej globalizacji.
Nie bez powodu wiêc wyk³ad rozpo-
czêty zosta³ utworem Nowa wie¿a Ba-
bel, znanym nam z repertuaru Budki
Suflera. Wydarzenie szeroko odnoto-
wa³y media, nie wy³¹czaj¹c ogólnopol-
skiej TVP i telewizyjnych stacji
komercyjnych. Nagrodzony owacjami
na stoj¹co wyk³ad do tego stopnia
wzbudzi³ zainteresowanie, ¿e Pan Pro-
fesor, wraz z osobami towarzysz¹cymi,
zaproszony zosta³ do programu TVN
24. "Festiwalowe novum" prze³ama³o
stereotyp wyk³adu, który - jak siê oka-
zuje - wcale nie musi byæ mówiony, aby
by³ interesuj¹cy.

Wyk³ad wypad³ ... œpiewaj¹co.
Fot. M. Misiakiewicz

Uroczyste otwarcie Festiwalu przez rektora A. Sobkowiaka. Z prawej prorektor
ds. kszta³cenia prof. L. WoŸniak.

Fot. M. Misiakiewicz
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Tegoroczny Festiwal zorganizowa-
ny zosta³ we wspó³pracy z Uniwersyte-
tem Rzeszowskim i Polskim To-
warzystwem Chemicznym Oddzia³
w Rzeszowie, a wyk³ady pierwszego
dnia Festiwalu odbywa³y siê równole-
gle w Zespole Sal Wyk³adowych PRz
i w Instytucie Muzyki UR. Po raz
pierwszy na Festiwalu goœciliœmy
wyk³adowców z Ukrainy i Bia³orusi.

Ró¿norodnoœæ tematyczna przy-
ci¹ga³a s³uchaczy. W pierwszym dniu
(oprócz ju¿ wymienionych) w Poli-
technice zaprezentowane zosta³y nastê-
puj¹ce wyk³ady popularnonaukowe:
v Piêkno Bieszczadów w obiektywie

fotografa -  wyk³ad  zaprezentowa³
mgr in¿. Maciej Grzegorzek, przy-
rodnik, fotograf i mieszkaniec
Bieszczadów,

v Ekologiczne miasta przysz³oœci -
wyk³ad wyg³osi³a dr in¿. Sylwia
Dziedzic z Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu PRz,

v Drzewo ¿ycia - ¿ycie drzewa -
wyk³ad wyg³osi³ prof. dr hab. in¿.
Zbigniew Czerniakowski z Wy-
dzia³u Biologiczno-Rolniczego UR,

v Przyroda, folklor i tradycje s³owiañ-
skie na Ukrainie - wyk³ad zaprezen-
towa³ dr Myhaj³o Hamka³o z Uni-
wersytetu we Lwowie.
Równolegle, w Instytucie Muzyki

UR odbywa³y siê wyk³ady zorganizo-

wane przez Uniwersytet Rzeszowski,
co zdecydowanie poszerzy³o ofertê te-
matyczn¹ i mo¿liwoœæ wyboru konkret-
nego tematu. W tej czêœci zapropo-
nowano nw. zagadnienia:
v Od mikroprocesora do nanoproce-

sora - wyk³ad poprowadzi³ prof. dr
hab. Eugeniusz Szeregij z Instytutu
Fizyki UR,

v Przyroda, folklor i tradycje s³owiañ-
skie na Ukrainie - wyk³ad wyg³osi³
dr Nazar Kud³a z Uniwersytetu we
Lwowie,

v Budowle megalityczne i sztuka IV
tysi¹clecia p.n.e. na wyspach
wschodniej czêœci Morza Œródziem-
nego - wyk³ad przedstawi³ dr hab.
prof. UR Andrzej Pelisiak z Instytu-
tu Archeologii UR,

v Przyroda, folklor i tradycje s³owiañ-
skie na Bia³orusi - wyk³ad zaprezen-
towa³ prof. dr hab. Wo³odymir Lu-
kiewicz z Uniwersytetu w Brzeœciu,

v Architektura krajobrazu - historia
i wspó³czesnoœæ - wyk³ad wyg³osi³
dr hab. prof. UR Piotr Patoczka
z Katedry Agroekologii UR,

v Boso przez Afrykê. Relacja z podró-
¿y od Kairu - Egiptu do Kapsztadu -
wyk³ad poprowadzi³ mgr in¿. Ma-
rek Kuœnierz z Zak³adu Agrotury-
styki i Turystyki Konnej UR.
Podsumowaniem pierwszego dnia

by³a biesiada muzyczna uczestni-
ków Festiwalu z zespo³ami "Klang"
i "Karczmarze" w Klubie Studenckim
PLUS.

Drugi dzieñ Festiwalu poœwiêcony
by³ w ca³oœci dzieciom ze szkó³ podsta-
wowych. W tym dniu bowiem rektor
prof. Andrzej Sobkowiak powo³a³ do
¿ycia "Politechnikê Dzieciêc¹", o czym
szerzej informujemy na dalszych stro-
nach GP.

Wzorem ubieg³ego roku czynna
by³a w Politechnice (na I piêtrze bud. S)
wystawa prac plastycznych studentów
i pracowników uczelni. Prace mo¿naPierwszy dzieñ Festiwalu zakoñczy³a wspólna zabawa.

Fot. M. Misiakiewicz

Biesiada muzyczna w PLUS-ie. Na scenie zespó³ "Klang".
Fot. M. Misiakiewicz
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Nasza rzeszowska

by³o tak¿e ogl¹daæ w holu i w jednej
z sal wyk³adowych. Swoje prace pre-
zentowali: pani Barbara Pitera i prof.
Leszek WoŸniak. W czasie Festiwalu
zorganizowany zosta³ tak¿e dla pra-
cowników i studentów obydwu uczelni
konkurs fotografii amatorskiej, którego
rozstrzygniêcie wraz z wrêczeniem na-
gród nast¹pi³o 22 kwietnia br. - równie¿
w Zespole Sal Wyk³adowych.

II Rzeszowski Festiwal Nauki,
Techniki i Sztuki objêli honorowym
patronatem JM Rektor Politechniki
Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿. An-
drzej Sobkowiak, JM Rektor Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego prof. dr hab.

Stanis³aw Uliasz, marsza³ek woje-
wództwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski, wojewoda podkarpacki
Miros³aw Karapyta, prezydent Rzeszo-
wa Tadeusz Ferenc, podkarpacki kura-
tor oœwiaty Jacek Wojtas, prezes WSK
"PZL-Rzeszów" Marek Darecki.

Pomys³odawc¹ i koordynatorem Fe-
stiwalu by³ prorektor ds. kszta³cenia
PRz prof. Leszek WoŸniak, organizato-
rami zaœ pracownicy Katedry Przedsiê-
biorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinno-
wacyjnoœci na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu PRz, studenci Ko³a Na-
ukowego Piêkna w Zarz¹dzaniu i Tech-
nice oraz Ko³a Naukowego Przedsiê-

biorczoœci i Zarz¹dzania Œrodowi-
skiem.

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki to
szansa nie tylko dalszego poszerzenia
wiedzy, to tak¿e mo¿liwoœæ udzia³u
w rozmaitych oryginalnych prezenta-
cjach, czasem nawet samodzielne wy-
konanie niektórych eksperymentów
naukowych. Pozostaje mieæ nadziejê,
¿e ta niezwykle cenna inicjatywa na
trwa³e wpisze siê do kalendarza tradycji
najstarszej na Podkarpaciu uczelni - Po-
litechniki Rzeszowskiej.

Marta Olejnik

Prognozy deficytu in¿ynierów na
rynku pracy, tak w kraju, jak i w Unii
Europejskiej, s¹ coraz bardziej niepo-
koj¹ce. Byæ mo¿e temu niekorzystne-
mu zjawisku, w pewnym przynajmniej
stopniu, zapobiegnie pozytywistyczna
praca u podstaw poprzez popularyzacjê
wiedzy technicznej od wczesnych lat
szko³y podstawowej i tworzenie - na

wzór ju¿ powsta³ych - uniwersytetów
dzieciêcych. W odró¿nieniu od nich
w Rzeszowie powstaje "Politechnika
Dzieciêca". Uchwa³ê Senatu PRz w tej
sprawie publikujemy na str. 17.

W Polsce do chwili obecnej dzia³a
ju¿ kilka uniwersytetów dzieciêcych,
m.in. w Warszawie, Krakowie, Kato-
wicach, Wroc³awiu, Opolu. Pierwsz¹

polsk¹ uczelni¹ techniczn¹, która
w 2008 r. zaprosi³a dzieci do zabawy
w studiowanie, by³a Politechnika £ódz-
ka (patrz GP nr 1-2/2009). Inicjatywê
powo³ania podobnej "uczelni" podjê³a
te¿ Politechnika Rzeszowska.

W ramach II Rzeszowskiego Festi-
walu Nauki, Techniki i Sztuki odby³o
siê 22 kwietnia 2009 r. uroczyste otwar-
cie "Politechniki Dzieciêcej" przez JM
Rektora prof. dr. hab. in¿. Andrzeja
Sobkowiaka. Uroczystoœci otwarcia to-
warzyszy³ by³y rektor Politechniki
£ódzkiej prof. dr hab. in¿. Jan Krysiñ-
ski, który skierowa³ do dzieci wyk³ad
inauguracyjny pt. "Dlaczego samochód
jedzie?".

Frekwencja dzieci w wieku 7-12 lat,
przyby³ych do sali S-1 w Zespole Sal
Wyk³adowych (ok. 370 miejsc) ze swo-
imi opiekunami, by³a godna podziwu.
Po wys³uchaniu wyk³adu o tym, dlacze-
go ten samochód jedzie, jak dzia³a sil-
nik i czym jest zjawisko tarcia,
dzieciaki zadawa³y wcale rzeczowe py-
tania. Dzieci okaza³y siê byæ odkryw-
cze w udzielaniu odpowiedzi na zadane
pytania, a Pan Profesor nie szczêdzi³ im
kole¿eñskiego uznania. Na pytania od-
powiada³ m.in. pan Marek Darecki -
prezes WSK "PZL-Rzeszów", jeden

"Politechnika Dzieciêca"

T³umnie by³o w auli S-1.
Fot. M. Misiakiewicz
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z pomys³odawców prowadzenia tego
rodzaju zajêæ dla dzieci. Po wyk³adzie
dzieci uczestniczy³y w przygotowa-
nych dla nich doœwiadczeniach fizycz-
nych i chemicznych, interesowa³y siê
wystawionymi w holu silnikami lotni-
czymi i modelami samolotów, mia³y
warsztaty muzyczne i plastyczne.

Z wielk¹ uwag¹ wys³ucha³y kolej-
nego wyk³adu prof. Leszka WoŸniaka,
jak i czym siê od¿ywiaæ, aby byæ zdro-
wym. Pan Profesor na tê okazjê przygo-
towa³ specjalne tematy dostosowane do
potrzeb i wieku dzieci. Mówi³ m.in.
o tym, jakie skutki powoduje ¿ucie
gumy, jedzenie chipsów, kto powinien
piæ mleko, z czego zrobione s¹ pasztet

i parówka, co to jest ¿ywnoœæ ekolo-
giczna i czym siê ró¿ni od ¿ywnoœci
modyfikowanej genetycznie, czy lody
waniliowe maj¹ coœ wspólnego z wani-
li¹. Ostatnie z wyjaœnieñ zaskoczy³o
wszystkich: do produkcji lodów wani-
liowych nie u¿ywa siê wanilii, tylko
waniliny, bêd¹cej w nadmiarze sub-
stancj¹ … truj¹c¹. O tych sprawach nie
wiedz¹ nie tylko dzieci, ale i wielu do-
ros³ych. Mimo ¿e dotycz¹ one naszego
zdrowia i ¿ycia, szko³a takiej wiedzy
nie przekazuje - zmieniaj¹ siê te¿ proce-
sy produkcji surowców. Z równym za-
interesowaniem wyk³adu wys³uchali
rodzice i opiekunowie dzieci, a one
same bez skrêpowania, spontanicznie
zadawa³y niekoñcz¹ce siê pytania.

Kolejny wyk³ad pilota¿owy, wy-
g³oszony przez prezesa WSK "PZL-
-Rzeszów" Marka Dareckiego, odby³
siê 20 czerwca br. i wtedy dzieci dowie-
dzia³y siê dlaczego samolot leci.

"Politechnika Dzieciêca", w której
tym razem przewidziano dla dzieci
ponad 150 miejsc, pe³n¹ par¹ ruszy
w paŸdzierniku 2009 r. Zajêcia odby-
waæ siê bêd¹ raz w miesi¹cu - w soboty,
a prowadziæ je bêd¹ wyk³adowcy z Po-
litechniki, tak¿e goœcinnie z WSK
"PZL-Rzeszów" i wielu renomowa-

Od lewej: JM Rektor A. Sobkowiak,
M. Darecki, prof. dr hab. in¿. J. Krysiñ-
ski.

Fot. M. Misiakiewicz
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nych firm Podkarpacia. Przybli¿enie
dzieciom zagadnieñ technicznych
w sposób obrazowy, bezpoœredni i do-
stosowany do ich wieku pozwala
s¹dziæ, ¿e przynajmniej czêœæ z nich
wybierze w przysz³oœci studia tech-
niczne. Zainteresowanie wyk³adami
jest du¿e. Dzieci ze szkó³ podstawo-
wych - jak na uczelniê przysta³o - otrzy-
maj¹ indeksy, a na zakoñczenie tych
niezwyk³ych, trwaj¹cych jeden semestr
studiów - dyplomy. Odp³atnoœæ jest
symboliczna, za jeden semestr wynosi
30 z³. Czy siê zmieni, czas poka¿e w na-
stêpnych semestrach.

Politechnika Rzeszowska od wielu
ju¿ lat zachêca m³odzie¿ szkó³ gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych do wy-
boru studiów technicznych poprzez
organizowanie m.in. pokazów z fizyki,
zajêæ w laboratoriach fizycznych i che-
micznych. Uczelnia jest partnerem
ogólnopolskiego programu "Era dla in-
¿yniera", na bie¿¹co dostosowuje ofer-
tê kszta³cenia do potrzeb rynku pracy.

Powo³ywanie uniwersytetów dzie-
ciêcych to nowa jakoœæ, tym razem jak-
by w myœl porzekad³a "czym skorupka
za m³odu nasi¹knie..". Warto z pewno-
œci¹ inwestowaæ w ten program. Czyni¹
to od kilku lat kraje Unii Europejskiej,
przy czym pionierami projektu byli

w czerwcu 2002 r. Niemcy. Pierwszy
uniwersytet dzieciêcy pod nazw¹ Kin-
deruni powsta³ z inicjatywy lokalnych
dziennikarzy w Tybindze. Ciesz¹c siê
wielkim zainteresowaniem, sta³ siê
przyczynkiem do powo³ywania kolej-
nych tego rodzaju dzieciêcych uczelni
w ca³ych Niemczech (ok. 70). Szybko
do³¹czy³y do tej inicjatywy uczelnie in-
nych krajów europejskich, powoli roz-

rasta siê sieæ uniwersytetów dzieciê-
cych w Polsce.

Projekt uniwersytetów dzieciêcych
otrzyma³ od Komisji Europejskiej na-
grodê Kartezjusza za zas³ugi na niwie
popularyzacji wiedzy, tworzona jest eu-
ropejska sieæ uniwersytetów dla dzieci
pn. European Children's University
Network (EUCUNET).

Ide¹ uniwersytetów dzieciêcych jest
zadawanie pytañ i zdobywanie na nie
odpowiedzi - niekoniecznie sama na-
uka. To z pewnoœci¹ zaowocuje rozbu-
dzeniem ciekawoœci œwiata, a w kon-
sekwencji poziomem wykszta³cenia
dzisiejszych maluchów. To tak¿e sku-
teczna forma popularyzacji idei
kszta³cenia przez ca³e ¿ycie. Badania
socjologiczne wskazuj¹ bowiem, ¿e de-
cyzja o wyborze zawodu krystalizuje
siê ju¿ w wieku 11-12 lat.

Politechnika Rzeszowska znalaz³a
siê w pierwszej dziesi¹tce instytucji
powo³uj¹cych te szczególne "uczelnie",
jest drug¹ polsk¹ uczelni¹ techniczn¹
realizuj¹c¹ taki projekt. Dzieci s¹
otwarte, autentyczne, a wyposa¿one
w indeksy z pewnoœci¹ gorliwie bêd¹
wype³niaæ sale wyk³adowe i uczestni-
czyæ w wyk³adach oraz doœwiadcze-
niach dla nich organizowanych.

Marta Olejnik
Po "szalonych" doœwiadczeniach z chemii i fizyki – nagrody dla milusiñskich.

Fot. M. Misiakiewicz

Dlaczego ten samolot leci?
Fot. M. Misiakiewicz
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Medal im. Zienkiewicza
dla profesora Zenona Waszczyszyna

Medal jest przyznawany uchwa³¹
Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Me-
tod Komputerowych Mechaniki na
wniosek Kapitu³y Medalu osobom fizy-
cznym, w wyj¹tkowo uzasadnionych
sytuacjach zaœ instytucjom, stowarzy-
szeniom lub organizacjom o profilu
dzia³ania zwi¹zanym z metodami kom-
puterowymi mechaniki.

Medale mog¹ byæ przyznawane co
dwa lata podczas konferencji CMM,
w liczbie nie wiêkszej ni¿ 2 w ka¿dej
z trzech kategorii. Medal przyznaje siê
kategoriach:
v medal za ca³okszta³t dzia³alnoœci;
v medal za wybitne osi¹gniêcia w o-

kresie ostatnich 2 lat;
v medal dla uczonych zagranicznych

szczególnie zas³u¿onych dla rozwo-
ju metod komputerowych w Polsce.
W bie¿¹cym roku medale otrzymali:

o Kategoria "Medal dla uczonych za-
granicznych szczególnie zas³u¿o-
nych dla rozwoju metod komputero-
wych w Polsce":
= prof. Eugenio Onate (Poltecnico

di Catalunya, Barcelona, Spain) -
przewodnicz¹cy IACM (Inter-
national Association for Compu-
tational Mechanics),

W czasie 18. miêdzynarodowej konferencji COMPUTER ME-
THODS IN MECHANICS, CMM 2009, która odby³a siê w Zielonej
Górze w maju br., wrêczono medal Polskiego Towarzystwa Me-
tod Komputerowych im. O.C. Zienkiewicza, przyznawany za
wybitne zas³ugi w rozwoju metod komputerowych mechaniki.
Z przyjemnoœci¹ informujê, ¿e medal ten otrzyma³ 18 maja
2009 r. prof. zw. dr hab. in¿. ZENON WASZCZYSZYN z Katedry
Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej.
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= prof. Erwin Stein (TU Hannover)
- by³y przewodniczacy ECCO-
MAS,

= prof. Leszek Demkowicz (Univ.
of Austin, Texas, USA).

o Kategoria "Medal za ca³okszta³t
dzia³alnoœci":
= prof. Janusz Orkisz (Politechni-

ka Krakowska),
= prof. Zenon Waszczyszyn (Poli-

technika Rzeszowska).

Wczeœniej medal PTMKM im. prof.
O.C. Zienkiewicza zosta³ przyznany
nastêpuj¹cym osobom:
o Kategoria "Medal za ca³okszta³t

dzia³alnoœci":
= prof. Zbigniew K¹czkowski,
= prof. Micha³ Kleiber,
= prof. Jan Szmelter (poœmiertnie).

o Kategoria "Medal dla uczonych za-
granicznych szczególnie zas³u¿o-
nych dla rozwoju metod komputero-
wych w Polsce":

= prof. Giulio Maier (Politecnica
di Milano),

= prof. Herbert Mang (Vienna Uni-
versity of Technology),

= prof. John T. Oden (University of
Texas, Austin).

Cieszymy siê z uhonorowania pra-
cownika naszej uczelni tym medalem,
a Panu Profesorowi Zenonowi Wasz-
czyszynowi serdecznie gratulujemy.

Leonard Ziemiañski

Doktor Honoris Causa Politechniki
Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿. Józef
Giergiel - profesor zwyczajny w Kate-
drze Mechaniki Stosowanej i Robotyki
na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, otrzyma³ w dniu 27 maja
2009 r. status Honorowego Profe-
sora Politechniki Warszawskiej.
Nominacjê tê nada³ Mu JM Rektor
PW na wniosek Rady Wydzia³u Sa-
mochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej.

Profesor Józef Giergiel urodzi³
siê 3 stycznia 1931 r. w Krakowie.
W 1957 roku ukoñczy³ studia na
Wydziale Mechaniczno-Elektrycz-
nym AGH, uzyskuj¹c tytu³ magi-
s t ra in¿yniera mechanizacj i
hutnictwa. Pracê naukowo-dydak-
tyczn¹ rozpocz¹³ jako asystent
w Katedrze Mechaniki na Wydzia-
le Maszyn Górniczych i Hutni-
czych AGH. Stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych otrzy-
ma³ w 1965 r. W 1971 roku obroni³
pracê habilitacyjn¹, w 1976 r.
otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczaj-
nego, a w 1986 r. tytu³ profesora zwy-
czajnego. Profesor J. Giergiel pe³ni³
w AGH wiele odpowiedzialnych funk-
cji - by³ dyrektorem Instytutu Mechani-
ki i Wibroakustyki, kierownikiem Ka-
tedry Robotyki i Dynamiki Maszyn na
Wydziale In¿ynierii Mechanicznej
i Robotyki, jak równie¿ prodziekanem

Wydzia³u Maszyn Górniczych i Hutni-
czych, nastêpnie dziekanem, a w latach
1986-1989 pe³ni³ funkcjê prorektora
AGH. Obecnie prof. Józef Giergiel pra-
cuje ju¿ ponad 10 lat na stanowisku pro-

fesora zwyczajnego w Katedrze Me-
chaniki Stosowanej i Robotyki na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na-
szej uczelni. G³ówne obszary zaintere-
sowañ naukowo-badawczych Profeso-
ra s¹ zwi¹zane z zagadnieniami nieli-
niowej dynamiki uk³adów mecha-
nicznych z tarciem, dynamiki maszyn,
identyfikacji uk³adów mechanicznych

oraz automatyki, robotyki i mechatroni-
ki.

Profesor Józef Giergiel jest wspó³-
twórc¹ polskiej szko³y naukowej
t³umienia drgañ w uk³adach mecha-

nicznych, obecnie prowadzi prace
dotycz¹ce wykorzystania metod
sztucznej inteligencji w sterowaniu
systemów mechatronicznych. Zaj-
muje siê równie¿ pionierskimi ba-
daniami w dziedzinie mikro- i na-
nomechaniki oraz mikro- i nanoro-
botyki, wspó³pracuje naukowo i or-
ganizacyjnie z wieloma oœrodkami
naukowymi w kraju i za granic¹.
Jest cz³onkiem i przewodnicz¹cym
wielu rad naukowych jednostek ba-
dawczo-rozwojowych i instytutów
naukowych. Profesor J. Giergiel
reprezentuje Politechnikê Rze-
szowsk¹ w Komitecie Mechaniki
PAN. Pomimo intensywnej pracy
naukowej i dydaktycznej troszczy
siê tak¿e o rozwój m³odej kadry na-
ukowej. Wypromowa³ ponad 250
magistrów in¿ynierów oraz 18

doktorów. Opiekowa³ siê równie¿ kil-
koma przewodami habilitacyjnymi,
a pod jego kierownictwem wykszta³ci³o
siê 6 profesorów tytularnych. Opubli-
kowa³ wiele prac naukowych na ³amach
czasopism krajowych, zagranicznych
oraz w recenzowanych materia³ach
konferencyjnych. Jest autorem i wspó³-
autorem wielu monografii, ksi¹¿ek

Profesor Józef Giergiel
honorowym profesorem Politechniki Warszawskiej
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i podrêczników akademickich o wyso-
kim poziomie dydaktycznym i meryto-
rycznym. Profesor jest inspiratorem
i wspó³za³o¿ycielem kierunku studiów
automatyka i robotyka, uruchomione-
go na kilku uczelniach technicznych
w Polsce. Za swoje dokonania na polu
naukowym, organizacyjnym i dydak-

tycznym otrzyma³ liczne odznaczenia
i honorowe wyró¿nienia. Politechnika
Rzeszowska oraz Politechnika £ódzka
nada³y Panu Profesorowi godnoœæ
Doktora Honoris Causa.

Profesor Józef Giergiel jest wybit-
nym polskim uczonym, cenionym
w kraju i za granic¹. Jego g³êboka wie-

dza, rzetelnoœæ i sumiennoœæ sprawi³y,
¿e jest osob¹ nie tylko powszechnie
znan¹, ale przede wszystkim szano-
wan¹ i podziwian¹. Profesor stanowi
wzór solidnej pracy naukowej, dydak-
tycznej i wychowawczej dla studentów
i swoich wspó³pracowników.

Patrycja Ewa Jagie³owicz

Wydzia³ Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska

= Ewelina Bo¿ek
= Micha³ Cebula
= Izabela Kumor
= Piotr Mazur
= Tomasz Pietrucha
= Marek Popielarz
= Andrzej Repel
= Marcin Szeremeta
= £ukasz Zeñko

Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa

= Patryk Adamek
= Agnieszka Cieæka
= Wojciech Czapla
= Maciej Dubiel
= Katarzyna Grochowska
= Pawe³ Gu³a

NAGRODY REKTORA

WRÊCZONE STUDENTOM
Wrêczenie Nagród Rektora to uroczystoœæ, która zagoœci³a na sta³e w kalendarzu imprez akademic-

kich w Politechnice Rzeszowskiej. Dnia 9 czerwca 2009 r. JM Rektor prof. Andrzej Sobkowiak uroczy-
œcie wrêczy³ listy gratulacyjne studentom aktywnie uczestnicz¹cym w ¿yciu akademickim. Wœród wy-
ró¿nionych znajduj¹ siê uczestnicy sympozjów, przedstawiciele kó³ naukowych, organizatorzy szere-
gu imprez studenckich, przedstawiciele Akademickiego Radia i Telewizji "Centrum" oraz Studenckie-
go Zespo³u Pieœni i Tañca "Po³oniny", tak¿e osoby zaanga¿owane w dzia³alnoœæ Samorz¹du Studenc-
kiego, Rady Osiedla, medaliœci ró¿nych dyscyplin sportowych oraz organizatorzy ¿ycia sportowego na
uczelni.

Nagrody Rektora za miniony ju¿ rok akademicki 2008/2009 to dla studentów ogromne wyró¿nie-
nie. Uroczystoœæ odby³a siê w Klubie Studenckim "PLUS", przybyli na ni¹ licznie zaproszeni goœcie.
Na wniosek dziekanów, opiekunów kó³ naukowych, przewodnicz¹cego KU AZS i Samorz¹du Studenc-
kiego wyró¿niono 104 studentów, w gronie których znaleŸli siê przedstawiciele wszystkich kierunków
studiów. Nagrody stanowi¹ podsumowanie ca³orocznego zaanga¿owania studentów w ¿ycie naszej
uczelni. Poni¿ej z przyjemnoœci¹ prezentujemy listê nagrodzonych.

Wyró¿nienie laureatów zawodów modelarskich w Los Angeles. Nagrodê odbiera
m.in. P. Gu³a – student V roku WBMiL.

Fot. M. Misiakiewicz
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= Micha³ Grobosz
= Maciej Kotlarz
= Pawe³ £uczak
= Konrad Matys
= Marcin Michalczyk
= S³awomir Mocha
= B³a¿ej Morawski
= Piotr Nieckarz
= Katarzyna Olejnik
= Wojciech Palacz
= Krzysztof Pietraszek
= Monika Pryciak
= Amadeusz Rêkosiewicz
= Miros³aw Ró¿ycki
= Agnieszka Ryba
= Dawid Sroka
= Ma³gorzata Szczupak
= Alicja Szuster
= Dariusz Szybicki
= Marek Uliasz
= Micha³ Wojas
= Mariusz Zwierzchowski

Wydzia³ Chemiczny
= Damian Machowski
= El¿bieta Maziarz
= Micha³ Mi³ek
= Agnieszka Wróbel

Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki

= Piotr Bartman
= Pawe³ Biega
= Ewelina Bieszczad

= Pawe³ Cy³o
= Wojciech Goclon
= Jakub Ko³odziejczyk
= Waldemar Mróz
= Wojciech Pogoda
= Klaudia Rajzer
= Marek Rudawski
= Bogus³aw Rymut
= Andrzej Sagan
= Piotr Szczerba
= Damian Szczur
= Przemys³aw Szot
= Artur Tomkiewicz

= Przemys³aw Wilkosz
= Micha³ Wroñski
= Micha³ Zawora

Wydzia³ Matematyki
i Fizyki Stosowanej

= Aneta Ho³ub
= Katarzyna Jurek
= Agnieszka Kida
= Rafa³ Kocaj
= Wioletta Maj

Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu

= Ewelina Dominiewska
= Damian Gêbarowski
= Roksana G³owiñska
= Katarzyna Graboœ
= Paulina Gurgul
= Grzegorz Hammer
= Agnieszka Kochanowicz
= Iwona Makol¹dra
= Roman Matusz
= Wojciech Matusz
= Joanna Molenda
= Mariusz Ryka³a
= Sylwia Ryznar
= Anna Sobaszek
= Rados³aw Tyszczuk
= Leszek UrbanowiczNagrodê z r¹k JM Rektora odbiera student WZiM T. Lewandowski, nasz czo³owy

tenisista.
Fot. M. Misiakiewicz

Nagroda i ró¿a dla studentki WBMiL Alicji Szuster – przewodnicz¹cej Ko³a Na-
ukowego Euroavia Rzeszów.

Fot. M. Misiakiewicz
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Akademicki Zwi¹zek
Sportowy

= Tomasz Biesiadecki - WBiIŒ
= £ukasz Groñ - WEiI
= Dominik Hajduk - WEiI
= Tomasz Lewandowski - WZiM
= Dominik Kawa - WBMiL
= Krzysztof Michnal - WZiM
= Tomasz Pasternak - WBMiL
= Janusz Sikora - WBMiL
= Alan Woœ - WZiM

Akademickie Radio
i Telewizja "Centrum"

= Marek £uszcz - WZiM
= £ukasz Potacza³a - WBMiL

Studencki Zespó³ Pieœni
i Tañca "Po³oniny"

= Ewa Dziobak - WZiM
= Piotr Florczak - WBMiL

Samorz¹d Studencki
= Klaudia Ortyl
= Judyta R¿any
= £ukasz Szuba

Studenci dzia³aj¹cy
w Radzie Osiedla

= Rados³aw Koba
= Stanis³aw Kordek
= Tomasz Kurc

= Iwona Lis
= Janusz M¹ka
= Bernard Muszyñski
= Micha³ PogódŸ

Maria Popek

Nagroda dla £ukasza Szuby – przewodnicz¹cego Samorz¹du Studenckiego.
Fot. M. Misiakiewicz

W dniu 21 maja br. odby³ siê w War-
szawie fina³ III edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Rachunkowoœci,
Audycie i Sprawozdawczoœci Finanso-
wej "Moneta Platina", zorganizowany
przez firmê Deloitte, nale¿¹c¹ do œwia-
towej elity firm audytorskich oraz gaze-
tê codzienn¹ "Rzeczpospolita".

Spoœród ponad 2500 studentów
z ca³ej Polski, którzy wyrazili chêæ
wziêcia udzia³u w konkursie, w œcis³ym
finale o status najlepszego walczy³o tyl-
ko 5 osób. Aby znaleŸæ siê w fina³owej
pi¹tce, najpierw trzeba by³o poradziæ
sobie z testem on-line, po którym 23
kwietnia 2009 r. zaproszono 40 najlep-
szych studentów na kolejny etap do
Warszawy.

W drugim etapie studenci musieli po
raz kolejny rozwi¹zaæ test sk³adaj¹cy

siê z 30 pytañ jednokrotnego wyboru
z zakresu polskich i miêdzynarodo-
wych przepisów dotycz¹cych rachun-
kowoœci i wykonywania zawodu
bieg³ego rewidenta. Po tym etapie
szczêœliwa dwunastka przesz³a do
trzeciego etapu, w trakcie którego stu-
denci musieli zmagaæ siê z case study.
Ten etap wy³oni³ 5 najlepszych studen-
tów - wœród nich studentkê V roku
zarz¹dzania na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu - Magdalenê Rzym, która
jednoczeœnie pe³ni funkcjê prezesa
Ko³a Naukowego Rachunkowoœci
i Ubezpieczeñ Gospodarczych.

W finale laureaci musieli najpierw
zaprezentowaæ siê przed jury konkursu
z³o¿onym z profesorów z najwiêkszych
uczelni ekonomicznych w kraju oraz
przedstawicieli organizatorów. W tym

Nasza studentka znów najlepsza

Magdalena Rzym.
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etapie konieczna by³a znajomoœæ naj-
nowszych zmian dokonanych zarówno
w polskich, jak i miêdzynarodowych
przepisach reguluj¹cych rachunko-
woœæ.

Ostatnim etapem rywalizacji, w któ-
rym walczy³o troje studentów, by³o za-
prezentowanie na Gali Fina³owej
w³asnej opinii na temat walki ze œwiato-
wym kryzysem gospodarczym - czy

wymagana jest zmiana istniej¹cych
standardów rachunkowoœci?

Studentka WZiM pani Magdalena
Rzym przedstawi³a stanowisko, w któ-
rym dowiod³a, ¿e zmiana standardów
nie jest konieczna, gdy¿ kryzys ten nie
powsta³ ze z³ych standardów rachunko-
woœci, ale wywo³a³ go brak standardów
moralnych czêœci osób odpowiedzial-
nych za zarz¹dzanie przedsiêbiorstwa-
mi.

Stanowisko to okaza³o siê trafne
i dziêki temu to w³aœnie do r¹k studen-
tki Politechniki Rzeszowskiej trafi³a
statuetka Monety Platiny oraz wiele
cennych nagród rzeczowych, jak rów-
nie¿ szansa na rozpoczêcie kariery za-
wodowej w dziale audytu firmy
Deloitte.

Grzegorz Lew

WSPOMNIENIE

doc. dr in¿. Mieczys³aw MYSIAK

(1923-2009)

Z ¿a³obnej karty

W dniu 11 maja 2009 r. zmar³ ne-
stor i twórca rzeszowskiej in¿ynierii
sanitarnej doc. dr in¿. Mieczys³aw
Mysiak (ur. 28 paŸdziernika 1923 r.
w Nisku n. Sanem). Przed drug¹ wojn¹
œwiatow¹ uczêszcza³ do gimnazjum
w Tarnobrzegu, tu te¿ 1 paŸdziernika
1939 r. rozpocz¹³ pracê zawodow¹, by
unikn¹æ wywozu na roboty przymuso-
we w czasie okupacji. We wrzeœniu
1940 r. rozpocz¹³ naukê w Szkole Bu-
downictwa w Jaros³awiu na kierunku
drogowo-wodnym, któr¹ z tytu³em
technika budowy ukoñczy³ w 1943 r.
To pozwoli³o Mu w lipcu 1943 r.
podj¹æ pracê w charakterze inspektora
nadzoru na Kolei Wschodniej ("Ost-
bahn") przy budowie stacji kolejowej
w Przeworsku - pracowa³ tam a¿ do
wyzwolenia z niemieckiej okupacji
w lipcu 1944 r.

Po wyzwoleniu zosta³ delegowany
do Wroc³awia, gdzie jesieni¹ 1945 r.
rozpocz¹³ studia wy¿sze na Oddziale
Budownictwa Wodnego Wydzia³u In-
¿ynierii Politechniki Wroc³awskiej,
uzyskuj¹c w 1949 r. absolutorium
i dyplom w maju 1950 r. Tu tak¿e
1 stycznia 1950 r. rozpocz¹³ pracê
w Katedrze Budownictwa Wodnego

u prof. Micha³a Mazura. Z pomoc¹
prof. Szniolisa, prof. ¯aczyñskiego
z Gliwic i prof. Rudolfa z Warszawy
sta³ siê M. Mysiak inicjatorem utwo-
rzenia w Polsce kierunku studiów in-
¿ynieria sanitarna.

W 1966 roku obroni³ doktorat
w Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach.
W latach 1966-1969 bra³ czynny
udzia³ w tworzeniu Instytutu Œrodowi-
ska w Politechnice Wroc³awskiej,
gdzie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ naukowo-
-badawcz¹ w szerokim zakresie na

kierunkach: budownictwo wodne,
in¿ynieria sanitarna oraz ochrona
œrodowiska. Bra³ te¿ udzia³ w opraco-
waniu za³o¿eñ i projektów doty-
cz¹cych odbudowy, rozbudowy i bu-
dowy ponad 30 obiektów wodnych
woj. opolskiego oraz gospodarki wod-
no-œciekowej dla zak³adów prze-
mys³owych i komunalnych, takich
jak: Huta "Ma³apanew", Huta w Za-
wadzkim, Huta "Batory", Zak³ady
Chemiczne w Kolonowskich, Zak³ady
Celulozowe w Strzemieszycach, oraz
wodoci¹gów i kanalizacji dla m.
Ozimka.

Na podstawie wykonanych prac
i ponad 500 badañ hydrogeologicz-
nych z terenu ca³ej Polski opublikowa³
ponad 50 artyku³ów. Wyda³ kilkana-
œcie skryptów i szereg pomocy nauko-
wych, co w znacznym stopniu
pomog³o studentom w opanowaniu
materia³u wyk³adowego. Wspó³pra-
cowa³ z wieloma bran¿owymi za-
k³adami i instytucjami samorz¹dowy-
mi w województwie wroc³awskim
i opolskim.

W 1970 roku nasz Szanowny Kole-
ga zosta³ przeniesiony do pracy
w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej
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w Rzeszowie. Pozwoli³o to na powo-
³anie w Rzeszowie w 1970 r. kierunku
in¿ynieria sanitarna w miejsce budow-
nictwa komunalnego. Tu, pracuj¹c, roz-
wija³ nowatorskie metody prac pro-
jektowych, badawczych, naukowych
i dydaktycznych. Oddawa³ bezgranicz-
nie swój cenny czas m³odzie¿y, prowa-
dzi³ praktyki wakacyjne, organizowa³
wycieczki naukowo-dydaktyczne
i obozy naukowe, zjednywa³ sobie m³o-
dzie¿ oraz wspó³pracowników.

Na wymienionych uczelniach do-
cent Mieczys³aw Mysiak by³ promo-
torem ponad 500 prac dyplomowych,
kilkuset opracowañ dotycz¹cych
za³o¿eñ i projektów oraz badañ nauko-
wych w zakresie budownictwa wodne-
go, hydrogeologii i ujêæ wód pod-
ziemnych oraz powierzchniowych, sy-
stemów zaopatrzenia w wodê i jej uz-
datniania, odprowadzania i oczyszcza-
nia œcieków, a tak¿e gospodarki wodno-
-œciekowej. Opracowa³ przesz³o 180
ekspertyz, opinii naukowo-badaw-
czych oraz recenzji. Opublikowa³
w ró¿nych czasopismach, w tym zagra-
nicznych, ponad 130 artyku³ów i wyko-
na³ ponad 150 niepublikowanych
opracowañ dla odpowiednich instytucji
i w³adz.

Z ciekawszych prac badawczych na-
le¿y wymieniæ:
o kilkadziesi¹t badañ hydrogeolo-

gicznych wykonanych w latach

1953-1990 i dokumentacji hydroge-
ologicznych,

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

o badania stanu czystoœci wód zbior-
ników w Myczkowcach i Solinie
oraz 10 dop³ywów (1970-1995),

o badania zaprojektowanej, prototy-
powej kontenerowej oczyszczalni
œcieków patentu Politechniki Wroc-
³awskiej dla 100-300 mieszkañców,

o badania zu¿ycia wody w obiektach
Politechniki Rzeszowskiej (1980-
-1992).
Za tak bogat¹ i twórcz¹ dzia³alnoœæ

doc. dr in¿. M. Mysiak by³ wielokrotnie
nagradzany i odznaczany, m.in.: meda-
lem "Zas³u¿ony dla województwa opol-
skiego", medalem "Zas³u¿ony dla
województwa rzeszowskiego", Z³ot¹
Odznak¹ Politechniki Wroc³awskiej,
medalem "Zas³u¿ony dla Politechniki
Wroc³awskiej", medalem "Zas³u¿onym
dla Politechniki Rzeszowskiej", Na-
grod¹ Ministra Nauki Szkolnictwa
Wy¿szego i Techniki, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz wieloma na-
grodami rektorskimi i listami pochwal-
nymi.

Niezale¿nie od powy¿szego prowa-
dzi³ od 1953 r. znaczn¹ dzia³alnoœæ
w PZITS i by³ cz³onkiem Komisji

Gospodarki Wodnej PAN w latach
1968-1995.

Po przejœciu na emeryturê
w 1990 r. nadal pracowa³ (do roku
1995) na godzinach zleconych. Do-
wodem intensywnoœci Jego dzia³a-
nia i tworzenia niech bêdzie przy-
pomnienie, ¿e w 1996 r. rozpocz¹³
pracê nad "dzie³em ¿ycia", pt. "Hi-
storia kierunku In¿ynieria Œrodo-
wiska Politechniki Rzeszowskiej
w 30-leciu istnienia (1968-1998)"
w 4 tomach (I, II, III i IIIa), o ogól-
nej objêtoœci 1470 str., edytowa-
nych w latach: 1998, 1999, 2001
i 2002. Wraz z tworzeniem "Histo-
rii..." zorganizowa³ dwie konferen-
cje naukowe: w 1999 r. (nt. "In¿y-
nieria Œrodowiska w s³u¿bie
spo³eczeñstwu" i w 2001 r. (nt. "Za-
gadnienia budownictwa wodnego
oraz gospodarki wodno-œciekowej
w Polsce, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem regionu podkarpackiego").

Zmar³emu Panu Docentowi
Mieczys³awowi Mysiakowi sk³ada-
my t¹ drog¹ zas³u¿ony ho³d i g³êbo-
ki szacunek. By³ cz³owiekiem
wielkiej miary, oddanym przede
wszystkim mozolnej pracy akade-
mickiej i studentom, których szano-
wa³ i kocha³. Bo kocha³ m³odzie¿,
a w sercach swoich wychowanków
i przyjació³ pozostanie na zawsze.
Czeœæ Jego pamiêci.

Janusz Rak
Jan Szpakowski

W pierwszy majowy weekend
mia³em okazjê uczestniczyæ w wypra-
wie na polskie Kresy, zorganizowanej
przez Zarz¹d Regionu NSZZ Solidar-
noœæ w Rzeszowie. Nie by³a to zwyk³a
wycieczka, lecz rodzaj pielgrzymki œla-
dami I oraz II Rzeczypospolitej, które
na tej ziemi odcisnêli polscy œwiêci.
Wymieniæ tu mo¿na ks. Stanis³awa
Szulmiñskiego, m. Jadwigê Kalinow-
sk¹, Klarê Staszczak, bp. Jana Cieñ-
skiego, s. Marcelinê Darowsk¹, s. Mar-

tê Wieck¹, abp. Z. Szczêsnego Feliñ-
skiego, br. Alberta Chmielowskiego
i innych. Odwiedziliœmy równie¿ para-
fie, gdzie ogromny wk³ad w odrodzenie
Koœcio³a Katolickiego w ostatnim
20-leciu wnieœli polscy ksiê¿a - tacy jak
bp Jan Olszañski czy ks. W³adys³aw
Wanags, oraz miejsca, gdzie Solidar-
noœæ jako zwi¹zek i poszczególni jej
cz³onkowie pomagaj¹ potrzebuj¹cym
instytucjom (Dom Dziecka Niepe³no-
sprawnego w Za³uczu, Dom Samotnej

Matki w Pisarówce) i parafie w takich
miejscowoœciach, jak Przemyœlany,
Gródek, Krzemieniec, Kamieniec czy
Latyczów. By³y to odwiedziny u ludzi,
którzy dzie³a braterskiej pomocy pro-
wadz¹ nie tylko z Polakami, ale rów-
nie¿ z Ukraiñcami.

Nale¿y podkreœliæ bardzo du¿y
wk³ad Polaków z jednej strony w kulty-
wowanie tradycji katolickiej, z drugiej
w odrodzenie polskiego ducha w nowej
rzeczywistoœci. Trzeba bowiem pamiê-

Oazy polskoœci na KresachOazy polskoœci na Kresach
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taæ, ¿e na tym obszarze polskoœæ jest
uto¿samiana z katolickoœci¹, co z kolei
czêsto ma negatywny wp³yw na posta-
wê osób prezentuj¹cych nacjonalizm
ukraiñski.

Spotkania w tych, mo¿na powie-
dzieæ, zaprzyjaŸnionych œrodowiskach
by³y nici¹ przewodni¹ wyprawy. Spot-
kaliœmy siê z personelem i dzieæmi
z Domu Dziecka w Za³uczu, z siostrami
zakonnymi i matkami z dzieæmi w Pisa-
rówce, z ksiê¿mi w parafiach w Krze-
mieñcu, Latyczowie, Barze, Prze-
myœlanach oraz siostrami w Jaz³owcu
i Winnicy. Z postawy tych ludzi ema-
nowa³a wielka ufnoœæ w Opatrznoœæ

Bo¿¹, która pozwoli³a im na tym terenie
trwaæ i uczyniæ tak wiele mimo ró¿no-
rodnych trudnoœci. Objêli oni opiek¹
spo³ecznoœæ wielokrotnie od lat nie-
maj¹c¹ kontaktów z kap³anem, stwo-
rzyli zal¹¿ki parafii, walczyli i nadal
walcz¹ o odzyskiwanie œwi¹tyñ, czêsto
w stanie kompletnej ruiny - doprowa-
dzaj¹ do ich restauracji i wreszcie pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ duszpastersk¹
i kulturaln¹ nie tylko z potomkami pol-
skimi, ale równie¿ z ludnoœci¹ ukra-
iñsk¹. Coraz wiêcej jest bowiem
polsko-ukraiñskich ma³¿eñstw, anga-
¿uj¹cych siê w koœciele katolickim
i prawos³awnym.

Oczywiœcie, mieliœmy okazjê po-
znaæ zabytki, których te osoby strzeg¹ -
dzie³a sztuki, które na tym terenie pozo-
sta³y po Rzeczypospolitej, o które oni
z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ dbaj¹. Naj-
dalej na wschód zwiedziliœmy Zofiów-
kê w Humaniu i przepiêkny park urz¹-
dzony przez S. Potockiego dla swojej
¿ony Zofii.

Ten wyjazd by³ œwiadectwem pa-
miêci o naszych rodakach na wscho-
dzie, by³ dla mieszkaj¹cych tu Po-

Spotkanie w koœciele w Pisarówce z ksiê-
dzem i siostrami prowadz¹cymi Dom Sa-
motnej Matki.

Fot. w³asna

Na okopach œw. Trójcy pod sztandarem
"Solidarnoœci".

Fot. w³asna

Polskie Termopile - pomnik bohaterów wojny polsko-sowieckiej w Zadwórzu
k. Lwowa.

Fot. w³asna
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Wielkanoc

laków, a tak¿e miejscowej ludnoœci
bardzo potrzebny - pokazywa³ bowiem
ich ³¹cznoœæ z umi³owan¹ Ojczyzn¹
i pracê dla niej pomimo ró¿nych prze-
ciwnoœci losu. Podkreœlano czêsto, ¿e
bez pomocy z Polski - finansowej, mo-
dlitewnej i wolontariuszy nie stworzy-
liby dokonanych dzie³. Dlatego tak
wa¿na jest nasza pamiêæ o ludziach na
polskich Kresach, bo tutaj w³aœnie zna-

leŸliœmy zachowane dot¹d oazy pol-
skoœci, pomimo od³¹czenia od Polski
tych ziem po rozbiorach. To imponuje,
¿e po ponad 200 latach tak wielu miesz-
kañców zachowa³o polskoœæ i wiarê oj-
ców pomimo przeœladowañ carskiej
Rosji i sowieckiego re¿imu.

Na zakoñczenie ciekawostka - pro-
rektorem Wy¿szego Seminarium Du-
chownego Diecezji Kamienieckiej

w Gródku Podolskim jest ks. Jacek
Uliasz - absolwent Politechniki Rze-
szowskiej. By³ on naszym przewodni-
kiem na tym terenie i opowiedzia³ m.in.
niezwyk³¹ historiê Seminarium nazwa-
nego Mi³ym ¯artem Ducha Œwiêtego.
Seminarium powsta³o na terenie cmen-
tarza w 1991 r. (poprzednie istnia³o tu
w latach 1721-1842).

£ukasz Wêsierski

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Sympozjum

W dniach 23-25 kwietnia
2009 r. odby³o siê w £añcucie
Miêdzynarodowe Sympozjum
Problemów Odwrotnych w Me-
chanice Konstrukcji i Materia³ów
- Inverse Problems of Mechanics
of Sructures and Materials - IPM
2009. Sympozjum, zorganizowa-
ne pod auspicjami European
Community on Computational
Methods in Applied Science -
ECCOMAS, da³o mo¿liwoœæ spot-
kania specjalistom z ró¿nych
dziedzin mechaniki zajmuj¹cych
siê zagadnieniami odwrotnymi.

Podczas Sympozjum, w historycz-
nych wnêtrzach Muzeum-Zamku
w £añcucie wyg³oszonych zosta³o 47
referatów, w tym 3 referaty plenarne
oraz 10 referatów generalnych. Uroczy-
ste otwarcie Sympozjum, które odby³o
siê w Sali Balowej ³añcuckiego zamku,
uœwietni³ sw¹ obecnoœci¹ JM Rektor
naszej uczelni prof. dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak.

W obradach uczestniczy³o 55 osób
z Polski i zagranicy. Wœród goœci znale-
Ÿli siê przedstawiciele Ecole Politech-

nique, Politecnico di Milano, Universi-
ty of Minnesota, Chalmers University
of Technology, Insbruck Universität

oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego,
politechnik: Œl¹skiej, Krakowskiej,
Opolskiej, Poznañskiej, Gdañskiej,

Otwarcie Sympozjum, za sto³em prezydialnym (od lewej): prof. PRz A. Koz³owski -
prodziekan WBiIŒ, prof Z. Mróz - cz³onek rzecz. PAN, rektor prof. A. Sobkowiak,
prof. Z. Waszczyszyn - cz³onek rzecz. PAN, prof. L. Ziemiañski - dziekan WBiIŒ,
prof. T.  Burczyñski - cz³onek kor. PAN.

Fot. B. Miller

Inverse Problems of Mechanics

of Sructures and Materials

IPM 2009
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£ódzkiej, Czêstochowskiej, Akademii
Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu
£ódzkiego, a tak¿e Instytutu Podstawo-
wych Problemów Techniki PAN.

W obradach uczestniczyli zarówno
naukowcy posiadaj¹cy du¿e doœwiad-
czenie i znacz¹ce wyniki w dziedzinie
analizy problemów odwrotnych me-
chaniki, jak i m³odzi naukowcy, dla któ-

rych Sympozjum by³o okazj¹ do zdoby-
cia cennej wiedzy i doœwiadczeñ.

Na wystawie towarzysz¹cej Sympo-
zjum zaprezentowane zosta³y nowo-
czesne urz¹dzenia pomiarowe, w tym
kamery termowizyjne, wibrometry la-
serowe oraz tzw. szybkie kamery.
W trakcie przerw w obradach uczestni-
cy mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia Mu-
zeum-Zamku oraz odbycia spaceru po
³añcuckim parku.

Sympozjum IMP 2009 zorganizo-
wane zosta³o przez Katedrê Mechaniki
Konstrukcji Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska PRz, przy
wsparciu Wydzia³u Nauk Technicz-

nych Polskiej Akademii Nauk oraz Pol-
skiego Towarzystwa Metod Kompu-
terowych Mechaniki.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ,
¿e Sympozjum da³o mo¿liwoœæ wymia-
ny doœwiadczeñ oraz nawi¹zania kon-
taktów naukowych pomiêdzy specjalis-
tami zarówno z kraju, jak i z zagranicy,
zajmuj¹cymi siê problemami odwrot-
nymi w ró¿nych dziedzinach mecha-
niki.

Micha³ Jurek
Leonard Ziemiañski

Obrady Sympozjum IPM 2009 w gabine-
cie ordynata Muzeum-Zamku w £añcu-
cie.

Fot. B. Miller

Podczas obrad Sympozjum. Przewod-
nicz¹cy sesji (z prawej) prof. Gulio Ma-
ier - Politecnico di Milano, dyskutuj¹
profesorowie: J. Orkisz, K. Dems.

Fot. B. Miller

Podczas obrad Sympozjum. Dyskusja po referacie plenarnym prof. Marca Bonne-
ta z Ecole Politechnique (na œrodku zdjêcia, po prawej stronie stoi prof. Z. Mróz -
IPPT PAN).

Fot. B. Miller
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To¿samoœæ i wizerunek
marketingu w Polsce

Pod has³em "To¿samoœæ i wizeru-
nek marketingu w Polsce. Stan obecny
i kierunki zmian strategii marketingo-
wych" odby³a siê w Krakowie konfe-
rencja naukowo-dydaktyczna. Jej
organizatorem w dniach 11-12 maja br.
by³a Katedra Marketingu miejscowego
Uniwersytetu Ekonomicznego. W spot-
kaniu wziêli udzia³ przedstawiciele
27 szkó³ wy¿szych, w tym równie¿
z Ukrainy, Czech i Wielkiej Brytanii.
W zdecydowanej wiêkszoœci w konfe-
rencji uczestniczy³o grono profesorskie
reprezentuj¹ce uczelnie ekonomiczne.
Politechniki by³y reprezentowane nie-
licznie. W Krakowie nie zabrak³o jed-
nak pracowników Katedry Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej, któr¹ repre-
zentowali dr Hanna Hall, dr Beata Za-
twarnicka-Madura oraz dr Marcin
Gêbarowski.

Celem konferencji by³a prezentacja
wyników badañ nt. wizerunku marke-
tingu w naszym kraju oraz podjêcie na
tym tle rozwa¿añ na temat roli i miejsca
marketingu w gospodarce, badaniach
naukowych i edukacji biznesowej. Dwa
dni spotkañ wype³ni³y, jak¿e wa¿ne dla
osób zajmuj¹cych siê w pracy nauko-
wo-dydaktycznej marketingiem, dys-
kusje dotycz¹ce miejsca tej dyscypliny
w polskiej nauce. Ponadto omówiono
wykorzystywane dotychczas metody
kszta³cenia. Zastanawiano siê, w jaki
sposób mo¿na dostosowaæ programy
studiów do obecnych wymagañ rynku
oraz oczekiwañ studentów. Poruszono
tak¿e kwestiê pog³êbiania zwi¹zków
miêdzy podmiotami rynkowymi a œro-
dowiskiem akademickim.

Materialnym efektem krakowskiej
konferencji jest publikacja pt. To¿sa-
moœæ i wizerunek marketingu, wydana

przez Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne. Opracowanie zawiera ponad
70 referatów, podzielonych na cztery
czêœci: Postrzeganie i ewolucja kon-
cepcji marketingowej, Ekspansja i roz-

wój marketingu, Dydaktyka marketin-
gu, Studia analityczne wybranych
obiektów marketingowych.

Na uwagê zas³uguje propozycja
z³o¿ona podczas podsumowania spot-
kania przez JM prof. dr hab. Romana
Niestroja - rektora Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie i zarazem or-

ganizatora konferencji. Pojawi³ siê po-
stulat powo³ania stowarzyszenia (np.
pod nazw¹ "Polskie Stowarzyszenie
Marketingu"), które propagowa³oby
ideê prawid³owego kszta³cenia marke-

tingowców oraz dba³oby o prawid³owy
wizerunek marketingu w spo³eczeñ-
stwie. Pomys³ wydaje siê niezwykle
istotny i wart szybkiego wcielenia w ¿y-
cie, gdy¿ niestety marketing jest czêsto
postrzegany negatywnie i niezgodnie
z rzeczywistoœci¹.

Marcin Gêbarowski

Konferencja

Dr B. Zatwarnicka-Madura i dr M. Gêbarowski wraz z prof. R. Niestrojem.
Fot. w³asna
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Profesor Vicentiu Radulescu

w Politechnice Rzeszowskiej

W dniach 18-22 maja goœciem Kate-
dry Matematyki by³ prof. dr hab. Vicen-
tiu Radulescu, wybitny specjalista
z zakresu równañ ró¿niczkowych
cz¹stkowych oraz analizy nieliniowej,
cz³onek komitetu redakcyjnego Jour-

nal of Mathematical Analysis and
Applications, pracownik Instytutu Ma-
tematyki Simion Stoilow Rumuñskiej
Akademii Nauk w Bukareszcie oraz
Katedry Matematyki Uniwersytetu
w Craiova (Rumunia). Profesor Radu-

lescu przeprowadzi³ cykl wyk³adów
dla studentów kierunku „matematyka”
na temat przestrzeni metrycznych, rea-
lizowany w ramach projektu Zamawia-
nie kszta³cenia na kierunkach tech-
nicznych, matematycznych i przyrodni-
czych – pilota¿. Wyg³osi³ równie¿ od-
czyt naukowy dla studentów i pra-
cowników, pt. Multiple effects in the
study of singular elliptic problems.

Anetta Szynal-Liana

w Katedrze Matematyki

Profesor V. Radulescu i pracownicy Katedry Matematyki.
Fot. w³asna

Profesor V. Radulescu podczas odczy-
tu.

Fot. w³asna

W Klubie Pracowników Politechniki Rzeszowskiej w dniu 21 kwietnia 2009 r. odby³y siê warsztaty
jêzykowe wydawnictwa Langenscheidt Polska, zorganizowane we wspó³pracy ze Studium Jêzyków Ob-
cych PRz, nt. "Jak uczyæ jêzyka niemieckiego specjalistycznego z publikacjami Langenscheidt Polska".

W szkoleniu wziêli udzia³ wyk³a-
dowcy jêzyka niemieckiego ze Studium
Jêzyków Obcych i studenci Wydzia³u
Marketingu i Zarz¹dzania, Wydzia³u

Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki
PRz. Podczas warsztatów studenci za-
poznali siê z aktualn¹ ofert¹ podrêczni-

kow¹, dotycz¹c¹ kszta³cenia z zakresu
jêzyka niemieckiego fachowego
w uczelniach technicznych oraz z meto-
dami samodzielnej pracy z materia³em

WARSZTATY JÊZYKOWE
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w nich zawartym. Warsztaty by³y te¿
okazj¹ do weryfikacji wiedzy z jêzyka
niemieckiego. Na zakoñczenie konsul-
tant metodyczny Langenscheidt Polska
pani Magdalena Wrzesieñ przeprowa-
dzi³a quiz jêzykowy, dotycz¹cy prezen-
towanych zagadnieñ z zakresu wiedzy
marketingowej oraz zagadnieñ kulturo-
znawczych zwi¹zanych z pañstwami
obszaru europejskiego.

Zwyciêzcy otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe o tematyce zwi¹zanej z ko-
munikacj¹ w zakresie jêzyka biznesu.
Dla wszystkich uczestników warszta-
tów wydawnictwo przygotowa³o upo-
minki w postaci podrêczników prze-
znaczonych do pog³êbiania znajomoœci
jêzyka niemieckiego specjalistyczne-
go. Warsztaty cieszy³y siê zaintereso-
waniem i du¿¹ frekwencj¹ ze strony
studentów.

Edyta Ptaszek,  Maria Ludwin

Studenci podczas zajêæ.
Fot. w³asna

SEMINARIA WYDZIA£OWE

Seminaria Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska:

R w dniu 1 kwietnia 2009 r. dr in¿. Bog-
dan Stankiewicz, adiunkt w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych wyg³osi³
wyk³ad nt. "Przeciwpo¿arowe pro-
jektowanie budowli stalowych i ¿el-
betowych zgodnie z Eurokodami",

R w dniu 8 kwietnia 2009 r. prof. zw. dr
hab. in¿. dr h.c. Zenon Waszczyszyn,
cz³. rzecz. PAN, prof. zw. w Katedrze
Mechaniki Konstrukcji wyg³osi³
wyk³ad nt. "Uwagi o teoriach, mode-
lach i paradygmatach w naukach tech-
nicznych",

R w dniu 22 kwietnia 2009 r. mgr in¿.
Bernadeta Hala, asystentka w Kate-
drze Infrastruktury i Ekorozwoju
wyg³osi³a referat nt. "O kryteriach wa-
runkuj¹cych wybór efektywnych roz-
wi¹zañ zbiorników retencyjnych
w kanalizacji",

R w dniu 29 kwietnia 2009 r. dr hab. Mi-
cha³ Proksa, prof. nadzw. PRz w Za-
k³adzie Urbanistyki i Architektury
wyg³osi³ wyk³ad nt. "Œredniowieczne
koœcio³y centralne z dookolnym ambi-
tem w Azji Przedniej i Europie",

R w dniu 6 maja 2009 r. dr hab. in¿.
Szczepan Woliñski, prof. nadzw. PRz,

kierownik Katedry Konstrukcji Bu-
dowlanych wyg³osi³ wyk³ad nt. "Ry-
zyko jako kryterium oceny stanu tech-
nicznego konstrukcji",

R w dniu 13 maja 2009 r. dr hab. in¿.
Adam Reichhart, prof. nadzw. PRz
w Zak³adzie Dróg i Mostów wyg³osi³
wyk³ad nt. "Blachy fa³dowe jako kon-
strukcja przekryæ pow³okowych",

R w dniu 3 czerwca 2009 r. mgr in¿. Ber-
nadeta Dêbska, asystentka w Zak³a-
dzie Budownictwa Ogólnego wyg³o-
si³a referat nt. "Modyfikacja zapraw
¿ywicznych glikolizatami poli(teref-
talanu etylenowego)".

Seminaria Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa:

R w dniu 25 marca 2009 r. przedstawio-
ne zosta³y referaty:
- mgr. in¿. Marcina Szustera, uczest-

nika Studium Doktoranckiego
WBMiL, nt. "Projektowanie i rea-
lizacja ruchu mobilnego robota
ko³owego z zastosowaniem neuro-
nowego programowania dyna-
micznego",

- mgr. in¿. Micha³a Czarneckiego,
asystenta w Katedrze Samolotów
i Silników Lotniczych, nt. "Proble-
my projektowania i badania ekspe-

rymentalne mikroturbinowego sil-
nika odrzutowego",

R w dniu 8 kwietnia 2009 r. dr hab.
W³odzimierz Bogdanowicz, prof.
nadzw. w Zak³adzie Krystalografii na
Wydziale Informatyki i Nauki o Mate-
ria³ach Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-
towicach wyg³osi³ wyk³ad nt. "Ocena
doskona³oœci strukturalnej mono-
kryszta³ów metodami topografii rent-
genowskiej",

R w dniu 29 kwietnia 2009 r. mgr in¿.
Piotr Gierlak, asystent w Katedrze
Mechaniki Stosowanej i Robotyki
wyg³osi³ referat nt. "Neuronowe ste-
rowanie nad¹¿ne manipulatorem
Scorbot",

R w dniu 27 maja 2009 r. mgr in¿. Kazi-
miera Dudek, uczestniczka stacjo-
narnego Studium Doktoranckiego
WBMiL przedstawi³a referat nt. "Ba-
dania mo¿liwoœci zwiêkszania po-
tencja³u eksploatacyjnego warstwy
wierzchniej elementów ze stali auste-
nitycznych wybranymi metodami na-
gniatania",

R w dniach 23 i 24 czerwca 2009 r. dr
David Ford z firmy Rolls Royce
przedstawi³ wyk³ady nt. "Superalloys
and Single Crystal Technology".
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Seminaria Wydzia³u Chemicznego
organizowane wspólnie

z Rzeszowskim Oddzia³em Polskiego
Towarzystwa Chemicznego:

R w dniu 22 kwietnia 2009 r. prof. dr
hab. Leonard M. Proniewicz z Wy-
dzia³u Chemii Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego w Krakowie przedstawi³
referat nt. "Zastosowanie technik po-
wierzchniowo wzmocnionego efektu
Ramana (SERS) i mapowania rama-
nowskiego do badañ struktury mole-
kularnej",

R w dniu 3 czerwca 2009 r. mgr Anna
Kuœnierz z Katedry Biochemii i Bio-
technologii wyg³osi³a referat nt. "Bo-
rowe analogi zasad nukleinowych",

R w dniu 18 czerwca 2009 r. prof. dr
hab. Andrzej Duda z Centrum Badañ
Molekularnych i Makromolekular-
nych PAN w £odzi wyg³osi³ wyk³ad
nt. "Stereokontrolowana polimeryza-
cja cyklicznych estrów",

R prof. Jacques Muzart, Universite de
Reims Champagne-Ardenne, Reims
Cedex, France wyg³osi³ w dniu 18
czerwca 2009 r. referat nt. "Cr-, Pd-,
Mo- and Cu-catalyzed oxidations"

oraz w dniu 19 czerwca 2009 r. referat
nt. "My thirty years with palladium".

Seminaria Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki organizowane wspólnie
z Oddzia³em Rzeszowskim Polskiego

Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej:

R w dniu 6 maja 2009 r. dr hab. in¿.
Franciszek Grabowski, prof. PRz, kie-
rownik Zak³adu Systemów Rozpro-
szonych i dr in¿. Dominik Strza³ka,
adiunkt w tym Zak³adzie przedstawili
referat nt. "Informatyka (i nie tylko)
w kontekœcie systemów z³o¿onych".

Seminaria Katedry Fizyki
na Wydziale Matematyki

i Fizyki Stosowanej:

R w dniu 7 maja 2009 r. dr in¿. Konstan-
tin Tretiakov z Instytutu Fizyki Mole-
kularnej PAN w Poznaniu przedstawi³
referat nt. "Mechanizm kooperatyw-
nej adsorpcji nanocz¹stek",

R w dniu 21 maja 2009 r. mgr in¿. Mar-
cin Kowalik, asystent w Katedrze
Fizyki przedstawi³ referat nt. "Mag-
netoopór, namagnesowanie, fotoemi-

sja elektronowa La0,67Pb0,33Mn(1-x)
FexO3",

R w dniu 18 czerwca 2009 r. dr in¿. Ma-
riusz Trybus, adiunkt w Katedrze Fi-
zyki przedstawi³ referat nt. "Rezonans
stochastyczny w monokryszta³ach
TGS".

Seminaria Katedry Matematyki
na Wydziale Matematyki

i Fizyki Stosowanej:

R w dniu 21 maja 2009 r. prof. dr hab.
Vicentiu Radulescu, prof. zw. w Ka-
tedrze Matematyki Uniwersytetu
Craiova oraz w Instytucie Matematy-
ki Rumuñskiej Akademii Nauk w Bu-
kareszcie przedstawi³ odczyt nt.
"Multiple effects in the study of sin-
gular elliptic problems",

R w dniu 17 czerwca 2009 r. prof. dr
hab. Alexander Linkov, prof. nadzw.
w Katedrze Matematyki PRz przed-
stawi³ odczyt nt. "Multi-wedge singu-
lar points in a medium: theory, nume-
rical techniques and applications".

Bronis³aw Œwider

R dr in¿. Grzegorz MAS£OWSKI (WEiI)
20th International Zurich Symposium on Electromagnetic
Compatibility (EMC Zurich 2009)
12-16.01.2009 r., ETH Zurich (Szwajcaria)
http://www.emc-zurich.ch/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Grzegorz Mas³owski, pok. 210, bud. B,
tel. wew. 1253, e-mail: maslowski@prz.edu.pl,
Zak³ad Podstaw Elektrotechniki i Informatyki

R dr in¿. Miros³aw SZUKIEWICZ (WCh)
Mathematics in Chemical Kinetics and Engineering
09.02-11.02.2009 r., Ghent (Belgia)
http://www.mackie-workshops.com/mackie-2009/pro-
gram.html
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Miros³aw Szukiewicz, pok. 137a, bud. H,
tel. wew. 1216, e-mail: ichms@prz.edu.pl,
Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej

R mgr in¿. £ukasz SZUBA (Biuro ds. Karier i Promocji)
Children's Universities - The Idea Captures Europe
13-14.02.2009 r., Tubingen (Niemcy)
www.eucu.net
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
mgr in¿. £ukasz Szuba, pok. 310, bud. A,
tel. wew. 3458, e-mail: e-mail: szuba@prz.edu.pl

R dr in¿. Jolanta D�WIERZYÑSKA (WBiIŒ)
10-th International Conference on Geometry and Enginee-
ring Graphics BALTGRAF-10
4-5.06.2009 r., Wilno (Litwa)
http://www.vgtu.lt/konfer/index.php?link=EN.2.461.2001
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr. in¿. Jolanta DŸwierzyñska, pok. 217a, bud. P,
tel. wew. 1705, e-mail:joladz@prz.edu.pl
Zak³ad Geometrii i Grafiki In¿ynierskiej

UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych
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