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Doktor Honorowy w otoczeniu Rodziny.Pami¹tkowe zdjêcie z Senatem PRz.

Wywiad dla Radia VIA.Wyk³ad Dr. H.C. prof. E. Œwitoñskiego.

Gratulacje od JM Rektora Politechniki Œl¹skiej prof. W. Zieliñskiego.Rozpoczêcie uroczystoœci przez JM Rektora prof. A. Sobkowiaka.

W d³ugiej kolejce z gratulacjami.
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W dniu 12 kwietnia 2007 r. wypro-
mowany zosta³ kolejny doktor honoris
causa Politechniki Rzeszowskiej,
w osobie profesora Eugeniusza Œwi-
toñskiego z Katedry Mechaniki Stoso-
wanej Wydzia³u Mechanicznego Tech-
nologicznego Politechniki Œl¹skiej.
Dokonania honorowego doktora PRz
szeroko scharakteryzowa³ w laudacji
promotor przewodu - prof. Tadeusz
Markowski. Recenzentami wniosku
byli: prof. Tomasz Kapitaniak z Poli-
techniki £ódzkiej, prof. Krzysztof
Marchelek z Politechniki Szczeciñ-
skiej oraz prof. Janusz Kowal z Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie -
obecni na uroczystym posiedzeniu Se-
natu PRz.

Wysoki Senacie, Szanowni Pañ-
stwo! Pan Profesor Œwitoñski od dawna
obecny jest w ¿yciu naszej uczelni. Jed-
nak w dniu dzisiejszym formalnie i bar-
dzo uroczyœcie wpisujemy Go w dzieje
tej¿e uczelni. Przyst¹pmy zatem do uro-
czystej promocji Pana Profesora Euge-
niusza Œwitoñskiego na doktora
honoris causa Politechniki Rzeszow-
skiej - powiedzia³ JM Rektor prof. An-
drzej Sobkowiak, oddaj¹c g³os prorek-
torowi ds. nauki prof. PRz Jackowi
Klusce.

Z inicjatyw¹ nadania Profesorowi
Eugeniuszowi Œwitoñskiemu tytu³u
i godnoœci doktora honoris causa PRz
wyst¹pi³ Wydzia³ Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, a dziekan Wydzia³u przedstawi³
tê sprawê na posiedzeniu Senatu naszej
uczelni w dniu 25 maja 2006 r. Jedno-
czeœnie Senat Politechniki Rzeszow-
skiej zwróci³ siê do Senatów Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Poli-
techniki £ódzkiej i Politechniki Szcze-
ciñskiej z proœb¹ o wyra¿enie opinii
w tej sprawie. W zwi¹zku z postêpowa-
niem o nadanie Profesorowi Œwitoñ-
skiemu tytu³u i godnoœci doktora
honoris causa, opinie opracowali: dla

Senatu AGH prof. dr hab. in¿. Janusz
Kowal, profesor zwyczajny AGH, kie-
rownik Katedry Automatyzacji Proce-
sów, dziekan Wydzia³u In¿ynierii
Mechanicznej i Robotyki; dla Senatu
Politechniki £ódzkiej prof. dr hab. in¿.
Tomasz Kapitaniak, profesor zwyczaj-
ny P£, kierownik Katedry Dynamiki
Maszyn na Wydziale Mechanicznym;
dla Senatu Politechniki Szczeciñskiej
prof. zw. dr hab. in¿. dr h.c. Krzysztof
Marchelek, profesor zwyczajny PSz
w Instytucie Technologii Mechanicznej
na Wydziale Mechanicznym. Wysokie
Senaty pozytywnie ustosunkowa³y siê
do naszej inicjatywy, podkreœlaj¹c bo-
gaty dorobek naukowy Profesora Eu-
geniusza Œwitoñskiego, efekty kszta³-
cenia kadr naukowych, a tak¿e Jego
osi¹gniêcia dydaktyczne i organizacyj-
ne oraz popar³y inicjatywê nadania Mu
tytu³u doktora honoris causa Politech-
niki Rzeszowskiej. Zaszczytne obo-
wi¹zki promotora Senat naszej uczelni
powierzy³ panu prof. dr. hab. in¿. Tade-
uszowi Markowskiemu - poinformowa³
prorektor Jacek Kluska.

W nastêpstwie podjêtego postêpo-
wania, Senat PRz w dniu 18 stycznia
2007 r. ustanowi³ stosown¹ uchwa³ê.

Tê niecodzienn¹ uroczystoœæ obec-
noœci¹ zaszczycili m.in.: prof. Józef
Gawlik - JM Rektor Politechniki Kra-
kowskiej, prof. W³odzimierz Kierno-
¿ycki - JM Rektor Politechniki Szcze-
ciñskiej, prof. Józef Kubik - JM Rektor
Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkie-
go w Bydgoszczy, prof. W³odzimierz
Kurnik - JM Rektor Politechniki War-
szawskiej, prof. Miros³aw Luft - JM
Rektor Politechniki Radomskiej, prof.
Wies³aw Tr¹mpczyñski - JM Rektor
Politechniki Œwiêtokrzyskiej, prof.
Marek Trombski - JM Rektor Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Bia³ej, prof. Wojciech Zie-
liñski - JM Rektor Politechniki Œl¹s-

kiej, prof. Ryszard Parkitny - prorektor
Politechniki Czêstochowskiej, prof. Je-
rzy Kitowski - prorektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Plejadê gwiazd nauki
i szkolnictwa wy¿szego powiêkszy³o
grono dziekanów wydzia³ów mecha-
nicznych uczelni technicznych: prof.
Stanis³aw Adamczak z Politechniki
Œwiêtokrzyskiej, prof. Jerzy Bajkowski
z Politechniki Warszawskiej, prof.
Henryk Holka z Uniwersytetu Tech-
niczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
prof. Petr Horyl z Uniwersytetu Tech-
nicznego w Ostravie, prof. Henryk
Komsta z Politechniki Lubelskiej, prof.
Janusz Kowal z Akademii Górniczo-
-Hutniczej, prof. Aleksander Olejnik
z Wojskowej Akademii Technicznej,
prof. Eugeniusz Rusiñski z Politechniki
Wroc³awskiej, prof. Andrzej Seweryn
z Politechniki Bia³ostockiej, prof. Jerzy
Œwider z Politechniki Œl¹skiej wraz
z Rad¹ Wydzia³u Mechanicznego
Technologicznego tej uczelni, prof.
Mieczys³aw Wysiecki z Politechniki
Szczeciñskiej, prof. Jan ¯urek z Poli-
techniki Poznañskiej, prof. Andrzej
Brykalski - dziekan Wydzia³u Elek-
trycznego Politechniki Szczeciñskiej,
a tak¿e doktorzy h.c. Politechniki Rze-
szowskiej - prof. Kazimierz Oczoœ
i prof. Józef Giergiel, rektorzy po-
przednich kadencji, przedstawiciel Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
prof. Jan Sieniawski - profesor zwy-
czajny w naszej uczelni.

W uroczystoœci nie zabrak³o Rodzi-
ny Pana Profesora, w³adz wojewódz-
kich i miejskich reprezentowanych
przez wicemarsza³ka województwa
podkarpackiego prof. PRz Jana Burka,
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Gliwicach prof. Jana KaŸmierczaka,
wiceprezydenta Gliwic Piotra Wie-
czorka, wiceprezydenta Rzeszowa
Henryka Wolickiego, wiceprezesa
NIK Józefa Górnego, delegatów bisku-
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pa rzeszowskiego w osobach ks. dr.
Krzysztofa Tyburowskiego i ks. dr. An-
drzeja So³tysa, przedstawicieli s³u¿b
mundurowych w Rzeszowie. Grono
znamienitych goœci poszerzyli prof. Jó-
zef Szala - przewodnicz¹cy Komitetu
Budowy Maszyn PAN i cz³onek CK,
prof. Andrzej Styczek - przewod-
nicz¹cy Komitetu Mechaniki PAN,
prof. Andrzej Tylikowski - sekretarz
Sekcji Technicznej Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych oraz
prof. Wac³aw Kolek - cz³onek CK, prof.
Leszek Dobrzañski - cz³onek Rady
G³ównej MNiSW oraz cz³onkowie

Rady Nauki MNiSW z prof .
Tadeuszem Bo³dem, prof. Czes³awem
Cemplem, prof. Markiem Hetmañczy-
kiem, prof. Zbigniewem Florjañczy-
kiem, prof. Krzysztofem Marchelkiem
i prof. Wojciechem Przetakiewiczem -
zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji
Badañ na rzecz Gospodarki tej¿e Rady
i cz³onkiem CK, prof. Andrzejem
Œwierniakiem oraz prof. W³adys³awem
Torbiczem. Ze strony Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego udzia³
wziêli: zastêpca dyrektora Departa-
mentu Ekonomicznego Mieczys³aw
Zaj¹c, zastêpca dyrektora Departamen-

tu Bazy Badawczej Krzysztof Szubski,
zastêpca dyrektora Departamentu Ba-
dañ na rzecz Bezpieczeñstwa i Obron-
noœci Leszek Staniszewski oraz
naczelnik Sekretariatu Rady Nauki To-
masz Koprowski.

Na zakoñczenie, wszyscy uczestni-
cy tej donios³ej uroczystoœci akademic-
kiej mieli przyjemnoœæ wys³uchaæ
interesuj¹cego wyk³adu Pana Profesora
Eugeniusza Œwitoñskiego pt. "Modelo-
wanie i optymalizacja mechatronicz-
nych uk³adów napêdowych".

Marta Olejnik

Laudacja prof. Tadeusza Markowskiego
promotora

doktoratu honoris causa prof. Eugeniusza Œwitoñskiego

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Dostojny Profesorze,
Szanowne Panie,
Szanowni Panowie!

Przypad³ mi w udziale wielki za-
szczyt byæ promotorem w procedurze
nadawania tytu³u i godnoœci doktora
honoris causa Eugeniuszowi Œwitoñ-
skiemu, profesorowi zwyczajnemu Po-
litechniki Œl¹skiej. Ze wzglêdu na
ogrom dokonañ Profesora, zarówno
w obszarze badañ, organizacji nauki,
jak i kszta³cenia m³odej kadry nauko-
wej, przedstawienie Jego sylwetki
i dzia³alnoœci jest zadaniem nie³atwym.

Profesor zwyczajny, doktor habili-
towany in¿ynier Eugeniusz Œwitoñski
przychodzi na œwiat 7 sierpnia 1940
roku w Drohiczynie. Po zakoñczeniu
wojny zamieszkuje w Bydgoszczy,
gdzie w 1958 roku zdaje maturê. Studia
wy¿sze odbywa na Politechnice Po-
znañskiej, koñczy je w 1963 roku i roz-
poczyna pracê w Politechnice Œl¹skiej,
z któr¹ zwi¹zany jest zawodowo do
dnia dzisiejszego.

Karierê zawodow¹ rozpoczyna od
stanowiska asystenta sta¿ysty, ale ju¿
po up³ywie roku (1964) zostaje prze-
szeregowany na stanowisko asystenta.

Mija rok (1965) i jest ju¿ starszym asy-
stentem. Opiekuje siê nim - naukowo -
prof. Stanis³aw Podaszewski. Efektem
jest rozprawa doktorska przed³o¿ona
Radzie Wydzia³u Mechanicznego Te-
chnologicznego Politechniki Œl¹skiej
w 1970 roku, obroniona z wyró¿-
nieniem. Profesor Œwitoñski jest
ju¿ adiunktem. W 1974 roku zostaje
powo³any na stanowisko docenta kon-
traktowego. Pracuje nadal bardzo in-
tensywnie, w 1980 roku uzyskuje sto-
pieñ doktora habilitowanego. Zostaje
powo³any na stanowisko docenta etato-
wego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e rozprawê
habilitacyjn¹ tak¿e wyró¿niono, a wy-
ró¿nienie doktoratu i habilitacji zosta³o
nagrodzone przez Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki na-
grod¹ III stopnia. Dopiero w 1991 roku
zostaje mianowany na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego w Katedrze
Mechaniki Technicznej Politechniki
Œl¹skiej. Tytu³ profesora uzyskuje
w 1995 roku, a po dwóch latach zostaje
mianowany na stanowisko profesora
zwyczajnego.

Habilitacja sprawia, ¿e dzia³alnoœæ
naukowa Profesora ³¹czy siê z dzia³al-
noœci¹ organizacyjn¹. W 1981 roku
(a wiêc rok po kolokwium) zaczyna
pe³niæ funkcjê zastêpcy dyrektora In-

stytutu Mechaniki i Podstaw Kon-
strukcji Maszyn, któr¹ sprawuje przez
10 lat. Równolegle kieruje Zak³adem
Mechaniki Ogólnej, bêd¹cym czêœci¹
Katedry Mechaniki Technicznej. W la-
tach 1987-1990 jest prodziekanem.
Kiedy z dniem 1 stycznia 1997 roku Ka-
tedra Mechaniki Technicznej dzieli siê
na Katedrê Wytrzyma³oœci Materia³ów
i Metod Komputerowych w Mechanice
oraz Katedrê Mechaniki Stosowanej,
zostaje kierownikiem tej drugiej.
Funkcjê tê pe³ni do chwili obecnej.

W okresie pracy zawodowej Profe-
sor odbywa dwa sta¿e naukowe. Jeden
w Wy¿szej Szkole Technicznej w PilŸ-
nie (Czechy), a drugi pod kierunkiem
prof. Jana Szmeltera w Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie.
W maju 1988 roku zostaje zaproszony
na okres trzech tygodni do Wileñskiego
Instytutu In¿ynieryjno-Budowlanego,
w celu wyg³oszenia cyklu wyk³adów
z zakresu teorii prêtów cienkoœcien-
nych.

Pracê naukow¹ prof. Œwitoñski roz-
pocz¹³ od studiów nad zagadnieniami
teorii pow³ok i analizy drgañ. Przed-
miotem jednej z pierwszych prac na-
ukowych by³y badania teoretycz-
no-doœwiadczalne dotycz¹ce statecz-
noœci pow³ok o kszta³cie hiperboloidy
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obrotowej poddanej ci¹g³emu obci¹¿e-
niu zewnêtrznemu, przy jednoczesnym
uwzglêdnieniu ciê¿aru w³asnego
pow³oki. Prace zosta³y wyró¿nione na-
grod¹ w III Ogólnopolskim Konkursie
PTMTiS w 1966 roku. Nastêpnie Profe-
sor podj¹³ badania doœwiadczalne z za-
kresu dynamiki wêglowych wie¿
wyci¹gowych oraz badania teorety-
czne dotycz¹ce statecznoœci i dyna-
miki prêtów cienkoœciennych
o przekroju otwartym i zmiennym
wzd³u¿ osi prêta. Teoria prêtów cien-
koœciennych ju¿ od wielu lat stano-
wi³a zasadniczy temat jego dociekañ
naukowych. Poœrednim efektem tych
badañ by³a przedstawiona rozprawa
doktorska, która dotyczy³a g³ównie
zagadnieñ statecznoœci prêtów cien-
koœciennych o zmiennym przekroju.
Przedstawione w niej rozwi¹zania
otrzymano przy zastosowaniu ra-
chunku operatorowego i metody ma-
cierzy przeniesienia. Wyznaczon¹
w pracy doktorskiej macierz przês³a
uzyskano, stosuj¹c transformacjê La-
place'a, natomiast macierz przekroju
okreœlono na podstawie uogólnio-
nych warunków nierozdzielnoœci
przemieszczeñ.

W 1972 roku Profesor wzi¹³
udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie
na prace teoretyczne z mechaniki,
gdzie za pracê pod tytu³em "Zastoso-
wanie metody macierzy przeniesienia
do analizy dynamicznej prêtów cienko-
œciennych" otrzyma³ Nagrodê Spe-
cjaln¹ JM Rektora Poli techniki
Œl¹skiej. Podjête badania zagadnieñ te-
orii pow³ok i prêtów cienkoœciennych
by³y inspirowane bezpoœrednimi po-
trzebami przemys³u hutniczego i ob-
ronnego. Dynamiczne obliczenia
stereomechaniczne kad³ubów pojaz-
dów specjalnych to od wielu lat przed-
miot badañ naukowych prowadzonych
w Instytucie Mechaniki i Podstaw Kon-
strukcji Maszyn. Prace te, którymi Pro-
fesor kieruje osobiœcie, prowadzono
w ramach problemu wêz³owego 1204,
na zamówienie Kombinatu BUMAR
£abêdy. Czêœæ tych badañ by³a treœci¹
rozprawy habilitacyjnej Profesora,
nosz¹cej tytu³ "Problemy dynamiki
prêtów cienkoœciennych". Przedsta-
wione tam rozwi¹zanie zagadnieñ dy-

namicznych otrzymano, stosuj¹c rów-
nie¿ metodê macierzy przeniesienia
i rozwijaj¹c funkcje w³asne w szeregi
potêgowe. Wyniki badañ stanowi³y
podstawê doboru cech dynamicznych
w procesie projektowo-konstrukcyj-
nym kad³ubów pojazdów specjalnych -
wybrane z nich by³y publikowane

w czasopismach naukowych oraz pre-
zentowane na konferencjach nauko-
wych w kraju i za granic¹.

Zainteresowania Profesora s¹ wie-
lostronne. Nale¿¹ do nich równie¿ pra-
ce konstrukcyjne. Prowadzone przez
szereg lat badania na potrzeby hutnic-
twa, dotycz¹ce g³ównie doboru cech
geometrycznych walców oporowych
walcarki kwarto, zosta³y wykorzystane
w praktyce. Na ich podstawie opraco-
wano projekty technologiczne i wyko-
nawcze, wykonano seriê informacyjn¹
walców. Fakt ten umo¿liwi³ podjêcie
produkcji antyimportowej. Opracowa-
nie wyró¿niono zespo³ow¹ nagrod¹
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿sze-
go i Techniki za osi¹gniêcia w dziedzi-
nie badañ naukowych.

Pobyt na sta¿u naukowym w Woj-
skowej Akademii Technicznej pod kie-
runkiem prof. Szmeltera zdecydowa³

o podjêciu przez prof. Œwitoñskiego ba-
dañ dotycz¹cych stosowania i rozwoju
metod numerycznych w analizie stereo-
mechanicznej konstrukcji maszyno-
wych. Zdobyte doœwiadczenia
pozwoli³y na wprowadzenie MES do
dyskretyzacji oœrodka oraz opracowa-
nie metody ca³kowania krokowego

(metoda kollokacji) przy rozpatry-
waniu zagadnieñ dynamicznych.
Metodê tê zastosowa³ miêdzy inny-
mi do analizy stereomechanicznej
korpusu praski PH-100, analizy sta-
nu naprê¿enia elementów wielkiego
pieca, walców sk³adanych w Hucie
Katowice oraz do analizy dynamicz-
nej korpusów obrabiarek.

Z pocz¹tkiem lat osiemdzie-
si¹tych Profesor podejmuje prace na
rzecz przemys³u, dotycz¹ce zagad-
nieñ dynamicznych maszyn górni-
czych, a w szczególnoœci kombaj-
nów wêglowych, które ze wzglêdu
na wyj¹tkowo niekorzystne warunki
eksploatacji i przybli¿ony proces
projektowo-konstrukcyjny cechuj¹
siê stosunkowo ma³¹ trwa³oœci¹
i niezawodnoœci¹. Tematyka ta jest
przedmiotem opracowania zamiesz-
czonego w materiale towarzysz¹-
cym dzisiejszej uroczystoœci oraz
bêdzie treœci¹ wyk³adu Profesora.

Niejako przy okazji prowadzo-
nych badañ dotycz¹cych dynamiki

uk³adów napêdowych Profesor wypro-
mowa³ 7 doktorów. Trzy nastêpne roz-
prawy s¹ ju¿ w znacznym stopniu
zaawansowane.

Œcis³a wspó³praca Profesora z Fa-
bryk¹ Maszyn Górniczych FAMUR
w Katowicach doprowadzi³a do wyko-
nania prototypu kombajnu do eksploa-
tacji pok³adów cienkich. Materia³
Ÿród³owy nie podaje definicji pok³adu
cienkiego, natomiast jest spraw¹ bez-
dyskusyjn¹, ¿e prof. Œwitoñski jest
równie¿ wybitnym specjalist¹ od urob-
ku wêgla - ogólniej - kopalin. To nie jest
koniec Jego zainteresowañ. Z po-
cz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych pod-
j¹³ badania z zakresu biomechaniki
i sprzêtu medycznego. Ich wynikiem
jest szereg publikacji i opracowañ kon-
strukcyjnych oraz patent dotycz¹cy
sto³u do pionizacji i podnoszenia cho-
rych.

Prof. T. Markowski - promotor doktoratu.
Fot. M. Misiakiewicz
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Jest autorem b¹dŸ wspó³autorem
4 patentów. Profesor Œwitoñski od daw-
na wspó³pracuje z wieloma oœrodkami
naukowymi, miêdzy innymi: w Aa-
chen, Brnie, Ostrawie, PilŸnie, Mosk-
wie, Kijowie i Wilnie. Jest znany
i szanowany w polskich oraz miêdzyna-
rodowych gremiach mechaników. Jest
powo³ywany do wielu komitetów, pe³ni
wiele odpowiedzialnych funkcji. Obec-
nie jest:
� cz³onkiem Komitetu Mechaniki (od

1998 roku),
� wiceprzewodnicz¹cym Sekcji Dyna-

miki Uk³adów Komitetu Mechaniki
PAN,

� cz³onkiem Zespo³u Statecznoœci
Konstrukcji Komitetu Mechaniki
PAN,

� cz³onkiem Komisji Górniczej PAN,
� cz³onkiem Zespo³u Maszyn Górni-

czych Komitetu Górnictwa PAN,
� cz³onkiem Komitetu Badañ Nauko-

wych pi¹tej kadencji, a od 2005 roku
cz³onkiem Rady Nauki i Komisji Ba-
dañ na rzecz Rozwoju Gospodarki
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego,

� cz³onkiem Zespo³u Badañ na rzecz
Obronnoœci i Bezpieczeñstwa w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego,

� cz³onkiem Centralnej Komisji do
spraw Stopni i Tytu³ów Naukowych,

� cz³onkiem Zespo³u Badañ na rzecz
Obronnoœci i Bezpieczeñstwa oraz
Komisji Badañ na rzecz Rozwoju
Gospodarki, powo³anym przez Mini-
stra Szkolnictwa Wy¿szego i Techni-
ki,

� cz³onkiem wielu komitetów redak-
cyjnych czasopism naukowych
w kraju i za granic¹, takich jak:

� Journal of Lithuanian Academy
of Sciences Transport, Przegl¹d
Mechaniczny, Quartely AGH,
Mechanics,

� International Journal Enginee-
ring Mechanics,

� Dwumiesiêcznik Naukowo-Te-
chniczny Nauka, Inowacje, Tech-
nika.

Pe³ni³ równie¿ obowi¹zki:
� przewodnicz¹cego Gliwickiego Od-

dzia³u PTMTiS w latach 1988-1998,
� przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ówne-

go PTMTiS w latach 1998-2002.
Profesor Œwitoñski jest równie¿ ce-

nionym przez studentów i wspó³pra-
cowników nauczycielem akademic-

kim. Tematyka Jego zajêæ dydaktycz-
nych pokrywa siê z obszarami tema-
tycznymi prac naukowo-badawczych.
Jest autorem wielu opracowañ i pomo-

cy dydaktycznych (skrypty, pomoce do
æwiczeñ), promotorem ponad 60 prac
dyplomowych. W latach 1985-1986 by³
dydaktycznie zwi¹zany z Politechnik¹
Rzeszowsk¹.

Jego bliska wspó³praca ze studenta-
mi, sposób prowadzenia zajêæ, ¿yczli-
woœæ spowodowa³y, ¿e zosta³ wy-
ró¿niony "Z³ot¹ kred¹" za wybitne
osi¹gniêcia w pracy z m³odzie¿¹ aka-
demick¹.

Profesor jest autorem 11 podrêczni-
ków akademickich i monografii. Kiero-
wa³ lub by³ g³ównym wykonawc¹
ponad 30 wdro¿onych prac naukowo-
-badawczych. Dokumentacja Jego do-
robku zawiera ponad 170 pozycji opub-
likowanych prac twórczych. Dorobek
prof. Œwitoñskiego jest imponuj¹cy.

Za wspomniane osi¹gniêcia by³ wie-
lokrotnie odznaczany, a mianowicie:
� Br¹zowym, Srebrnym i Z³otym

Krzy¿em Zas³ugi,
� Krzy¿em Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski,
� Medalem Komisji Edukacji Narodo-

wej,
� Medalem Honorowym Giorgio Agri-

coli TU VSB Ostrava.

Szanowni Pañstwo,
pozycja naukowa i autorytet Profesora
Eugeniusza Œwitoñskiego s¹ efektem
Jego talentu i nieprzeciêtnych zdolno-
œci. Swoj¹ pozycjê w nauce polskiej
i œwiatowej budowa³ przez ca³e dotych-
czasowe ¿ycie zawodowe.

Jego Magnificencjo, Wysoki Sena-
cie, Szanowni Pañstwo,
przedstawione przeze mnie informacje
dotycz¹ce ca³okszta³tu dzia³alnoœci za-
wodowej Profesora Eugeniusza Œwi-
toñskiego w pe³ni uzasadniaj¹ decyzjê
Senatu Politechniki Rzeszowskiej o na-
daniu Panu Profesorowi najwy¿szej
godnoœci Akademickiej - DOKTORA-
TU HONORIS CAUSA.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
prosimy przyj¹æ ten tytu³ jako wyraz
wdziêcznoœci za wszystko, co uczyni³
Pan nie tylko dla naszej uczelni, ale dla
polskiej i œwiatowej nauki.

"Gaude Mater" w wykonaniu SZPiT "Po³oniny".
Fot. M. Misiakiewicz
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DOKUMENT nr 38/IV
KONFERENCJA REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓ£ POLSKICH

Uchwa³a Prezydium KRASP

z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie wp³ywu na œrodowisko akademickie

obni¿aj¹cej siê jakoœci aktów prawnych,

a tak¿e kwestionowania zasad pañstwa prawnego

Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP) z zaniepokoje-

niem obserwuje prowadzone w ostatnim okresie dzia³ania w obszarze tworzenia

aktów prawnych maj¹cych istotny wp³yw na funkcjonowanie uczelni. Œrodowisko

akademickie, przywi¹zane do przestrzegania prawa, napotyka coraz wiêksze trud-

noœci w jego interpretacji i stosowaniu.

Poœpieszne tworzenie prawa, wynikaj¹ce - w odczuciu spo³ecznoœci akademic-

kiej - z doraŸnych potrzeb politycznych oraz bêd¹ca tego konsekwencj¹ niska jakoœæ

rozwi¹zañ legislacyjnych id¹ w parze z kwestionowaniem tradycyjnych wartoœci, na

których oparte jest pañstwo prawa. Wynika st¹d - jak to wskazano w uchwale Senatu

Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 21 marca 2007 r. w sprawie zagro¿eñ dla demo-

kratycznego pañstwa prawa - podwa¿anie autorytetu niezawis³ych s¹dów, kwestio-

nowanie niezale¿noœci Trybuna³u Konstytucyjnego, czy te¿ nierespektowanie zasa-

dy domniemania niewinnoœci.

Takie dzia³ania pozostaj¹ w wyraŸnej sprzecznoœci z kszta³towanymi od wie-

ków fundamentami kultury europejskiej, na gruncie której rozwinê³y siê uniwersy-

tety, a tak¿e rodz¹ negatywne i trudne do odwrócenia skutki dla wychowania m³o-

dego pokolenia. Nie mo¿emy pozostawaæ obojêtni wobec tego zagro¿enia.

prof. dr hab. Tadeusz Luty
przewodnicz¹cy KRASP

KRASP
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LUSTRACJA - temat na czasieLUSTRACJA - temat na czasie
Na uczelniach ruszy³a lustracja,

o czym donosz¹ wszystkie media i ga-
zety. Od 15 marca 2007 r. obowi¹zuje
bowiem ustawa o ujawnieniu informa-
cji o dokumentach organów bezpie-
czeñstwa pañstwa z lat 1944-1990
oraz treœci tych dokumentów (Dz.U.
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 ze zmiana-
mi, Dz.U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162).
Przepisy dotycz¹ osób urodzonych
przed 1 sierpnia 1972 r.

Na podstawie powo³anej ustawy,
w Politechnice Rzeszowskiej zosta³a
uruchomiona lustracja na mocy pisma
JM Rektora z 16 marca 2007 r. skiero-
wanego do osób pe³ni¹cych w rozumie-
niu ustawy funkcje publiczne. Zgodnie
z ustaw¹ lustracj¹ objêci s¹: rektor,
prorektorzy, profesorowie, docenci,
adiunkci, starsi wyk³adowcy, dziekani
i prodziekani, kanclerz, kwestor, radca
prawny, audytor wewnêtrzny, redaktor
naczelny GP.

Osoby, które zajmuj¹ wymienione
stanowiska, zobowi¹zane zosta³y ww.
pismem do odebrania z dzia³u Spraw
Osobowych do 29 marca 2007 r. sto-
sownych oœwiadczeñ i z³o¿enia ich
w nieprzekraczalnym terminie jednego
miesi¹ca od daty odbioru. Odmowa
z³o¿enia oœwiadczenia lustracyjnego

w tym terminie skutkuje - z mocy prawa
- pozbawieniem pe³nionej funkcji i zaj-
mowanego stanowiska. Ujawnia siê
tylko wspó³pracê œwiadom¹ i tajn¹.
Je¿eli informacje by³y przekazywane
organom bezpieczeñstwa z zamiarem
"naruszenia wolnoœci i praw cz³owie-
ka", lustracj¹ objête jest równie¿ œwia-
dome dzia³anie, którego obowi¹zek
wi¹za³ siê z pe³nion¹ funkcj¹, nawet
gdy wynika³ on z ustawy.

Ustawa narzuca terminy, których
przestrzeganie jest obligatoryjne:
� 15 kwietnia 2007 r. - up³yn¹³ termin,

do którego pracodawca musia³ wez-
waæ osoby lustrowane do z³o¿enia
oœwiadczenia,

� 15 maja 2007 r. - up³ywa ostateczny
termin sk³adania oœwiadczeñ (je¿eli
wezwanie nast¹pi³o przed 15 kwiet-
nia, to lustrowanego obowi¹zuje
miesiêczny termin z³o¿enia oœwiad-
czenia od dnia otrzymania do wy-
pe³nienia),

� 15 czerwca 2007 r. - prezes IPN two-
rzy rejestr oœwiadczeñ,

� 15 wrzeœnia 2007 r. - IPN rozpoczy-
na publikacjê katalogów osób wspó³-
pracuj¹cych.
Ogólnie, lustracja budzi wiele emo-

cji, tak¿e w œrodowiskach akademic-

kich podzielonych doœæ mocno w tej
kwestii. Ogólnopolskie sonda¿e wyka-
zuj¹, ¿e prawie po³owa tego œrodowiska
jest przeciwna lustracji, uwa¿a j¹ za
spóŸnion¹. Mimo to w naszej uczelni
przebiega spokojnie, bez niepotrzeb-
nych emocji.

Oœwiadczenia (wg ww. pisma) prze-
kazane zostan¹ do Biura Lustracyjnego
Instytutu Pamiêci Narodowej w celu
objêcia ich postêpowaniem lustracyj-
nym. Niniejsza informacja publikowa-
na jest po terminie z³o¿enia oœwiad-
czeñ, niemniej jednak pomocnym
w zrozumieniu i wyjaœnieniu zagadnie-
nia okazaæ siê mo¿e zamieszczony
w marcowym wydaniu Biuletynu IPN
"S³owniczek podstawowych pojêæ" au-
torstwa dr. Wojciecha Sawickiego.

Marta Olejnik

22 marca br. odby³o siê kolejne po-
siedzenie Senatu PRz, którego obrady
otworzy³ JM Rektor prof. dr hab. in¿.
Andrzej Sobkowiak, wrêczaj¹c nomi-
nacje na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego:
� dr. hab. Czes³awowi Jasiukiewiczo-

wi, prof. PRz (WMiFS) na czas nie-
okreœlony,

� dr. hab. in¿. Stanis³awowi Antasowi
(WBMiL) na okres 5 lat,

� dr. hab. in¿. Dariuszowi Pogockie-
mu (WCh) na okres 5 lat.

Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹
opiniê w sprawie wniosków o miano-
wanie:
� dr. hab. Marka Pydy na stanowisko

profesora nadzwyczajnego na okres
5 lat,

� dr. hab. Jaros³awa Górnickiego na
stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreœlony,

� dr. hab. in¿. Wojciecha Pi¹tkow-
skiego na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na okres 5 lat.
W dalszej kolejnoœci Senat

wys³ucha³:

� sprawozdania prorektora ds. wspó³-
pracy miêdzynarodowej i regional-
nej dr. hab. in¿. Aleksandra Ko-
z³owskiego, prof. PRz, z wyjazdów
pracowników uczelni na konferen-
cje zagraniczne w 2006 r.,

� informacji prorektora ds. nauki dr.
hab. in¿. Jacka Kluski, prof. PRz,
dotycz¹cych finansowania badañ
naukowych w Politechnice Rze-
szowskiej w latach 2006-2007,

� raportu kanclerza uczelni mgr. in¿.
Wac³awa Gaw³a z realizacji zadañ
inwestycyjnych za 2006 r.,

Z OBRAD SENATU
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� podsumowania przez zastêpcê kan-
clerza ds. funduszy strukturalnych
mgr. in¿. Janusza Burego realizacji
projektów wspó³finansowanych
w 2006 r. ze œrodków Unii Europej-
skiej.
Ponadto Senat rozpatrzy³ wnioski

dziekanów o przyznanie Nagrody Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:
� dr. in¿. Tomaszowi Kapuœciñskie-

mu, adiunktowi w Katedrze Infor-
matyki i Automatyki WEiI, za wy-
ró¿nion¹ rozprawê doktorsk¹ nt.
Rozpoznawanie Polskiego Jêzyka
Miganego w systemie wizyjnym,

� dr. in¿. Tomaszowi ¯abiñskiemu,
adiunktowi w Katedrze Informatyki
i Automatyki WEiI, za wyró¿nion¹
rozprawê doktorsk¹ nt. Sterowanie
systemami mechatronicznymi
w czasie rzeczywistym - podejœcie
klasyczne i inteligentne,

� dr. in¿. Zbigniewowi Hajdukowi,
adiunktowi w Katedrze Informatyki
i Automatyki WEiI, za wyró¿nion¹
rozprawê doktorsk¹ nt. Sprzêtowa
implementacja rozmytych sieci Pe-
triego jako uk³adów sterowania.
Ponadto Senat podj¹³ uchwa³y:

� w sprawie dodatkowych wymagañ
dla kandydatów na stanowisko pro-
fesora zwyczajnego w Politechnice
Rzeszowskiej, okreœlaj¹cych kryte-
ria dorobku zawodowego po uzy-
skaniu tytu³u profesora,

� w sprawie przyjêcia planu rzeczo-
wo-finansowego PRz na lata 2007-
-2013 w ramach Indykatywnego
Planu Inwestycyjnego Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 w zakresie inwestycji
"Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wy-
twarzania".
29 marca br. odby³o siê nadzwyczaj-

ne posiedzenie Senatu PRz, którego ob-
radom przewodniczy³ pod nieobecnoœæ
JM Rektora prorektor ds. ogólnych
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski.
Senat wiêkszoœci¹ g³osów wyrazi³ ne-
gatywn¹ opiniê w sprawie wniosku
o przyznanie dr. hab. in¿. Zbigniewowi
Oniszczukowi, prof. PRz, Nagrody Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Agnieszka Pikor

Pod koniec 2007 r. ma rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ Narodowe Centrum Badañ
i Rozwoju, o czym poinformowa³ Mini-
ster Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
prof. Micha³ Seweryñski na konferencji
prasowej zorganizowanej z udzia³em
redakcji pism akademickich 28 lutego
2007 r. W konferencji, która odby³a siê
na Wydziale Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego, wziêli udzia³ m.in.:
prof. Stefan Jurga (sekretarz stanu
w MNiSzW) oraz prof. Krzysztof Ku-
rzyd³owski (podsekretarz stanu).

"Rozwiniêcie i lepsze wykorzysta-
nie polskiego potencja³u badawczo-
-rozwojowego w dziedzinach maj¹-
cych strategiczne znaczenie dla cywili-
zacyjnego i gospodarczego rozwoju
pañstwa to g³ówny cel powstaj¹cego
Narodowego Centrum Badañ i Rozwo-
ju. Ma ono powstaæ jeszcze w 2007
roku" - powiedzia³ minister Micha³ Se-
weryñski.

Misj¹ Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju (NCBR) bêdzie zarz¹dzanie
programami badawczymi w strategicz-
nych obszarach, jak energetyka, bio-
technologia, nowe materia³y i techniki
wytwórcze. Zadaniem Centrum bêdzie

te¿ zapewnienie infrastruktury badaw-
czej na œwiatowym poziomie, wspiera-
nie dzia³añ na rzecz komercjalizacji na-
uki, powiêkszenie kadry naukowej oraz
udzia³ w budowaniu Europejskiej Prze-
strzeni Badañ i Innowacji. W krêgu za-
interesowañ NCBR znajd¹ siê te ba-
dania, które bezpoœrednio przek³adaj¹
siê na rozwój gospodarki i innowacyj-
noœci naszego kraju.

Minister poinformowa³, ¿e NCBR
bêdzie jedn¹ z dwóch agencji pow-
staj¹cych w ramach dog³êbnej reformy
sektora naukowego, które zajm¹ siê ko-
ordynacj¹, nadzorem i finansowaniem
badañ naukowych. Drug¹ bêdzie Agen-
cja ds. Badañ Poznawczych, zajmuj¹ca
siê organizacj¹ badañ podstawowych,
s³u¿¹cych rozwojowi samej nauki
i kultury. Obie instytucje przejm¹
czêœæ kompetencji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego. NCBR kon-
centrowaæ siê bêdzie na niewielkiej
liczbie projektów (3-4 rocznie), któ-
rych bud¿et okreœla siê nawet do
150 mln z³otych, a jego dzia³alnoœæ
zwi¹zana bêdzie z organizowaniem
przetargów i konkursów na wykonanie
prac naukowych, ocen¹ i wyborem wy-

Powstaje Narodowe Centrum

Badañ i Rozwoju

Powstaje Narodowe Centrum

Badañ i Rozwoju

Od lewej: K. Kurzyd³owski - podsekretarz stanu, M. Seweryñski - minister, S. Jur-
ga - sekretarz stanu.

Fot. S. Ciechan
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konawców, nadzorem nad ich reali-
zacj¹ oraz zagospodarowaniem
osi¹gniêtych rezultatów. Do konkursu
mog¹ siê zg³aszaæ instytucje ze wszyst-
kich pionów nauki, tj. uczelnie wy¿sze,
jednostki badawczo-rozwojowe, jed-
nostki PAN, a tak¿e przedsiêbiorstwa
prywatne, których roczne przychody
netto wynosz¹ przynajmniej 400 tys.
euro. Nie ka¿dy chêtny otrzyma pieni¹-
dze, poniewa¿ bêd¹ one przyznawane
tylko tym instytucjom, których badania
przynios¹ korzyœci interesom Polski.
Instytucja ma byæ finansowana ze skar-
bu pañstwa oraz œrodków unijnych.

Minister M. Seweryñski poinformo-
wa³, ¿e pieni¹dze na badania s¹. Konie-

czna jest jednak reorganizacja pol-
skiego sektora naukowego, aby œrodki
te mog³y byæ w pe³ni wykorzystane.
Szacunkowy koszt utworzenia i funk-
cjonowania instytucji w pierwszym
roku jej dzia³alnoœci wyniesie a¿ ok.
18,5 mln z³, a w kolejnych latach bêdzie
to ok. 9,46 mln z³.

Projekt ustawy o Narodowym Cen-
trum Badañ i Rozwoju ju¿ znajduje siê
w Sejmie, gdzie trwaj¹ prace nad t¹
ustaw¹. Powo³anie Centrum ma przy-
czyniæ siê do likwidacji czynników
hamuj¹cych rozwój polskiej nauki,
a przedstawiciele Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego wierz¹, ¿e po-
prawi to nisk¹ miêdzynarodow¹ konku-

rencyjnoœæ naszej nauki i pozwoli na
skupienie rozproszonych w kraju ze-
spo³ów badawczych.

"Rozwój gospodarczy i spo³eczny
Polski jest w znacznym stopniu uzale¿-
niony od poziomu i rozwoju badañ na-
ukowych oraz od wykorzystania ich
wyników jako si³y modernizacyjnej,
wzorem najbardziej rozwiniêtych
pañstw na œwiecie" - czytamy w uza-
sadnieniu powo³ania NCBR. A¿eby
sektor badañ naukowych móg³ odegraæ
tak¹ rolê, konieczne jest przezwyciê¿e-
nie jego s³aboœci, do których zaliczono:
� nadmierne rozproszenie tematyczne

i niski poziom integracji badañ
w priorytetowych obszarach badaw-
czych, obni¿aj¹cy efektywnoœæ œrod-
ków finansowych wydawanych na
prace badawcze i rozwojowe (B+R),

� bardzo niskie nak³ady na badania
i rozwój (GERD) w stosunku do
PKB, w powi¹zaniu z dominacj¹ fi-
nansowania bud¿etowego, i niewiel-
ki udzia³ podmiotów gospodarczych
w wydatkach ogó³em na B+R,

� niska konkurencyjnoœæ miêdzynaro-
dowa.
Centrum zarz¹dzane bêdzie przez

dyrektora powo³anego na piêcioletni¹
kadencjê (z trzema zastêpcami), bêdzie
te¿ mieæ 15-osobow¹ radê nadzorcz¹
i biuro do obs³ugi administracyjnej.
NCBR podlegaæ bêdzie Ministerstwu
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Marta OlejnikKonferencja doby³a siê w auli Wydzia³u Biologii UW.
Fot. S. Ciechan

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne

i Biblioteczno-Administracyjne PRz

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne

i Biblioteczno-Administracyjne PRz

Rzeszów jako centrum administra-
cyjno-gospodarcze regionu, a tak¿e je-
den z wiêkszych i wa¿niejszych w kraju
oœrodków naukowych i akademickich,
powinien posiadaæ reprezentacyjne re-
gionalne centrum dydaktyczno-konfe-

rencyjne oraz biblioteczno-administra-
cyjne, z mo¿liwoœci¹ organizowania
cyklicznych targów, konferencji, a tak-
¿e szkoleñ promuj¹cych innowacyjne
rozwi¹zania techniczne i technologicz-
ne dla sektorów kwalifikuj¹cych siê do

obszaru wysokiej szansy w woje-
wództwie podkarpackim, takich jak:
przemys³ elektromaszynowy (w tym
szczególnie lotniczy), sektor sprzêtu
AGD, maszyn budowlanych (budowla-
no-drogowych, budowlanych do prac
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ziemnych, rolniczych), przemys³
chemiczny, w tym farmaceutyczny,
przemys³ zwi¹zany z infrastruktur¹
ochrony œrodowiska, przemys³
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pozyskiwania
oraz wykorzystywania Ÿróde³ odnawia-
lnej energii itp. Centrum spe³nia euro-
pejskie standardy i wymagania
stawiane takim obiektom.

Regionalna Strategia Innowacji
Województwa Podkarpackiego na lata
2005-2013 formu³uje m.in. dzia³ania
maj¹ce na celu osi¹gniêcie porozumie-
nia pomiêdzy sektorem gospodarki, na-
uki i w³adzami regionu na rzecz
powstawania skutecznego regionalne-
go systemu innowacji, przez co przy-
czynia siê do zwiêkszenia efektywnoœci
wspó³pracy ww. podmiotów w obsza-
rze wprowadzanych przez firmy inno-
wacji. Aktywnie dzia³aj¹cy oœrodek
dydaktyczno-konferencyjny oraz bib-
lioteczno-administracyjny jest nie tylko
miejscem prezentacji, ale tak¿e cen-
trum transferu nowoczesnych technolo-
gii i wiedzy pomiêdzy sektorami nauka
- przemys³.

Regionalne Centrum Dydaktyczno-
-Konferencyjne i Biblioteczno-Admi-
nistracyjne PRz bêdzie wiêc znakomit¹
szko³¹ innowacyjnych pomys³ów,
miejscem zawierania kontraktów oraz
si³¹ napêdow¹ gospodarki regionu.

Sprzyja temu przyjêta lokalizacja przy
g³ównej drodze miêdzynarodowej,
z ³atwym dostêpem do Miêdzynarodo-
wego Portu Lotniczego Rzeszów - Ja-
sionka.

Politechnika Rzeszowska, spe³-
niaj¹c wspomniane potrzeby regionu,
realizuje projekt pt. "Przygotowanie
badañ i analiz oraz opracowanie doku-
mentacji projektowej Regionalnego
Centrum Dydaktyczno-Konferencyj-
nego i Biblioteczno-Administracyjne-
go Politechniki Rzeszowskiej". Projekt
ten jest wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju za-
sobów ludzkich w regionach, Dzia³anie
2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne
i transfer wiedzy. Celem jest uzyskanie
projektu budowlanego i wykonawcze-
go, wraz z pozwoleniem na budowê
obiektu, co pozwoli na rozpoczêcie
prac inwestorskich i budowê Regional-
nego Centrum Dydaktyczno-Konferen-
cyjnego i Biblioteczno-Administra-
cyjnego Politechniki Rzeszowskiej.

Zadaniem maj¹cego powstaæ Cen-
trum bêdzie konsolidacja dzia³añ sekto-
rów gospodarki, nauki i polityki,
zmierzaj¹ca do realizacji programu Re-
gionalnej Strategii Innowacji. Celem tej

strategii jest zbudowanie skutecznego
i sprawnego regionalnego systemu in-
nowacji prowadz¹cego do osi¹gniêcia
trwa³ego, zrównowa¿onego rozwoju
regionu. Jednym z elementów strategii
jest zwiêkszenie potencja³u instytucji
edukacyjnych, naukowych i badaw-
czo-rozwojowych regionu w zakresie
kreowania innowacji.

Centrum Dydaktyczno-Konferen-
cyjne i Biblioteczno-Administracyjne
zlokalizowane bêdzie na terenie kam-
pusu Politechniki Rzeszowskiej przy
al. Powstañców Warszawy.

FUNKCJE CENTRUM

RCD-K i B-A PRz

Funkcja dydaktyczna:

� utworzenie bazy materialnej dla no-
wych kierunków studiów, szczegól-
nie tych maj¹cych bezpoœredni
wp³yw na rozwój innowacyjnoœci
(matematyka stosowana, fizyka
w zastosowaniach technicznych, ar-
chitektura, biotechnologia);

� organizowanie sympozjów i semi-
nariów naukowych, w szczególno-
œci ukierunkowanych na prezento-
wanie osi¹gniêæ wspó³czesnej go-
spodarki œwiatowej i trendów jej
rozwoju;

W tym miejscu stan¹ nowe obiekty.
Fot. M. Misiakiewicz
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Z wizyt¹ w Arabskiej Republice SyryjskiejZ wizyt¹ w Arabskiej Republice Syryjskiej
Wizyta odby³a siê w dniach 3-10

marca 2007 r. Inicjatorem naszego wy-
jazdu by³ Ambasador Syrii w Polsce
Mohammad Ali Hamoui, który odwie-

dzi³ Politechnikê Rzeszowsk¹ jesieni¹
2005 r. i w rozmowie z JM Rektorem
zaprosi³ w³adze uczelni do odwiedzenia
Syrii oraz nawi¹zania kontaktów z u-
czelniami syryjskimi. Ambasador by³
tak¿e koordynatorem wymiany listów
i przekazania zaproszeñ od poszczegól-
nych uczelni.

Organizacj¹ wizyty zajê³o siê Mini-
sterstwo Szkolnictwa Wy¿szego Syrii.
Delegacja Politechniki Rzeszowskiej,
w sk³adzie: prorektor ds. nauki dr hab.
in¿. Jacek Kluska, prof. PRz, prorektor
ds. wspó³pracy miêdzynarodowej i re-
gionalnej dr hab. in¿. Aleksander
Koz³owski, prof. PRz, oraz pracownik
Katedry Konstrukcji Budowlanych dr
in¿. Zakarya Kamel, odwiedzi³a nastê-
puj¹ce uniwersytety syryjskie:
� Damascus University w Damaszku

(h t tp : / /www.damascus -on l i-
ne.com/se/hist/damascus_universi-
ty.htm), reprezentowany przez pre-
zydenta prof. Waela Maulla,

� organizowanie kursów i szkoleñ dla
pracowników przedsiêbiorstw ma-
j¹cych na celu wzrost poziomu wie-
dzy i znajomoœci zagadnieñ z zakre-
su innowacyjnoœci;

� organizowanie szkoleñ dla przedsiê-
biorców, ukierunkowanych na sze-
rzenie wiedzy ekonomicznej, za-
gadnieñ zwi¹zanych z marketin-
giem, nowoczesnymi technologia-
mi, know-how itp.

Funkcja konferencyjna:

� organizacja konferencji maj¹cych
na celu transfer wiedzy;

� organizacja imprez œrodowisko-
wych dla przedsiêbiorstw, jedno-
stek badawczo-rozwojowych, stu-
dentów, przedstawicieli administra-
cji samorz¹dowej, o tematyce
zwi¹zanej z innowacyjnoœci¹;

� organizacja sympozjów dotycz¹-
cych transferu wiedzy i nowoczes-
nych technologii;

� organizacja konkursów promu-
j¹cych innowacyjnoœæ i nowoczesne

technologie (np. Innowator Podkar-
pacia);

� organizacja wystaw, targów regio-
nalnych o wymienionej tematyce;

� organizacja spotkañ firm dzia³a-
j¹cych w bran¿y nowych technolo-
gii, mo¿liwoœæ promocji i reklamy
firm, prezentacji ich dzia³alnoœci na
forum w celu nawi¹zywania kon-
taktów i wymiany doœwiadczeñ;

� promocja dzia³alnoœci innowacyjnej
jednostek samorz¹du terytorialnego
i organizacji pozarz¹dowych;

� prezentacja polityki proinnowacyj-
nej prowadzonej przez w³adze re-
gionu.

Funkcja administracyjna:

� zarz¹dzanie obiektami Centrum
przez mened¿era kieruj¹cego ca³o-
kszta³tem dzia³alnoœci zwi¹zanej
z organizacj¹ konferencji, sympo-
zjów, targów i spotkañ;

� administracja w zakresie segmentu
dydaktycznego prowadzona w ra-

mach dzia³alnoœci statutowej uczel-
ni: rektorat, administracja;

� administrowanie budynkiem w za-
kresie bie¿¹cej eksploatacji obiektu
- realizowane przez Dzia³ Gospo-
darczy i Dzia³ Utrzymania Ruchu.

Funkcja biblioteczna:

� stworzenie zbioru dotycz¹cego wie-
dzy z ró¿nych dziedzin (m.in. awio-
niki, przemys³u lotniczego, infor-
matyki, biotechnologii, nowych
trendów w gospodarce), wykorzy-
stywanego do prac twórczych, na-
ukowo-badawczych i wdro¿enio-
wych;

� mo¿liwoœæ gromadzenia zasobów
tematycznie ukierunkowanych na
nowoczesn¹ gospodarkê i innowa-
cyjnoœæ;

� dostêp do czasopism bran¿owych,
wydawnictw elektronicznych, zaso-
bów naukowych innych uczelni
wy¿szych, umo¿liwiaj¹cy prace stu-
dialne.

Wojciech Chwa³a

Wizyta w Damascus University: od lewej prof. Jamal Ablu-Deeb - wiceprezydent
ds. studenckich, prof. PRz Aleksander Koz³owski, Wael Muallak - prezydent Da-
mascus University, prof. PRz Jacek Kluska, dr in¿. Zakarya Kamel.

Fot. w³asna
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� Al. Baath University w Homs
(http://www.albaath-univ.edu.sy/),
reprezentowany przez wiceprezy-
denta prof. A. Zahi Shawafa,

� Aleppo University w Aleppo
(http://www.alepuniv.shern.net/in-
dex_en.php), reprezentowany przez
prezydenta prof. M. Nizara Akila,

� Tishreen University w Latakia
(http://www.tishreen.shern.net/
n e w % 2 0 s i t e / e n g l i s h s i t e / i n-
dex.htm), reprezentowany przez
rektora prof. Amira Ibrahima.
W ka¿dej z tych uczelni odby³y siê

rozmowy, podczas których nast¹pi³y
wzajemna prezentacja, wstêpne ustale-
nie zakresu ewentualnej wspó³pracy
oraz podpisanie listów intencyjnych za-
wieraj¹cych ramowe zasady wspó³pra-
cy, która mog³aby dotyczyæ:
� wymiany wyk³adowców jako profe-

sorów wizytuj¹cych,
� wspólnych projektów badawczych,
� wspó³pracy w zakresie programów

nauczania,
� publikowania w wydawnictwach

uczelnianych partnerów,
� wymiany studentów.

Ustalono, ¿e podpisanie umów
o wspó³pracy mo¿e nast¹piæ po nawi¹-
zaniu bezpoœrednich kontaktów na
szczeblu poszczególnych wydzia³ów

obu uczelni. Ze strony syryjskiej naj-
wiêksze zainteresowanie wspó³prac¹
naukow¹ wykazywano w nastêpuj¹-
cych dziedzinach:
� informatyka i telekomunikacja (Tis-

hreen, Damascus, Homs),
� budowa maszyn i lotnictwo (Tishre-

en, Aleppo),

� ochrona œrodowiska (Aleppo, Tis-
hreen, Homs),

� budownictwo (Aleppo, Tishreen),
� marketing (Aleppo),
� chemia (Aleppo, Damascus).

Zachêcamy pracowników Politech-
niki Rzeszowskiej do zainteresowania
siê mo¿liwoœciami wspó³pracy oraz
nawi¹zywania kontaktów z wymienio-
nymi uczelniami syryjskimi. Wszel-
kich informacji chêtnie udziel¹
cz³onkowie delegacji. Zg³oszenia pro-
simy kierowaæ do Dzia³u Wspó³pracy
z Zagranic¹.

W ka¿dej z odwiedzonych uczelni
odby³y siê spotkania z absolwentami
studiów doktoranckich w Polsce, któ-
rzy obecnie pracuj¹ na stanowiskach
profesorów. W latach osiemdziesi¹tych
XX w. ok. 250 osób z Syrii zdoby³o sto-
pieñ doktora na polskich uczelniach
i sprawuje obecnie wiele kluczowych
funkcji na uczelniach syryjskich.

Nasza wizyta by³a bardzo dobrze
przygotowana pod wzglêdem organiza-
cyjnym, a goœcinnoœæ Syryjczyków
przekracza niejednokrotnie przys³o-
wiow¹ polsk¹ goœcinnoœæ.

Jacek Kluska
Aleksander Koz³owski

Zakarya Kamel

Podpisanie listu intencyjnego w Uniwersytecie w Homs: z prawej prof. A. Zahi
Shawaf - wiceprezydent Al. Baath University w Homs.

Fot. w³asna

Wizyta w Tishreen University w Latakia: czwarty od lewej rektor prof. Amir Ibra-
him.

Fot. w³asna
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W 46-letniej tradycji PTETiS Z³ote
Odznaki otrzymali cz³onkowie z wielo-
letnim sta¿em, najbardziej zas³u¿eni dla
rozwoju Towarzystwa. Historia Rze-
szowskiego Oddzia³u jest bardzo krót-
ka, liczy dopiero 6 lat. G³ównym
inspiratorem powstania Oddzia³u by³

w³aœnie dziekan Wydzia³u Elektrycz-
nego prof. PRz Kazimierz Buczek, któ-
ry w imieniu œrodowiska naukowego
elektryków i elektroników Politechniki
Rzeszowskiej wyst¹pi³ 1 marca 2000 r.
do przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ów-
nego PTTETiS z proœb¹ o rozwa¿enie

mo¿liwoœci powo³ania Oddzia³u
Rzeszowskiego. Grupê inicjatywn¹ sta-
nowi³o wtedy 21 pracowników Wy-
dzia³u Elektrycznego. Byli oni przyjêci
jako cz³onkowie do Oddzia³u Gliwic-
kiego, co umo¿liwi³o utworzenie samo-
dzielnej jednostki. Powo³anie Oddzia³u

W dniu 9 marca 2007 r. na Plenarnym Zebraniu Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Elektro-

techniki Teoretycznej i Stosowanej w Warszawie, dr hab. in¿. Kazimierz BUCZEK, prof. PRz otrzy-

ma³ Z³ot¹ Odznakê PTETiS. Jest ona wyrazem uznania dla prof. PRz Kazimierza Buczka - inicjatora

i g³ównego organizatora Rzeszowskiego Oddzia³u PTETiS, który jako przewodnicz¹cy przyczynia³

siê do rozwoju Oddzia³u, a jako dziekan Wydzia³u Elektrycznego wspiera³ jego dzia³alnoœæ.

Z³ota odznaka PTETiS

dla dziekana WEiI

Z³ota odznaka PTETiS

dla dziekana WEiI
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Rzeszowskiego PTETiS nast¹pi³o 29
maja 2000 r. na posiedzeniu plenarnym
Zarz¹du G³ównego, na którym dziekan
Kazimierz Buczek scharakteryzowa³
œrodowisko akademickie i naukowe
uczelni oraz zreferowa³ stan przygoto-
wañ i spe³nienie wymogów formalnych
przez grupê inicjatywn¹.

Pierwsze Walne Zgromadzenie
odby³o siê 21 czerwca 2000 r.
i wy³oni³o w³adze Oddzia³u - przewod-
nicz¹cym Oddzia³u Rzeszowskiego
PTETiS zosta³ wówczas dr hab. in¿. Je-
rzy Bajorek, prof. PRz. G³ówny inicja-
tor, ze wzglêdu na sprawowan¹ funkcjê
dziekana, wyrazi³ zgodê jedynie na
pe³nienie funkcji cz³onka Komisji Re-
wizyjnej, ale jako dziekan wspiera³
Oddzia³ organizacyjnie i finansowo.
W ramach wspomagania cz³onków no-
wego Oddzia³u Wydzia³ Elektryczny
pokry³ sk³adki cz³onkowskie za 7 mie-
siêcy 2000 r. Rada Wydzia³u zaakcep-
towa³a organizowanie wspólnych
seminariów naukowych.

Wspó³praca w³adz Wydzia³u i Od-
dzia³u uk³ada³a siê w dalszym ci¹gu
bardzo harmonijnie. Wydzia³ Elek-
tryczny PRz na mocy uchwa³y Zarz¹du
G³ównego zosta³ przyjêty w poczet
Cz³onków Wspieraj¹cych Towarzy-
stwo. Wi¹za³o siê to równie¿ z pomoc¹
finansow¹.

Na Walnym Zgroma-
dzeniu 16 paŸdziernika
2002 r. prof. PRz Kazi-
mierz Buczek zosta³ wy-
brany przewodnicz¹cym
Oddzia³u Rzeszowskiego
PTETiS, który liczy³ ju¿
29 cz³onków. Od pocz¹tku
istnienia dzia³alnoœæ Od-
dzia³u polega na organizo-
waniu zebrañ naukowych,
na których s¹ wyg³aszane
wyk³ady naukowe przez
osoby zaproszone lub pra-
cowników Politechniki
i Uniwersytetu. Inn¹ form¹
s¹ seminaria naukowe - na
nich wyg³asza siê referaty
przed obron¹ prac doktor-
skich i habilitacyjnych. Od-
dzia³ wspó³organizuje lub
patronuje organizowaniu
konferencji naukowych
krajowych i zagranicznych. Wk³ad
w³adz Wydzia³u w rozwój Towarzy-
stwa zosta³ doceniony i nagrodzony
Z³ot¹ Odznak¹ PTETiS nadan¹ Wy-
dzia³owi Elektrotechniki i Informatyki
w 2005 r.

Dziekan Kazimierz Buczek pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego jedynie
jedn¹ kadencjê, do roku 2005, rezyg-
nuj¹c z prowadzenia Oddzia³u ze

wzglêdu na ponowne wybranie go na
stanowisko dziekana Wydzia³u Elek-
trotechniki i Informatyki. Ogromny
wk³ad pracy prof. Kazimierza Buczka
w tworzenie i prowadzenie Oddzia³u
oraz ci¹g³e wspieranie pracy Towarzy-
stwa zosta³o uhonorowane Z³ot¹ Od-
znak¹ PTETiS nr 31.

Barbara Kopeæ

Organizatorem zawodów I i II stop-
nia Olimpiady Chemicznej, tradycyj-
nie ju¿, jest Komitet Okrêgowy
Olimpiady Chemicznej w Rzeszowie
przy Wydziale Chemicznym Politech-

LIII Olimpiada ChemicznaLIII Olimpiada Chemiczna

Uczestnicy I etapu podczas rozwi¹zywania zadañ teoretycznych.
Fot. J. Pusz
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niki Rzeszowskiej. Terminarz przebie-
gu 53. edycji tej olimpiady by³ nastêpu-
j¹cy: 18 listopada 2006 r. - zawody
I etapu (Rzeszów), 26-27 stycznia
2007 r. - zawody II etapu (Rzeszów),
23-24 marca 2007 r. - zawody III etapu
(Warszawa). W zawodach I etapu
wziê³o udzia³ 84 uczniów ze szkó³ œred-
nich Podkarpacia (Dêbica - 15 uczniów,
Rzeszów - 15, Jas³o -12, Przemyœl - 8,
Sanok - 7, Mielec - 5, Le¿ajsk - 4, Kros-
no - 4, Stalowa Wola - 4, Strzy¿ów - 3,
Ustrzyki Dolne - 2, £añcut - 2, Ko³aczy-
ce - 1, Rymanów - 1 i Tarnobrzeg - 1).

Jednodniowe zawody I etapu obejmo-
wa³y rozwi¹zywanie 5 zadañ teoretycz-

nych. Zwyciêzc¹ I etapu
zawodów w Rzeszowie
zosta³ Wójcik S³awomir
(II LO w Przemyœlu,
uczeñ mgr. in¿. Mariana
Sztaby), który uzyska³
maksymalny wynik 100
pkt. Do drugiego etapu
zakwalifikowano 37 za-
wodników. Dwudniowe
zawody II etapu sk³ada³y
siê pierwszego dnia
z rozwi¹zywania 5 zadañ
teoretycznych, drugiego
dnia zaœ z rozwi¹zywania
zadañ laboratoryjnych.
W dwudniowych zmaga-
niach najlepiej wypad³
uczeñ Magoñ Wojciech
(IV LO w Rzeszowie -
86,50 pkt., uczeñ mgr
in¿. Marioli Mazur-Pia-
sek), kolejne miejsca za-
jêli: Peller Micha³ (IV
LO, Rzeszów), Wielgo-
cki Tomasz (I LO w Dê-
bicy), Wójcik S³awomir
(II LO w Przemyœlu), Pi-
lecki Bartosz (I LO
w Przemyœlu), Trzeciak

Tomasz (LO Sióstr Prezentek
w Rzeszowie) i Gazda Micha³ (I LO
w Dêbicy). Do zawodów III etapu Ko-
mitet G³ówny Olimpiady Chemicznej
w Warszawie zakwalifikowa³ tych
w³aœnie uczniów. Podczas dwudnio-
wych zawodów III etapu w Warszawie
(95 uczestników) zawodnicy okrêgu
rzeszowskiego wypadli wspaniale, bar-
dzo dobrze spisa³ siê nasz najlepszy za-
wodnik Magoñ Wojciech, który
ostatecznie zaj¹³ 2. miejsce w kraju
i wraz z koleg¹ z Przemyœla S³awomi-
rem Wójcikiem (26. miejsce) zostali
laureatami tej edycji Olimpiady.

W dniu 18 kwietnia 2007 r. na posie-
dzeniu Komitetu G³ównego Olimpiady
Chemicznej zapad³a decyzja dotycz¹ca
sk³adu ekipy polskiej na 39. Miêdzyna-
rodow¹ Olimpiadê Chemiczn¹, która
odbêdzie siê w Moskwie (Rosja)
w dniach 15-24 lipca 2007 r. W sk³adzie
4-osobowej reprezentacji znalaz³ siê
nasz najlepszy zawodnik, uczeñ IV LO
w Rzeszowie Magoñ Wojciech. Obok
niego udzia³ w zawodach wezm¹: Ko-
siñski Krzysztof (LXIV LO w Warsza-
wie), Trêdak Przemys³aw (I LO
w £odzi) oraz Lichosyt Dawid (I LO
w Olkuszu). Uroczyste zakoñczenie 53.
Olimpiady Chemicznej odbêdzie siê
w dniu 12 maja 2007 r. w Auli Wy-

Uczestnicy II etapu podczas rozwi¹zywania zadania laboratoryjnego.
Fot. J. Pusz

Laureaci 53. Olimpiady Chemicznej. Od lewej:
S. Wójcik, W. Magoñ.

Fot. J. Pusz



Nr 5(161)–MAJ 2007 17

dzia³u Chemii Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Pragnê przy tej okazji z³o¿yæ wyra-
zy podziêkowania wszystkim uczestni-
kom zawodów, a zw³aszcza ich
opiekunom - nauczycielom, dziêki któ-
rym, mimo up³ywu czasu, niezmienne
pozostaj¹ olimpijskie idee szlachetnej
rywalizacji, rzetelnej pracy i wy-
trwa³oœci w d¹¿eniu do zwyciêstwa.
Wszystkim nauczycielom odnosz¹cym
sukcesy na polu kszta³cenia olimpijczy-
ków nale¿¹ siê s³owa najwy¿szego uz-
nania. Sk³adam równie¿ gor¹ce
podziêkowania pracownikom Komite-
tu Okrêgowego oraz recenzentom prac,
¿ycz¹c dalszej owocnej wspó³pracy.

Janusz Pusz Osi¹gniêcia okrêgów w Finale 53. OCh.

Serdecznie zapraszamy do sko-
rzystania z dostêpu testowego do
Blackwell Reference Online zorga-
nizowanego przez firmê EBSCO.
Jest to dostêp do pakietu ok. 300 pod-
rêczników, encyklopedii i innych
materia³ów Ÿród³owych. BRO jest
oferowane w szeœciu pakietach te-
matycznych:

� Business and Economics,
� History,
� Language and Linguistics,
� Literature and Cultural Stu-

dies,
� Philosophy and Religion,
� Sociology and Psychology.
Szczegó³y znajd¹ Pañstwo na

stronie Biblioteki G³ównej PRz,
http://www.prz.rzeszow.pl/bib-
lio/biblio.htm, link: konsorcja - cza-
sopisma elektroniczne.

Dostêp jest aktywny od 16 kwiet-
nia do 15 czerwca 2007 r.

Agnieszka Trawiñska

� Seminaria Wydzia³u Chemicznego:
� w dniu 10 stycznia 2007 r. prof. Peg-

gy Cebe, Department of Physics and
Astronomy, Tufts University, USA,
wyg³osi³a wyk³ad pt. "Control and
Characterization of Secondary Stru-
cture Formation in B. Mori Silk",

� w dniu 16 stycznia 2007 r. prof. zw.
dr hab. Józef J. Zió³kowski, profesor
zwyczajny Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego wyg³osi³ referat nt. "Ciecze
jonowe jako œrodowisko reakcji or-
ganicznych katalizowanych przez
kompleksy metali - aspekt zielonej
chemii",

� w dniu 20 kwietnia 2007 r. w ramach
ATHAS Lab. dr hab. Krzysztof Po-
lewski, profesor nadzwyczajny
w Katedrze Fizyki Akademii Rolni-
czej w Poznaniu wyg³osi³ referat nt.
"Promieniowanie synchrotronowe
wyznacza granice rozwoju biotech-
nologii i nauki w XXI wieku".

� Seminaria Katedry Fizyki na Wy-
dziale Matematyki i Fizyki Stosowa-
nej:
� w dniu 11 stycznia 2007 r. dr Jan

Mucha z Instytutu Niskich Tempe-
ratur i Badañ Strukturalnych PAN
we Wroc³awiu wyg³osi³ referat nt.
"Transport energii cieplnej w uk³a-
dach z magnetycznymi przejœciami
fazowymi",

� w dniu 18 stycznia 2007 r. dr in¿.
W³adys³aw Proszak, adiunkt z Kate-
dry Fizyki PRz dokona³ prezentacji
"Nowych pomocy dydaktycznych
i demonstracyjnych",

� w dniu 8 marca 2007 r. dr hab. Piotr
Stachowiak z Instytutu Niskich
Temperatur i Badañ Strukturalnych
PAN we Wroc³awiu wyg³osi³ referat
nt. "Badania eksperymentalne prze-
wodnictwa cieplnego kriokry-
szta³ów. Mechanizmy rozpraszania
fononów w dielektrykach",

� w dniu 29 marca 2007 r. dr Agniesz-
ka Chrzanowska z Instytutu Fizyki
Politechniki Krakowskiej wyg³osi³a
referat nt. "W³asnoœci dyfuzyjne
dwuwymiarowego nematyka cien-
kich igie³. Porównanie wyników te-
orii z symulacj¹ komputerow¹",

� w dniu 12 kwietnia 2007 r. prof. dr
hab. Maria Massalska-ArodŸ z In-
stytutu Fizyki J¹drowej PAN w Kra-
kowie wyg³osi³a referat nt. "W³as-
noœci materia³ów organicznych
w pobli¿u przejœcia szklistego".

� Na seminarium Katedry Matematyki
na Wydziale Matematyki i Fizyki
Stosowanej w dniu 13 marca 2007 r.
dr hab. Pawe³ Strzelecki, profesor
nadzwyczajny Uniwersytetu War-
szawskiego wyg³osi³ referaty nt.
"O potêgach dwójki" oraz "Za co

SEMINARIA WYDZIA£OWE

BIBLIOTEKA

zaprasza

BIBLIOTEKA

zaprasza

Ci¹g dalszy na str. 18.
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Grisza Perelman dosta³ medal Field-
sa".
� Zak³ad Nauk Humanistycznych na

Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
zorganizowa³ w dniu 18 stycznia
2007 r. wyk³ad otwarty prof. Gerhar-
da Banse z Brandenburskiego Uni-
wersytetu Technicznego w Cottbus,
RFN, nt. "Zwei Jahre in der EU - Se-
gen oder Fluch? Einsichten aus der
interdisziplinaren internationalen
wissenschaftlichen Kooperation".
� Na seminarium Wydzia³u Budow-

nictwa i In¿ynierii Œrodowiska
w dniu 25 kwietnia 2007 r. dr hab.
in¿. Szczepan Woliñski, profesor
nadzwyczajny PRz przedstawi³ refe-

rat nt. "Wybrane zagadnienia badaw-
cze z konstrukcji ¿elbetowych".
� Seminaria Wydzia³u Budowy Ma-

szyn i Lotnictwa:
� w dniu 7 marca 2007 r. referaty

wyg³osili: mgr Rafa³ Reizer, asy-
stent w Uniwersytecie Rzeszow-
skim, nt. "Modelowanie struktury
geometrycznej powierzchni czêœci
maszyn o charakterze losowym",
oraz mgr in¿. Jan Ziobro, nauczyciel
akademicki w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Zawodowej w Sanoku, nt.
"Metodyka projektowania form
wtryskowych do elastomerów",

� w dniu 25 kwietnia 2007 r. mgr in¿.
Marek Magdziak, asystent w Kate-

drze Technik Wytwarzania i Auto-
matyzacji, wyg³osi³ referat nt. "Po-
miar powierzchni swobodnych na
obrabiarce sterowanej numerycz-
nie".

� Prof. Murat Bengisu z Yasar Univer-
sity w Izmirze (Turcja) wyg³osi³
w ramach programu Socrates/Eras-
mus na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa wyk³ady:

� w dniu 25 kwietnia 2007 r., nt. "Ap-
plications of ceramic materials in
aerospace and automotive technolo-
gies",

� w dniu 26 kwietnia 2007 r., nt. "Ce-
ramic Parts Manufacturing".

Bronis³aw Œwider

W dniu 23 marca 2007 r. w Klubie
Pracowników naszej uczelni odby³o siê
I spotkanie sprawozdawcze Stowarzy-
szenia Producentów Komponentów
Odlewniczych KOM-CAST. Stowa-
rzyszenie Producentów Komponentów
Odlewniczych jest pierwszym w Polsce
Odlewniczym Innowacyjnym Kla-
strem Przemys³owym. Skupia on firmy

powi¹zane z przemys³em odlewniczym
z terenu województwa podkarpackie-
go, œwiêtokrzyskiego i lubelskiego.
Stowarzyszenie wyrasta z tradycji i na-
wi¹zuje do miêdzywojennego Central-
nego Okrêgu Przemys³owego oraz
ukszta³towanych historycznie zasobów
maj¹tkowych i ludzkich. Na terenie
dzia³ania klastra skupiony jest poten-

cja³ produkcyjny o wartoœci eksportu
2520 mln z³, co stanowi 30% eksportu
bran¿y odlewniczej ca³ego kraju, przy
wartoœci produkcji na poziomie 4530
mln z³. W firmach zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu pracuje 4200 wykwalifi-
kowanych pracowników. Do Stowa-
rzyszenia przyst¹pi³o ju¿ 26 firm, a jego
cz³onkiem jest równie¿ Politechnika
Rzeszowska.

Warunkiem sprzyjaj¹cym powsta-
niu Stowarzyszenia by³a regionalna
koncentracja powi¹zanych firm koope-
ruj¹cych w produkcji wyrobów,
pó³produktów i podzespo³ów na bazie
odlewów (komponentów odlewni-
czych). Od wielu ju¿ lat istnia³a
wspó³praca oparta na profesjonalizmie
konkuruj¹cych ze sob¹ firm, posia-
daj¹cych wizjê rozwoju opartego na
wdro¿eniu innowacyjnej technologii,
tworzeniu wiêkszych mo¿liwoœci zdo-
bycia rynku i kreowaniu nowej warto-
œci dodanej. Wiele firm zauwa¿y³o
potrzebê realizacji wspólnego celu, ja-
kim jest wzrost presti¿u i konkurencyj-
noœci regionu na rzecz bran¿y. Podjête
zosta³y dzia³ania s³u¿¹ce wypracowa-
niu ¿yczliwszego wsparcia œrodowisk
lokalnych i szybszej adaptacji systemu
edukacyjnego. Istotne znaczenie mia³a
tradycja, pozwalaj¹ca wykorzystaæ hi-

Stowarzyszenie

Producentów Komponentów Odlewniczych

KOM-CAST z siedzib¹ w Rzeszowie

Stowarzyszenie

Producentów Komponentów Odlewniczych

KOM-CAST z siedzib¹ w Rzeszowie

Komitet za³o¿ycielski: od lewej W³adys³aw Jasiczek, prof. W³adys³aw Or³owicz,
Zbigniew Ronduda, Stanis³aw Dzik, Leszek Walczyk.

Fot. w³asna
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storyczny potencja³ wielu ma-
³ych oraz œrednich firm obdarzo-
nych wspóln¹ wizj¹ i pasj¹,
mog¹cych stanowiæ przeciwwa-
gê dla wielkich koncernów czy
korporacji.

Cz³onków Stowarzyszenia
³¹czy wspólne wytwarzanie ko-
mponentów odlewniczych, które
charakteryzuj¹ siê wysokim sto-
pniem przetworzenia i zwiêksze-
niem wartoœci dodanej, przez
wykonywanie operacji technolo-
gicznych pozwalaj¹cych na ich
monta¿ bezpoœrednio na liniach
produkcyjnych samochodów,
koparek, maszyn, urz¹dzeñ. Fir-
my stowarzyszone w KOM-
-CAST chc¹ wytwarzaæ kompo-
nenty z zastosowaniem naj-
nowoczeœniejszych innowacyj-
nych technologii.

Stowarzyszenie powsta³o w marcu
2006 r. Cz³onkami komitetu za³o¿yciel-
skiego byli Stanis³aw Dzik (Zak³ad Me-
talurgiczny WSK Rzeszów), Zbigniew
Ronduda (Odlewnie Polskie w Stara-
chowicach), prof. W³adys³aw Or³owicz
(Politechnika Rzeszowska), W³ady-
s³aw Jasiczek (Zak³ad Metalurgiczny
WSK Rzeszów) oraz Leszek Walczyk
(Odlewnie Polskie w Starachowicach).
W sk³ad Zarz¹du Stowarzyszenia wes-
zli: prezes - Zbigniew Ronduda, wice-
prezes - Stanis³aw Dzik oraz cz³onek
Zarz¹du - prof. W³adys³aw Or³owicz.

Stowarzyszenie dzia³a w interesie
swoich cz³onków. Jego celem jest stwo-
rzenie warunków sprzyjaj¹cych rozwo-
jowi przedsiêbiorstw, obrona ich
interesów, wspieranie i promowanie
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej
w kraju i za granic¹, propagowanie wie-
dzy oraz wspieranie dzia³alnoœci ba-
dawczo-rozwojowej i innowacyjnej we
wspó³pracy z oœrodkami naukowymi
oraz udzielanie pomocy cz³onkom Sto-
warzyszenia w pozyskiwaniu œrodków
z funduszy UE.

Do korzyœci wynikaj¹cych z funk-
cjonowania klastra zaliczyæ mo¿na
wspó³zawodnictwo zamiast konkuren-
cji, wyzwolenie potencja³u innowa-
cyjnego, wspieranie i promowanie
dzia³alnoœci gospodarczej cz³onków
klastra, wypromowanie regionu jako

parku kooperacyjnego, wspieranie
dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej,
pomoc w pozyskiwaniu œrodków z fun-
duszy unijnych, promowanie bran¿y
oraz skuteczny lobbing.

Stowarzyszenie dziêki œrodkom po-
zyskanym z programu Polska Wschod-
nia podjê³o pracê nad utworzeniem
Oœrodka Badawczo-Rozwojowego
Komponentów Odlewniczych OB-
RKO, który u³atwi cz³onkom rozwi¹zy-
wanie problemów z zakresu obróbki
mechanicznej odlewów, automatycz-
nego szlifowania odlewów, dostêpu do
najnowszych technik projektowania
i wykonywania oprzyrz¹dowania odle-
wniczego, dostêpu do najnowszych na-
rzêdzi, metod kontroli i pomiarów
parametrów jakoœciowych, organizacji
nowoczesnej logistyki dostaw do klien-
ta oraz szkoleñ.

W ci¹gu roku dzia³alnoœci przedsta-
wiciele KOM-CAST uczestniczyli
w wielu seminariach oraz konferen-
cjach krajowych, a tak¿e zagranicz-
nych, dotycz¹cych innowacji, funduszy
europejskich i dzia³alnoœci klastów.
Klaster KOM-CAST za³o¿y³ swoj¹
stronê internetow¹ www.kom-cast.pl,
dziêki czemu zyskuje nowych partne-
rów oraz zainteresowanie w kraju i za
granic¹. Dotychczasowe dzia³ania
sprawi³y, ¿e KOM-CAST jest klastrem
znanym w Polsce, Europie, Stanach
Zjednoczonych i Azji. Równie¿ portale

agencji rz¹dowych: PARP, Portal Inno-
wacji, Portal Funduszy Strukturalnych,
przekazuj¹ informacje o dzia³alnoœci
KOM-CAST.

Stowarzyszenie by³o wspó³organi-
zatorem VII Miêdzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej "Zapewnienie Jakoœci
w Odlewnictwie", która odby³a siê
w 2006 r. na S³owacji. Obecnie wraz
z Politechnik¹ Rzeszowsk¹ jest organi-
zatorem VIII Miêdzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej "Satysfakcja klientów
warunkiem rozwoju i podstaw¹ sukce-
su producentów komponentów odlew-
niczych w Unii Europejskiej", która
odbêdzie siê w dniach 9-11 maja 2007 r.
w Truskawcu na Ukrainie.

Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia spot-
ka³a siê ze zrozumieniem w³adz sa-
morz¹dowych i zosta³a uwzglêdniona
w regionalnym programie operacyjnym
województwa œwiêtokrzyskiego.

Stowarzyszenie KOM-CAST
w swoim programie dzia³ania ujê³o
stworzenie Centrum Kszta³cenia Kadr
Odlewnictwa, licz¹c na wsparcie ze
strony instytucji edukacyjno-nauko-
wych, a przede wszystkim Politechniki
Rzeszowskiej. Planuje siê utworzenie
laboratorium technologii odlewniczej,
badañ nieniszcz¹cych oraz procesów
spawalniczych. Centrum to bêdzie
funkcjonowaæ w strukturach Politech-
niki Rzeszowskiej i bêdzie prowadziæ
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ dla studentów

Cz³onkowie - za³o¿yciele Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych
KOM-CAST.

Fot. w³asna
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Politechniki oraz uczniów szkó³ œred-
nich ucz¹cych siê w zawodach kierun-
kowych. Zgromadzona aparatura po-
mo¿e w podnoszeniu kwalifikacji pra-
cowników firm zrzeszonych w KOM-
-CAST, a tak¿e realizacji prac wdro¿e-
niowych i badawczo-rozwojowych
ukierunkowanych na innowacje.

Informacje o Stowarzyszeniu mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej
www.kom-cast.pl.

Andrzej Trytek

MONITOR GP
W okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2006 r. ukaza³y siê

nastêpuj¹ce wewnêtrzne akty normatywne rektora Politechniki
Rzeszowskiej:
� Zarz¹dzenie nr 33/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie

wprowadzenia w Politechnice Rzeszowskiej "Regulaminu
Samorz¹du Doktorantów",

� Zarz¹dzenie nr 34/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie
wprowadzenia w Politechnice Rzeszowskiej "Regulaminu
Samorz¹du Studenckiego".
W okresie od 1 stycznia do 30 marca 2007 r. ukaza³y siê:

� Zarz¹dzenie nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 5/2006 rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie powo³ania komisji rekru-
tacyjnych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów
wy¿szych oraz na studia doktoranckie w roku akademickim
2006/2007,

� Zarz¹dzenie nr 2/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie sto-
sowania nazwy uczelni, nazw jej jednostek organizacyjnych
oraz stopni i tytu³ów naukowych w wersji anglojêzycznej,

� Zarz¹dzenie nr 3/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie
op³at za wydawanie druków i zaœwiadczeñ zwi¹zanych
z przebiegiem studiów i kursów w Politechnice Rzeszow-
skiej,

� Zarz¹dzenie nr 4/2007 z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie
wprowadzenia znowelizowanego regulaminu nadawania
medalu "Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej im.
I. £ukasiewicza",

� Zarz¹dzenie nr 5/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie
zasad przydzia³u, zakwaterowania, wysokoœci op³at do-
tycz¹cych mieszkañ w Oœrodku Naukowo-Dydaktycznym
w Albigowej,

� Zarz¹dzenie nr 6/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie
warunków wynagradzania nauczycieli akademickich za
udzia³ w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademic-
kim 2007/2008,

� Zarz¹dzenie nr 7/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej uczelni,

� Zarz¹dzenie nr 8/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie
zmiany cennika op³at za wynajem pomieszczeñ w Akade-
mickim Oœrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej,

� Zarz¹dzenie nr 9/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Chemicznego,

� Zarz¹dzenie nr 10/2007 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie or-
ganizacji roku akademickiego 2007/2008 dla studentów
i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w Politechnice Rzeszowskiej,

� Pismo okólne nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie
sposobu ustalania i zaliczania godzin zajêæ dydaktycznych
nauczycieli akademickich przypadaj¹cych w okresie uspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy w roku akademickim
2006/2007.

SPROSTOWANIE

W poprzednim wydaniu Gazety Politechniki nr 4/2007 w notatce PER-
SONALIA – doktoraty b³êdnie podano recenzentów w przewodzie doktor-
skim Pani dr Anny Feruœ. Poprawiaj¹c ten b³¹d, informujemy,
¿e recenzentami byli: prof. dr hab. Ma³gorzata Zaleska ze Szko³y G³ównej
Handlowej w Warszawie oraz prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Akademii
Ekonomicznej we Wroc³awiu. Za niedopatrzenie przepraszam P.T. Czytelni-
ków i Pani¹ dr Annê Feruœ.

Bronis³aw Œwider – autor notatki

Dru¿yna tenisistów sto³owych KU
AZS Politechniki Rzeszowskiej uda-
nym finiszem sprolongowa³a ekstrakla-
sowy byt na przysz³y sezon,
zdobywaj¹c 8. miejsce w ekskluzyw-

nym gronie najlepszych zespo³ów
w naszym kraju w tej dyscyplinie spor-
tu. Zwyciêstwo wyjazdowe w Nowej
Wsi Lêborskiej 4:3 i na swoich sto³ach
z Neckermannem Warszawa przypie-

czêtowa³y ten niekwestionowany suk-
ces firmowej sekcji naszej uczelni.

Decyduj¹ce o utrzymaniu punkty
zdobyte zosta³y w meczach z s¹siadami
tabeli, ale na ten dorobek istotny wp³yw
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mia³y sukcesy z mo¿nymi naszej ligi:
sensacyjne zwyciêstwo z obecnym je-
szcze wtedy wicemistrzem Polski
Olimpi¹ Grudzi¹dz, i to a¿ 4:0, oraz wy-
jazdowy sukces z 4. dru¿yn¹ tegorocz-
nych rozgrywek Pe³czem Górki
Noteckie 4:3. Œwiadczy to jednoczeœ-
nie o potencjale tkwi¹cym w naszym
zespole. W rankingu zawodników ligo-
wych za ten sezon Dariusz Kie³b zaj¹³
6. miejsce z dorobkiem 16 zwyciêstw,
11 pora¿ek, stosunek setów 59:49,
Krzysztof Marcinowski by³ 16. (13:14;
54:55), Tomasz Klag 30. (3:11; 20:36),

Wiktor Gniewek 35. (1:7; 8:23), a kapi-
tan dru¿yny Sebastian Lubaœ 44. (0:3;
2:9). Para deblowa Kie³b - Marcinow-
ski uplasowa³a siê na 9. miejscu z do-
robkiem 4 zwyciêstw. Oprócz rozgry-
wek ligowych zawodnicy naszej sekcji
osi¹gali i inne sukcesy. W rozgrywkach
Pucharu Polski awansowali do grona
4 najlepszych zespo³ów w naszym kra-
ju, i bêd¹c gospodarzem turnieju
fina³owego, zajêli w nim 4. miejsce,
ulegaj¹c w pó³finale dru¿ynie mistrza
Polski, uczestnikowi elitarnej europej-
skiej Ligi Mistrzów Odrze G³oska,
i przegrywaj¹c w meczu o 3. miejsce
z 5. dru¿yn¹ tegorocznych mistrzostw
Trasko Ostrzeszów. Absolutn¹ domi-
nacj¹ pingpongistów Politechniki za-
koñczy³y siê mistrzostwa Podkarpacia
seniorów, gdzie w grze pojedynczej

i mieszanej zdobyli wszystkie miejsca
na podium, a jedynie w deblu wpuœcili
na najni¿szy stopieñ podium zawodni-
ków I-ligowego Kolpingu Jaros³aw.
Najwiêcej z³otych medali zdobyli
Kie³b - w singlu i deblu, oraz Marci-
nowski - w mikœcie i w deblu. Dziêki
tym wynikom zawodnicy KU AZS PRz
Kie³b, Marcinowski i Klag wyst¹pili
w fina³ach Indywidualnych Mistrzostw
Polski, które odby³y siê w Rzeszowie
na hali Podpromie. Jeœli do tego doda-
my medale m³odzie¿y trenuj¹cej w na-
szym klubie, która przywioz³a a¿
10 kr¹¿ków z Akademickich Mi-
strzostw Polski (Czêstochowa 2006)
w kategorii m³odzika i kadeta (juniora
m³odszego), to o zaplecze pierwszego
zespo³u mo¿emy byæ spokojni. Doce-

Ostateczna tabela mêskiej ekstraklasy tenisa sto³owego
w sezonie 2006/07 przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. Odra G³oska 18 32 69:21
2. Dartom Grodzisk Mazowiecki 18 32 65:19
3. Olimpia Grudzi¹dz 18 28 57:33
4. Pe³cz Górki Noteckie 18 20 54:50
5. Trasko Ostrzeszów 18 18 50:55
6. Morliny Ostróda 18 18 51:51
7. ZKS Drzonków 18 14 45:58
8. AZS Politechnika Rzeszowska 18 10 37:60
9. Têcza Nowa Wieœ Lêborska 18 6 34:66

10. Neckermann Warszawa 18 2 20:69

Tenisiœci w akcji.
Fot. Archiwum AZS

Od lewej: K. Marcinowski, T. Klag, G. Magdoñ, W. Markiewicz, S. Lubaœ.
Fot. Archiwum AZS
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

niaj¹c te sukcesy, w³adze ZG AZS
przydzieli³y (ju¿ po raz trzeci z rzêdu)
naszym dzia³aczom organizacjê Mi-
strzostw Polski Politechnik. Taka w³aœ-
nie impreza uœwietni³a otwarcie
naszego przepiêknego kompleksu spor-
towego, na którego arenach, na 15
sto³ach, rozegrano kolejn¹ edycjê
MPSZW.

Sukcesy te nie by³yby mo¿liwe bez
wsparcia w³adz uczelni. ¯yczliwej po-
mocy udziela JM Rektor prof. Andrzej
Sobkowiak i honorowy prezes sekcji
prorektor prof. Tadeusz Markowski.
Nieoceniona jest pomoc kierownika
SWFiS mgr. Jacka Lutaka, który udo-
stêpnia obiekty sportowe. Organiza-
cyjn¹ stronê sekcji zapewnia prezes KU
AZS mgr in¿. Grzegorz Sowa. Nie brak
tak¿e sympatyków wœród innych praco-
wników naszej uczelni, wspomnê choæ-
by prof. PRz Lecha Licho³aia i szefa
szkolenia wojskowego studentów p³k.
Jana Wojtynê. Dziêki ich zabiegom
i staraniom sekcjê tenisa sto³owego
wspieraj¹ sponsorzy wspó³pracuj¹cy
z Politechnik¹: BAÆ-POL Sp. z o.o,
ZAPEL S.A., RES MOTORS - dealer
Forda, REM-BUD Sp. z o.o. ,
IN¯YNIERIA Rzeszów Sp. z o.o.,
AUTO-CENTRUM Sp. z o.o.

Tadeusz Czu³no

Kiedy pod koniec 1957 r. w ówczes-
nym Zwi¹zku Socjalistycznych Repub-
lik Radzieckich wystrzelono dwa
pierwsze sztuczne satelity Ziemi - Sput-
nik 1 i Sputnik 2 (w tym drugim by³
pierwszy "pasa¿er" - pies £ajka), na pe-
wno ¿adnemu budowlañcowi czy geo-
decie nie przysz³a do g³owy myœl, ¿e
kiedykolwiek technika satelitarna mo¿e
byæ wykorzystywana w ich codziennej
pracy.

W styczniu 2007 r. na dachu bud. PII
Politechniki Rzeszowskiej umiejsco-
wiono pi¹t¹ w Polsce stacjê referen-
cyjn¹ GPS/GLONASS. Po odbyciu
pokazu wytyczania obiektu budowla-
nego w czerwcu 2006 r. (www.piib.
org.pl, In¿ynier budownictwa, nr
7-8/2006, s. 64) firma Topcon nawi¹-
za³a wspó³pracê z naszym Ko³em Nau-
kowym GL�B, a opiekun Ko³a mgr
in¿. Jerzy Gajdek w znacz¹cy sposób

przyczyni³ siê do instalacji wspomnia-
nej stacji. Nale¿y obiektywnie dodaæ,
¿e ca³e przedsiêwziêcie by³o mo¿liwe
dziêki ¿yczliwej decyzji kanclerza Poli-
techniki pana Wac³awa Gaw³a. Po-
cz¹wszy od 1 czerwca 2007 r. NKG
GL�B zostanie u¿yczony na okres pó³
roku zestaw dwóch odbiorników
HIPER PRO. Bêdzie on wykorzystany
do przeprowadzenia badañ zwi¹zanych
z wyznaczaniem osi konstrukcyjno-

Szkolenie na PZL-110
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego

Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce

rozpoczyna praktyczne szkolenie

na samolotach PZL-110 Koliber,

przeznaczone dla studentów

Politechniki Rzeszowskiej.

Celem jest uzyskanie licencji pilota

samolotowego turystycznego (PPL).

Koszt 1 godziny lotu wynosi 450 z³.

Informacji o szkoleniu udziela

Szef Instruktorów Szkolenia Praktycznego

instr. pil. Zbigniew PISKOR,

tel. (0-17) 77 13 323.

Z a p r a s z a m y

Podkarpackie centrum nawigacji
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-monta¿owych na powtarzalnych kon-
dygnacjach obiektów kubaturowych.

Z kolei na æwiczeniach terenowych
z geodezji HIPER PRO przetestowany
zostanie w zakresie wyznaczania osi
konstrukcyjnych bezpoœrednio na
³awach ciesielskich (drutowych),
a w czasie obozu naukowego w Bez-
miechowej do zbadania dok³adnoœci
ci¹gów jednostronnie nawi¹zanych,
konstrukcji pomiarowych stosowanych
czêsto w budownictwie. Ponadto w cza-
sie trwania obozu zostan¹ odtworzone
wszystkie punkty graniczne na stoku
po³udniowym.

Wykorzystanie systemów GPS
przez geodetów oraz projektantów bu-
dowlanych pozwala zwiêkszyæ efek-
tywnoœæ dzia³ania. O nowych mo¿li-
woœciach przekonali siê studenci
z Naukowego Ko³a Geodetów GL�B

na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska, którzy do wytyczenia
punktów pod budowê krytej p³ywalni
wykorzystali urz¹dzenie HIPER PRO.
Powstanie sta³ej stacji nadawczej
u³atwi pracê firmom geodezyjnym, któ-
re teraz musz¹ zakupiæ tylko jeden od-
biornik; u³atwi równie¿ pracê firmom
budowlanym, o czym wspomniano
w koñcowej czêœci artyku³u.

Urz¹dzenie HIPER PRO ma bardzo
szeroki zakres zastosowania, mo¿e byæ
pomocne w aktualizacji map topogra-
ficznych, badaniu stanu dróg i tras kole-
jowych, ewidencji zasobów leœnych.
Ponadto dziêki szybkoœci pomiarów
jest wykorzystywane m.in. w ratownic-
twie, stra¿y po¿arnej, policji do lokali-
zacj i wypadków, nadzoru nad
transportem oraz ewidencji zagro¿eñ.

Wydaje siê, ¿e wspó³czeœnie odbior-
niki GPS/GLONASS bêd¹ przede
wszystkim wykorzystywane w tzw. bu-
dowlanym procesie inwestycyjnym
(pocz¹wszy od sporz¹dzania map do
celów projektowych, poprzez wytycze-
nia, prace realizacyjne, a na pomiarach
inwetaryzacyjnych koñcz¹c). Na naj-
wiêkszym podobno placu budowy
w Europie - 90-kilometrowym odcinku
autostrady A1 - pracuje ponad 250 ciê¿-
kich maszyn drogowych. Na 62 z nich
zamontowane s¹ odbiorniki GPS/GLO-

Fot. w³asna
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NASS i komputery pok³adowe pozwa-
laj¹ce realizowaæ budowê w systemie
3D (tzn. wysokoœæ (H) ze spadkami
i po³o¿enie poziome [x, y]). Na potrze-
by budowy zlokalizowano szeœæ stacji
referencyjnych.

Zamieszczone dane zacytowano
z artyku³u redaktora Marka Pud³o
opublikowanego w magazynie GEO-
DETA 3/2007. Koñcz¹c, autor stwier-

dza, ¿e w Polsce technologia 3D jest
wci¹¿ nowa. Mo¿na zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e to co siê dzieje w Kate-
drze Geodezji im. K. Weigla i Nauko-
wym Kole Geodetów GL�B, i co bê-
dzie mieæ miejsce w przysz³oœci, stawia
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska Politechniki Rzeszowskiej na
czo³owym miejscu w kraju, wœród wy-
dzia³ów budowlanych i pokrewnych,

w zakresie kszta³cenia zwi¹zanego
z elementami geodezji w budownic-
twie.

Nie mo¿e byæ zaskoczeniem fakt, ¿e
projekty obiektów budowlanych po-
winny mieæ dwie postacie: graficzn¹
i matematyczno-geodezyjn¹, po to, aby
komputery pok³adowe maszyn budow-
lanych otrzymywa³y w³aœciw¹ "stra-
wê".

Ma³gorzata Starêga

22 marca 2007 r. (drugiego dnia
wiosny) w Klubie Pracowników Poli-
techniki Rzeszowskiej miesz¹cym siê
w bud. P odby³ siê kolejny ju¿ w naszej
uczelni wernisa¿ prac uczestników
Warsztatów Terapii Zajêciowej (WTZ)
w Rzeszowie, którego wspó³organiza-
torami byli cz³onkowie Studenckiego
Ko³a Naukowego Reklamy.

Otwarcie wystawy zainicjowa³o
przemówienie przewodnicz¹cej Ko³a
kol. Agnieszki Œcibior, w którym przy-
pomnia³a o pocz¹tkach wspó³pracy stu-
dentów Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu z Domem Pomocy Spo³ecznej
w Za³ê¿u. "Nasza wspó³praca rozpo-
czê³a siê trzy lata temu i do tej pory za-

owocowa³a dwiema wystawami wspa-
nia³ych prac naszych przyjació³ z pra-
cowni WTZ (poprzednie odby³y siê
w maju ubieg³ego roku i dwa lata temu).
Wszystkie prace s¹ tworzone z wielkim
zaanga¿owaniem i pasj¹, bowiem ich
niepe³nosprawni wykonawcy maj¹
szczególny dar tworzenia rzeczy piêk-
nych".

G³os zabrali m.in.: prorektor ds. na-
uczania prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸ-
niak oraz opiekun kó³ naukowych
naszej uczelni prof. dr hab. in¿. Volody-
myr Liubimov.

Spotkanie studentów i pracowni-
ków Politechniki Rzeszowskiej ze
œwiatem niepe³nosprawnych artystów

stworzy³o niew¹tpliwie mo¿liwoœæ za-
tarcia granicy pomiêdzy œwiatem
pe³nosprawnych a wewnêtrznym œwia-
tem piêkna, wra¿liwoœci i pojmowania
rzeczywistoœci przez osoby niepe³no-
sprawne. Fizyczne obcowanie
z dzie³ami, jak równie¿ z ich autorami
stanowi³o dla ka¿dej ze stron Ÿród³o in-
spiracji. Spotkania takie uœwiadamiaj¹
nam, ¿e osoby sprawne inaczej - czêsto
pomijane w dzisiejszych czasach - s¹
jego wa¿nym punktem. Prace wykony-
wane z tak wielkim zaanga¿owaniem
i pasj¹ pozwalaj¹ przystan¹æ i zastano-
wiæ siê nad otaczaj¹c¹ nas szar¹ rzeczy-
wistoœci¹, rzeczywistoœci¹ która
w oczach niepe³nosprawnych jawi siê
wspaniale, radoœnie i kolorowo.

Podczas wystawy zaprezentowano
jedynie niewielk¹ cz¹stkê wspania³ego
dorobku prac uczestników warsztatów -
malarstwo (pastele) oraz ceramikê.
Zwiedzaj¹cych wystawê w Klubie Pra-
cowników PRz urzeka³a wspania³a ko-
lorystyka, bogactwo form oraz pre-
cyzja, z jak¹ wykonywane by³y prace.

Warsztat Terapii Zajêciowej pow-
sta³ przy Domu Pomocy Spo³ecznej
w Za³ê¿u, a jego dyrektorem jest
mgr Lucyna Basta. Warsztat istnieje
od 27 grudnia 1995 r. i od pocz¹tku jest
kierowany przez mgr. in¿. Marka Pie-
truszkê. Zatrudnionych jest w nim
16 osób, z czego 10 stanowi¹ instrukto-
rzy terapii zajêciowej z fachowym
przygotowaniem do prowadzenia zajêæ
w dziesiêciu specjalistycznych pracow-
niach (plastycznej, fotograficznej, tkac-

Wernisa¿ niezwyk³ych prac
w Politechnice

Wernisa¿ niezwyk³ych prac
w Politechnice

Opiekun kó³ naukowych prof. V. Liubimov (z prawej) z wizyt¹ w WTZ.
Fot. w³asna
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kiej, krawiecko-dziewiarskiej, poli-
graficzno-introligatorskiej, kulinarnej,
ogrodniczej, modelarskiej oraz dwóch
ceramicznych). W zajêciach bierze
udzia³ 50 uczestników, z których
po³owa to mieszkañcy Domu Pomocy
Spo³ecznej. Pozosta³e osoby doje¿-
d¿aj¹ lub s¹ dowo¿one przez warsztato-
wy mikrobus.

Obchodz¹c w ubieg³ym roku swoje
10-lecie, Warsztaty zorganizowa³y
cykl wystaw, w tym liczne wystawy in-
tegracyjne, które sta³y siê ciekawym
wydarzeniem artystycznym w naszym
regionie.

Tegoroczny wernisa¿, zorganizo-
wany w tym szczególnym miejscu, to
trzecie wspólne przedsiêwziêcie Ko³a
Naukowego Reklamy oraz Warsztatów
Terapii Zajêciowej. Jak zapowiadaj¹
obie strony, dalsza wspó³praca bêdzie
kontynuowana. W odpowiedzi na za-
proszenie, zrzeszeni w Kole studenci
udadz¹ siê w odwiedziny do uczestni-
ków Warsztatów, a w póŸniejszym cza-
sie planowany jest wspólny wyjazd na
wycieczkê do Oœrodka Kszta³cenia
Lotniczego PRz w Jasionce.

Monika Lech

Cz³owiek, który chce rozwijaæ swo-
je horyzonty myœlowe, jest ciekawy
œwiata i chcia³by odkryæ wszelkie ta-
jemnice, które ten w sobie kryje. Jednak
nie zawsze zaspokajanie ciekawoœci
jest bezpieczne... To w³aœnie chêæ szer-
szego spojrzenia na œwiat, lektura cza-
sopism popularno-naukowych oraz
d³ugie rozmowy z pewnym profesorem
Politechniki Rzeszowskiej przyku³y
mnie na parê wieczorów do kompu-
tera i na d³u¿szy czas uniemo¿liwi³y
normalne funkcjonowanie. Ale w myœl
³aciñskiej sentencji "interpones tuis
interdum gaudia curis" (przeplataj od
czasu do czasu pracê powa¿n¹ z roz-
rywk¹), stworzy³am zapis naszych roz-
mów i obserwacji. Ma on postaæ tego
oto lekkiego i przyjemnego, jak s¹dzê,
artyku³u, dziêki któremu - mam nadzie-
jê - Czytelnik ujrzy pewne zaskakuj¹ce
zjawiska i œwiat stanie siê dla Niego
wielowymiarowy.

Prawa, które rz¹dz¹ makroœwiatem
znajduj¹ odzwierciedlenie w skali mi-
kro - jest to prawda od lat znana nau-

kowcom. Czasem jednak zjawiska,
które zdaj¹ siê byæ zupe³nie od siebie
oderwane, okazuj¹ siê bardzo zbli¿one
w swej postaci, formule. Przyk³adów
takich jest mnóstwo. Z pewnoœci¹
o wielu z nich nawet nie pomyœlimy
i ich nie poznamy, a te, które przed nami
obna¿y³y swe oblicze, niezmiennie nas
zadziwiaj¹ swoim piêknem i... prostot¹
istnienia.

Spaceruj¹c wieczorem, spójrzmy
czasem ponad siebie… Jeœli bêdziemy
mieæ szczêœcie, ujrzymy w ca³ej swojej
wspania³oœci satelitê ziemskiego -
Ksiê¿yc. S³usznie przypisuje siê mu
magiczn¹ moc. Wiemy wszak, ¿e
wed³ug niego nastêpuj¹ przyp³ywy
i odp³ywy morskie, ¿e jego fazy
wp³ywaj¹ nie tylko na nasze samopo-
czucie, ale te¿ na ¿ycie œwiata roœlinne-

Fot. 1. Krater na Ksiê¿ycu. �ród³o: Œwiat Wiedzy, Marszall Cavendisz Ltd, 1997.

Ksi¹¿ki, czasopisma
i rozmowy . . .

Ksi¹¿ki, czasopisma
i rozmowy . . .

Fot. 2. Powierzchnia poddana frettingowi, zu¿ycie przy obci¹¿eniu punktowym.
Fot. w³asna

Prezentacja prac na str. 27.
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Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

KRUCHY DEBIUT

Na ³amy go dali

I tam po³amali.

PO PRZEBICIU MASY

Przy tym zjawisku spiêcia

s¹ nie do unikniêcia.

O AMBITNEJ BIEDZIE

Ambitna bieda

klepaæ siê nie da.

MÓJ TATO

Tato nie wraca,

bêdzie mia³ kaca.

DZIA£ACZ POSPOLITY

W polu dzia³ania

ma wiele sukcesów,

wiêkszoœæ dotyczy

w³asnych interesów.

,

go i zwierzêcego. Z pewnoœci¹ nie-
jednemu z nas zdarza³o siê rozmarzo-
nym wzrokiem patrzeæ w jego stronê
i zastanawiaæ siê, jak tam jest, jakie to
uczucie st¹paæ po bezkresnych terenach
Ksiê¿yca... I w³aœnie wtedy zauwa¿a-
my, jak specyficzna jest jego po-
wierzchnia. Kratery po meteorytach -
jak twierdz¹ niektórzy naukowcy -
bêd¹ce kiedyœ morzami, widoczne s¹
nawet na Ziemi jako plamy na jego jas-
nym terenie. To w³aœnie one rzucaj¹ siê
jako pierwsze w nasze oczy. Na fot. 1.
widoczny jest krater znajduj¹cy siê po
"ciemnej" stronie Ksiê¿yca, maj¹cy
œrednicê 80 km, który mo¿emy ogl¹daæ
dziêki Apollo 11. Identycznie jak ten
czy wiele innych "ksiê¿ycowych kra-
terów", wygl¹da krater przedstawio-
ny na fot. 2. Powsta³ on równie¿
w podobny sposób, z t¹ tylko ró¿nic¹,
¿e Ÿród³em powstania krateru nie by³
meteoryt, ale fretting - proces za-
chodz¹cy przy obci¹¿eniu punkto-
wym. W pierwszym przypadku ma-
my do czynienia z nawet z kilkusetki-
lometrow¹ skal¹, w drugim œrednica
krateru wynosi ok. 0,5 mm.

Innym przyk³adem, nieco skraj-
nym w stosunku do poprzedniego,
jest pustynia Atacama w Ameryce
Po³udniowej oraz powierzchnia pod-
dana dzia³aniu procesów chemicz-
nych (tzw. obróbka chemiczna lub
elektrochemiczna). Gdy przyjrzymy
siê powierzchni dna wyschniêtego
pustynnego jeziora, prawdopodobnie
najpierw zobaczymy charakterysty-
czny wzór powsta³y z osadu krysz-
ta³ków soli. Solniska tworz¹ siê na te-
renach, gdzie parowanie wód znacz-
nie przewy¿sza opady. Zgromadzone
w wodzie zwi¹zki chemiczne
wytr¹caj¹ siê pod wp³ywem parowa-
nia. W ten sposób powstaj¹ s³one bag-
na lub suche z³o¿a soli. Takie, czêsto
bardzo rozleg³e przestrzenie, okreœla-
ne s¹ mianem "salar" (fot. 3.). Podob-
ne wzory ujrzymy, bior¹c do rêki
zdjêcie powierzchni poddanej dzia³aniu
zwi¹zków chemicznych (fot. 4.). Po-
wierzchnia poddana trawieniu chemi-
cznemu ma postaæ bardzo zbli¿on¹ do
dna wspomnianego jeziora. Zatem i tu-
taj naturze uda³o siê udowodniæ, ¿e jej
prawa rz¹dz¹ tak samo w œwiecie po-

strzeganym przez nas jako makro
i w tym mniejszym - zwanym mikro.

Przyk³adów odzwierciedlenia praw
rz¹dz¹cych "wielkim" œwiatem w "ma-
³ym" œwiecie jest z pewnoœci¹ miliony,
wszystkie bowiem nale¿¹ do tego same-
go wszechœwiata. Cz³owiek - istota
z natury ciekawa otaczaj¹cej go rzeczy-
wistoœci - z pewnoœci¹ bêdzie d¹¿y³ do
tego, by je wszystkie poznaæ. I choæ
mo¿e to wyjaœniæ tysi¹ce zjawisk oraz
rozwi¹zaæ niejeden problem, z którym
siê zetkniemy, to czy tak naprawdê nie
pozbawi nas czegoœ wyj¹tkowego...?
Na przyk³ad wiary, ¿e wszystko -
w³¹czaj¹c w to ludzi - jest wyj¹tkowe

i niepowtarzalne? Z drugiej jednak stro-
ny ktoœ powiedzia³ kiedyœ, ¿e chc¹c
zmieniaæ wielkie rzeczy najlepiej
zacz¹æ od ma³ych...

Jagoda Krawczyk
we wspó³pracy

z prof. Volodymyrem Liubimovem

Fot. 3. Wyschniête jezioro na pustyni Ata-
cama. �ród³o: Œwiat Wiedzy, Marszall Ca-
vendisz Ltd, 1997.

Fot. 4. Powierzchnia poddana procesowi
chemicznego trawienia w powiêkszeniu
170x.

Fot. w³asna

,
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Fot. Archiwum KN Reklamy

 Otwarcie wernisa¿u przez prorektora prof. L. WoŸniaka (z prawej)
w towarzystwie opiekunów WZT.

Grupa inicjatywna wspó³pracy z WZT z g³ówn¹ "sprawczyni¹"
tej imprezy Jagod¹  Krawczyk (z lewej).

Studenci z KN Reklamy z uznaniem ogl¹dali foldery WZT. Nasi goœcie z WZT.

Oni kochaj¹ byæ kochani. 
Agnieszka Œcibior III ZD (z prawej) z podopieczn¹. Niezwyk³e prace niezwyk³ych artystów.

Tak piêknie tworz¹ niepe³nosprawni.
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Koszykówka zawsze by³a wiod¹c¹ sekcj¹ w naszej uczelni. W latach siedemdzie- 
si¹tych i osiemdziesi¹tych XX w. zespó³ prowadzony przez mgr. Jacka Lutaka regularnie 
plasowa³ siê w czo³ówce ówczesnej ligi miêdzywojewódzkiej i walczy³ o II-ligowe szlify 
(to poziom obecnej I ligi). Oczkiem w g³owie Zarz¹du Œrodowiskowego AZS-u by³a 
w tamtym czasie koszykówka kobiet, pozosta³e sekcje zaœ po macoszemu. 
Po przemianach w latach dziewiêædziesi¹tych i przejêciu zespo³ów przez poszczególne 
uczelnie, dru¿yna w 1997 r. zosta³a wycofana z rozgrywek pañstwowych.

W 2006 roku rodzinne tradycje 
postanowi³ wznowiæ syn by³ego trenera 
Maciej Lutak, któremu uda³o siê zebraæ 
grupê zawodników i dzia³aczy, jak równie¿ 
pozyskaæ sponsorów. Zespó³ zosta³ zg³o-
szony do rozgrywek w III lidze. Debiut 
okaza³ siê bardzo udany. Dru¿yna wygra³a 
16 spotkañ z 18, co by³o równoznaczne 
z mo¿liwoœci¹ walki o awans do II ligi. 
Nasza dru¿yna wygra³a æwieræfina³y 
i w dniach 20-22.04.2007 r. walczy³a 
w pó³fina³ach we Wroc³awiu. Do awansu 
zabrak³o kilku ma³ych punktów (trzy 
zespo³y uzyska³y tak¹ sam¹ liczbê 
punktów). Serdecznie gratulujemy 
zawodnikom i trenerom: Maækowi Lutakowi oraz Filipowi Kosimowi.

Dziêkujemy w³adzom AZS-u oraz kierownikowi SWFiS mgr. Jackowi Lutakowi 
za wszechstronn¹ pomoc i opiekê.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê sponsorom: panu Stanis³awowi ¯mudce - 
prezesowi AVC - firmy, która jest naszym sponsorem strategicznym, i panu Janowi 
Michalskiemu - w³aœcicielowi firmy FRB. Bez ich pomocy udzia³ w rozgrywkach nie 
by³by mo¿liwy.

traktowano 

Od lewej: Filip Kosim - trener, Szymon Skop, Hubert Górecki, Maciej ¯mudka, Mariusz Flaga, 
Marek Osiniak, Stanis³aw ¯mudka - sponsor, Maciej Lutak - trener; ni¿ej: Damian Kielar, Edward 
Sapko, Szymon Frydrych, Micha³ Szybisty, Dawid Kustra.
.

Fot. Archiwum

Fragment meczu: MOSiR Przeworsk - AVC AZS
Politechnika Rzeszowska.
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