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Jedyny w Polsce akademicki Oœro-
dek Kszta³cenia Lotniczego 21 kwiet-
nia 2007 r. obchodzi³ swoje 30-lecie. Ta
pozawydzia³owa jednostka Politech-
niki Rzeszowskiej wyszkoli³a ju¿ 486
pilotów lotnictwa cywilnego, zasia-
daj¹cych za sterami samolotów krajo-
wych i zagranicznych linii lotniczych.
Warto przy tej okazji przypomnieæ, ¿e
pierwsz¹ kobiet¹, która ukoñczy³a stu-
dia pilota¿owe w Politechnice Rze-
szowskiej (1981 r.), jest pil. mgr in¿.
Adela Szarzec-Tragarz, kapitan na sa-
molotach "Boeing" w PLL "LOT".

Wci¹¿ wiele osób - zw³aszcza nie-
zwi¹zanych z lotnictwem - czêsto ze
zdziwieniem dowiaduje siê, ¿e ¿adna
inna uczelnia, tylko w³aœnie nasza Po-
litechnika kszta³ci na specjalizacji pi-
lota¿owej wysoko wykwalifikowanych
specjalistów tej elitarnej profesji.

W tym roku mija 70 lat od powstania
Centralnego Okrêgu Przemys³owego,
który zapocz¹tkowa³ rozwój polskiego
przemys³u lotniczego zlokalizowanego
w tej czêœci kraju. Najstarsza na Pod-
karpaciu uczelnia - Politechnika Rze-
szowska im. Ignacego £ukasiewicza,
utworzona poœrednio za jego przy-
czyn¹, powsta³a wiêc w miejscu, gdzie
mocno osadzone s¹ tradycje lotnicze.

Jubileusz stwarza okazjê, aby
siêgn¹æ do genezy dzisiejszego OKL.
Historiê ówczesnego Oœrodka Szkole-
nia Personelu Lotniczego, a od 1990 r.
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Poli-
techniki Rzeszowskiej w Jasionce,
przybli¿y³ w swoim wyst¹pieniu (za-
mieszczonym na str. 5.) instr. pil. mgr
Mieczys³aw Górak.

Uroczystoœæ, która odby³a siê w Ze-
spole Sal Wyk³adowych (bud. S), roz-

poczê³a siê wprowadzeniem sztandaru
uczelni, a na czeœæ lotniczej braci "Po-
³oniny" wykona³y utwór "Gaude Mater
Polonia".

"Zebraliœmy siê tutaj dzisiaj, aby
w sposób bardziej uroczysty obchodziæ
trzydziest¹ rocznicê utworzenia Oœrod-
ka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej. Oœrodek Kszta³cenia
Lotniczego jest tym, co wyró¿nia Poli-
technikê Rzeszowsk¹ - ¿adna politech-
nika w kraju, a s¹dzê, ¿e równie¿
w Europie, ze wzglêdu na rodzaj szko-
lenia, nie prowadzi tego typu dzia³alno-
œci. Trzydziestolecie jest na pewno
ogromnym sukcesem, bo mimo wielu
przeciwnoœci OKL dzia³a" - powiedzia³
JM Rektor prof. Andrzej Sobkowiak,
otwieraj¹c uroczystoœæ.

Ta podnios³a uroczystoœæ zgroma-
dzi³a wielu zacnych goœci, z ministrem
W³adys³awem Ortylem - sekretarzem
stanu w Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego (absolwentem naszej uczelni).
Jubileusz swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
m.in.: pose³ do Parlamentu Europej-
skiego Mieczys³aw Janowski, pose³ na
Sejm RP Andrzej Szlachta, wojewoda
podkarpacki pani Ewa Draus, Marek
Ustrobiñski - wiceprezydent Rzeszo-
wa, delegat biskupa rzeszowskiego ks.
kanclerz Jan Szczupak, wieloletni ka-
pelan œrodowiska lotniczego o. Domi-
nik Orczykowski, przedstawiciel mi-
nistra transportu - Andrzej Korzeniow-
ski, dyrektor ds. analitycznych w fir-
mie Boeing na Europê Œrodkowo-
-Wschodni¹ - Andrzej Banasik, kpt. pil.
mgr in¿. Wac³aw Gojny - szef wyszko-
lenia instruktorów PLL LOT (absol-
went pierwszego rocznika specjalizacji
pilota¿owej na WBMiL z 1981 r.), szef

wyszkolenia Wy¿szej Szko³y Oficer-
skiej Si³ Powietrznych w Dêblinie - p³k
pil. dr Adam Zió³kowski, prof. zw. dr
in¿. Kazimierz E. Oczoœ, dr h.c. PRz
(rektor, w którego kadencji utworzono
OSPL i specjalizacjê pilota¿ow¹),
w³adze uczelni, przedstawiciele za-
przyjaŸnionych aeroklubów, seniorzy
lotnictwa, cz³onkowie Fundacji Roz-
woju Politechniki Rzeszowskiej, sym-
patycy lotnictwa, przedstawiciele me-
diów.

Zabieraj¹c g³os, Pani Wojewoda
z uznaniem podkreœli³a, ¿e Politechni-
ka jest jedn¹ z najbardziej znacz¹cych
i najstarszych placówek naukowo-ba-
dawczych, kuŸni¹ kadr lotnictwa cywil-
nego naszego kraju oraz dum¹ woje-
wództwa: "Ze swej strony pragnê za-
pewniæ Pañstwa o przychylnoœci i zaan-
ga¿owaniu w dzia³ania zmierzaj¹ce do
dalszego dynamicznego rozwoju
Oœrodka. Niech m³odzi adepci lotnic-
twa nadal kszta³c¹ siê w naszej podkar-
packiej uczelni i bêd¹ dum¹ polskiego
lotnictwa cywilnego, a jednoczeœnie
podnosz¹ rangê regionu".

Nie kry³ wzruszenia by³y pracownik
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa, dziœ pose³ do Parlamentu Europej-
skiego, dr in¿. Mieczys³aw Janowski,
wyra¿aj¹c uznanie obecnym w³adzom
uczelni, ale te¿ tym, którzy w minio-
nych czasach podejmowali pionierski
trud utworzenia Oœrodka oraz specjali-
zacji pilota¿owej w naszej uczelni,
a których zas³ugi s¹ bezsporne i ponad-
czasowe. Do osób tych nale¿¹: ówczes-
ny rektor prof. zw. dr in¿. Kazimierz
E. Oczoœ, doc. dr in¿. Adam Borowski,
prof. Jan Gruszecki, prof. Henryk Ko-
pecki, prof. PRz Andrzej Tomczyk.

kszta³cenia lotniczego w Rzeszowiekszta³cenia lotniczego w Rzeszowie
30 lat30 lat

Ad multos annos!
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"Mia³em mo¿noœæ kszta³cenia przy-
sz³ych pilotów w zakresie specjalnoœci,
takich jak: konstrukcje lotnicze, wy-
trzyma³oœæ materia³ów, mechanika
ogólna oraz mechanika lotu. Gdy spoty-
kam ich teraz, mówi¹: cieszymy siê, ¿e
od nas wymagano. Myœlê, ¿e to podziê-
kowanie nale¿y siê wszystkim. Dlatego
¿e wymagaliœmy, oni s¹ dzisiaj na œwia-
towym poziomie, zarówno co do wie-
dzy in¿ynierskiej, jak i umiejêtnoœci
latania. Ale wtedy, gdy powstawa³
Oœrodek, by³o trudno. By³o wsparcie ze
strony ministra komunikacji - to prawda
- by³o te¿ wsparcie ze strony jakby kon-
kurencyjnej uczelni wojskowej, Dêbli-
na. Chwa³a uczelni, chwa³a Poli-
technice. Ale s¹ i nowe wyzwania. Pilo-
ci s¹ potrzebni w Polsce i s¹ potrzebni
na œwiecie. Powinniœmy siê podj¹æ
kszta³cenia pilotów spoza Polski, zara-
biaæ - s¹ takie szanse i mo¿liwoœci.
Musimy dokonaæ wielkiego skoku
w zakresie innowacji i nie wyobra¿am
sobie, aby mo¿na mówiæ o DOLINIE
LOTNICZEJ bez szkolenia lotniczego,
bez uczelni. By³a o tym mowa w Parla-

mencie Europejskim w ramach 7. Pro-
gramu. Drodzy kochani piloci! ¯yczê
wielu sukcesów w przekazywaniu wie-
dzy, w pokazywaniu, jak ma wygl¹daæ
osobowoœæ i dzia³anie polskiego pilota -
ad multos annos!"

Z histori¹ Oœrodka wi¹¿e siê te¿
dzia³alnoœæ pana prof. Stanis³awa Ku-
sia, rektora uczelni w czasach trans-
formacji ustrojowej pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych XX wieku. W czasach
gdy Oœrodek sta³ siê balastem finanso-
wym dla Ministerstwa Tranasportu
i Gospodarki Morskiej, uczelnia - mimo
trudnej sytuacji finansowej - podjê³a
trud przejêcia go i w³¹czenia w swoj¹
strukturê. Mozolne starania zosta³y
uwieñczone sukcesem - na mocy poro-
zumienia ministrów komunikacji oraz
edukacji narodowej Oœrodek Szkolenia
Personelu Lotniczego zosta³ przekaza-
ny uczelni i przyj¹³ nazwê Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej. W nied³ugim czasie
OKL sta³ siê posiadaczem pierwszego
i jedynego w tej czêœci Europy symula-
tora lotu, sfinansowanego w czêœci

przez Ko³o Lotników Polskich w An-
glii.

W okresie sprawowania przez prof.
Tadeusza Markowskiego funkcji rekto-
ra w latach 1999-2005, OKL wzbogaci³
siê o kolejny i kosztowny symulator
lotu oraz nowy obiekt, w którym po-
mieszczenia znalaz³y: cenny w kszta³-
ceniu pilotów nowoczesny symulator
lotu, dzia³ szkolenia i administracja
Oœrodka.

Obecnie, staraniem w³adz uczelni,
Oœrodek pozyska³ ogromne œrodki na
rozwój, w tym na zakup nowych samo-
lotów i budowê pasa startowego. In-
westycja realizowana bêdzie w ramach
projektu finansowanego ze œrodków
Regionalnego Rozwoju Polski
Wschodniej.

Z okazji jubileuszu do uczelni
nap³ynê³o wiele gratulacji i ¿yczeñ.
Osobiœcie, podczas uroczystoœci z³o¿y-
li je m.in.: w imieniu JE ks. bp. Kazi-
mierza Górnego kanclerz kurii ks. Jan
Szczupak, pose³ na Sejm RP Andrzej
Szlachta, wiceprezydent Rzeszowa
Marek Ustrobiñski, kapelan krajowego

Pracownicy OKL na jubileuszu.
Fot. M. Misiakiewicz
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œrodowiska lotniczego o. Dominik Or-
czykowski.

Na zakoñczenie, JM Rektor w towa-
rzystwie prorektora prof. Tadeusza
Markowskiego i dyrektora OKL pana
Mieczys³awa Góraka wrêczyli osobom

zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ Oœrodka
okolicznoœciowe emblematy, opatrzo-
ne znakiem Jubileuszu 30-lecia OKL.
Chwil¹ milczenia uczczono pamiêæ
zas³u¿onych dla Oœrodka: doc. dr. in¿.
Adama Borowskiego, p³k. pil. mgr.

Bronis³awa Janusa, instr. pil. Romana
Przepióry, pil. dr. in¿. Zbigniewa Zajd-
la.

Po czêœci oficjalnej odby³o siê spot-
kanie lotniczej braci przy lampce szam-
pana i wspomnieniach z tamtych lat.

Marta Olejnik

WYST¥PIENIE DYREKTORA OKL
instr. pil. mgr. Mieczys³awa Góraka

Szanowni Pañstwo,
W tym roku obchodzimy 30-lecie

dzia³alnoœci Oœrodka Kszta³cenia Lot-
niczego, kszta³c¹cego w ramach Poli-
techniki Rzeszowskiej im. Ignacego
£ukasiewicza studentów i kadry dla
wspó³czesnego lotnictwa cywilnego
w Polsce i za granic¹.

Oœrodek powsta³ w 1977 r., a o jego
lokalizacji w Rzeszowie przes¹dzi³y ta-
kie czynniki, jak: du¿a koncentracja
zak³adów przemys³u lotniczego, jedyna
uczelnia z wy¿szych uczelni technicz-
nych w kraju posiadaj¹ca specjalizacjê
pilota¿u. Znajdowa³o siê tu równie¿
du¿e lotnisko komunikacyjne, posia-
daj¹ce status lotniska miêdzynarodo-
wego, z nowoczesnym wyposa¿eniem
radiowo-nawigacyjnym. W Rzeszowie
zrodzi³a siê te¿ inicjatywa reaktywowa-
nia krajowego centralnego oœrodka lot-
niczego, na wzór Centrum Wyszkole-
nia Lotniczego dzia³aj¹cego do 1955 r.
we Wroc³awiu i do pocz¹tku lat szeœæ-
dziesi¹tych w Kroœnie.

Prê¿nie rozwijaj¹ce siê w latach sie-
demdziesi¹tych XX w. lotnictwo ko-
munikacyjne potrzebowa³o nowych
kadr, a wprowadzane do eksploatacji
samoloty nowej generacji stawia³y
przed pilotami i personelem technicz-
nym coraz to wiêksze wymagania.
W³aœnie te uwarunkowania, wyni-
kaj¹ce z wysokiego stopnia techniczne-
go zaawansowania wspó³czesnych
samolotów, przes¹dzi³y o koniecznoœci
kszta³cenia pilotów na poziomie wy¿-
szej uczelni technicznej. W wyniku
podjêtych dzia³añ rzeszowskiego œro-
dowiska lotniczego, pod przewodnic-
twem ówczesnego kierownika Aero-

klubu Rzeszowskiego pp³k. pil. mgr.
Bronis³awa Janusa, przy du¿ej pomocy
w³adz wojewódzkich, zawarte zosta³o
porozumienie pomiêdzy Minister-
stwem Nauki Szkolnictwa Wy¿szego
i Techniki a Ministerstwem Komunika-
cji. Na jego mocy, w roku akademickim
1976/1977 w Politechnice Rzeszow-
skiej rozpoczêto kszta³cenie studentów
specjalizacji pilota¿. Ten historyczny
moment mia³ swoje miejsce w czasie
kadencji JM Rektora prof. zw. dr. in¿.
Kazimierza Oczosia.

Ministerstwo Komunikacji za po-
œrednictwem Centralnego Zarz¹du Lot-
nictwa Cywilnego podjê³o siê organi-
zacji i wyposa¿enia bazy praktycznej
Oœrodka w Politechnice Rzeszowskiej.
Minister komunikacji, zarz¹dzeniem nr
235 z dnia 31 grudnia 1976 r. powo³a³
z dniem 1 stycznia 1977 r. Oœrodek
Szkolenia Personelu Lotniczego
(OSPL) w Rzeszowie, mianuj¹c na sta-
nowisko dyrektora p³k. pil. mgr. Bro-
nis³awa Janusa. Bazê wyjœciow¹
tworzonego OSPL stanowi³y obiekty
Aeroklubu Rzeszowskiego oraz tereny
Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka.
Za³o¿enia organizacyjne i programowe
funkcjonowania Oœrodka stworzy³a ka-
dra naukowo-dydaktyczna z Politechni-
ki Rzeszowskiej oraz kierownictwo
Oœrodka. G³ównym nurtem dzia³alno-
œci dydaktycznej sta³o siê szkolenie stu-
dentów specjalizacji pilota¿owej do
poziomu licencji pilota samolotowego
zawodowego II klasy.

Pierwszymi pracownikami OSPL
zostali pracownicy regionalnych aero-
klubów oraz lotnictwa wojskowego.
Zastêpc¹ dyrektora ds. szkolenia zosta³

pp³k pil. Zbigniew Kachaniak, na-
tomiast szefem technicznym - in¿. Ry-
szard Gruchalski z WSK "PZL-Mie-
lec". Pierwsze loty szkoleniowe ze
studentami po pierwszym roku studiów
rozpoczê³y siê w czerwcu 1977 r. na sa-
molotach An-2 produkowanych przez
zak³ady lotnicze w Mielcu. Na
prze³omie lat 1977/1978 instruktorzy
uzupe³nili swoje kwalifikacje, g³ównie
w lotach wed³ug wskazañ przyrz¹dów
(IFR).

W 1978 roku OSPL rozpocz¹³ szko-
lenie pilotów spoza nurtu studenckiego
- pilotów z lotnictwa sanitarnego oraz
Przedsiêbiorstwa Us³ug Lotniczych.
W tym czasie by³ to jedyny oœrodek
w kraju, szkol¹cy do uprawnieñ IFR.

W 1979 roku OSPL rozpocz¹³ szko-
lenie na œmig³owcach Mi-2 - nowa-
torsk¹ na te czasy dzia³alnoœæ, wyma-
gaj¹c¹ stworzenia od podstaw bazy dy-
daktycznej i technicznej oraz zatrudnie-
nia wykwalifikowanej kadry.

Pierwsz¹ grup¹ szkolonych byli
kandydaci do pracy w przedsiêbior-
stwie Instal-Nasielsk, wykorzystu-
j¹cym ciê¿kie œmig³owce do prac dŸwi-
gowych. Kolejn¹ grup¹ by³a m³odzie¿
ze szko³y œredniej z Zamoœcia, której
szkolenie zosta³o zlecone przez Œmi-
g³owcowy Zak³ad Agrolotniczy ze
Œwidnika. Szkolenie œmig³owcowe rea-
lizowane by³o do 1984 r. W tym czasie
licencjê pilota œmig³owcowego zawo-
dowego uzyska³o prawie 48 osób.

Pocz¹wszy od wiosny 1979 r. Oœro-
dek wprowadza³ do procesu dydaktycz-
nego nowe typy samolotów - PZL-104
"Wilga", a od jesieni 1979 r. PZL-110
"Koliber". W 1980 roku do Oœrodka
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sprowadzono samoloty PZL M-20
"Mewa", co pozwoli³o na poszerzenie
mo¿liwoœci szkoleniowej o samoloty
wielosilnikowe.

W kolejnych latach dzia³alnoœci,
oprócz cyklicznego szkolenia studen-
tów kierunku pilota¿owego w OSPL,
coraz wiêcej szkoleñ przeprowadzano
na zlecenie firm z zewn¹trz. By³y one
poœwiêcone g³ównie doskonaleniu pi-
lotów wstêpnie wyszkolonych w aero-
klubach. Szkolono ponadto mecha-
ników lotniczych obs³ugi i mechani-
ków pok³adowych. W sierpniu 1981 r.
odby³a siê pierwsza promocja studen-
tów Politechniki Rzeszowskiej specja-
lizacji pilota¿owej. Licencje zawodowe
pilotów samolotowych otrzyma³o 21
absolwentów. Od tej pory corocznie
Politechnikê Rzeszowsk¹ opuszcza
przeciêtnie 20 absolwentów z dyploma-
mi magistra in¿yniera mechanika oraz
licencj¹ pilota samolotowego zawodo-
wego II klasy, z uprawnieniami IFR
oraz ME.

Pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych przy-
niós³ Oœrodkowi nie tylko same sukce-
sy. Nie wszystkie osoby zarz¹dzaj¹ce
polskim lotnictwem akceptowa³y roz-
wi¹zania stosowane w OSPL. Podej-
mowane by³y próby obni¿enia zakresu
zadañ i przejêcia szkolenia pilotów lot-
nictwa cywilnego przez wojsko. Dziêki
determinacji ówczesnych w³adz Oœrod-
ka oraz ¿yczliwoœci czêœci w³adz cen-

trali OSPL przetrwa³, chocia¿ musia³
zmieniæ formu³ê swojej dzia³alnoœci.
Wymusi³y to przede wszystkim zmiany
gospodarcze prze³omu lat osiemdzie-
si¹tych i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Brak œrodków finansowych z re-
sortu transportu spowodowa³ koniecz-
noœæ podjêcia radykalnych decyzji
odnoœnie do przysz³oœci Oœrodka.

Zarz¹dzeniem nr 22 z dnia 30 marca
1990 r. Ministerstwo Transportu zlik-
widowa³o Oœrodek Szkolenia Persone-
lu Lotniczego w Rzeszowie. Jedno-
czeœnie, na mocy porozumienia zawar-
tego w dniu 26 marca 1990 r. pomiêdzy
Ministerstwem Transportu i Gospodar-
ki Morskiej a Ministerstwem Edukacji
Narodowej, maj¹tek zlikwidowanego
Oœrodka przekazano Politechnice Rze-
szowskiej. Ówczesny rektor uczelni
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ powo³a³
z dniem 1 kwietnia 1990 r., zarz¹dze-
niem nr 2/90, Oœrodek Kszta³cenia Lot-
niczego (OKL) jako samodzieln¹
jednostkê pozawydzia³ow¹ Politechni-
ki Rzeszowskiej. By³y to trudne po-
cz¹tki odnalezienia siê w nowej rzeczy-
wistoœci, przy nieuniknionych zmia-
nach kadrowych i koniecznoœci zmian
programowych szkolenia lotniczego,
wynikaj¹cych z nowych przepisów lot-
niczych.

Jesieni¹ 1992 r. OKL rozpocz¹³
szkolenie studentów V roku na symula-
torze lotu wed³ug zmodyfikowanego

programu szkolenia lotniczego, zgod-
nie z zaleceniami Miêdzynarodowej
Organizacji Lotnictwa Cywilnego
(ICAOI). W tym czasie zaczêto te¿ wy-
cofywaæ z eksploatacji samoloty An-2
oraz PZL-104 "Wilga", zastêpowane
systematycznie przez nowoczesne sa-
moloty TB- 9 "Tampico" oraz TB-20
"Trinidad". Studenci V roku studiów,
po raz pierwszy w historii Oœrodka,
w ramach praktyki lotniczej, program
szkolenia zakoñczyli lotami miêdzyna-
rodowymi na samolotach M-20 "Me-
wa", do krajów Europy Zachodniej.
Uzyskali oni te¿ uprawnienia do lotów
wg wskazañ przyrz¹dów (IFR) na sa-
molotach wielosilnikowych. Ponadto
wyró¿niaj¹cym siê absolwentom
umo¿liwiono zdobycie uprawnieñ in-
struktora samolotowego.

Szanowni Pañstwo,
Na podstawie wysokiego i wyrów-

nanego poziomu szkolenia lotniczego
uzyskiwanego przez studentów Poli-
techniki Rzeszowskiej, Polskie Linie
Lotnicze LOT S.A., uzgodnieniem
z dnia 31 maja 1994 r., okreœli³y zapo-
trzebowanie na absolwentów specjali-
zacji pilota¿owej wynosz¹ce 15 osób
rocznie w latach 1995-1999 oraz 22
osoby w latach 2000-2005. Do dnia dzi-
siejszego specjalnoœæ pilota¿u ukoñ-
czy³o ponad 460 osób. Wiêkszoœæ
pracuje w PLL LOT w charakterze pilo-
tów komunikacyjnych. Pozosta³e oso-
by pracuj¹ w polskich i zagranicznych
liniach lotniczych. Pocz¹wszy od
1999 r., w Oœrodku podjêto intensywne
prace nad dostosowaniem zintegrowa-
nego cyklu szkolenia studentów specja-
lizacji pilota¿owej PRz do wymagañ
Europejskich Przepisów Lotniczych -
JAR i nad rozszerzeniem szkolenia do
poziomu licencji pilota samolotowego
liniowego (ATPL).

Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego
prowadzi równie¿ kursy teoretyczne
i szkolenia praktyczne dla osób spoza
uczelni. S¹ to:
� szkolenia zintegrowane teoretyczne

i praktyczne kandydatów do uzyska-
nia licencji pilota samolotowego tu-
rystycznego,

� szkolenia zintegrowane teoretyczne
i praktyczne kandydatów do uzyska-

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wprowadzeniem sztandaru PRz.
Fot. M. Misiakiewicz
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nia licencji pilota samolotowego za-
wodowego,

� szkolenia zintegrowane teoretyczne
kandydatów do uzyskania licencji
pilota samolotowego liniowego,

� szkolenia zintegrowane teoretyczne
i praktyczne kandydatów do uzyska-
nia uprawnieñ do lotów wed³ug
przyrz¹dów,

� szkolenia zintegrowane teoretyczne
i praktyczne kandydatów do uzyska-
nia uprawnieñ do lotów na klasê sa-
molotów wielosilnikowych t³oko-
wych,

� szkolenia zintegrowane teoretyczne
i praktyczne kandydatów do uzyska-
nia uprawnieñ do lotów na klasê sa-
molotów jednosilnikowych t³oko-
wych,

� szkolenia modu³owe teoretyczne
i praktyczne kandydatów do uzyska-
nia uprawnieñ instruktora szkolenia
ogólnego z seminariami instruktor-
skimi i szkoleniami wznawiaj¹cymi ,

� szkolenia w zakresie wspó³pracy
w za³odze wieloosobowej.
Obecnie Oœrodek prowadzi szkole-

nia na typach samolotów: PZL-110
"Koliber", PZL-104 "Wilga", TB-9
"Tampico", M-20 "Mewa" i I-23 "Ma-
nager". Odbywaj¹ siê tak¿e: okresowe
sprawdzania kwalifikacji lotniczych,
szkolenia i kontrole w zakresie nadawa-
nia i utrzymania uprawnieñ lotniczych
dla pilotów, weryfikacje licencji
i uprawnieñ lotniczych uzyskanych
w innych rodzajach lotnictwa w kraju
i za granic¹.

W 2007 roku OKL uzyska³ certyfi-
kat na szkolenie mechaników lotni-
czych. OKL posiada równie¿ prawo do
wykonywania odp³atnej obs³ugi tech-
nicznej dla u¿ytkowników sprzêtu lot-
niczego. Certyfikowanie tej dzia³al-
noœci wed³ug przepisów PART-147 po-
zwoli³o na uznanie tych us³ug w krajach
cz³onkowskich JAA (Wspólnych
W³adz Lotniczych), co daje Oœrodkowi
mo¿liwoœæ poszerzania krêgu poten-
cjalnych klientów. Specjalistyczn¹
bazê OKL stanowi¹ obecnie: tematycz-
ne sale wyk³adowe, symulator lotu,
imituj¹cy samolot M-20 "Mewa",
ALSIM 200, komputerowe symulatory
lotu "Elite", biblioteka specjalistyczna
zawieraj¹ca wydawnictwa polskie i za-

graniczne, podrêczniki i skrypty oraz
Sala Tradycji. Zaplecze logistyczne sta-
nowi Dom Studencki "Aviata" oraz no-
woczesny kompleks konferencyjno-
-gastronomiczny "Terminal", oddany
do u¿ytku w styczniu 2007 r.

W 2000 roku Oœrodek Kszta³cenia
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,
dziêki decyzji JM Rektora prof. dr. hab.
in¿. Tadeusza Markowskiego, wzboga-
ci³ siê o budynek tzw. Starego Portu
Lotniczego w Jasionce. Po remoncie
w 2003 r. sta³ siê on wizytówk¹ no-
woczesnego obiektu dydaktycznego
i szkoleniowego. W drugiej po³owie
2003 r. zosta³ zakupiony symulator lotu
firmy ALSIM. Jego u¿ytkowanie po-
zwoli³o na poszerzenie oferty szkole-
niowej i stworzenie nowej jakoœci
kszta³cenia studentów na kierunku dyp-
lomowania pilota¿ w OKL Politechniki
Rzeszowskiej.

Szanowni Pañstwo,
W sierpniu 2006 r. w Oœrodku

Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej opracowano i z³o¿ono
wniosek do Planu Inwestycyjnego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Polski
Po³udniowo-Wschodniej 2007-2013,
wspó³finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pro-
jekt dotyczy³ rozbudowy i wyposa¿enia
OKL. Zak³ada on m.in.: budowê pasa

startowego dla samolotów oraz drogi
ko³owania, budowê hangaru postoju sa-
molotów, budowê kontenerowej stacji
paliw, zakup nowoczesnych samolo-
tów i symulatorów lotu dla samolotów
jedno- i dwusilnikowych, zakup nowe-
go wyposa¿enia obs³ugi logistycznej.
Dziêki poparciu w³adz uczelni i podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Rozwo-
ju Regionalnego pana W³adys³awa
Ortyla (absolwenta Politechniki Rze-
szowskiej), OKL uzyska³ te œrodki pod
koniec 2006 r. W chwili obecnej trwaj¹
prace koncepcyjne nad realizacj¹ pro-
jektu.

Projekt ma kluczowe znaczenie dla
dalszego funkcjonowania OKL. Poli-
technika Rzeszowska jest bowiem na-
dal jedyn¹ w kraju uczelni¹ techniczn¹
przygotowuj¹c¹ in¿ynierów mechani-
ków lotnictwa, ale jest te¿ jedyn¹, która
kszta³ci pilotów w pe³ni przygotowa-
nych do zawodu w cywilnym lotnictwie
transportowym, zgodnie z miêdzynaro-
dowymi standardami.

Szanowni Pañstwo,
Historiê tworz¹ ludzie. Pozwólcie

wiêc powiedzieæ kilka zdañ o kadrze
kierowniczej Oœrodka. W swojej
30-letniej historii Oœrodek mia³ wielu
dyrektorów. Kolejno byli nimi: p³k pil.
mgr Bronis³aw Janus (styczeñ 1977 -
czerwiec 1986), p³k pil. Szymon Kowal

Od lewej: dyr. M. Górak, rektor A. Sobkowiak, prorektor T. Markowski.
Fot. M. Misiakiewicz
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(paŸdziernik 1986 - czerwiec 1990),
instr pil. Roman Przepióra (czerwiec
1986 - paŸdziernik 1986 oraz czerwiec
1990 - maj 1991), pp³k pil. in¿. Jan
Zi¹bek (maj 1991 - czerwiec 1993),
mgr in¿. Zbigniew Zajdel (czerwiec
1993 - listopad 2000), in¿. Zdzis³aw
Nowak (grudzieñ 2000 - kwiecieñ
2002), instr pil. Ryszard S¹daj (p.o. dy-

rektora od kwietnia 2002 r. do lipca
2002 r.), mgr in¿. Wac³aw Gawe³ (li-
piec 2002 - wrzesieñ 2003), mgr in¿. Ja-
nusz Bury (paŸdziernik 2003 - sierpieñ
2005). Od 16 sierpnia 2005 r. do chwili
obecnej Oœrodkiem Kszta³cenia Lotni-
czego Politechniki Rzeszowskiej kie-
ruje mówi¹cy te s³owa - Mieczys³aw
Górak.

Nasze szeregi opuœcili ju¿, od-
chodz¹c na wieczny odpoczynek, byli
dyrektorzy Oœrodka: instruktorzy piloci
Bronis³aw Janus, Roman Przepióra
i Zbigniew Zajdel. Pozostan¹ oni w na-
szej pamiêci.

Dziêkujê Pañstwu za uwagê.

Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE

dr in¿. ZBIGNIEW ZAJDEL

(1956-2007)

Niespodziewanie, w dniu 1 marca 2007 r. odszed³ od nas w wieku si³ twórczych dr in¿. ZBIGNIEW ZAJDEL, instruktor
pilot - adiunkt w Katedrze Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Zmar³ w czasie wykonywa-
nia obowi¹zków s³u¿bowych na terenie Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasionce - w miejscu, gdzie przez wiele
lat pracowa³ z wielkim oddaniem i pasj¹. Urodzi³ siê 13 maja 1956 r., mia³ niespe³na 51 lat i wiele planów do realizacji.
By³ absolwentem ówczesnego Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej. Na tym samym wydziale, ale
nosz¹cym ju¿ nazwê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych w 2005 r. Po-
¿egnaliœmy Zbyszka na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w dniu 3 marca br. Czeœæ Jego pamiêci.

"ZBYSZEK"

Zbyszka pozna³em na pocz¹tku lat
siedemdziesi¹tych na lotnisku w Rze-
szowie. Bra³em udzia³ w regionalnych
zawodach szybowcowych, a Zbyszek
jako m³ody pilot pomaga³ w ich orga-
nizacji. Ju¿ wtedy instruktorzy Aero-
klubu Rzeszowskiego dostrzegli
w Nim lotniczy talent.

Kolejne nasze spotkanie mia³o
inny charakter. Zbyszek zg³osi³ siê do
mnie jako student Politechniki poszu-
kuj¹cy lotniczego tematu pracy magi-
sterskiej. Podj¹³ siê ambitnego - jak na
tamte czasy - zadania opracowania al-
gorytmu obliczeniowego wielokryte-
rialnej optymalizacji parametrów
konstrukcyjnych samolotu w taki spo-
sób, aby uzyskaæ jak najlepsze w³aœci-
woœci pilota¿owe. W czasach gdy

kapryœna maszyna licz¹ca "Odra" by³a
jedynym dostêpnym w Politechnice
komputerem, nie by³o to zadanie ³at-
we. Ale poradzi³ sobie doskonale i po-
wsta³ program obliczeniowy uwzglêd-
niaj¹cy analityczne kryteria oceny
w³aœciwoœci pilota¿owych samolotów

manewrowych, bêd¹cy zasadniczym
elementem Jego pracy magisterskiej.

Kilka lat póŸniej role siê odwró-
ci³y, to ja sta³em siê Jego "uczniem".
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych
Zbyszek by³ etatowym instruktorem
w ówczesnym Oœrodku Szkolenia
Personelu Lotniczego, a ja rozpoczy-
na³em praktykê instruktorsk¹ w O-
œrodku. Przez kilka lat w czasie waka-
cji, szkol¹c studentów, korzysta³em
z rad Zbyszka oraz jego dyskretnej po-
mocy. Pamiêtam fachowe dyskusje
w gronie instruktorów Oœrodka, Zby-
szek zawsze wyró¿nia³ siê dociekli-
woœci¹ i precyzj¹ rozumowania.

Maj¹c odpowiednie kwalifikacje
i doœwiadczenie lotnicze, podj¹³ pracê
w Polskich Liniach Lotniczych
"LOT", aby po kilku latach powróciæ
do Rzeszowa. Wróciliœmy do œcis³ej

“Czasem minuta ciszy
do póŸnej nocy trwa”

Wis³awa Szymborska
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wspó³pracy - najpierw w relacji: Zby-
szek jako dyrektor Oœrodka Kszta³ce-
nia Lotniczego PRz i ja jako pe³no-
mocnik rektora ds. studiów pilota¿o-
wych, a potem ju¿ jako pracownicy
Katedry Awioniki i Sterowania. Zby-
szek podj¹³ siê prowadzenia wielu
specjalistycznych zajêæ ze studentami
pilota¿u - mia³ do tego w³aœciwe kwa-
lifikacje, ale równie¿ wiele zapa³u, no-
wych pomys³ów i konsekwencji w ich
realizacji. Zgromadzi³ w czytelni Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
bogat¹ literaturê z zakresu nawigacji,
prawa i przepisów lotniczych oraz
bezpieczeñstwa wykonywania lotów,
s³u¿¹c swoj¹ pomoc¹ w opracowaniu
zbiorów. Bardzo istotnie przyczyni³
siê do powstania laboratorium oceny

predyspozycji psychofizycznej pilo-
tów i kandydatów do szkolenia lotni-
czego, a nastêpnie poœwiêci³ wiele
czasu na przeprowadzenie dzie-
si¹tków testów ze studentami pilota-
¿u. By³ niekwestionowanym eksper-
tem w tych dziedzinach.

Bezpoœrednio wspó³pracowaliœmy
w realizacji projektów badawczych
dotycz¹cych projektowania i budowy
prototypu poœredniego systemu stero-
wania samolotem lekkim. Mia³ bardzo
oryginalne pomys³y, specyficzny
punkt widzenia wielu problemów
technicznych i naukowych. Inicjowa³
¿arliwe dyskusje, których efektem
by³y korzystne decyzje projektowe.
Jako doœwiadczony pilot i instruktor
wspiera³ nas sw¹ wiedz¹, szczególnie

w obszarze wspó³pracy pilota-opera-
tora z urz¹dzeniami pok³adowymi
oraz systemem sterowania samolo-
tem. Efektem Jego samodzielnej pra-
cy naukowej by³a rozprawa doktorska
"Parametry dyrektywne eksploatacji
samolotu lekkiego podczas startu
i l¹dowania" przygotowana pod kie-
runkiem prof. Jana Gruszeckiego.

Mieliœmy dalsze wspólne plany:
kontynuacjê prac nad poœrednim sy-
stemem sterowania, wydanie mono-
grafii na ten temat. Zostaliœmy po-
zbawieni mo¿liwoœci dalszej wspó³-
pracy, ale bêdziesz Zbyszku wspó³au-
torem redagowanej monografii -
zd¹¿y³eœ napisaæ swój rozdzia³. Spo-
czywaj w pokoju.

Andrzej Tomczyk

List Przyjació³ do Rodziny

W tych trudnych dniach po odejœciu Mê¿a i Ojca pra-
gniemy tak¿e my, pracownicy Katedry Awioniki i Stero-
wania Politechniki Rzeszowskiej przekazaæ Pañstwu
wyrazy wspó³czucia i zapewnienie o serdecznej pamiêci
naszego Wspó³pracownika i Przyjaciela, œp. Zbyszka.

Dar ¿ycia otrzymany od Stwórcy Zbyszek realizowa³
godnie i piêknie. O tym, ¿e by³ dobrym oraz zatroskanym
o Rodzinê Mê¿em i Ojcem, Pañstwo wiedz¹ najlepiej. My
mo¿emy jedynie potwierdziæ to, gdy¿ wielokrotnie s³ysze-
liœmy Jego niezwykle serdeczne i œwiadcz¹ce o mi³oœci
s³owa dotycz¹ce ma³¿onki i dzieci.

Jego pasj¹ by³o lotnictwo, zaszczepione przed laty
w rodzinnym Kroœnie i absorbuj¹ce Go przez ca³e doros³e
¿ycie w ró¿nych formach. Wspominamy Go jako bardzo
zaanga¿owanego i dobrego studenta naszej uczelni, gdy¿
wielu spoœród nas by³o Jego nauczycielami. Podjêcie
przez Zbyszka pracy w OKL zaowocowa³o nowymi rela-
cjami, nie tylko s³u¿bowymi, ale opartymi na serdecznym
kole¿eñstwie i przyjaŸni. Jego poœwiêcenie siê sprawom
szkolenia pilotów - studentów Politechniki i autentyczne
zaanga¿owanie siê w rozwój lotnictwa by³y widoczne na
ka¿dym etapie pracy zawodowej.

Przejœcie do pracy w Katedrze Awioniki i Sterowania
ubogaci³o nas wszystkich obecnoœci¹ dobrego praktyka
i wysokiej klasy fachowca oraz wspó³pracownika w pracy
naukowej i dydaktycznej. Jego obecnoœæ wœród nas wyra-
¿a³a siê jak¿e czêstymi dyskusjami i naukowymi dysputa-

mi, w których widoczny by³ Jego profesjonalizm
oraz spojrzenie na wiele zagadnieñ lotniczych w spo-
sób konkretny i obiektywny. Pozostan¹ nam tak¿e
w pamiêci rozmowy z Nim na wiele tematów ogól-
nych, w których zawsze wykazywa³ szacunek dla dru-
giego cz³owieka, nawet jeœli krytykowaliœmy fakty
lub czyjeœ zachowania.

Dla studentów by³ nie tylko wyk³adowc¹, ale i wy-
chowawc¹, stara³ siê bowiem przekazywaæ im nie tyl-
ko sam¹ wiedzê, ale sposób myœlenia i oceniania
otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci, opieraj¹c siê na szu-
kaniu prawdy i wspólnego dobra, patrz¹c znacznie
dalej i szerzej od innych, po prostu z innego horyzon-
tu.

Zbyszek by³ dla nas autentycznym Koleg¹ i Przyja-
cielem, bardzo nam Go brakuje i zawsze bêdziemy
Go wspominaæ z niezwyk³¹ serdecznoœci¹, dziêkuj¹c
Bogu za dar Jego ¿ycia i obecnoœci poœród nas. Bê-
dziemy starali siê kontynuowaæ Jego dzie³o.

Ufamy, wierz¹c w Bo¿e mi³osierdzie, ¿e teraz Zby-
szek ogl¹da Niebo z perspektywy innej ni¿ to, które
widzia³, gdy wielokrotnie wzbija³ siê w powietrze.
Wierzymy, ¿e teraz powróci³ do Domu Ojca i zosta³
tam przyjêty, bo zas³u¿y³ na to swoim godnym, uczci-
wym i pracowitym ¿yciem.

Pracownicy
Katedry Awioniki i Sterowania
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Ministerstwo informuje

Szansa na wzrost liczby zg³oszeñ patentowych

pochodz¹cych z polskich jednostek naukowych

Zwiêkszenie liczby miêdzynarodo-
wych zg³oszeñ patentowych pocho-
dz¹cych z polskich jednostek nauko-
wych oraz intensyfikacja procesu trans-
feru technologii z jednostek nauko-
wych do gospodarki - to g³ówne cele
nowego programu ministra nauki
i szkolnictwa wy¿szego, o nazwie "Pa-
tent PLUS. Wsparcie patentowania wy-
nalazków powstaj¹cych w jednostkach
naukowych".

Program "Patent PLUS" zosta³ uru-
chomiony po to, aby usprawniæ proces
transferu nowych technologii z jedno-
stek naukowych do gospodarki. Ma to
umo¿liwiæ m.in. sprawniejszy system
uzyskiwania ochrony patentowej wy-
nalazków powstaj¹cych w instytutach
i na uczelniach. Dodatkowym efektem

programu ma byæ równie¿ zwiêkszenie
œwiadomoœci pracowników naukowych
w zakresie znaczenia ochrony w³asno-
œci przemys³owej dla komercjalizacji
nowoczesnych rozwi¹zañ i technologii.

Realizacja programu odbywaæ siê
bêdzie na dwóch poziomach - poprzez
dofinansowywanie lub refundacjê
kosztów postêpowania patentowego
oraz u³atwianie pozyskiwania partne-
rów biznesowych, którzy wdro¿¹ wy-
nalazki do powszechnego u¿ycia.

Zainteresowani naukowcy maj¹
wiêc szansê na otrzymanie œrodków
niezbêdnych zarówno do zarejestrowa-
nia swojego wynalazku, jak i na szkole-
nia kadry badawczej, populary-
zowanie swoich osi¹gniêæ czy te¿

nawi¹zywanie wspó³pracy z prywatny-
mi przedsiêbiorcami.

"Patent PLUS" zaadresowany jest
do wszystkich uczelni, jednostek na-
ukowych i badawczo-rozwojowych
oraz centrów transferu technologii, któ-
rych siedziby znajduj¹ siê na terenie
Polski. Program obs³ugiwany jest przez
Departament Wdro¿eñ i Innowacji Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego. Najbli¿szy termin przyjmowa-
nia wniosków up³ywa 30 czerwca
2007 r.

Dodatkowe informacje mo¿na uzy-
skaæ w Departamencie Wdro¿eñ i Inno-
wacji Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego pod numerami tele-
fonów: (+22) 52 92 332 oraz (+22) 50
17 102.

MINISTERSTWO
NAUKI I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Departament Wdro¿eñ i Innowacji

3 mln z³ przeznaczy w tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

na innowacyjne przedsiêwziêcia studentów oraz pracowników uczelni

Wspieranie tworzenia innowacyj-
nych firm przez pracowników uczelni
i studentów, rozwój istniej¹cych jedno-
stek, dzia³aj¹cych w œrodowisku akade-
mickim, na rzecz wspó³pracy pomiêdzy
sfer¹ nauki i gospodarki, a tak¿e upow-
szechnienie wœród przedsiêbiorców in-
formacji o projektach powstaj¹cych
w œrodowisku akademickim - to g³ówne
cele programu ministra nauki i szkol-
nictwa wy¿szego pod nazw¹ "Kreator
innowacyjnoœci. Wsparcie innowacyj-
nej przedsiêbiorczoœci akademickiej".

W ramach programu "Kreator inno-
wacyjnoœci" finansowane mo¿e byæ np.
tworzenie i wdra¿anie uczelnianych sy-
stemów komercjalizacji technologii
oraz procedur zarz¹dzania w³asnoœci¹
intelektualn¹, a tak¿e udostêpnienie
aparatury badawczej uczelni przedsiê-
biorstwom prowadz¹cym dzia³alnoœæ

opart¹ na wynikach badañ naukowych
powstaj¹cych na uczelni.

Dofinansowaniem mog¹ zostaæ ob-
jête zarówno uczelnie - w tym tak¿e
niepubliczne - jak i akademickie inku-
batory przedsiêbiorczoœci, centra trans-
feru technologii, centra zaawanso-
wanych technologii, parki technologi-
czne, naukowo-technologiczne oraz
konsorcja badawczo-rozwojowe. Naj-
bli¿szy termin przyjmowania wnios-
ków up³ywa 30 czerwca 2007 r.

Program stanowi kontynuacjê pilo-
ta¿owego przedsiêwziêcia zrealizo-
wanego przez Departament Wdro¿eñ
i Innowacji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w 2006 r.
Dziêki œrodkom przeznaczonym na
udzia³ w pilota¿u uruchomiono m.in.
Laboratorium Akademickiego Biznesu
oraz zrealizowano projekt szkoleniowy

skierowany do nauczycieli akademic-
kich. Z mo¿liwoœci wsparcia swoich
projektów skorzysta³ ju¿ m.in. Wroc-
³awski Park Technologiczny, Uniwer-
sytet Warszawski, Uniwersytet Jagiel-
loñski i Park Naukowo-Techno-
logiczny TECHNOPARK w Gliwi-
cach.

Dodatkowe informacje mo¿na uzy-
skaæ w Departamencie Wdro¿eñ i Inno-
wacji Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego pod numerami tele-
fonów: (+22) 52 92 585, (+22) 52 92
547 oraz (+22) 52 92 530.

* * *

MINISTERSTWO NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
00-529 Warszawa 53, ul. Wspólna 1/3,
tel. (+22) 52 92 603, fax (+22) 52 92 662
e-mail: sekretariat.dwi@mnisw.gov.pl
www.mnisw.gov.pl
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W dniu 27 kwietnia 2007 r. w Teatrze "Maska" wrêczone zosta³y nagrody w dziedzinach: kultury
i sztuki - 5 osób, literatury - 3 osoby, nauki i techniki - 3 osoby, sportu - 2 osoby. Nagrodê I stopnia
w dziedzinie NAUKI I TECHNIKI otrzyma³ JM Rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak. Nagrodê
Prezydenta Miasta Rzeszowa M£ODE TALENTY otrzyma³a m.in. studentka V roku Wydzia³u Elektro-
techniki i Informatyki Magdalena Balana. Ta donios³a uroczystoœæ odby³a siê z udzia³em w³adz mia-
sta i regionu, a gospodarzami uroczystoœci byli: wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wolicki i prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Waldemar Szumny.

Warto przypomnieæ, ¿e dotychczas Nagrodê Miasta Rzeszowa otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby
zwi¹zane z nasz¹ uczelni¹: prof. zw. dr hab. in¿. Zdzis³aw Hippe (1994), prof. zw. dr in¿. Kazimierz E.
Oczoœ (1996), mgr in¿. Waldemar G³adzik (1997), mgr in¿. Alina Koœció³ek-Rusin (1997), mgr Izabela
Miku³a (1997), prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ (1998), prof. mgr in¿. Andrzej Jarominiak (1999), mgr
Alicja Haszczak (1999), prof. dr hab. Boles³aw Fleszar (2000), prof. dr hab. in¿. Andrzej Kusy (po-
œmiertnie - 2000), prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz (2002), dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz
(2003), dr hab. in¿. Zbigniew Oniszczuk, prof. PRz (2004), dr hab. in¿. Adam Reichhart, prof. PRz
(2005), prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski (2006), prof. dr hab. Jan Stankiewicz (2006). Nagrodê
Miasta Rzeszowa M£ODE TALENTY otrzyma³ w 2006 r. siatkarz AZS PRz - student Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa £ukasz Per³owski.

Od Redakcji:

DOKUMENT nr 39/IV

Konferencji Rektorów Akademickich

Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie Za³o¿eñ do ustawy o zmia-

nie ustawy - Prawo o szkolnictwie

wy¿szym, przedstawionych
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wy¿szego

Konferencja Rektorów Akademic-
kich Szkó³ Polskich (KRASP) przyj-
muje opiniê w sprawie treœci do-
kumentu Za³o¿enia do ustawy o zmia-
nie ustawy - Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, przedstawionego przez Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, sta-
nowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszego doku-
mentu.

Obszerny za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y jest dostêpny na stronie
www.krasp.org.pl "Dokumenty"
(przyp. red.).

DOKUMENT nr 46/IV

Konferencji Rektorów Akademickich

Szkó³ Polskich

Uchwa³a Zgromadzenia
Plenarnego KRASP

z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie nowelizacji ustawy

o finansach publicznych

Zgromadzenie Plenarne Konferen-
cji Rektorów Akademickich Szkó³ Pol-
skich zwraca siê do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego o wyst¹pienie
z inicjatyw¹ nowelizacji ustawy o fi-
nansach publicznych, uwzglêdniaj¹cej
odpis od podatków wobec osób fizycz-
nych i osób prawnych przekazuj¹cych -
wed³ug standardów obowi¹zuj¹cych
w œwiecie - œrodki finansowe na bada-
nia naukowe i szkolnictwo wy¿sze.

prof. dr hab. Tadeusz Luty

przewodnicz¹cy KRASP

KRASP

NAGRODY

MIASTA RZESZOWA

NAGRODY

MIASTA RZESZOWA

NAGRODY

MIASTA RZESZOWA

NAGRODY

MIASTA RZESZOWA
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MAGDALENA BALANA
"Mam za sob¹ 10 sezonów star-

tów w wyœcigach. Znam zarówno
smak zwyciêstwa, jak i gorycz po-
ra¿ki, s¹ chwile, do których chêt-
nie powracam i s¹ takie, o których
wola³abym zapomnieæ, ale wiem
jedno - kolarstwo wype³nia ca³e
moje ¿ycie i ¿adnej chwili spêdzo-
nej na rowerze nie ¿a³ujê. To jest
to, co mnie pozytywnie nastraja,
daje mi szczêœcie." - wypowiedŸ lau-
reatki na zakoñczenie sezonu 2006.

W dniu 27 kwietnia 2007 r. w Tea-
trze "Maska" w Rzeszowie odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia nagród Prezy-
denta Miasta Rzeszowa M£ODE TA-
LENTY za rok 2006. Wœród wy-
ró¿nionych w dziedzinie SPORTU zna-
laz³a siê studentka V roku Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki Magdale-
na Balana.

Magdalena Balana urodzi³a siê w U-
strzykach Dolnych, tam te¿ mieszka³a
i uczy³a siê do czasu ukoñczenia szko³y
œredniej. Bieszczadzki pofalowany
krajobraz to zapewne jedna z tych przy-
czyn, które sprawi³y, ¿e Magda zaczê³a
uprawiaæ kolarstwo górskie. Swoj¹
przygodê ze sportem rozpoczê³a

w 1996 r. Ju¿ pierwsze lata startów na
górskich trasach pokaza³y, ¿e ta m³o-
dziutka dziewczyna ma wielki talent,
a dziesi¹tki przejechanych na trenin-
gach kilometrów przek³ada³y siê na wy-
sokie lokaty uzyskiwane na zawodach.

Jak sama twierdzi, prze³omem by³
rok 2002. Rozpoczê³a studia w Poli-
technice Rzeszowskiej i zosta³a zawod-
niczk¹ Klubu AZS w naszej uczelni.
Mimo obaw, jakie towarzyszy³y Mag-
dzie, czy pogodzi naukê na studiach
z wyczynowym uprawianiem sportu,
podjê³a wyzwanie i nie zrezygnowa³a
ze swojej pasji.

Pierwszy rok w barwach AZS PRz
to starty zarówno na szosie, jak i wyœci-
gi XC. W obu kategoriach uzyskiwa³a
wysokie miejsca. Zaczê³a równie¿ star-
ty w maratonie. Na sukcesy nie trzeba
by³o d³ugo czekaæ. W 2003 roku odby³y
siê pierwsze oficjalne Mistrzostwa Pol-
ski w Maratonie MTB, a Magdalena
Balana stanê³a na najwy¿szym stopniu
podium - zosta³a mistrzem Polski. Ko-
lejne lata startów, to kolejne sukcesy na
zawodach krajowych i miêdzynarodo-
wych: by³a mistrzem S³owacji w mara-
tonie MTB (2004 r.), wygra³a klasy-
fikacjê generaln¹ o Puchar S³owacji

w maratonie (2004 r.), klasyfikacjê ge-
neraln¹ Pucharu Polski w maratonie
w kolarstwie górskim - Eska Gatorade
Bikemaraton (2005 r.). W sezonie 2006
Magda do swojej kolekcji medali i mi-
strzowskich tytu³ów doda³a kolejne.
Najwa¿niejsze wyniki ostatniego sezo-
nu to: I miejsce w klasyfikacji general-
nej Eska Fujif i lm Bikemaraton
(MEGA), I miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej Akademickiego Pucharu Pol-
ski w maratonach MTB, I miejsce
w klasyfikacji generalnej Miêdzynaro-
dowego Wyœcigu Kolarstwa Górskie-
go, III miejsce w Mistrzostwach Polski
w maratonie w kolarstwie górskim,
I miejsce na Miêdzynarodowym Festi-
walu Rowerowym. Magda specjalizuje
siê w d³ugich dystansach i zawodach
wieloetapowych, na ostateczny sukces
i tytu³ potrzeba wiêc setek kilometrów
spêdzonych na trasach wyœcigów.

W sezonie 2006 Magdalena Balana
startowa³a, tak¿e z sukcesami, w nowej
dla siebie dyscyplinie - crossduathlonie
- zajmuj¹c w Mistrzostwach Polski III
miejsce w kategorii OPEN i I miejsce
w kategorii M£ODZIE¯OWIEC. Do
tych spektakularnych sukcesów nale-
¿a³oby jeszcze dodaæ listê zawodów,
w których Magda zajmowa³a ni¿sze
miejsca na podium, a jest ona równie¿
bogata.

Magdalena Balana to nie tylko
wspania³y sportowiec. Jest tak¿e jedn¹
z najlepszych studentek Wydzia³u

Fot. www.bikeword.pl
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Elektrotechniki i Informatyki. Jej œred-
nia ocen za ostatni (9) semestr w roku
akademickim 2006/2007 wynosi 5,0,
zaœ œrednia ocen z ca³ego toku studiów
(semestry 1-9) - 4,75. W roku akademi-
ckim 2006/2007 podjê³a studia na dru-
gim kierunku, na Wydziale Zarz¹dza-
nia i Marketingu, gdzie równie¿ osi¹ga
bardzo dobre wyniki. Od drugiego roku
studiów otrzymuje stypendium za bar-
dzo dobre wyniki w nauce, a w roku
akademickim 2005/2006 otrzymywa³a
stypendium Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego za wybitne osi¹gniêcia
sportowe.

Magda cieszy siê uznaniem w œro-
dowisku akademickim, czego dowo-
dem jest trzykrotne zwyciêstwo
w plebiscycie na najpopularniejszego

sportowca Politechniki Rzeszowskiej,
jest utalentowan¹ m³od¹ dziewczyn¹,
która czerpie radoœæ ze sportu i nauki.
Potrafi godziæ wysi³ek fizyczny trenin-
gów i trud zdobywania wiedzy jedno-
czeœnie na dwóch kierunkach. Osi¹ga
bardzo dobre wyniki sportowe, siêgaj¹c
po najwy¿sze trofea, a równoczeœnie
uzyskuje wyró¿niaj¹ce wyniki w na-
uce. Jest osob¹ o niezwyk³ej osobowo-
œci - ambitn¹, utalentowan¹, bardzo
pracowit¹ i sumienn¹. Magda nie spo-
czywa na laurach - ka¿de wyró¿nienie
przyjmuje z ogromn¹ radoœci¹, ka¿da
nagroda mobilizuje j¹ do jeszcze wiêk-
szej pracy i osi¹gania coraz to lepszych
wyników.

Kolejny sezon startów w marato-
nach Magda ju¿ rozpoczê³a. A s¹dz¹c

po wynikach etapowych, jakie uzys-
kuje na presti¿owych zawodach krajo-
wych, bêdzie to sezon udany (6 startów
- 3 zwyciêstwa, 2 razy miejsce drugie
i raz trzecie). Bêdzie to równie¿ czas
wytê¿onej pracy, bo Magda koñczy stu-
dia na kierunku informatyka i przygoto-
wuje siê do egzaminu dyplomowego.
I trochê szkoda, ¿e czas tak szybko
p³ynie i ju¿ za kilka tygodni o Magdzie
z dum¹ bêdziemy mówiæ jako o naszej
absolwentce.

Madziu! - serdecznie gratulujemy
dotychczasowych sukcesów - trzyma-
my za Ciebie kciuki - ¿yczymy dal-
szych udanych startów i wszelkiej
pomyœlnoœci w ¿yciu i pracy (ju¿!) za-
wodowej.

Jadwiga P³oszyñska

HABILITACJE

PERSONALIA

Dr in¿. Andrzej Kawalec,
adiunkt w Katedrze Technik
Wytwarzania i Automatyzacji
na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora habilitowanego
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn, nadany
przez Radê Naukow¹ Instytutu
Podstawowych Problemów
Techniki PAN w Warszawie
w dniu 29 marca 2007 r. Temat
rozprawy habilitacyjnej: Com-

puter Aided Synthesis and Modelling of Modified Helical
Gear Transmissions with Finite Element Analysis.

Pan Andrzej Kawalec urodzi³ siê w 1959 r. w Rzeszowie.
Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Mechanicznym
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny
naukowej mechanika uzyska³ w 1988 r., po studiach
doktoranckich w Instytucie In¿ynierów Lotnictwa
Cywilnego w Kijowie (Ukraina). W latach 1983-1991 by³
zatrudniony w WSK "PZL-Rzeszów", ostatnio na sta-
nowisku kierownika Sekcji Automatyzacji Prac In¿y-

nierskich w Oœrodku Obliczeniowym. Od 1991 roku jest
nauczycielem akademickim w naszej uczelni. W 1993 roku
odbywa³ sta¿ naukowy w Fachbereich Maschinenbau,
Fachhochschule Bielefeld (Niemcy), w 1995 r. zaœ prze-
bywa³ przez 4 miesi¹ce na sta¿u w Department of
Mathematical Sciences, School of Computing Sciences, De
Montfort University w Leicester (Wielka Brytania) oraz
przez miesi¹c w Department of Mechanical Engineering,
Imperial College of Science, Technology and Medicine,
University of London. Specjalizuje siê w zakresie
komputerowego wspomagania prac in¿ynierskich (CAE),
geometrii numerycznej oraz metod numerycznych
mechaniki, a tak¿e konstrukcji i wytwarzania przek³adni
zêbatych. Prowadzi zajêcia dydaktyczne z przedmiotów:
Metoda Elementów Skoñczonych I, II, III, Metody
numeryczne, Technika CAD/CAM I, II oraz Systemy
komputerowe CAD/CAM/CIM. Stworzy³ koncepcjê
organizacyjn¹ i wspó³organizowa³ Laboratorium systemów
komputerowych CAD/CAM/CAE, wykorzystywane w Ka-
tedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. By³
jednym z dwóch g³ównych organizatorów specjalnoœci
European Mechanical Engineering Studies (EMES),
prowadzonej w Politechnice Rzeszowskiej od 1993 r. na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Od 1998 roku jest
pe³nomocnikiem dziekana ds. studiów EMES.
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Mgr Eliza Jab³oñska, asy-
stentka w Katedrze Matematy-
ki na Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej, uzyska³a
stopieñ naukowy doktora nauk
matematycznych nadany przez
Radê Wydzia³u Matematycz-
no-Fizyczno-Technicznego
Akademii Pedagogicznej
w Krakowie w dniu 25 kwietnia
2007 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: O rozwi¹zaniach pew-
nego uogólnienia równania
funkcyjnego Go³¹ba-Schinzla.

Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. Janusz
Brzdêk, profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogicznej
w Krakowie. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab.
Karol Baron, profesor zwyczajny Uniwersytetu Œl¹skiego
w Katowicach i prof. dr hab. Andrzej Smajdor, profesor zwy-
czajny Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Mgr in¿. Miros³aw Tupaj,
asystent w Katedrze Odlewnic-
twa i Spawalnictwa na Wydzia-
le Budowy Maszyn i Lotnic-
twa, uzyska³ stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
budowa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 16 maja 2007 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Wytrzy-
ma³oœæ zmêczeniowa odlewów
ze stopu AlSi7Mg0,3 modyfikowanego sodem lub strontem.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿.
Antoni W. Or³owicz z Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali: dr hab. in¿. Stanis³aw Rzadkosz, pro-
fesor nadzwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie i prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, profesor zwyczajny
Politechniki Rzeszowskiej.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� dr. hab. in¿. Dariusza Pogockiego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Chemicznym z dniem 1 marca

2007 r. na okres 5 lat,
� dr. hab. in¿. Wojciecha Pi¹tkowskiego w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym

z dniem 1 kwietnia 2007 r. na okres 5 lat,
� dr. hab. Marka Pydê w Katedrze Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym z dniem

1 kwietnia 2007 r. na okres 5 lat,
� dr. hab. Jaros³awa Górnickiego w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej z dniem 1 maja

2007 r. na czas nieokreœlony.
Bronis³aw Œwider

DOKTORATY

Dariusz Pogocki Wojciech Pi¹tkowski Marek Pyda Jaros³aw Górnicki

PROFESURY UCZELNIANE
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Z OBRAD SENATU
Kolejne posiedzenie Senatu PRz odby³o siê 24 maja br.

Obradom przewodniczy³ JM Rektor prof. dr hab. in¿. An-
drzej Sobkowiak, który wrêczy³ nominacje na stanowisko
profesora nadzwyczajnego:

� dr. hab. in¿. Wojciechowi Pi¹tkowskiemu (WCh) na
okres 5 lat,

� dr. hab. Markowi Pydzie (WCh) na okres 5 lat,
� dr. hab. Jaros³awowi Górnickiemu (WMiFS) na czas

nieokreœlony.
Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie

wniosków o mianowanie:
� dr. hab. in¿. Andrzeja Kawalca (WBMiL) na stanowi-

sko prof. nadzwyczajnego na okres 5 lat,
� dr. hab. in¿. Jaros³awa Sêpa (WBMiL) na stanowisko

prof. nadzwyczajnego na okres 5 lat,
� dr. hab. in¿. Miros³awa Œmieszka (WBMiL) na stano-

wisko prof. nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,
� prof. dr. hab. in¿. Mykhaylo Dorozhovetsa (WEiI) na

stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie-
okreœlony,

� prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa Kaczmarskiego (WCh)
na stanowisko profesora zwyczajnego,

� prof. dr. hab. in¿. Romana Petrusa (WCh) na stanowi-
sko profesora zwyczajnego,

� prof. dr. hab. in¿. Volodymyra Liubimova (WBMiL)
na stanowisko profesora zwyczajnego

oraz wyrazi³ negatywn¹ opiniê w sprawie wniosku o mia-
nowanie prof. dr. hab. Bronis³awa Wajnryba (WMiFS) na
stanowisko profesora zwyczajnego.

Ponadto Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� wyra¿enia zgody na pe³nienie funkcji dziekana i pro-

dziekana do koñca kadencji 2005-2008 przez osoby,
które osi¹gnê³y wiek emerytalny,

� wynagrodzeñ finansowanych ze œrodków pozabud¿e-
towych,

� warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego
i drugiego stopnia w roku akademickim 2008/2009,

� zmiany uchwa³y w sprawie szczegó³owych zasad
przyjmowania na studia laureatów i finalistów olim-
piad przedmiotowych,

� warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w roku akade-
mickim 2008/2009,

� ustalenia planowanej liczby przyjêæ studentów na I rok
studiów w roku akademickim 2007/2008,

� szczegó³owych zasad pobierania op³at za œwiadczone
us³ugi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania
z op³at,

� wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakoœci
Kszta³cenia w Politechnice Rzeszowskiej,

� zmiany sk³adu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
i doktorantów,

� zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRz za
2006 r.,

� podzia³u dotacji bud¿etowej, zasad i wskaŸników do-
tycz¹cych opracowania planów rzeczowo-finanso-
wych na 2007 r.,

� przyjêcia planu rzeczowo-finansowego uczelni na
2007 r.,

� przyjêcia planu rzeczowo-finansowego inwestycji bu-
dowlanych i zakupowych na 2007 r.,

� przyjêcia planu rzeczowo-finansowego uczelni na lata
2007-2008, realizowanego w ramach Planu Inwesty-
cyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w zakresie inwestycji pt. "Likwidacja zagro¿eñ i usz-
kodzeñ konstrukcji noœnej oraz modernizacja elewacji
obiektów dydaktyczno-naukowych A, B, C i F Poli-
techniki Rzeszowskiej".

W dalszej kolejnoœci Senat wyró¿ni³ medalem "Zas³u¿o-
nym dla Politechniki Rzeszowskiej":

� in¿. Krzysztofa Goszty³ê (WBMiL),
� El¿bietê Niedzia³kowsk¹ (Biblioteka G³ówna),
� dr. hab. Grzegorza Ostasza (WZiM),
� in¿. Aleksandrê Rokaszewsk¹ (WCh),
� prof. dr. hab. in¿. Stanis³awa Piroga z Akademii Gór-

niczo-Hutniczej w Krakowie,
� dr. Zdzis³awa Zarêbskiego z Uniwersytetu Marii Cu-

rie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Zamykaj¹c obrady, JM Rektor zaprosi³ zebranych na ko-

lejne posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca (wtorek) o godz.
9.00.

Agnieszka Pikor

Nowe uprawnienia
dla Wydzia³u Chemicznego

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytu³ów,
dzia³aj¹c na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.
Nr 65, poz. 595 z póŸn. zm., Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz.
1365), po zasiêgniêciu opinii Rady G³ównej Szkolnic-
twa Wy¿szego postanowi³a przyznaæ z dniem 26 marca
2007 r. Wydzia³owi Chemicznemu Politechniki Rze-
szowskiej im. Ignacego £ukasiewicza uprawnienie do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie in¿ynieria chemiczna.

Anna Worosz
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Jak co roku, w³adze Poli-
techniki Rzeszowskiej uczest-
niczy³y w obchodach Œwiêta
Narodowego Konstytucji
3 Maja w Rzeszowie. Uczelniê
reprezentowa³ i z³o¿y³ kwiaty
pod pomnikiem prof. PRz
Aleksander Koz³owski - pro-
rektor ds. wspó³pracy miêdzy-
narodowej i regionalnej. Zwy-
czajowo uroczystoœæ -
z udzia³em w³adz regionu,
przedstawicieli partii politycz-
nych, stowarzyszeñ i s³u¿b
mundurowych - rozpoczê³a siê
msz¹ œw. w intencji ojczyzny,
odprawion¹ w koœciele far-
nym. Podczas homilii ks. bp
Edward Bia³og³owski, wra-
caj¹c do wydarzeñ sprzed 216
lat, przypomnia³, ¿e Konstytu-
cja 3 Maja by³a pierwszym
takim dokumentem w Europie

i drugim w œwiecie, po kon-
stytucji Stanów Zjednoczo-
nych. Mówi³ o naszej naro-
dowej to¿samoœci i tym
wszystkim, co przyczyni³o
siê do przetrwania narodu
polskiego mimo rozbiorów.

Po mszy delegacje i pocz-
ty sztandarowe z towarzy-
szeniem w³adz oraz przedsta-
wicieli wielu instytucji i or-
ganizacji, przesz³y pod pom-
nik Leopolda Lisa Kuli, gdzie
wys³uchano okolicznoœcio-
wych przemówieñ, a tak¿e
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
Uroczystoœæ zakoñczy³ kon-
cert orkiestry wojskowej
i defilada kompanii honoro-
wych.

Marta Olejnik
Uroczystoœæ odby³a siê tym razem na Placu Farnym (Rynek w remoncie).

Fot. M. Zych

Delegacji PRz przewodniczy³ prof. PRz A. Koz³owski.
Fot. M. Zych
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Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
i Biblioteczno-Administracyjne PRz do realizacji!

Konkurs na projekt zosta³ rozstrzygniêtyKonkurs na projekt zosta³ rozstrzygniêty
W dniu 25 kwietnia 2007 r. w Klubie

Pracowników PRz mia³a miejsce uro-
czystoœæ, z udzia³em w³adz Uczelni,
wrêczenia nagród dla zespo³ów uczest-
nicz¹cych w konkursie na opracowanie
projektu architektoniczno-urbanistycz-
nego Regionalnego Centrum Dydakty-
czno-Konferencyjnego i Biblio-
teczno-Administracyjnego Politechni-
ki Rzeszowskiej. W tym samym dniu na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska odby³o siê seminarium in-
formacyjno-promocyjne poœwiêcone
tej tematyce. Prace konkursowe mo¿na
by³o ogl¹daæ od 20 do 30 kwietnia br.
w sali wyk³adowej s¹siaduj¹cej z Klu-
bem, na VI p. bud. P.

Przewodnicz¹ca S¹du Konkursowe-
go dr hab. in¿. arch. Aleksandra Pro-
kopska, prof. PRz, witaj¹c goœci i dziê-
kuj¹c uczestnikom za wziêcie udzia³u
w konkursie, powiedzia³a: "Planowany
budynek Regionalnego Centrum Dy-
daktyczno-Konferencyjnego i Biblio-
teczno-Administracyjnego bêdzie mia³
charakter reprezentacyjny. Z uwagi na
swoje po³o¿enie i pe³nion¹ funkcjê - bê-
dzie stanowiæ wizytówkê uczelni. Rea-
lizacjê tego projektu umo¿liwia do-
finansowanie ze œrodków Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego w ramach
programu Rozwój Województw Polski
Wschodniej. Przewidywany okres rea-
lizacji inwestycji: od pierwszego kwar-
ta³u 2008 r. do koñca 2010 r."

Konkurs na projekt architektonicz-
no-urbanistyczny wymienionego Cen-
trum zosta³ og³oszony 30 listopada
2006 r. Na konkurs wp³ynê³o 9 prac
w terminie okreœlonym w regulaminie:
tj. do 10 kwietnia 2007 r., do godz.

15.00. Wszystkie te prace zosta³y uzna-
ne za wa¿ne i podlega³y ocenie S¹du
Konkursowego.

Poziom wszystkich prac uznano za
wysoki, doceniono w nich odwa¿ne
i nieszablonowe potraktowanie formy
architektonicznej. Ostatecznie S¹d
Konkursowy przyzna³ 3 nagrody.

I nagrodê, w wysokoœci 20 tys. z³,
przyznano pracy przedstawionej

przez Biuro Projektów
Budownictwa Ogólnego

BUDOPOL S.A. - Warszawa.

Praca zdoby³a w ocenie S¹du 79,71
punktu na mo¿liw¹ do uzyskania liczbê

100 punktów. Projekt prezentuje wy-
wa¿one proporcje, wprowadza nowy
kubaturowy akcent widokowy od stro-
ny al. Powstañców Warszawy, z posza-
nowaniem istniej¹cej zabudowy.
Proponowany nowoczesny obiekt jest
przyk³adem umiejêtnego wpisania siê
w tkankê urbanistyczn¹ miasta.

II nagrodê, w wysokoœci 15 tys. z³,
zdoby³ projekt opracowany
przez Pracowniê Projektow¹

Les³aw Manecki - Kraków.

W ocenie S¹du Konkursowego
przedstawiona praca uzyska³a 79,00

Og³oszenie wyników konkursu przez prof. PRz A. Prokopsk¹ - przewodnicz¹c¹
S¹du Konkursowego.

Fot. M. Misiakiewicz
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punktów, znajduj¹c uznanie cz³onków
komisji dziêki dobrym rozwi¹zaniom
komunikacyjnym i dobrze rozwi¹zane-
mu doœwietleniu wnêtrz obiektu. Bry³a
auli stanowi wyraŸny akcent w pierzei
al. Powstañców Warszawy. Tak¿e
w tym przypadku obiekt zosta³ wpisany
w otoczenie z uwzglêdnieniem uwarun-
kowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej infra-
struktury.

III nagrodê, w wysokoœci 10 tys. z³,
zdoby³a praca autorstwa KKM

Biuro Projektowe - Kraków; Marek
Kozieñ, Magdalena Kozieñ,

Katarzyna Kozieñ-Baczkowska.

S¹d przyzna³ pracy 75,39 punktu.
W ocenie jurorów projektowany
obiekt, jako architektura typu "rzeŸba",
posiada piêkny koloryt i tworzy atmos-
ferê miejsca. Doceniona zosta³a forma
i atrakcyjny uk³ad funkcjonalny oraz
dobre rozwi¹zanie urbanistyczne.

Wiêkszoœæ prac zg³oszonych do
konkursu - w tym wszystkie nagro-
dzone prace projektowe - proponuj¹
parkingi podziemne. Ka¿da ze z³o¿o-
nych na konkurs prac daje organizato-
rom konkursu inspiracjê do poszu-
kiwania nowoczesnych rozwi¹zañ ar-
chitektoniczno-funkcjonalnych plano-
wanej w Politechnice inwestycji na
miarê XXI w.

Nagrodzone projekty stanowi¹ na
razie koncepcjê architektoniczn¹,
w dalszej kolejnoœci konieczny jest pro-
jekt wykonawczy. Zwyciêzca I nagro-
dy BUDOPOL jest równie¿ autorem
projektów na UMCS w Lublinie, Kole-
gium Jana Paw³a II na KUL i kampusu
SGGW w Warszawie. Tego typu bu-
dowle znajduj¹ siê tak¿e w Krakowie.

Nowa inwestycja, która poch³onie
oko³o 70 mln z³, stanowi olbrzymi
kompleks budynków o ³¹cznej po-
wierzchni ponad 12 000 m2. Bêdzie to

wyró¿niaj¹ca siê, najwiêksza inwesty-
cja Politechniki Rzeszowskiej na
dzia³ce przy al. Powstañców Warsza-
wy. Dziêki œrodkom finansowym z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego, za
rok o tej porze teren pomiêdzy Centrum
Kultury Studenckiej (kinem "Helios")
a budynkiem S zamieni siê w wielki
plac budowy. Pod koniec 2008 r. wy-
konane zostan¹ nie tylko fundamenty
i podziemne gara¿e, ale widoczne ju¿
bêd¹ mury czêœci nadziemnej nowego
kompleksu.

Marta Olejnik

Uczestnicy uroczystoœci w Klubie Pracowników PRz.
Fot. M. Misiakiewicz

Rekrutacja na studia tu¿, tu¿...Rekrutacja na studia tu¿, tu¿...

indeksPierwszego czerwca br. rozpoczyna siê w naszej uczelni
rekrutacja na studia - jeden z bardzo gor¹cych okresów w ¿y-
ciu ka¿dej uczelni. Po raz drugi rekrutacja odbêdzie siê w try-
bie Systemu Internetowej Rekrutacji (SIR) prowadzonej
wy³¹cznie poprzez witrynê internetow¹ Politechniki Rze-
szowskiej www.prz.edu.pl lub rekrutacja.prz.edu.pl z dowol-
nego komputera posiadaj¹cego dostêp do Internetu.

Podczas rejestracji kandydat otrzyma unikalny identyfi-
kator i has³o, które umo¿liwi¹ wype³nienie oraz wydrukowa-
nie formularza podania, a nastêpnie wgl¹d w przebieg
procesu rekrutacji. Internetow¹ rekrutacjê uznaje siê za
wi¹¿¹c¹ po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich nie-
zbêdnych danych oraz z³o¿eniu wymaganych dokumentów

do w³aœciwej Wydzia³owej Komisji Rekrutacyjnej. Zgodnie
z zasadami rekrutacji na studia w Politechnice Rzeszowskiej
kandydat bêdzie mia³ mo¿liwoœæ zarejestrowania siê na kie-
runek podstawowy studiów oraz kierunek alternatywny.

Podstawê przyjêcia na studia pierwszego stopnia stano-
wi¹ wyniki z wybranych przedmiotów na œwiadectwie doj-
rza³oœci, o przyjêciu na studia drugiego stopnia bêdzie zaœ
decydowaæ ocena z dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych.

Szczegó³owy harmonogram rekrutacji dostêpny jest na
stronie rekrutacja.prz.edu.pl.

Rekrutacja na rok akademicki 2007/2008 prowadzona bê-
dzie na 16 kierunków studiów. Na przysz³ych studentów cze-
ka ponad 6 tys. miejsc.

Maria Popek
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Katedra Technologii Maszyn i Or-
ganizacji Produkcji (KTMiOP) jako
pierwsza w Polsce tego typu jednostka
organizacyjna szkolnictwa wy¿szego
opracowa³a, wdro¿y³a i certyfikowa³a
w Polskim Centrum Badañ i Certyfika-
cji SA (PCBC SA) System Zarz¹dzania
Jakoœci¹ zgodny z norm¹ ISO 9001, do-
tycz¹cy "nauczania i szkolenia specjali-
stycznego w zakresie technologii
maszyn oraz zarz¹dzania produkcj¹,
us³ugami i organizacjami".

Katedra posiada równie¿ akredyta-
cjê PCBC na szkolenie asystentów Sy-
stemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ PCBC oraz
asystentów Systemu Zarz¹dzania Œro-
dowiskowego PCBC, co umo¿liwia ab-
solwentom wybranych, prowadzonych
przez KTMiOP kierunków przyst¹pie-
nie do egzaminu w PCBC i uzyskanie
stosownego certyfikatu. Posiadanie
certyfikatu SZJ, jak równie¿ wspom-
nianych akredytacji, ukierunkowane
jest na doskonalenie procesów dydak-
tycznych realizowanych w KTMiOP.

Dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ realizuje
siê poprzez:
� oferowanie nowych kierunków dyp-

lomowania/specjalnoœci kszta³cenia
dla studentów studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych,

� oferowanie studiów podyplomo-
wych, kursów i szkoleñ,

� dzia³alnoœæ wydawnicz¹.
Obecnie w KTMiOP realizowane s¹

nastêpuj¹ce kierunki dyplomowania:
� na specjalnoœci organizacja i zarz¹-

dzanie w przemyœle:
� komputerowe wspomaganie pro-

dukcji,
� zarz¹dzanie przez jakoœæ (TQM),
� zarz¹dzanie œrodowiskiem i bez-

pieczeñstwem pracy,
� strategie kreowania innowacji.

� na specjalnoœci informatyka w za-
rz¹dzaniu:
� systemy komputerowego zarz¹-

dzania jakoœci¹, bezpieczeñ-
stwem i œrodowiskiem,

� informatyczne systemy w zarz¹-
dzaniu logistycznym.

Stosunkowo now¹, aktywnie siê
rozwijaj¹c¹ form¹ dzia³alnoœci dydak-
tycznej okaza³y siê studia podyplomo-
we. Doœwiadczenia zdobyte podczas
wdra¿ania SZJ w KTMiOP oraz w in-
nych organizacjach pozwoli³y na przy-
gotowanie w 2001 r. w KTMiOP
programu studiów podyplomowych nt.
"Zintegrowane zarz¹dzanie jakoœci¹,
œrodowiskiem i bezpieczeñstwem",
który ³¹czy w sobie wyj¹tkowo dobrze
ocenian¹ przez studentów formu³ê za-
jêæ dydaktycznych oraz warsztato-
wych. Obecnie, to jest w 2007 r., jest
realizowana szósta edycja tych stu-
diów. S¹ one na bie¿¹co doskonalone.

W KTMiOP uruchomiono tak¿e
studia podyplomowe nt. "Zapewnienie
jakoœci w produkcji lotniczej" oraz stu-
dium kwalifikacyjne dla nauczycieli nt.
"Technika z elementami informatyki"
(we wspó³pracy z Niepublicznym
Oœrodkiem Kszta³cenia Nauczycieli
WENA w Gorlicach), a tak¿e studia po-
dyplomowe nt. "Zarz¹dzanie logistycz-
ne". Wszystkie studia podyplomowe
realizowane s¹ w formule 2-semestral-
nej. W przysz³oœci planuje siê równie¿
studia 3-semestralne.

Oprócz studiów podyplomowych
KTMiOP proponuje kursy i szkolenia.
Opieraj¹c siê na doœwiadczeniach w³as-
nych i przy wspó³pracy z zewnêtrznymi
ekspertami, opracowano w KTMiOP
szczegó³owe programy czterech spe-
cjalistycznych kursów:
� Asystent Systemu Zarz¹dzania Ja-

koœci¹ PCBC,
� Asystent Systemu Zarz¹dzania Œro-

dowiskowego PCBC,
� Dzia³ania innowacyjne wspoma-

gaj¹ce konkurencyjnoœæ,
� Wybrane aspekty techniczno-orga-

nizacyjne zapewnienia jakoœci pro-
dukcji.
Pracownicy Katedry, wspomagani

przez ekspertów i trenerów z innych
jednostek uczelni, s¹ przygotowani do
prowadzenia kursów b¹dŸ szkoleñ dla
pracowników zainteresowanych przed-
siêbiorstw i instytucji, w obiektach zle-
ceniodawcy lub obiektach Politechniki
Rzeszowskiej. Szczegó³y organizacyj-
ne kursów ustalane s¹ w trybie indywi-
dualnym ze zleceniodawc¹, a ich zakres
merytoryczny mo¿e zawsze zostaæ do-
stosowany do szczególnych wymagañ
zainteresowanych.

Proponowane przez KTMiOP szko-
lenia to przyk³adowo:

w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcjiw Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

Liczba s³uchaczy na studiach podyplomowych prowadzonych w KTMiOP.

DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNADZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA
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� Projektowanie i wdra¿anie Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹ zgodnego
z norm¹ ISO 9001 (14001 oraz
EMAS II, PN-N 18001),

� Programowanie, planowanie i prze-
prowadzanie auditów wewnêtrz-
nych w systemach jakoœci œrodowi-
ska i bezpieczeñstwa,

� Zarz¹dzanie innowacjami i techno-
logi¹,

� Zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacji,
� Organizacja przygotowania nowej

produkcji,
� Sterowanie zapasami w przedsiê-

biorstwie,

� Zintegrowane systemy zarz¹dzania
produkcj¹ MRP/ERP,

� System zarz¹dzania produkcj¹
"Dok³adnie na czas - JIT",

� Zarz¹dzanie us³ugami.
W celu wspierania zajêæ dydaktycz-

nych w KTMiOP opracowywane s¹
skrypty i materia³y pomocnicze do
przedmiotów prowadzonych w Kate-
drze. Ostatnio ukaza³y siê zaprezento-
wane obok publikacje ksi¹¿kowe.

Katedra Technologii Maszyn i Or-
ganizacji Produkcji, realizuj¹c procesy
dydaktyczne, przyk³ada du¿¹ wagê do
jakoœci tych procesów, niezale¿nie od
tego czy prowadzone s¹ one na studiach
stacjonarnych, niestacjonarnych, pody-
plomowych, czy szkoleniach lub kur-
sach. Opracowany, wdro¿ony i od kilku
lat utrzymywany System Zarz¹dzania
Jakoœci¹ zgodny z ISO 9001 pomaga
pracownikom KTMiOP w osi¹ganiu
tego celu, a liczne grupy studentów
bior¹cych udzia³ w poszczególnych
formach kszta³cenia s¹ dowodem, ¿e
dzia³ania pracowników KTMiOP nie
trafiaj¹ w pró¿niê, lecz na podatny
grunt realnych zapotrzebowañ otocze-
nia.

Andrzej Pacana
Wybrane publikacje ksi¹¿kowe pracowników KTMiOP.

0 Pani Profesor, zajmuje siê Pani
nauk¹ o flawonoidach. Co to takie-
go?

Flawonoidy s¹ to naturalne zwi¹zki
chemiczne, o okreœlonym sk³adzie i bu-
dowie, szeroko rozpowszechnione
w œwiecie roœlin. Wspóln¹ cech¹ flawo-
noidów jest 15-atomowy szkielet wê-
glowy z³o¿ony z dwóch pierœcieni
benzenu, po³¹czonych ³añcuchem pro-
panowym tworz¹cym uk³ad heterocy-
kliczny z atomem tlenu. Zwi¹zki
zaliczane do tej grupy ró¿ni¹ siê przede

wszystkim stopniem uwodornienia
centralnego pierœcienia heterocyklicz-
nego, liczb¹ i miejscem podstawienia
grup hydroksylowych, metoksylowych
czy glikozydowych. Wszystkie te czyn-
niki maj¹ wp³yw na ich w³aœciwoœci
chemiczne i biologiczne.

Pionierem badañ tej grupy zwi¹z-
ków by³ polski chemik - Stanis³aw
Kostanecki, który w latach 1898-1910
dokona³ syntezy podstawowych
zwi¹zków: flawonu, flawonolu i flawa-
nonu.

0 Gdzie wystêpuj¹ flawonoidy i ja-
kie maj¹ w³aœciwoœci?

Flawonoidy wystêpuj¹ w roœlinach:
liœciach, kwiatach, owocach, ³odygach
i nasionach. Znanych jest ponad 4000
naturalnych zwi¹zków zaliczanych do
flawonoidów i kilkaset otrzymanych
syntetycznie. Hydroksylowe pochodne
flawonu (flawonole) s¹ ¿ó³tymi barwni-
kami roœlinnymi. W XIX wieku wy-
ci¹gi z roœlin stosowano do barwienia
tkanin. Piêkne i trwa³e barwy zapasek
³owickich i opolskich by³y wynikiem

Co powinniœmy wiedzieæ
o flawonoidach

Co powinniœmy wiedzieæ
o flawonoidach

Rozmowa z pani¹ dr hab. Mari¹ Kopacz, prof. PRz
z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
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ich farbowania za pomoc¹ wyci¹gów
roœlinnych zawieraj¹cych flawonoidy.

Obecnoœæ grup hydroksylowych
sprawia, ¿e s¹ one silnymi antyoksy-
dantami. Zwi¹zki te ³atwo wi¹¿¹ jony
metali ciê¿kich, a wiêc maj¹ w³aœciwo-
œci detoksykacyjne. Wykazuj¹ równie¿
silne dzia³anie przeciwbakteryjne.

0 Jakie jest ich wykorzystanie w do-
bie nowoczesnej techniki?

Obecnie flawonoidy nie maj¹ zasto-
sowania w technice, niektóre z nich sto-
suje siê w analizie chemicznej jako
odczynniki analityczne do oznaczeñ
metali, np. kwercetynê i morynê. Jed-
nak wydaje siê, ¿e luminescencyjne
w³aœciwoœci niektórych zwi¹zków fla-
wonoidów z metalami (chelaty) mog¹
zostaæ wykorzystane w technice lasero-
wej.

0 Czy maj¹ zastosowanie w lecznic-
twie?

W³aœciwoœci lecznicze znane s¹ od
dawna. Pocz¹tkowo przedmiotem zain-
teresowania by³y g³ównie zio³a leczni-
cze. Dopiero w latach trzydziestych
XX w. prace Szent Gyorgy’ego spowo-
dowa³y du¿e zainteresowanie wystêpo-
waniem flawonoidów w owocach i in-
nych produktach spo¿ywczych. Stwier-
dzono wielokierunkowe oddzia³ywanie
flawonoidów na procesy zachodz¹ce
w ustroju cz³owieka. Obecnie flawono-
idy znalaz³y zastosowanie w lecznic-
twie. Preparaty lecznicze zawieraj¹ce
flawonoidy wykorzystuj¹ g³ównie
dzia³anie wzmagaj¹ce wydolnoœæ ser-
ca, wp³yw na kr¹¿enie i modyfikowanie
ciœnienia têtniczego. Do niew¹tpliwych
aktywnoœci flawonoidów nale¿y
dzia³anie ¿ó³ciotwórcze i ¿ó³ciopêdne.
Flawonoidy wykazuj¹ aktywnoœæ
ochronn¹ w stosunku do dzia³añ ubocz-
nych antybiotyków, w stosunku do za-
truæ metalami. Wywieraj¹ one równie¿
dzia³anie ochronne przed promienio-
waniem UV i rentgenowskim. Dzia³aj¹
antybakteryjnie i antywirusowo. Zain-
teresowanie aktywnoœci¹ antyoksyda-
cyjn¹ flawonoidów znacznie wzros³o
w latach osiemdziesi¹tych XX w., co
by³o zwi¹zane z poszukiwaniem natu-
ralnych antyoksydantów chroni¹cych
organizm przed szkodliwym dzia-
³aniem wolnych rodników i innych

aktywnych form tlenu. Do naturalnych
antyoksydantów zalicza siê m.in. poli-
fenole, których g³ównym reprezentan-
tem w ¿ywnoœci s¹ flawonoidy. Do
znanych antyoksydantów zalicza siê
witaminê E i witaminê C (kwas askor-
binowy). Takie flawonoidy, jak kwer-
cetyna, katechina wykazuj¹ 10 razy
wy¿sz¹ aktywnoœæ antyoksydacyjn¹
ni¿ kwas askorbinowy. To w³aœnie
aktywnoœæ antyoksydacyjna flawonoi-
dów w ostatnich latach jest przedmio-
tem zainteresowania wielu oœrodków
badawczych. Przyczyn¹ jest fakt, ¿e
zwi¹zki te s¹ obecne w naszym po¿y-
wieniu, a tak¿e w napojach, takich jak
czerwone wino, piwo i herbata.

0 A jakie maj¹ zastosowanie w die-
cie i profilaktyce leczniczej?

G³ównym Ÿród³em flawonoidów
w naszej diecie s¹ owoce i ich pó³pro-
dukty oraz nasiona roœlin str¹czko-
wych, ale na szczególn¹ uwagê za-
s³uguj¹ herbata i czerwone wino. Zielo-
na herbata charakteryzuje siê o 40%
wiêksz¹ efektywnoœci¹ antyoksyda-
cyjn¹ ni¿ czarna, poniewa¿ zawiera
g³ównie katechiny (poliflawony). Ba-
dania sk³adu i w³aœciwoœci prozdrowot-
nych winogron i wina datuj¹ siê od lat
siedemdziesi¹tych XX w., czyli od
og³oszenia w czasopiœmie "The Lan-
cet" wyników badañ statystycznych

nad umieralnoœci¹ na choroby wieñ-
cowe w ró¿nych regionach Europy.
Materia³y te sugerowa³y, ¿e we Francji,
mimo du¿ego spo¿ycia t³uszczów,
wskaŸnik umieralnoœci na choroby
wieñcowe jest najni¿szy, a fakty te ko-
jarzono z du¿ym spo¿yciem wina
w tym kraju.

0 Badania prowadzone w Katedrze
Chemii Nieorganicznej i Analitycz-
nej...

Bardzo wa¿n¹ w³aœciwoœci¹ flawo-
noidów jest tworzenie po³¹czeñ kom-
pleksowych z metalami, nad tym pro-
blemem skupiaj¹ siê badacze z wymie-
nionej Katedry. Prowadzimy syntezê
i badania pochodnych sulfonowych
niektórych flawonoidów (kwercetyny,
moryny, chryzyny), dobrze rozpusz-
czalnych w wodzie w przeciwieñstwie
do samych flawonoidów, które s¹
w niej praktycznie nierozpuszczalne.
Wprowadzenie grupy sulfonowej do
flawonoidu nie zmienia w zasadniczy
sposób aktywnoœci biologicznej, ale
powoduje du¿y wzrost ich rozpuszczal-
noœci w wodzie, co sprawia, ¿e zwi¹zek
jest lepiej przyswajalny przez orga-
nizm. Od wielu lat opracowujemy syn-
tezy nowych zwi¹zków, które mog¹
mieæ du¿e zastosowanie praktyczne -
jako odtrutki na metale ciê¿kie, noœniki
mikroelementów do organizmów ¿y-

Nauk¹ o flawonoidach zajmuje siê prof. PRz M. Kopacz.
Fot. M. Misiakiewicz
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wych, substancje przeciwbakteryjne
i przeciwdrobnoustrojowe. Prowadzi-
my te¿ badania nad ich w³aœciwoœciami
antyoksydacyjnymi. Okazuje siê, ¿e
w wielu przypadkach zwi¹zki te maj¹
znacznie wiêksz¹ aktywnoœæ antyoksy-
dacyjn¹ ni¿ ich substancje macierzyste.

0 O ile pamiêtam, by³a ju¿ Pani
Profesor organizatorem konferen-
cji poœwiêconej poruszanej proble-
matyce. Kiedy odbêdzie siê nastêp-
na?

Katedra Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej organizuje co 2 lata kon-

ferencje "Flawonoidy i ich zastoswa-
nie". VII Konferencja odbêdzie siê
w maju 2008 r.

0 Dziêkujê za rozmowê.

Marta Olejnik

AKADEMICKI PREINKUBATOR

Od marca 2007 r. podwoje dla
przedsiêbiorczych otworzy³ na
terenie naszej uczelni Preinkuba-
tor Akademicki Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicz-
nego. Budowa Preinkubatora
rozpoczê³a siê w maju ubieg³ego
roku i zosta³a sfinansowana ze
œrodków Unii Europejskiej.

Celem powo³ania Preinkubatora -
wa¿nego elementu Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego,
by³o:

�stworzenie warunków do prowa-
dzenia dzia³alnoœci biznesowej;

dziêki jego powstaniu przedsiê-
biorcy zostan¹ otoczeni opiek¹
ekspertów od zarz¹dzania, marke-
tingu, finansów itp.,

�zintensyfikowanie wspó³pracy
miêdzy nauk¹ i przemys³em,

�wsparcie badañ prowadzonych
w istniej¹cych uczelniach i insty-
tutach,

�budowa elastycznych powi¹zañ
nauki z praktyk¹ gospodarcz¹, ini-
cjowanie kontaktów i transferu
technologii,

�prze³amywanie barier wspó³pracy
œrodowiska naukowego z przed-
siêbiorcami,

�koncentracja instrumentów
wsparcia przedsiêbiorczoœci tech-
nologicznej oraz rozwoju ma³ych
i œrednich innowacyjnych przed-
siêbiorstw poprzez programy po-

mocy finansowej, technicznej
i doradczej,

�koncentracja wyspecjalizowa-
nych w dzia³aniach innowacyj-
nych zasobów ludzkich i finanso-
wych.

Misj¹ Preinkubatora jest stymulo-
wanie wielofunkcyjnego rozwoju wo-
jewództwa podkarpackiego, opartego
na dzia³aniach innowacyjnych i transfe-
rze technologii, przez wykorzystanie
regionalnego potencja³u naukowo-ba-
dawczego, gospodarczego i infrastruk-
turalnego. S¹siedztwo naszej uczelni
daje szansê na wykorzystanie myœli na-
ukowo-technicznej i skupienie w jed-
nym miejscu laboratoriów rozwi¹zu-
j¹cych problemy firm, a nastêpnie na
wypracowywanie nowych rozwi¹zañ,
doprowadzenie prototypów do stanu fi-
nalnego i tworzenie na ich podstawie
nowych firm. Dziêki akademickim in-
kubatorom przedsiêbiorczoœci po-
wsta³o w Polsce wiele nowych firm. To
przedsiêwziêcie niew¹tpliwie przyczy-
ni siê do zaktywizowania œrodowiska
akademickiego na rzecz innowacyjno-
œci i transferu wiedzy do gospodarki re-
gionu.

Tak wiêc zarówno studenci, absol-
wenci, jak i m³odzi naukowcy mog¹
zak³adaæ firmy, które znajd¹ tu swoj¹
siedzibê. Dotyczy to g³ównie firm wy-
korzystuj¹cych innowacje i nowe tech-
nologie. Nowo powsta³e firmy mog¹
rozwijaæ tu swoj¹ dzia³alnoœæ przez
dwa lata, po tym okresie ich miejsce
zajm¹ kolejni przedsiêbiorcy. Jednostki
ulokowane w Preinkubatorze bêd¹
mia³y mo¿liwoœæ przejœcia do innego
obiektu - Inkubatora PPNT, kolejnej
jednostki w obrêbie Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego.

Preinkubator Akademicki.
Fot. M. Misiakiewicz

ju¿ dzia³a
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21 czerwca 2007 r. (czwartek)

godz. 12.00-18.00

Zapraszamy do

PREINKUBATORA AKADEMICKIEGO PODKARPACKIEGO

PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Rzeszów, ul. Poznañska 2c

(obok budynku Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

Politechniki Rzeszowskiej)

Organizator

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

w ramach projektu "Preinkubator Akademicki Podkarpackiego

Parku Naukowo-Technologicznego platform¹ tworzenia

i rozwoju wspó³pracy w zakresie innowacji"

Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu Pañstwa

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Od marca do sierpnia 2007 r. Rze-
szowska Agencja Rozwoju Regional-
nego S.A. przeprowadzi cykl szkoleñ
i warsztatów pozwalaj¹cych na zdoby-
cie wiedzy i praktycznych umiejêtnoœci
potrzebnych do rozpoczêcia dzia³alno-
œci gospodarczej. Oferta Preinkubatora
Akademickiego PPNT skierowana jest

g³ównie do studentów, absolwentów
oraz m³odych pracowników nauko-
wych podkarpackich uczelni.

Warsztaty i szkolenia s¹ bezp³atne,
w ca³oœci finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego i ze œrodków
bud¿etu pañstwa.

Warunki uczestnictwa: w szkole-
niach mog¹ wzi¹æ udzia³ studenci, ab-
solwenci (rok ukoñczenia studiów
2002-2007) oraz doktoranci podkar-
packich uczelni wy¿szych, którzy pla-
nuj¹ rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej.

Marta Olejnik
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17 maja 2007 r. w sali Senatu naszej
uczelni odby³y siê Dni Otwarte firmy
Tektronix, zorganizowane przez pra-
cowników Zak³adu Systemów Elektro-
nicznych i Telekomunikacyjnych oraz
firmê Tespol z Wroc³awia. Zorganizo-
wanie tego typu spotkania jest wyni-
kiem wieloletniej, owocnej wspó³pracy
pomiêdzy firm¹ Tespol i wymienionym
Zak³adem. Firma Tespol jest przedsta-
wicielem handlowym czo³owych,
œwiatowych producentów aparatury
kontrolno-pomiarowej, takich jak:
ADVANTEST, TEKTRONIX, PEN-
DULUM, ROHDE & SCHWARZ,
z którymi zwi¹zana jest wieloletnimi
umowami serwisowymi i dystrybutor-
skimi. Od wrzeœnia 2003 r. jest wy-
³¹cznym dystrybutorem aparatury kon-
trolno-pomiarowej firmy TEKTRO-
NIX na terenie Polski.

Firma Tespol, jako przedstawiciel
handlowy firmy Tektronix, nale¿y do
grona przedstawicieli handlowych
czynnie wspieraj¹cych placówki dy-
daktyczne, przez organizowanie akcji
nieodp³atnego przekazywania w pe³ni
sprawnego sprzêtu kontrolno-pomiaro-
wego na cele edukacyjne. W ramach
tego wsparcia Zak³ad Systemów Elek-
tronicznych i Telekomunikacyjnych
otrzyma³ telekomunikacyjne analizato-
ry protoko³ów K1103 firmy Siemens
w 2002 r. i K1205 firmy Tektronix
w 2006 r. Analizatory te s¹ wykorzysty-
wane w nowym Laboratorium Syste-
mów Telekomunikacyjnych do pro-
wadzenia zajêæ dydaktycznych z tele-
komunikacji i systemów telekomunika-
cyjnych. Dziêki takim akcjom studenci
w trakcie procesu dydaktycznego uzy-
skuj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z apa-
ratur¹ kontrolno-pomiarow¹ wyko-
rzystywan¹ przez szereg operatorów
i dostawców us³ug telekomunikacyj-
nych.

Celem zorganizowania Dni Otwar-
tych by³o przybli¿enie zainteresowa-
nym osobom, a w szczególnoœci
pracownikom i studentom naszej uczel-
ni oraz przedstawicielom podkarpac-
kich firm z bran¿y elektronicznej,
nowej gamy produktów firmy Tektro-
nix. Firma Tektronix to czo³owy produ-
cent profesjonalnej aparatury kon-
trolno-pomiarowej, znanej i docenianej
w ka¿dym zak¹tku œwiata, a w szcze-
gólnoœci wysokiej klasy, profesjonal-

nych oscyloskopów, generatorów sy-
gna³owych, analizatorów widma oraz
analizatorów protoko³ów telekomuni-
kacyjnych.

W trakcie spotkania odwiedzaj¹cy
mieli okazjê zapoznaæ siê z mo¿liwo-
œciami pomiarowymi najnowszego os-
cyloskopu firmy Tektronix z rodziny
MSO 4000 i praktycznie go przetesto-
waæ. W czasie zorganizowanego semi-
narium dyrektor handlowy firmy
Tespol pan £ukasz Kraiñski zaprezen-
towa³ mo¿liwoœci pomiarowe jedynych
w swoim rodzaju analizatorów widma
czasu rzeczywistego z rodziny
RSA6100 i RSA3000 oraz najnowszej
gamy oscyloskopów z rodziny
MSO4000, ³¹cz¹cych funkcjê oraz mo-
¿liwoœci klasycznego oscyloskopu cy-
frowego i analizatora stanów lo-
gicznych. O oscyloskop ten wzbogaci
siê w najbli¿szym czasie Zak³ad Syste-
mów Elektronicznych i Telekomunika-
cyjnych. Zostanie on zakupiony
w ramach dotacji przyznanej Zak³ado-
wi na realizacjê zadania badawczego.

Poniewa¿ zorganizowanie Dni
Otwartych firmy Tektronix nie by³oby
mo¿liwe bez ¿yczliwoœci w³adz uczel-
ni, korzystaj¹c z okazji, w imieniu Ze-
spo³u Zak³adu Systemów Elektro-
nicznych i Telekomunikacyjnych oraz
pracowników firmy Tespol dziêkujê
serdecznie za udostêpnienie sali Senatu
i wsparcie techniczne w zorganizowa-
niu tego spotkania.

Wies³aw Sabat

Dni Otwarte firmy Tektronix
w Politechnice

Dni Otwarte firmy Tektronix
w Politechnice

Polska Agencja Rozwoju Przedsiê-
biorczoœci (PARP) uruchomi³a w Por-
talu Innowacji (www.pi.gov.pl) dzia³
poœwiêcony przedsiêbiorczoœci akade-
mickiej, zawieraj¹cy interaktywn¹
Bazê Inicjatyw Akademickich (BIA).
Ide¹ powstania BIA jest wype³nienie

luki dotycz¹cej pozyskiwania infor-
macji na temat mo¿liwoœci, jakie ofero-
wane s¹ studentom, absolwentom, dok-
torantom i pracownikom naukowym
w ramach inicjatyw podejmowanych
przez poszczególne uczelnie oraz ró¿-
norodne instytucje i organizacje. Za-

k³ada siê, ¿e docelowo baza bêdzie
zawiera³a oferty sta¿y, praktyk, inkuba-
torów przedsiêbiorczoœci, propozycje
banków pomys³ów na biznes, zaprosze-
nia do wziêcia udzia³u w konkursach na
biznesplan, informacje o mo¿liwoœ-
ciach pozyskania wsparcia finansowe-

Baza Inicjatyw Akademickich w Portalu Innowacji
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go dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz o innych inicjaty-
wach s³u¿¹cych kreowaniu postaw
przedsiêbiorczych i wspieraniu rozwo-
ju przedsiêbiorczoœci akademickiej
(szczególnie powstawania tzw. firm
odpryskowych - tworzonych przez na-
ukowców).

Baza jest otwarta dla wszystkich or-
ganizatorów ww. inicjatyw. Pos³uguj¹c
siê przyznanymi przez PARP has³ami
dostêpu, mog¹ oni samodzielnie wpro-
wadzaæ i aktualizowaæ informacje o so-
bie i swoich dzia³aniach. Dotychczas
o rejestracjê w BIA wyst¹pi³o blisko
100 instytucji wspieraj¹cych rozwój
przedsiêbiorczoœci akademickiej.
Wœród nich dominuj¹ szko³y wy¿sze
i centra transferu technologii.

PARP zaprasza do wspó³tworzenia
bazy. Aby zarejestrowaæ siê w BIA,
wystarczy wype³niæ i przes³aæ na adres
PARP (ul. Pañska 81/83, 00-834 War-
szawa) formularz zg³oszenia admini-
stratora, dostêpny w Portalu Innowacji,
w dziale Przedsiêbiorczoœæ akademicka
> Baza Inicjatyw Akademickich. Jed-
noczeœnie PARP zaprasza do korzysta-
nia z zasobów BIA. Dziêki niej mo¿na
siê dowiedzieæ, co i w jaki sposób robi¹
inni, mo¿na zainicjowaæ wspó³pracê
czy wymieniæ siê doœwiadczeniami.
W najbli¿szym czasie planowane jest
tak¿e uruchomienie forum dyskusyjne-

go organizatorów inicjatyw, które bê-
dzie dostêpne dla zarejestrowanych
w BIA instytucji. Uczestnicy forum
bêd¹ subskrybentami newslettera
PARP na temat przedsiêbiorczoœci aka-
demickiej.

PARP zachêca tak¿e do wspó³reda-
gowania dzia³u poœwieconego przed-
siêbiorczoœci akademickiej - prze-
kazywania sugestii co do tematów, ja-
kie powinny byæ w nim poruszane, udo-
stêpniania materia³ów, które mog³yby
byæ publikowane na stronie, czy wresz-
cie pomocy w dostosowaniu sposobu
prezentacji materia³ów do potrzeb u¿yt-
kowników Portalu. Organizatorom
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych wsparciu
przedsiêbiorczoœci akademickiej
PARP udziela patronatu medialnego
Portalu Innowacji.

Baza Inicjatyw Akademickich przy-
gotowywana jest jednak nie tylko dla
organizatorów inicjatyw, ale przede
wszystkim dla œrodowiska akademic-
kiego jako baza mo¿liwoœci rozwoju
postaw i umiejêtnoœci przedsiêbior-

czych. Zarówno studenci, absolwenci,
doktoranci, jak i pracownicy naukowi
znajd¹ w niej oferty ró¿norodnych pro-
jektów, które pozwol¹ im zdobyæ lub
poszerzyæ teoretyczn¹ i praktyczn¹
wiedzê o prowadzeniu w³asnej firmy
oraz przenoszeniu wyników w³asnych
prac badawczych do biznesu. PARP ma
nadziejê, ¿e dziêki szeroko zakrojonej
wspó³pracy dzia³ poœwiêcony przedsiê-
biorczoœci akademickiej oraz BIA stan¹
siê narzêdziem u¿ytecznym dla ca³ego
œrodowiska akademickiego.

Joanna Wadecka
Zespó³ Innowacji i Technologii

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci

W ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 7 maja br. odby³a siê konferencja prasowa
"Nowe oblicze bibliotek", promuj¹ca czytelnictwo w kraju, inauguruj¹ca TYDZIEÑ BIBLIOTEK 2007.
Konferencja zorganizowana zosta³a przez Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Warszawie, we wspó³pracy z Instytutem Ksi¹¿ki w Krakowie oraz z Konferencj¹ Dyrektorów Bib-
liotek Szkó³ Wy¿szych. To IV edycja tego przedsiêwziêcia, zorganizowana w tym roku pod has³em
"Biblioteka mojego wieku". Patronat honorowy nad imprez¹ obj¹³ Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego - Kazimierz Micha³ Ujazdowski.

Tegoroczne has³o TYGODNIA stworzy³o okazjê popularyzacji idei bibliotek cyfrowych, mo¿liwo-
œci przeszukiwania i udostêpniania zbiorów z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Szcze-
góln¹ uwagê zwrócono na dzia³ania, które w sposób praktyczny uœwiadamiaj¹ odbiorcom
nowoczesny warsztat bibliotekarza oraz nowe mo¿liwoœci korzystania ze zbiorów i Ÿróde³ informa-
cji. Wœród zaproszonych na konferencjê goœci znaleŸli siê redaktorzy czasopism uczelnianych.

Od Redakcji:

TYDZIEÑ BIBLIOTEK 2007TYDZIEÑ BIBLIOTEK 2007
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Biblioteki akademickie dzia³aj¹ na
rzecz dosyæ jasno zdefiniowanej grupy
u¿ytkowników - naukowców i studen-
tów, przede wszystkim w³asnej uczelni,
ale tak¿e œrodowiska lokalnego czy
wrêcz ca³ego regionu. Dobór mate-
ria³ów do zbiorów jest zatem pod-
porz¹dkowany potrzebom tych¿e
u¿ytkowników. Zbiory bibliotek uni-
wersyteckich stanowi¹ bardzo szerokie
spektrum tematyczne, natomiast zbiory
bibliotek specjalnych s¹ ukierunkowa-
ne na zagadnienia z nauk technicznych,
medycznych, rolniczych i in.

U¿ytkownicy zawsze stawiali bib-
liotekom akademickim wysokie wyma-
gania. Konieczne by³o wprowadzanie
nowoczesnych rozwi¹zañ i technologii,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi na œwiecie
tendencjami.

Siêgaj¹c do nie tak odleg³ej historii,
przypomnijmy, ¿e pocz¹tek lat dzie-
wiêædziesi¹tych to okres stopniowego,
ale ju¿ coraz bardziej powszechnego,
wprowadzania do bibliotek komputery-
zacji. W tym okresie na potrzeby proce-
sów dydaktycznych oraz prowadzo-
nych w uczelniach badañ naukowych
biblioteki zaczynaj¹ tworzyæ ró¿nego
typu komputerowe bazy danych, podej-
muj¹ siê te¿ implementacji zintegrowa-
nych systemów bibliotecznych do
obs³ugi procesów bibliotecznych. Za-
czynaj¹ tak¿e organizowaæ dostêp do
elektronicznych, komercyjnych Ÿróde³
wiedzy - baz danych, œwiatowych ser-
wisów informacji naukowej, czasopism
elektronicznych. Z ca³¹ pewnoœci¹ bib-
lioteki akademickie s¹ prekursorami
komputeryzacji wœród bibliotek, ale te¿
w swoich uczelniach.

To one, na bazie zdobytych do-
œwiadczeñ i wiedzy, zainicjowa³y
utworzenie w Polsce Narodowego Ka-
talogu Centralnego NUKAT, który

obecnie rozbudowywany jest przez 60
bibliotek, poœród których 47 stanowi¹
biblioteki akademickie.

Proces komputeryzacji mia³ swój
wp³yw na zmianê profilu zatrudnienia -
obok bibliotekarzy (w zdecydowanej
wiêkszoœci z wy¿szym wykszta³ce-
niem) w omawianym okresie w biblio-
tekach zaczynaj¹ byæ zatrudniani
informatycy.

W ostatnich kilku latach obserwuje
siê nowe zjawisko, bêd¹ce kolejnym
etapem komputeryzacji, a mianowicie
tworzenie bibliotek cyfrowych. To
w³aœnie biblioteki akademickie podjê³y
siê tego zadania i zaczê³y eksperymen-
towaæ w tym zakresie. Efekty tych prac
s¹ ju¿ dzisiaj dostêpne w konkretnej po-
staci - funkcjonuj¹ przyk³adowo: Aka-
demicka Biblioteka Cyfrowa (Kra-
ków), Dolnoœl¹ska Biblioteka Cyfrowa
(Wroc³aw), Kujawsko-Pomorska Bib-
lioteka Cyfrowa (Toruñ), Wielkopol-
ska Biblioteka Cyfrowa. Pocz¹tkowo
prace skupia³y siê na tworzeniu doku-
mentów elektronicznych (digitalizacja)
lub - nieco póŸniej - pozyskiwaniu
przez biblioteki gotowych dokumen-
tów elektronicznych (born digital). Pra-
ce nad digitalizacj¹ rozpoczêto b¹dŸ od
starych, najcenniejszych zbiorów, b¹dŸ
od zbiorów wspó³czesnych, najpo-
trzebniejszych u¿ytkownikom. Biblio-
teki uniwersyteckie g³ówny nacisk po-
³o¿y³y na digitalizacjê dziedzictwa kul-
turowego, natomiast biblioteki specjal-
ne (np. techniczne, ekonomiczne) na
wydawnictwa wspó³czesne (podrêczni-
ki, czasopisma naukowe uczelni, roz-
prawy doktorskie). Praca nad ma-
teria³ami wspó³czesnymi jest o tyle
utrudniona, ¿e d³ugo trwaj¹ procedury
zwi¹zane z pozyskiwaniem zgody auto-
ra i wydawnictwa na udostêpnianie
materia³ów w sieciach rozleg³ych. Di-

gitalizacja cennych zbiorów wymaga
z kolei kosztownego specjalistycznego
sprzêtu. W obu przypadkach niezbêdna
jest g³êboka wiedza na temat digitaliza-
cji i sposobów udostêpniania zbiorów
w formie cyfrowej.

Zasadniczo k³adzie siê nacisk na
szybki dostêp do poszukiwanej infor-
macji. Z pomoc¹ przychodz¹ elektroni-
czne formy Ÿróde³ wiedzy - czasopism
i baz danych. Coraz mniej w bibliotecz-
nych magazynach gromadzi siê wy-
dawnictw drukowanych, na korzyœæ ich
wersji cyfrowych. Biblioteki rezygnuj¹
przede wszystkim z czasopism druko-
wanych, by daæ u¿ytkownikowi dostêp
z dowolnego miejsca na uczelni (a tak-
¿e z domu pracownika naukowego) do
czasopism elektronicznych, czego nie-
stety nie rozumiej¹ twórcy niektórych
ankiet rankingowych, uzale¿niaj¹c oce-
nê jakoœci i zasobnoœci biblioteki od
iloœci zbiorów tradycyjnych. Uczelnie
ponosz¹ ogromne koszty na zakup Ÿró-
de³ elektronicznych. Bardzo niekorzy-
stnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
wzrost ceny jest wysokoœæ naliczanego
podatku VAT. O ile od czasopism dru-
kowanych naliczany jest VAT w wyso-
koœci 7%, o tyle od czasopism w wersji
elektronicznej - 22% (mimo ¿e nadal
mamy do czynienia z tymi samymi
CZASOPISMAMI, tylko na innym no-
œniku!). 22% VAT-em ob³o¿one s¹ tak-
¿e KSI¥¯KI w wersji elektronicznej
oraz bazy danych. Od 2008 roku zacz-
nie obowi¹zywaæ 7% VAT od ksi¹¿ek
drukowanych. Nikt wczeœniej nie po-
myœla³, by nie podnosiæ wydatków na
naukê i zgodzi³ siê na takie a nie inne
zapisy w Traktacie akcesyjnym. Jak to
wp³ynie na dostêpnoœæ spo³eczeñstwa
do Ÿróde³ informacji naukowej, do lite-
ratury - nie tylko naukowej? Spadek
i tak niewysokiego czytelnictwa w Pol-

Zdaniem organizatorów, ³amy tych periodyków winny byæ czêœciej udostêpniane bibliotekom ma-
cierzystych uczelni. "Gazeta Politechniki" wyprzedzi³a akcjê SBP o wiele lat. Ju¿ bowiem w nr. 2(26)
z 1996 r. ukaza³ siê pierwszy artyku³ z cyklu "Przewodnik po Bibliotece G³ównej". Od tamtego czasu
GP opublikowa³a dziesi¹tki opracowanych przez bibliotekarzy informacji, przydatnych spo³eczno-
œci akademickiej Politechniki Rzeszowskiej.

Nowoczesne oblicze bibliotek akademickich
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sce mamy zapewniony. A mo¿na by³o
pójœæ za przyk³adem choæby Wielkiej
Brytanii, która w odniesieniu do ksi¹-
¿ek i czasopism stosuje zerow¹ stawkê
VAT.

W ostatnich latach zauwa¿a siê
sprzyjaj¹cy klimat dla budownictwa bi-
bliotecznego. Powsta³o wiele nowocze-
snych gmachów bibliotecznych,
w których rozwi¹zania architektonicz-
ne pozwalaj¹ w inny, lepszy sposób or-
ganizowaæ dostêp do zasobów, czy to
elektronicznych, czy drukowanych.
Charakterystyczna dla nowych biblio-
tek jest du¿a przestrzeñ, swobodny do-
stêp do wiêkszoœci zbiorów, mo¿liwoœæ
prowadzenia dysput - wspólnej nauki,
przygotowywania siê do zajêæ (w spe-
cjalnie do tego przeznaczonych miejs-
cach), a tak¿e mo¿liwoœæ relaksu przy
interesuj¹cej lekturze. Bibliotekarz to

obecnie nie babunia w kapciach i pas-
kudnych okularach (ten stereotyp mo-
¿emy od³o¿yæ do lamusa), lecz broker
informacji, osoba w ka¿dej chwili go-
towa i potrafi¹ca pomóc w dotarciu
do poszukiwanych wiadomoœci, do
w³aœciwego Ÿród³a.

Biblioteki akademickie zawsze sta-
ra³y siê czerpaæ z doœwiadczeñ innych,
a tak¿e dzieliæ siê zdobyt¹ wiedz¹. Ta-
kim forum wymiany informacji s¹ miê-
dzy innymi tematyczne listy dysku-
syjne, EBIB (Elektroniczny Biuletyn
Informacyjny Bibliotekarzy oraz Elek-
troniczna Biblioteka - platforma cyfro-
wa SBP), a tak¿e Konferencja Dyrekto-
rów Bibliotek Szkó³ Wy¿szych.
Powsta³a 10 lat temu Konferencja ma
na celu wspieranie, rozwijanie, udosko-
nalanie i promowanie bibliotek szkó³
wy¿szych dla dobra publicznego i ko-

rzyœci spo³ecznej, poprzez inicjowanie
i opiniowanie projektów aktów praw-
nych dotycz¹cych bibliotek szkó³ wy¿-
szych, inicjowanie konferencji, narad,
sympozjów, warsztatów dotycz¹cych
szeroko pojêtej problematyki zwi¹za-
nej z funkcjonowaniem bibliotek aka-
demickich, wnioskowanie i opinio-
wanie standardów dotycz¹cych ich or-
ganizacji i funkcjonowania, inicjowa-
nie doradztwa zawodowego i wymiany
doœwiadczeñ, opracowywanie za³o¿eñ
strategii rozwoju, a tak¿e wspó³dzia-
³anie z innymi bibliotekami, stowarzy-
szeniami i organizacjami zawodowymi
dzia³aj¹cymi na rzecz rozwoju biblio-
tek polskich.

Ewa Dobrzyñska-Lankosz
przewodnicz¹ca Rady Wykonawczej

Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Szkó³ Wy¿szych

Kalendarium 1951-2006

1951 – W grudniu wpisano do inwentarza biblioteki
pierwszy zakup - 227 woluminów ksi¹¿ek.

1952 – Korzystanie z biblioteki jest bardzo ograniczone
ze wzglêdu na ma³¹ liczbê ksi¹¿ek oraz bardzo trudne wa-
runki lokalowe1.

1954 – Ksiêgozbiór biblioteki zostaje przeniesiony do
budynku by³ego Domu M³odego Robotnika przy ulicy
M. Sk³odowskiej-Curie i powierzony pierwszej znanej
z nazwiska bibliotekarce pani Marii Piotrowskiej2.

1963 – W strukturach WSI biblioteka rozpoczyna
dzia³alnoœæ ze zbiorami (ksi¹¿ki, czasopisma i normy) licz¹-
cymi 4975 jednostek inwentarzowych oraz 3-osobow¹ kadr¹
(Anna Adamczyk, mgr Ewa Bieniasz, Les³aw Czaplicki).

1964 – Biblioteka zostaje przeniesiona do budynku
g³ównego przy ul. W. Pola, do pomieszczeñ o ³¹cznej po-
wierzchni 160 m2. Powstaje pierwsza czytelnia i czynna na
dwie zmiany wypo¿yczalnia.

1970 – Kolejna przeprowadzka biblioteki, tym razem do
biurowca przy ul. M. Sk³odowskiej-Curie. W tym oœmiokon-
dygnacyjnym budynku biblioteka zostaje rozmieszczona na
czterech piêtrach. Zostaj¹ zorganizowane czytelnie czaso-

pism oraz literatury spo³eczno-politycznej. Powstaje te¿ pra-
cownia zbiorów audiowizualnych i wypo¿yczalnia miêdzy-
biblioteczna.

1972 – Ksiêgozbiór chemiczny zostaje przeniesiony do
nowego budynku Instytutu Technologii Chemicznej. Pow-
staje pierwsza czytelnia wydzia³owa.

1973 – Biblioteka otrzymuje status Biblioteki G³ównej3.
Funkcjê dyrektora obejmuje dotychczasowy jej kierownik
mgr Ewa Bieniasz.

1974 – Kolejna zmiana nominalna. W efekcie prze-
kszta³cenia WSI na Politechnikê Rzeszowsk¹ biblioteka za-
czyna nosiæ nazwê Biblioteka G³ówna Politechniki Rze-
szowskiej.

1976 – Zbiory czytelni specjalistycznych zostaj¹
po³¹czone, tworz¹c Czytelniê Naukow¹.

1978 – W maju zostaje zorganizowana pierwsza w hi-
storii biblioteki wystawa British Council "Ksi¹¿ka do nauki
jêzyka angielskiego". W œlad za ni¹ w czerwcu, dziêki
uprzejmoœci Ambasady Francji, prezentowana jest francuska
literatura naukowa i techniczna.

55 lat Biblioteki G³ównej PRz

1 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Studium Przygotowawczego WSI w Rzeszowie w roku szkolnym 1952/1953, 24 lipca 1953 r.
2 Protokó³ z przekazania ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w bibliotece WSI, 17 marca 1954 r.
3 Dziennik Urzêdowy Ministerstwa z 1973 r. nr 13, poz. 133; zarz¹dzenie nr 73/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki z dnia

18 lipca 1973 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej.
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1984 – Powstaje Czytelnia Instytutu Lotnictwa, która
z czasem przejmuje funkcjê czytelni Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa. Dziêki zaanga¿owaniu pracowników nau-
kowych Instytutu przejêtych zostaje od osób prywatnych kil-
ka cennych kolekcji ksi¹¿ek i przedwojennych polskich cza-
sopism lotniczych.

1991 – Wieloletnia dyrektor biblioteki mgr Ewa Bie-
niasz rezygnuje z funkcji. JM Rektor prof. dr hab. in¿. Sta-
nis³aw Kuœ powierza obowi¹zki zwi¹zane z kierowaniem Bi-
blioteki G³ównej mgr El¿biecie Ka³u¿y. Skierowany do
MEN wniosek o œrodki na komputeryzacjê biblioteki zostaje
rozpatrzony pozytywnie, przynosz¹c dotacjê w kwocie
130 mln z³.

1992 – Biblioteka G³ówna przejmuje zbiory Biblioteki
Nauk Humanistycznych. Po ostrej selekcji stanowi¹ one
zal¹¿ek przysz³ej czytelni Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketin-
gu. Decyzj¹ JM Rektora prof. Stanis³awa Kusia zostaje utwo-
rzona Sekcja Literatury Emigracyjnej. Zgromadzone przez
ni¹ ksi¹¿ki i czasopisma wydane od wrzeœnia 1939 r. na ob-
czyŸnie s¹ darem Polonii brytyjskiej.

1993 – Biblioteka organizuje pierwsz¹ w swojej historii
ogólnopolsk¹ konferencjê naukow¹. Konferencja poœwiêco-
na jest problematyce opracowania rzeczowego w kompute-
rowych systemach bibliotecznych.

1994 – Po przesz³o rocznych zabiegach kierownictwa
biblioteki dzia³alnoœæ rozpoczyna czytelnia Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu. W ramach programu TEMPUS
rozpoczêta zostaje realizacja Jep+ 7853-94 Integration of Po-

lish and Western technical University
Libraries in automation of information
tasks.

1997 – Wypo¿yczalnia uruchamia
modu³ automatycznego wypo¿yczania
ksi¹¿ek. Wszystkie informacje generuje
system - nie potrzeba ju¿ wype³niaæ re-
wersów.

1998 – Zostaj¹ zamkniête tradycyj-
ne, kartkowe katalogi ksi¹¿ek. Informa-
cje o ksi¹¿kach zakupionych po 1 stycz-
nia 1998 r. mo¿na znaleŸæ wy³¹cznie
w katalogu komputerowym.

1999 – Biblioteka organizuje kon-
ferencjê naukow¹ pod patronatem Mi-
nistra Edukacji Narodowej Miros³awa
Handke, nt. "Problematyka czasopism
a funkcje biblioteki akademickiej w pro-
cesie naukowo-dydaktycznym".

2000 – Administrator komputero-
wego systemu bibliotecznego mgr
Wies³awa Bober wraz z zespo³em Wy-
po¿yczalni organizuje ogólnopolskie

One tworzy³y dzisiejsze zbiory. Od lewej w górnym rzêdzie: Magdalena
Brzozowska, Urszula Kluska, Teresa Surówka, Barbara Mazurkiewicz, † Rozalia
Mi¹sik, Wies³awa Bober, Jadwiga Cisek, † Anna Adamczyk. Od lewej w dolnym
rzêdzie: † Jadwiga Kusy, Anna Daszkiewicz, El¿bieta Ka³u¿a, Alicja Pikor,
Barbara Wo³czko.

Fot. w³asna
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spotkanie u¿ytkowników systemu komputerowego SOWA
z jego twórcami z poznañskiej firmy Sokrates-Software.

2001 – Biblioteka jest najlepiej zautomatyzowan¹ pla-
cówk¹ tego typu w regionie. W sali do dyspozycji u¿ytkow-
ników znajduje siê 20 stanowisk, gdzie dziêki uruchomieniu
OPAC (On line Public Access Catalogue) czytelnik mo¿e
pracowaæ na w³asnym koncie, rezerwowaæ ksi¹¿ki dostêpne
oraz zamawiaæ ksi¹¿ki obecnie wypo¿yczone. Odbywa siê
pierwsza z cyklu wystaw ksi¹¿ki importowanej, zorganizo-
wana wspólnie z warszawsk¹ firm¹ ksiêgarsk¹ IPS.

2002 – Modu³ zamawiania i rezerwacji OPAC jest dostê-
pny w Internecie. Jego wdro¿enie koñczy rozpoczêty
w 1993 r. proces komputeryzacji biblioteki. We wszystkich
czytelniach dostêpne s¹ naukowo-dydaktyczne stanowiska
internetowe dla studentów.

2003 – Biblioteka oraz Wydzia³ Budowy Maszyn i Lot-
nictwa w³¹czaj¹ siê w obchody 100-lecia lotnictwa silniko-
wego, organizuj¹c Sympozjum "Informacja lotnicza w setn¹
rocznicê lotów w Kitty Hawk".

2005 – Czytelnia Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska, funkcjonuj¹ca od 1972 r. wspólnie z Wy-
dzia³em Chemicznym, otrzymuje w³asny lokal w bud. P przy
ul. Poznañskiej 2.

2006 – W wyniku umowy podpisanej przez Politechnikê
Rzeszowsk¹ z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w bud.
P powstaje Punkt Informacji Normalizacyjnej.

El¿bieta Ka³u¿a

Kolejka do biblioteki.
Fot. w³asna Agnieszka Trawiñska

Pierwsza strona inwentarza.
Fot. w³asna
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

DYDAKTYKA CHEMIIDYDAKTYKA CHEMII

Konferencja

20 kwietnia (pi¹tek) 2007 r. w sali
wyk³adowej budynku P naszej uczelni
odby³a siê konferencja "DYDAKTY-
KA CHEMII" nauczycieli chemii szkó³
œrednich i gimnazjalnych. Organizato-
rzy konferencji, to: Wydzia³ Chemicz-
ny Poli techniki Rzeszowskiej ,
Rzeszowski Oddzia³ Polskiego Towa-
rzystwa Chemicznego oraz doradca
metodyczny z chemii.

Ta organizowana cyklicznie od
1997 r. konferencja (do 2001 r. w³¹cz-
nie jako Warsztaty Chemiczne), po-
œwiêcona jest aktualnym problemom
nauczania chemii w szko³ach gimna-

zjalnych, ponadgimnazjalnych i wy¿-
szych. Konferencja cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem nauczycieli, w tym
roku uczestniczy³o w niej ok. 100 osób.
Nauczycieli przywita³ dziekan Wy-
dzia³u Chemicznego prof. dr hab. in¿.
Henryk Galina, prodziekan ds. ogól-
nych dr hab. in¿. Dorota Antos, prof.
PRz oraz przewodnicz¹cy Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof.
PRz.

W trakcie konferencji wyg³oszone
zosta³y dwa wyk³ady. Jako pierwsza
wyst¹pi³a pani mgr Krystyna Traple

z OKE (Okrêgowa Komisja Egzamina-
cyjna) w Krakowie i wyg³osi³a wyk³ad
na temat "Ocenianie zewnêtrzne - zasa-
dy i kryteria oceny egzaminów gimna-
zjalnych i maturalnych." Z nastêpnym
wyk³adem, na temat "Metody chemii
kwantowej", wyst¹pi³ dr in¿. Tadeusz
Pietryga. Po przerwie zabra³ g³os dr Ja-
nusz Pusz, przekazuj¹c nauczycielom
informacje na temat wyników LIII
Olimpiady Chemicznej. W trakcie
trwania konferencji odby³y siê prezen-
tacje ksi¹¿ek wydawnictw szkolnych:
WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Peda-
gogiczne), Nowa Era, Pazdro.

Dorota Antos

Konferencja

Instytut Lotnictwa Politechniki Wi-
leñskiej (Antanas Gustaitis Aviation In-

stitute of Vilnius Gediminas Technical
University) zorganizowa³ w kwietniu

2007 r. jednoczeœnie dwie konferencje
"Aviation-2007" oraz "Aviation Tech-
nologies". Ta druga przeznaczona by³a
dla m³odych pracowników nauki, któ-
rzy prezentowali swoje osi¹gniêcia
oceniane przez miêdzynarodowe Jury.
Mimo silnej miêdzynarodowej konku-
rencji za najlepszy referat uznane zo-
sta³o wyst¹pienie mgr. in¿. S³awomira
Wójcika, uczestnika I roku studiów
doktoranckich na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa. Wyró¿niony refe-
rat dotyczy³ zastosowania logiki roz-
mytej w lotniczych systemach po-
k³adowych. Równie¿ wyst¹pienie pana
Piotra Grzybowskiego, studenta V roku
specjalnoœci awionika uzyska³o wy-
sok¹ punktacjê Jury, a jego autor otrzy-
ma³ stosowny certyfikat.

Mgr in¿. Fatina L. Basmadji, uczest-
niczka II roku studiów doktoranckich

Sukces doktoranta
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

Sukces doktoranta
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

G³ówny budynek Instytutu Lotnictwa Politechniki Wileñskiej.
Fot. w³asna
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przedstawi³a w czasie konferencji
"Aviation-2007" referat Rough pilot's
decision support algorithm (wspó³au-
tor prof. J. Gruszecki) bardzo dobrze
przyjêty przez s³uchaczy. Warto jesz-
cze dodaæ, ¿e jedyny referat plenarny
pt. Handling qualities of the general
aviation analysis on the flight simula-
tion experiment wyg³osi³ dr in¿. To-
masz Rogalski, pracownik Katedry
Awioniki i Sterowania (wspó³autor -
A. Tomczyk), a prof. J. Gruszecki
i A. Tomczyk poproszeni zostali przez
organizatorów o prowadzenie obrad
w sekcjach tematycznych.

Wyjazd zorganizowany przez Kate-
drê Awioniki i Sterowania PRz pozwo-
li³ m³odym pracownikom nauki uzys-
kaæ pierwsze miêdzynarodowe do-
œwiadczenia, a tak¿e nawi¹zaæ nowe

Mgr in¿. S³awomir Wójcik otrzymuje dyplom za najlepszy
referat konferencji "Aviation Technologies". Dylom wrêcza
prof. J. Stankunas, przewodnicz¹cy miêdzynarodowego
Jury.

Referat wyg³asza mgr in¿. Fatina Liliana Basmadji (z le-
wej).

Fot. w³asna

Obrady w sekcji "Air Transport".
Fot. w³asna
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kontakty z pracownikami naukowymi
lotniczych politechnik z Litwy, £otwy
i Ukrainy. Ciekaw¹ propozycjê przed-
stawi³ prof. Jonas Stankunas, dyrektor
wileñskiego Instytutu Lotnictwa. Jest

ni¹ zaproszenie rzeszowskich studen-
tów-lotników do udzia³u w miêdzyna-
rodowych zawodach sportowych uczel-
ni lotniczych, których organizatorem
(jest to ju¿ impreza z tradycjami!) jest

Politechnika Wileñska. Mo¿e rze-
szowscy studenci skorzystaj¹ z zapro-
szenia?

Andrzej Tomczyk

Odnawialne i niewyczerpywalne
Ÿród³a energetyczne stanowi¹ bardzo
istotny element sk³adowy Siódmego
Programu Ramowego (7. PR) UE oraz
Programu na rzecz Konkurencyjnoœci
i Innowacji (CIP - Competitiveness and
Innovation framework Programme) na
lata 2007-2013. Rozpocz¹³ siê pierw-
szy etap, w którym og³aszane s¹ kon-
kursy na innowacyjne projekty w tej
dziedzinie. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ wy-
mienione konkursy jest to, ¿e aplikacje
sk³adane s¹ przede wszystkim w jêzyku

angielskim, a instytucj¹ bezpoœrednio
finansuj¹c¹ jest Komisja Europejska.
Ponadto udzia³ w konkursie warunkuje
utworzenie europejskiego konsorcjum,
sk³adaj¹cego siê minimalnie z trzech
organizacji. Najczêœciej wnioskuj¹ce
podmioty grupuj¹ siê w zespo³y z³o¿o-
ne z kilkunastu partnerów. Naczelnym
warunkiem udzia³u w takim miêdzyna-
rodowym porozumieniu jest mo¿liwoœæ

komunikowania siê z pozosta³ymi
uczestnikami konsorcjum, a w dalszej
kolejnoœci znalezienie chêtnej do
wspó³pracy grupy zainteresowanych
instytucji. Wymagania te nie stanowi¹
dla pañstw by³ej Piêtnastki szczególnej
bariery. W przypadku Polski oraz nie-
których krajów, które do³¹czy³y do
Wspólnoty w 2004 r. jest inaczej. Brak
doœwiadczenia w miêdzynarodowej
wspó³pracy oraz ograniczona zdolnoœæ
wymiany informacji powoduj¹, ¿e
nowi cz³onkowie UE nie anga¿uj¹ siê

w projekty finansowane bez-
poœrednio przez Komisjê
Europejsk¹ w stopniu, w ja-
kim jest to mo¿liwe, co pro-
wadzi do tego, ¿e g³ównymi
beneficjentami wielu unij-
nych funduszy s¹ wci¹¿ te
same podmioty z Europy Za-
chodniej. W tej sytuacji Pol-
ska, wraz z wieloma nowo
przyjêtymi krajami, staje siê
p³atnikiem netto do funduszy
Unii Europejskiej. Oznacza
to, ¿e nie wykorzystuj¹c na-
wet œrodków, jakie zosta³y
wp³acone, nowe kraje finan-
suj¹ dzia³ania innych.

W zwi¹zku z tym, zauwa¿a siê potrzebê
aktywizacji nowo przy³¹czonych
pañstw UE w zakresie bardziej inten-
sywnego starania siê o dofinansowanie
projektów. Zagadnieniu temu poœwiê-
cone by³o spotkanie odbywaj¹ce siê
27 kwietnia 2007 r. w oœrodku Rze-
szowskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego. Tematem seminarium zorgani-
zowanego przez Instytut Energetyki

Odnawialnej z Warszawy, EuroPro-
jekts, The Business and Innovation
Centre Bratislava oraz Podkarpack¹
Agencjê Energetyczn¹ by³ udzia³ inno-
wacyjnych MSP w programach ramo-
wych UE dotycz¹cych energetyki
odnawialnej. Zgromadzeni przedstawi-
ciele podkarpackich przedsiêbiorstw,
instytucji samorz¹dowych oraz jedno-
stek naukowo-badawczych zapoznani
zostali z zasadami ubiegania siê o œrod-
ki finansowe w ramach 7. Programu
Ramowego oraz Programu Inteligentna
Energia dla Europy (IEE - Intelligent
Energy-Europe Programme), bêd¹cego
jednym z trzech programów CIP. Pod-
czas spotkania przedstawiono przy-
k³ady udanych projektów, w których
podmioty polskie uczestniczy³y w roli
koordynatora lub partnera. Szczególn¹
uwagê zwracano na potrzebê anga¿o-
wania siê w charakterze partnerów
w nowe projekty, z zamys³em nabywa-
nia cennego doœwiadczenia, co pozwo-
li³oby w przysz³oœci na przejêcie roli
koordynatorów przez jednostki krajo-
we. W kontekœcie energetyki opartej na
Ÿród³ach odnawialnych podkreœlano
posiadany przez Polskê potencja³ w za-
kresie produkcji biomasy oraz koniecz-
noœæ przestawienia siê na roœliny
wykazuj¹ce o wiele wiêksz¹ efektyw-
noœæ energetyczn¹ (jak np. miskantus)
ni¿ uprawiany obecnie rzepak czy zbo-
¿a. Nowe uprawy, okreœlane mianem
bioenergetycznych, s¹ potencjalnym
Ÿród³em biopaliw drugiej generacji,
w po³¹czeniu z niezwykle efektywnym
energetycznie procesem biorafinacji.
W systemie biorafinacji spalanie bio-

Energetyka odnawialna i niewyczerpywalna

w programach Unii Europejskiej

Energetyka odnawialna i niewyczerpywalna

w programach Unii Europejskiej
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masy w elektrowniach (dostarczaj¹ce,
jak siê szacuje, jedynie ok. 30% energii
elektrycznej) sta³oby siê nieop³acalne,
natomiast g³ównym celem w przy-
sz³oœci bêdzie odzyskiwanie z celulozy
maksymalnie du¿ej (nawet do 100%)
iloœci zawartej w niej energii. Mo¿liwy
udzia³ Polski w uprawach biomasy na
cele energetyczne oceniany jest na 12%
(2200 PJ) ca³kowitej produkcji bioener-
gii UE (co daje nam drugie miejsce
wœród wszystkich pañstw Europy).
Ponadto w polityce Wspólnoty zauwa-
¿a siê bardzo mocne wsparcie zachê-
caj¹ce do zastosowania biorafinacji.
Bior¹c pod uwagê wymienione fakty,
mo¿na stwierdziæ, ¿e warto anga¿owaæ
zainteresowane podmioty w tworzenie
narodowego systemu nastawionego na
to rozwi¹zanie.

Omawiaj¹c ró¿nice wystêpuj¹ce po-
miêdzy IEE a 7. PR, uwypuklono ogól-
ny charakter obydwu programów.
W podsumowaniu zaakcentowano, ¿e
gdy 7. PR nastawiony jest na wspiera-
nie prac badawczych i rozwojowych
(z których mog¹ korzystaæ tak¿e MSP),
to IEE koncentruje siê na komercjaliza-
cji wyników uzyskanych w projektach
z 7. PR, prze³amuj¹c bariery i otwie-
raj¹c szeroki rynek na wytworzone pro-
dukty oraz aplikacje.

Na zakoñczenie spotkania zapre-
zentowano równie¿ profil dzia³alnoœci
Podkarpackiej Agencji Energetycznej,
instytucji powo³anej w celu promowa-
nia i wspierania dzia³añ zwi¹zanych
z odnawialnymi i niewyczerpywalnymi
Ÿród³ami energii. Podkarpacka Agencja
Energetyczna w Rzeszowie (zlokalizo-
wana przy ulicy Szopena 51) powsta³a
w odpowiedzi Samorz¹du Wojewódz-
twa Podkarpackiego na inicjatywê Ko-
misji Europejskiej, wspieraj¹c¹ two-
rzenie agencji energetycznych w Unii
Europejskiej.

Do zadañ Agencji nale¿y przede
wszystkim:
� Wsparcie samorz¹dów:

� opracowywanie lokalnych pla-
nów zaopatrzenia w energiê oraz
strategii wykorzystania odna-
wialnych Ÿróde³ energii jako ich
elementów,

� wybór w³aœciwych lokalizacji
pod inwestycje z zakresu energe-
tyki odnawialnej,

� pomoc w pozyskiwaniu inwesto-
rów,

� zdobywanie œrodków na inwesty-
cje samorz¹dowe,

� ocena energetycznej inwestycji -
energoch³onnoœci, doboru w³a-
œciwych Ÿróde³ energii, audytów
energetycznych.

� Informowanie obywateli:
� kampanie promocyjne na temat

poszanowania energii (oszczêd-
noœci energii), u¿ywania trans-
portu publicznego, war-
toœci odnawialnych Ÿró-
de³ energii itp.,

� og³oszenia o mo¿liwo-
œci wyboru dostawcy
energii, wyliczeniu ko-
sztów energii pozyski-
wanej z ró¿nych Ÿróde³,

� doradztwo w sprawie
wyboru Ÿróde³ zasilania
w energiê, wskazanie
Ÿróde³ finansowania.

� Wspó³praca z organiza-
cjami pozarz¹dowymi:
� wsparcie merytoryczne

w dzia³aniach edukacyj-
nych,

� poœrednictwo w kontak-
tach z instytucjami krajowymi
i zagranicznymi.

� Wsparcie sektora przedsiê-
biorstw (zw³aszcza MSP):
� doradztwo przedmiotowe (np. na

temat, jak wykorzystaæ odnawial-
ne Ÿród³a energii, jak oszczêdzaæ
energiê w przedsiêbiorstwie),

� pomoc w uzyskaniu wsparcia fi-
nansowego na dzia³ania dostoso-
wuj¹ce przedsiêbiorstwa do norm
energetycznych, do zastosowania
odnawialnych Ÿróde³ energii,

� doradztwo zwi¹zane z przeprofi-
lowaniem dzia³ania na odnawial-
ne Ÿród³a energii,

� pomoc w pozyskiwaniu finanso-
wania projektów,

� szkolenia pracowników,
� lobbing w instytucjach publicz-

nych - krajowych i zagranicz-
nych,

� pomoc w nawi¹zywaniu kontak-
tów z sektorem badawczo-roz-
wojowym.

� Pomoc sektorowi B+R:
� znalezienie partnerów do wspól-

nych badañ,
� nawi¹zanie kontaktów z przed-

siêbiorcami,
� wyszukanie œrodków na plano-

wane projekty.
Podkarpacka Agencja Energetyczna

zosta³a powo³ana w 2006 r. Jest ona or-
ganizacj¹, która wype³nia istniej¹c¹ do-
tychczas lukê w zakresie spo³ecznego
informowania o potrzebie i mo¿liwo-

œciach wykorzystania tañszych ni¿ tra-
dycyjne odnawialnych i niewyczer-
pywalnych Ÿróde³ energii, takich jak:
biomasa i biopaliwa, energetyka s³o-
neczna, wiatrowa, wodna czy geoter-
malna. W kontekœcie koniecznoœci wy-
korzystania wszystkich funduszy unij-
nych przyznanych Polsce na lata
2007-2013 oraz istniej¹cego zapotrze-
bowania spo³ecznego na rzeteln¹ infor-
macjê w temacie omawianej ener-
getyki, fukcjonowanie Agencji jest
jednym z podstawowych warunków
szybkiej modernizacji istniej¹cych
systemów zaopatrzenia w energiê oraz
podniesienia œwiadomoœci ekologicz-
nej mieszkañców Podkarpacia,
a w konsekwencji sprzyja zachowaniu
cennych przyrodniczych walorów re-
gionu.

Bo¿ydar Zió³kowski,
Leszek WoŸniak
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Izba Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami og³asza kolejn¹, pi¹t¹ ju¿ edycjê konkursu na najlepsze
prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych. Zwyciêzca konkursu otrzyma nagrodê pie-
niê¿n¹, natomiast autorzy wyró¿nionych prac - mo¿liwoœæ odbycia sta¿u w jednym z dzia³aj¹cych na
polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Statutowym celem dzia³alnoœci Izby
Zarz¹dzaj¹cych jest reprezentowanie
œrodowiska, wspieranie rozwoju towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych, lecz
tak¿e upowszechnianie wiedzy o fun-
duszach oraz inicjowanie i popieranie
dzia³añ edukacyjnych dotycz¹cych ryn-
ku kapita³owego. Rosn¹ca popularnoœæ
instrumentu finansowego, jakim jest
fundusz inwestycyjny wœród Polaków,
sk³ania œrodowisko funduszy inwesty-
cyjnych do podejmowania jeszcze bar-
dziej intensywnych dzia³añ edu-
kacyjnych. Jednym z takich dzia³añ jest
konkurs na najlepsze prace magister-
skie, który wpisa³ siê na sta³e w dzia-
³ania Izby Zarz¹dzaj¹cych - powiedzia³
Marcin Dyl, prezes Izby Zarz¹-
dzaj¹cych Funduszami i Aktywami.

Do konkursu mog¹ byæ zg³aszane
prace magisterskie obronione w bie-
¿¹cym oraz zesz³ym roku akademic-

kim, obejmuj¹ce szeroki zakres zagad-
nieñ zwi¹zanych z rynkiem funduszy
inwestycyjnych. Zg³oszeñ mog¹ doko-
nywaæ autorzy prac b¹dŸ uczelnie.

Jury konkursu, którego cz³onków
powo³uje prezes Izby, oceniaæ bêdzie
nades³ane prace przede wszystkim pod
k¹tem znajomoœci problematyki fundu-
szy inwestycyjnych. Pod uwagê wziête

zostan¹ takie elementy, jak merytorycz-
na wartoœæ pracy, nowatorstwo oraz
ambitne podejœcie do tematu, dobór
i wykorzystanie Ÿróde³, a tak¿e strona
formalna. Termin nadsy³ania prac na
konkurs up³ywa z koñcem 2007 r. Roz-
strzygniêcie konkursu nast¹pi do koñca
czerwca 2008 r., a jego wyniki zostan¹
og³oszone na internetowych stronach
Izby (www.izfa.pl).

Dla autorów najlepszych prac prze-
widziane zosta³y nagrody: pieniê¿na
oraz mo¿liwoœæ odbycia sta¿u w jed-
nym z dzia³aj¹cych na polskim rynku
towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Ponadto najlepsze prace mog¹ zostaæ
opublikowane.

Celem konkursu na najlepsze prace
magisterskie poœwiêcone funduszom
inwestycyjnym jest propagowanie te-
matyki rynków finansowych, w szcze-
gólnoœci funduszy inwestycyjnych,

� dr hab. in¿. Janusz TOMASZEK, prof. PRz (WBiIŒ) -
ALSO 2007 - AQUATIC SCIENCES MEETING
"WATER ROCKS"
4-9.02.2007 r., Santa Fe, Nowy Meksyk (USA)
http://aslo.org/meetings.html
http://www.aslo.org/santafe2007
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr hab. in¿. J. Tomaszek, prof. PRz
Zak³ad In¿ynierii i Chemii Œrodowiska, p. K13
tel. wew. 1361, e-mail: tomaszek@prz.rzeszow.pl,

� dr in¿. Tomasz ROGALSKI (WBMiL), prof. dr hab.
in¿. Jan GRUSZECKI (WBMiL), dr hab. in¿. Andrzej
TOMCZYK, prof. PRz (WBMiL), mgr in¿. Grzegorz
KOPECKI (WBMiL), mgr in¿. Fatina Liliana BAS-
MADJI (doktorantka II r. WBMiL)
International Conference AVIATION-2007
18.04.2007 r. Wilno (Litwa)

h t t p : / / w w w . v g t u . l t / k o n f e r / i n d e x . p h p ? l i n k =
=EN.2.84.1175.1261
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Tomasz Rogalski,
Katedra Awioniki i Sterowania, p. L305,
tel. wew. 1477, e-mail: orakl@prz.rzeszow.pl

� mgr in¿. S³awomir WÓJCIK (doktorant I r. WBMiL),
Piotr GRZYBOWSKI (sta¿ysta WBMiL)
International Conference AVIATION TECHNOLO-
GIES – 18.04.2007 r. Wilno (Litwa)
h t t p : / / w w w . v g t u . l t / k o n f e r / i n d e x . p h p ? l i n k =
=EN.2.84.1175.1261
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Tomasz Rogalski,
Katedra Awioniki i Sterowania, p. L305,
tel. wew. 1477, e-mail: orakl@prz.rzeszow.pl

UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz w konferencjach zagranicznychUDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz w konferencjach zagranicznych

Konkurs IZFiA na najlepsze
prace magisterskie

Konkurs IZFiA na najlepsze
prace magisterskie
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wœród studentów, a tak¿e wzrost zainte-
resowania rozwojem wiedzy i pro-
mocj¹ samych funduszy.

* * *
Izba Zarz¹dzaj¹cych Funduszami

i Aktywami jest organizacj¹ zrze-
szaj¹c¹, na zasadach dobrowolnoœci,
dzia³aj¹ce w Polsce towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych i dzia³a na mocy
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146,
poz. 1546 ze zmianami). Izba zosta³a
powo³ana 28 paŸdziernika 2004 r.

(wczeœniej - od 1997 r. - œrodowisko
by³o reprezentowane przez Stowarzy-
szenie Towarzystw Funduszy Inwesty-
cyjnych, którego nastêpc¹ jest Izba). Do
jej statutowych celów nale¿y reprezen-
towanie œrodowiska towarzystw fundu-
szy inwestycyjnych, wspieranie roz-
woju towarzystw funduszy inwestycyj-
nych w Polsce, upowszechnianie wie-
dzy o funduszach, rozwijanie i dosko-
nalenie zasad etyki zawodowej specja-
listów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem fun-
duszami inwestycyjnymi. Cz³onkami
Izby jest 18 dzia³aj¹cych w Polsce to-

warzystw funduszy inwestycyjnych,
zarz¹dzaj¹cych 260 funduszami, któ-
rych aktywa na koniec kwietnia
bie¿¹cego roku przekroczy³y 120 mld z³
- jest to najwiêksza kwota w historii
rynku funduszy inwestycyjnych w Pol-
sce. IZFiA jest cz³onkiem EFAMA.

* * *
Dalszych informacji udziela:
Katarzyna Kakowska,
tel. (0 22) 58 38 600,
e-mail: kkakowska@izfa.pl,
http://www.izfa.pl

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

0 Zosta³eœ cz³onkiem Miêdzynaro-
dowego Zarz¹du (IB) EUROAVII, co
to oznacza?

Jak na razie zosta³em wybrany na
cz³onka DIB, czyli Designated Interna-
tional Board. To oznacza, ¿e obecnie
rz¹dzi ten sam zarz¹d co przed wybora-
mi, a ja razem z moimi wspó³pracowni-
kami z DIB przejmiemy obowi¹zki
Miêdzynarodowego Zarz¹du na kolej-
nym kongresie, który odbêdzie siê
w paŸdzierniku 2007 r.

0 Wspó³pracownikami? Ile osób li-
czy DIB?

Wed³ug prawa, w EUROAVII Miê-
dzynarodowy Zarz¹d stanowi¹: prezy-

dent, sekretarz, skarbnik i dwóch tzw.
"executive members" - razem piêæ
osób. Niestety, tym razem Kongres wy-
bra³ tylko czterech, brakuje nam dru-
giego "executive".

0 Czy to znaczy, ¿e bêdzie o jednego
cz³onka Zarz¹du mniej?

Elekcje jeszcze nie s¹ zamkniête. Je-
¿eli pojawi siê odpowiedni kandydat na
to stanowisko, maj¹cy szansê na akcep-
tacjê uczestników Kongresu, to na Ex-
MEAC-u (co znaczy: Extra Meeting of
EUROAVIA Congress) bêdzie mo¿li-
woœæ jego (jej) elekcji. Uczestnicy
Kongresu bardzo powa¿nie podchodz¹
do wyboru kandydatów, i nawet gdy na

jedno stanowisko kandyduje jedna
osoba, zadaj¹ liczne i trudne pytania.
Odpowiedzi i udzia³ w dyskusji wyma-
gaj¹ du¿ych kompetencji. Sprawdzana
jest wizja pracy kandydata na danym
stanowisku. Wizja ta musi byæ za-
akceptowana przez uczestników Kon-
gresu. W póŸniejszym czasie ze swojej
dzia³alnoœci jest on rozliczany. Dlatego
te¿ zdarzaj¹ siê sytuacje, w których po-
szczególne stanowiska w IB nie s¹ ob-
sadzone.

0 Co zamierzacie robiæ przez pó³
roku jako DIB? Z jakimi obowi¹zka-
mi wi¹¿e siê ta dzia³alnoœæ?

EUROAVIARzeszówEUROAVIARzeszów
Student z Rzeszowa w Miêdzynarodowym Zarz¹dzie

Stowarzyszenia "EUROAVIA"
Student z Rzeszowa w Miêdzynarodowym Zarz¹dzie

Stowarzyszenia "EUROAVIA"

Mi³o nam zakomunikowaæ, ¿e podczas Kongresu EMEAC EUROAVII (Electoral Meeting of
EUROAVIA Congress) w Ankarze student Politechniki Rzeszowskiej zosta³ cz³onkiem Miêdzy-
narodowego Zarz¹du (International Board) wymienionego Stowarzyszenia.

Z Arturem Pêkalskim - studentem IV roku specjalnoœci "lotnictwo" na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa PRz, cz³onkiem Ko³a Naukowego EUROAVIA Rzeszów rozmawia Marta Olejnik.
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Przez ten czas mamy opracowaæ bi-
znesplan i plan finansowy na nastêpny
rok miêdzynarodowej dzia³alnoœci EU-
ROAVII. Musz¹ one byæ zaakceptowa-
ne na corocznym kongresie (AMEAC -
Annual Meeting of EUROAVIA Con-
gress ), gdzie nastêpuje równie¿ zmiana
Miêdzynarodowego Zarz¹du i wtedy
zostaje siê pe³noprawnym cz³onkiem
IB.

0 Na czym polega miêdzynarodowa
dzia³alnoœæ EUROAVII?

Dzia³alnoœæ ta opiera siê g³ównie na
wspó³pracy wewn¹trz, jak i na zewn¹trz
EA. Wewn¹trz EA jest wiele wydarzeñ,
tj. kongresy, sympozja, warsztaty pro-
jektowe, które siê musz¹ ze sob¹ zazê-
biaæ, a na zewn¹trz chodzi przede
wszystkim o wspó³pracê z uniwersyte-
tami oraz firmami z bran¿y lotniczej.

0 Jak d³ugo pe³ni siê funkcjê
cz³onka Zarz¹du (IB)?

Kadencja trwa rok, ale pracê zaczy-
na siê wczeœniej, ju¿ jako DIB - ³¹cznie
wiêc ok. 18 miesiêcy.

0 Jakie obowi¹zki przej¹³eœ?
Kandydowa³em na stanowisko

skarbnika i uda³o mi siê je obj¹æ�.

0 Odwa¿ne. To oznacza, ¿e bêdziesz
"ministrem skarbu" tej organizacji ?

Zgadza siê. Jednym z moich obo-
wi¹zków jest zarz¹dzanie finansami
ca³ego stowarzyszenia. Jako cz³onek IB
oko³o 10% mojej pracy poœwiêca³ bêdê
sprawom finansowym. IB liczy 5 osób,
w naszym przypadku 4, i je¿eli tak zo-
stanie, bêdziemy musieli podzieliæ obo-
wi¹zki brakuj¹cej osoby pomiêdzy
siebie. Koordynacja i nadzór to najwa¿-
niejsze zadania IB. EUROAVIA liczy
ponad 1200 studentów w 33 grupach lo-
kalnych, w 17 krajach. IB jest odpowie-
dzialny za wspó³pracê pomiêdzy AS
(Affiliated Sociaties - grupami lokalny-
mi). Prawie co miesi¹c odbywaj¹ siê ró-
¿ne wydarzenia, m.in. sympozja,
wymiany kulturowe. Ponadto w EU-
ROAVII jest kilka prê¿nie dzia³aj¹cych
tzw. Working Group. Jedn¹ z nich jest
np. News Pernament WG. Wydaje ona
gazetê, która rozsy³ana jest do wszy-
stkich AS, a tak¿e kilku uniwersytetów
(gdzie nie dzia³a EA) i kilku firm, które
sponsoruj¹ EA. Struktura EUROAVII
jest rozbudowana na poziomie miêdzy-

narodowym, a IB zajmuje siê tym, aby
wszystko to razem jakoœ dzia³a³o.

0 Dlaczego chcia³eœ zostaæ skarbni-
kiem?

By³em skarbnikiem w pierwszym
lokalnym zarz¹dzie w EUROAVII
Rzeszów. Z wszystkich pozycji w IB
tylko ta mnie interesowa³a i cieszê siê,
¿e mi siê uda³o.

0 Jak siê to wszystko dla Ciebie za-
czê³o?

By³em uczestnikiem dwóch corocz-
nych kongresów (AMEAC), które
odby³y siê w Zagrzebiu w 2005 r.
i w Belgradzie w 2006 r., uczestni-
czy³em w dniach dla studentów ("Yep-
pies") na XXI Uniwersjadzie w Turynie
(2007 r.). Na pierwszym kongresie,
jako ochotnik, zosta³em cz³onkiem jed-
nej z miêdzynarodowych grup Informa-
tion Technology.

0 Z tak¹ dzia³alnoœci¹ wi¹¿e siê
du¿o wyjazdów. Kto za to wszystko
p³aci?

Wyjazdy te by³y czêœciowo sponso-
rowane przez nasz¹ uczelniê. Bêd¹c
grup¹ lokaln¹ (AS) w stowarzyszeniu
EUROAVIA, trzeba byæ aktywnym
miêdzynarodowo. EA daje du¿e mo¿li-

woœci na miêdzynarodowe kontakty
i wspó³pracê, trzeba to wykorzystywaæ.

0 To znaczy, ¿e w przysz³oœci czeka
Ciê jeszcze wiêcej miêdzynarodo-
wych podró¿y.

Tak. Przynajmniej jeden cz³onek IB
musi byæ obecny na miêdzynarodowym
wydarzeniu wewn¹trz EA. Jeœli
w Zarz¹dzie pozostan¹ tylko 4 osoby,
tych wyjazdów bêdzie jeszcze wiêcej.
Do tego dochodz¹ wyjazdy, które maj¹
na celu promocjê EA, np. spotkania IFI-
SO (Informal Forum of International
Students Organizations), którego
cz³onkiem jest EUROAVIA. Na szczê-
œcie wszystkie wyjazdy w ramach IB s¹
refundowane, choæ tylko w 50%. Nie
ukrywam, ¿e liczê na pomoc ze strony
Politechniki. Resztê bêdê musia³ finan-
sowaæ ze swojej kieszeni.

0 Sk¹d pochodz¹ Twoi partnerzy
z DIB ?

Prezydent jest z grupy lokalnej z Le-
uven w Belgii, a sekretarz i "executive"
s¹ ze Stuttgartu.

0 W jaki sposób zamierzacie wspó³-
pracowaæ?

Najwa¿niejsza w EA na miêdzyna-
rodowym poziomie jest komunikacja.

Cz³onkowie DIB, od lewej: Donald Riderberger (sekretarz), Jozef de Moor (prezy-
dent), Andrea Münzing (executive member), Artur Pêkalski (skarbnik).

Fot. w³asna
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Mamy zamiar organizowaæ spotkania
za pomoc¹ Internetu. Spotkania online
bêd¹ realizowane codziennie w umó-
wionych godzinach. Musimy wiele
przygotowaæ, a nie mamy zbyt du¿o
czasu.

0 W jakim jêzyku siê komunikuje-
cie?

Oficjalnym jêzykiem EA jest an-
gielski, co prawda wszyscy mówimy
trochê po niemiecku, zw³aszcza dwoje
Niemców z naszego sk³adu�, ale zosta-
niemy przy angielskim.

0 Wynika st¹d, ¿e wiele pracy i cza-
su trzeba poœwiêciæ dla EA. Jak za-
mierzasz to pogodziæ ze studiowa-
niem trudnego kierunku?

Na pewno nie mam zamiaru poœwiê-
caæ studiów. S¹ i bêd¹ one dla mnie za-

wsze na pierwszym miejscu. W tym
wypadku bêdê musia³ liczyæ na przy-
chylnoœæ moich wyk³adowców, jeœli
chodzi o nieobecnoœci zwi¹zane z wy-
jazdami. Kandyduj¹c, zrobi³em ma³y
wywiad wœród obecnych cz³onków IB
i wiem, ¿e podczas tej kadencji jedy-
nym celem s¹ studia i EUROAVIA. Nie
ma czasu na ¿ycie osobiste i chyba to
jest moim najwiêkszym poœwiêceniem,
ale myœlê, ¿e siê op³aca.

0 A co zamierzasz osi¹gn¹æ jako
cz³onek IB?

Przede wszystkim chcê zwróciæ
uwagê Europy na Rzeszów i jego tech-
niczn¹, jedyn¹ w kraju, uczelniê
kszta³c¹c¹ pilotów lotnictwa cywilne-
go. Bêdê mia³ satysfakcjê, jeœli czo³owe
firmy i uniwersytety z Zachodu o bran-

¿y lotniczej dowiedz¹ siê czegoœ wiêcej
o naszej uczelni i jej ambitnych studen-
tach, wcale nie gorszych, a czêsto lep-
szych, od studentów z zachodniej
Europy. Umo¿liwi³oby to praktyki, sta-
¿e, wymiany itp. W EA nie chodzi tylko
o miêdzynarodow¹ wspó³pracê. EA
daje szerokie mo¿liwoœci spotkania stu-
dentów z ca³ej Europy, wymiany
pogl¹dów, poznania innej kultury, ale
te¿ i dobrej zabawy. Tak jak ju¿ wczeœ-
niej wspomnia³em, trzeba to tylko do-
brze wykorzystaæ.

0 Tobie, Ko³u Naukowemu EURO-
AVIA i jego Opiekunowi serdecznie
gratulujê sukcesów. Oby przybywa³o
nam takich ambasadorów Politech-
niki Rzeszowskiej w œwiecie. Dziêku-
jê za rozmowê.

W dniu 7 grudnia 2006 r., po raz
pierwszy w historii Ko³a Naukowego
"6 sigma", odby³ siê wyjazd szkolenio-
wo-integracyjny. Nasze Ko³o dzia³a do-
piero od roku, jest wiêc stosunkowo
m³odym zgromadzeniem, ale podej-
muj¹cym wa¿ne dzia³ania. Wyjazd
odby³ siê pod czujnym okiem opiekuna
dr. in¿. Romana Tabisza. Program wy-
jazdu obejmowa³ zapoznanie siê z sy-
stemem zarz¹dzania jakoœci¹ dwóch
firm: "Kirchhoff" i "Bury Technolo-
gies" z siedzib¹ w Mielcu. Ponadto mie-
liœmy okazjê zwiedziæ renesansowy
zespó³ pa³acowy w Baranowie Sando-
mierskim oraz znajduj¹ce siê tam mu-
zeum "Siarkopolu".

Pierwszym z odwiedzonych przez
nas miejsc by³a firma "Kirchhoff".
Na pocz¹tku wizyty zostaliœmy przyjê-
ci przez szefa zarz¹dzania jakoœci¹
pana Ryszarda Czachora, który przed-
stawi³ nam produkowany asortyment
wyrobów oraz g³ówne kierunki dzia³al-
noœci i rozwoju firmy, wytwarzaj¹cej
elementy karoserii samochodów. Na-
stêpnie prowadzeni przez Marcina Ro-

dzinkê - specjalistê ds. pomiarów wiel-
koœci mechanicznych, zwiedziliœmy
poszczególne hale produkcyjne. Obej-

rzeliœmy ró¿nego rodzaju maszyny,
m.in.: roboty spawalnicze, prasy, a tak-
¿e ca³y system sprawdzianów stosowa-

W firmie "Kirchhoff" podczas pomiarów na maszynie CMM.
Fot. w³asna

Pierwsza akcja SKNP "6 SIGMA"
i jej dobry efekt

Pierwsza akcja SKNP "6 SIGMA"
i jej dobry efekt
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nych do miêdzyoperacyjnej kontroli
wyrobów. By³o to dla nas nowe do-
œwiadczenie i, s¹dz¹c po wyrazach twa-
rzy moich kolegów, byli bardzo zado-
woleni. Jednak punktem kulminacyj-
nym wizyty w firmie "Kirchhoff" sta³o
siê zapoznanie z zasadami dzia³ania
i obs³ugi maszyn pomiarowych CMM.
By³a nawet mo¿liwoœæ dokonania po-
miarów na jednej z produkowanych
czêœci. Dowiedzieliœmy siê, ¿e nieba-
wem wprowadzana bêdzie do stosowa-
nia kolejna maszyna pomiarowa CMM,
maj¹ca zast¹piæ wiele dotychczas sto-
sowanych sprawdzianów.

Kolejnym miejscem "rozpozna-
wania przemys³u" by³a firma "Bury
Technologies". Firma zajmuje siê pro-
dukcj¹ urz¹dzeñ elektronicznych wy-
korzystywanych w przemyœle samo-
chodowym. Produkuje m.in. samocho-
dowe urz¹dzenia do nawigacji satelitar-
nej oraz uchwyty do telefonów ko-
mórkowych, pozwalaj¹ce kierowcy na
prowadzenie rozmów telefonicznych
w samochodzie bez koniecznoœci bra-
nia telefonu do rêki. Na pocz¹tku wizy-
ty obejrzeliœmy prezentacjê multi-
medialn¹ przedstawiaj¹c¹ misjê firmy
oraz certyfikowany system zarz¹dzania
jakoœci¹. Prezentacjê prowadzili: dy-

rektor Jerzy Makarski oraz szef za-
rz¹dzania jakoœci¹ Krzysztof Burdzy.
Po zakoñczeniu prezentacji pani Moni-
ka Krzysztofik - szefowa Dzia³u Kadr,
przedstawi³a ofertê sta¿y i praktyk dla

studentów. Mieliœmy mo¿liwoœæ zwie-
dzenia jednej z najnowoczeœniejszych
linii do monta¿u powierzchniowego
elementów elektronicznych oraz nowe-
go laboratorium przeznaczonego do ba-
dañ odpornoœci wyrobów elektronicz-
nych na nara¿enia termiczne oraz
wstrz¹sy i udary. Nowoczesne komory
badawcze, które stanowi³y wyposa¿e-
nie laboratorium, wywar³y na nas bar-
dzo du¿e wra¿enie.

Ostatnim miejscem naszej wypra-
wy by³ Baranów Sandomierski. Mie-
liœmy okazjê zwiedziæ piêkny zamek,
zapoznaliœmy siê z histori¹ jego pow-
stania i obecnym wyposa¿eniem. Zwie-
dziliœmy tak¿e interesuj¹ce muzeum
"Siarkopolu" urz¹dzone w pa³acowych
podziemiach. Na koniec wyprawy zjed-
liœmy wspólnie obiad w stylowej zam-
kowej restauracji, po czym nadszed³
czas powrotu. Myœlê, ¿e wyjazd by³
bardzo dobrym pomys³em, zarówno ze
wzglêdu na poznanie nowoczesnych
firm, jak i wzajemne poznanie siê
dzia³aczy naszego Ko³a. Wróciliœmy
bardzo zadowoleni, gdy¿ wyjazd by³ in-
teresuj¹cy i da³ nam mo¿liwoœæ na-
wi¹zania kontaktów z przedstawiciela-

Grupa SKNP "6 sigma" w strojach pozwalaj¹cych na zwiedzanie linii produkcyj-
nych firmy "Bury Technologies".

Fot. w³asna

Piêkna renesansowa architektura pa³acu w Baranowie Sandomierskim widoczna
od strony dziedziñca.

Fot. w³asna
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mi wymienionych firm. W przysz³oœci
zamierzamy rozszerzyæ dzia³alnoœæ
i byæ jeszcze bardziej aktywnymi w kre-
owaniu naszych m³odych umys³ów. Za-
praszamy wszystkich zaintereso-
wanych do udzia³u w pracach Ko³a oraz
na nasz¹ stronê internetow¹ http://stu-
dent.prz.rzeszow.pl/~6sigma/.

Mój sta¿ dobrym efektem naszej
pierwszej akcji. W czasie trwania wi-
zyty w firmie "Bury Technologies"
nawi¹za³am rozmowê z szefow¹ Dzia³u
Kadr. Rozmowa okaza³a siê bardzo
owocna dla mnie, poniewa¿ dziêki niej
otrzyma³am szansê odbycia sta¿u. Po
nieca³ych dwóch tygodniach od czasu
naszej wizyty firma skontaktowa³a siê
ze mn¹, proponuj¹c spotkanie. Po roz-
mowie wstêpnej otrzyma³am ofertê sta-
¿u na stanowisku projektant obwodów
drukowanych.

Od tego czasu odbywam sta¿, który
pozwala mi zdobyæ cenne doœwiadcze-
nie zawodowe. Projektujê na kompute-
rze p³ytki obwodów drukowanych.
Jestem bardzo zadowolona, poniewa¿
moje projekty uzyska³y ju¿ dobr¹ ocenê
i zosta³y przyjête do realizacji. Na-
k³aniam wszystkich studentów, aby

próbowali podejmowaæ praktyki i sta¿e
zawodowe jak najwczeœniej - ju¿ pod-
czas trwania studiów. Osobiœcie prze-
kona³am siê, ¿e umo¿liwia to lepsze
poznanie firmy oraz charakteru przy-

sz³ej pracy. A to zapewnia lepszy start
w ¿ycie zawodowe.

Diana BŸdziuch

Autorka podczas sta¿u w firmie "Bury Technologies" na stanowisku do projekto-
wania p³ytek obwodów drukowanych.

Fot. w³asna

Dnia 9 maja 2007 r. w Klubie Stu-
denckim "Plus" odby³a siê trzecia ju¿
z rzêdu impreza pn. "BETONY kontra
ŒCIEKI", której inicjatorem by³ œp.
prof. PRz W³adys³aw £akota - prodzie-
kan WBiIŒ. Tradycyjnie zabawa rozpo-
czê³a siê szeregiem konkurencji spraw-
noœciowych, w których udzia³ wziêli
zarówno studenci, jak i zaproszeni go-
œcie. Naszymi goœæmi byli: dziekan
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska prof. dr hab. in¿. Leonard
Ziemiañski, prodziekan ds. nauczania -
dr in¿. Aleksander Starakiewicz, dr in¿.
Izabela Skrzypczak, mgr in¿. Lidia Bu-
da-O¿óg, dr in¿. Marzena K³os, dr in¿.

"BETONY" kontra "ŒCIEKI"

"Miski" wieczoru w akcji.
Fot. M. Misiakiewicz
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Grzegorz Bajorek, dr in¿. Mariusz
Franczyk, dr in¿. Daniel S³yœ.

W tym roku organizatorzy przygo-
towali m.in. takie dyscypliny sportowe,

jak: wyœcigi w karmieniu kisielem, pi-
cie piwa przez s³omkê, taniec na gaze-
cie i wybory miss Wydzia³u. Najbar-
dziej emocjonuj¹c¹ spoœród konkuren-

cji okaza³a siê sztafeta, w której zawod-
nicy mieli jak najszybciej pokonaæ sla-
lom, podskakuj¹c na specjalnie do tego
przystosowanej pi³ce. Niesamowit¹
sprawnoœci¹ wykaza³ siê w tych zawo-
dach prodziekan A. Starakiewicz, któ-
ry fenomenalnym manewrem wykona-
nym na jednym z wira¿y wyprzedzi³
przeciwnika i tym samym budownic-

two wysunê³o siê na prowadzenie. Tak
perfekcyjnie przeprowadzonego mane-
wru nie powstydzi³by siê nawet sam
Robert Kubica. Tradycyjnie, na koniec
odby³y siê wybory miss Wydzia³u. Do
udzia³u w nich zg³osi³y siê dwie super-
kandydatki. Ka¿dy, kto popatrzy³ na
"nie" trzeŸwym wzrokiem pokusi³by
siê o stwierdzenie, ¿e kawa³ ch³opów
z tych bab.

Ostatecznie, ca³a czêœæ sportowa
zakoñczy³a siê niespodziewanie remi-
sem 3:3.

Ta œwietna impreza wpisa³a siê ju¿
na sta³e w studenckie ¿ycie naszego
Wydzia³u. To wspania³e, ¿e te radosne
chwile dziel¹ z nami nasi nauczyciele.
Z przyjemnoœci¹ spotkamy siê za rok.

Wojciech Homik

Prodziekan A. Starakiewicz w sztafecie z jajem.
Fot. M. Misiakiewicz

Remisowy werdykt og³oszony przez dziekana prof. L. Ziemiañskiego.
Fot. M. Misiakiewicz

A wszystkiemu winna ta gazeta...
Fot. M. Misiakiewicz

"BETONY" kontra "ŒCIEKI""BETONY" kontra "ŒCIEKI"
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Samorz¹d Studencki Politechniki
Rzeszowskiej, wspó³pracuj¹c z sa-
morz¹dami studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Wy¿szej Szko³y Ad-
ministracji i Zarz¹dzania, Wy¿szej
Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania oraz
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania, w dniach
10-11 maja br. na stadionie RESOVIA
w Rzeszowie wspó³organizowa³ Juwe-
nalia - tradycyjn¹ (odwieczn¹) imprezê
¿aków.

Juwenalia to nie tylko zwyk³a im-
preza masowa, jakich wiele w obec-
nych czasach. Dla nas studentów to coœ
wiêcej, to ostatni moment na oderwanie
siê od codziennych obowi¹zków,
nat³oku zajêæ oraz œwiadomoœci nie-
uchronnie zbli¿aj¹cych siê zaliczeñ
i letniej sesji egzaminacyjnej.

Tegoroczne Juwenalia cieszy³y siê
du¿¹ popularnoœci¹, mimo ¿e w innych
miastach na terenie Podkarpacia w tym
samym czasie odbywa³y siê podobne
imprezy, nawet zakrojone na znacznie
wiêksz¹ skalê ni¿ w Rzeszowie. G³ów-

nymi atrakcjami tegorocznych Juwena-
liów by³y koncerty Sidney'a Polaka,

który zas³yn¹³ przebojem "Otwieram
wino", oraz koncert kultowego ju¿ ze-
spo³u D¯EM. Organizatorzy zapewnili
nam dobr¹ zabawê, nie pozwolili siê
nudziæ. W oczekiwaniu na atrakcjê
wieczoru mo¿na by³o pos³uchaæ mniej
znanych zespo³ów, takich jak: Kyrah,
Le moor, Dzieci Demokracji, THE
BREATHTAKERS, Haratacze, Ten-
sion, The Jetsons, 004, ADAPTERS
oraz Brown. Nad bezpieczeñstwem
ca³ej imprezy czuwa³y przez ca³y czas
s³u¿by porz¹dkowe - dziêki nim kon-
certy oby³y siê bez niespodzianek. No
i fajnie.

A teraz przed nami letnia sesja
egzaminacyjna i trudne dni. Sobie
i wszystkim ¿akom ¿yczê powodze-
nia, a kolejne Juwenalia nied³ugo - ju¿
za rok!

Trzymajcie siê!

Bogus³aw Rymut

Mamy klucz do bram miasta ...
Fot. M. Misiakiewicz

Pierwsza studencka impreza na estradzie.
Fot. M. Misiakiewicz

Juwenalia 2007Juwenalia 2007Juwenalia 2007
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W dniach 18-19 maja br. w DS
"IKAR" odby³ siê Wernisa¿ Grafiki,
który w tym roku doczeka³ siê ósmej ju¿
edycji. Organizatorem wernisa¿u pozo-
sta³ tradycyjnie Samorz¹d Studencki
Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki
naszej uczelni. Konkurs by³ przezna-
czony dla studentów i uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych, znajduj¹cych siê
na terenie ca³ego Podkarpacia. Jego ce-
lem jest promocja m³odych i uzdolnio-
nych osób, którym czêsto brakuje
odwagi lub pewnoœci siebie, aby zapre-
zentowaæ swoje prace przed publiczno-
œci¹.

Tegoroczna edycja wernisa¿u zgro-
madzi³a dwunastu uczestników,
w wiêkszoœci studentów Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki Politech-
niki Rzeszowskiej. Do konkursu
zg³oszono ponad sto dwadzieœcia prac.

By³y one oceniane przez
Jury sk³adaj¹ce siê ze spon-

sorów oraz zaproszonych goœci. Do-
konywano ocen w trzech kategoriach:

Wernisa¿ grafiki
i animacji komputerowej

Wernisa¿ grafiki
i animacji komputerowej

I miejsce w kategorii fotografia.

I miejsce w kategorii grafika. I miejsce – praca multimedialna.
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prace fotograficzne, prace graficzne
oraz prezentacje multimedialne.

Nagrodzono wszystkich uczestni-
ków wernisa¿u, jednak na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ prace kolegów studen-
tów z kierunku informatyka na WEiI:
Przemys³awa K¹dzio³ki (studenta
III roku), który zaj¹³ pierwsze miejsce
za fotografiê przedstawiaj¹c¹ budynki
Wydzia³u Elektrotechniki i Informaty-
ki; Arkadiusza Bojdy (studenta II roku),

który zaj¹³ pierwsze miejsce za pracê
graficzn¹ bêd¹c¹ jego autoportretem;
Damiana Pajdy (studenta II roku), który
zaj¹³ pierwsze miejsce w prezentacji
multimedialnej za niem¹ animacjê
przedstawiaj¹c¹ II Liceum im. Leopol-
da Lisa-Kuli w Rzeszowie.

Patronat honorowy nad imprez¹
obj¹³ prezydent miasta Rzeszowa Ta-
deusz Ferenc, patronat medialny zaœ
Akademickie Radio Centrum oraz

dziennik "SuperNowoœci". Sponsorami
wernisa¿u by³y takie znane rzeszow-
skie firmy, jak: SOFTy.pl, IDEO, As-
seco Poland, Sigma Computers, dru-
karnia TPM, drukarnia Frog oraz kino
Helios.

Wszystkie prace prezentowane na
wernisa¿u mo¿na ogl¹daæ na stronie in-
ternetowej: http://sweii.prz.rzeszow.pl/
wernisaz/.

ZAPRASZAMY
Bogus³aw Rymut

Uczestnicy wernisa¿u z dr. in¿. J. Rodziñskim - prodziekanem WEiI (na pierwszym planie od lewej).
Fot. M. Misiakiewicz

Prolog. Za m³odych lat ni¿ej podpi-
sanego, przygody "Kapitana Fracasse"
T. Gautiera nale¿a³y do czytelniczego
"¿elaznego kanonu" - acz nie by³a to
lektura szkolna. Najpierw mia³em w rê-
ku jednotomowe przedwojenne wyda-
nie, ale oto w roku 1952 ujrza³o druk
dwutomowe wydanie "Naszej Ksiêgar-
ni" (cienkie ok³adki, papier niemal
"klozetowy"), w przek³adzie znakomi-
tego Wojciecha Natansona, z ilustracja-
mi Leopolda Buczkowskiego.

I oto po tylu latach owe dwa tomiki -
zachowane nieledwie cudem - z dale-
kiego Krosna Odrzañskiego przywióz³

mój syn, a ja nie bez melancholii
wzi¹³em je do r¹k. Tutejszy introligator
zrobi³ z tego gustowny tomik schludnie
oprawiony w zielone zgrzebne p³ótno,
po czym tomik ten kolejn¹ seri¹ wie-
czornych lektur do poduszki przeczy-
ta³em "od deski do deski", zasta-
nawiaj¹c siê nad recepcj¹ tej ulubionej
m³odzie¿owej lektury. Oto co mi siê na-
sunê³o.

Fakty. Przeczyta³em - nie tylko
ca³oœæ - strona po stronie, ale równie¿
nie darowa³em sobie lektury Wstêpu
pióra Macieja ¯urowskiego. Po bio-
grafiê autora siêgn¹³em jednak do nie-

zawodnego Chambersa. Théophile
Gautier (1811-1872) zaczyna³ jako ar-
tysta malarz, rych³o jednak zwróci³ siê
ku literaturze (poezja, dramat, proza).
Autor has³a powiada, ¿e jego eminent-
na powieœæ, opublikowana w roku
1835, nosi tytu³ Mademoiselle de Mau-
pin. Pozostawi³ te¿ po sobie - jakby nie
dowierzaj¹c innym - autobiografiê
o doœæ oryginalnym tytule, niewyma-
gaj¹cym przek³adu: Ménagerie intime -
1869. Zaczyna³ od skrajnego romantyz-
mu, aby porzuciæ go dla Parnassian
school of poetry (Co to by³o? - zakrzyk-
nie ktoœ nie bez zdziwienia - o tym znaj-

Fracasse po latach



44 GAZETA POLITECHNIKI

dzie parê s³ów dalej). Córka Judith
Gautier (1845-1917) równie¿ pisa³a po-
wieœci, tak¿e poezje, poematy oraz
przek³ady. Zajrza³em do mojej ulubio-
nej encyklopedii pod redakcj¹ uczo-
nej bia³og³owy Margaret Drabble The
Oxfrod Companion to English Litera-
ture (tym razem te¿ siê nie zawiod³em) -
Gautiera znalaz³em i u niej. Dok³adniej
wyjaœni³a tê jego póŸniejsz¹ asocjacjê
z koncepcj¹ sztuka dla sztuki, zazna-
czaj¹c, ¿e jego zbiór poezji Émaux et
camées - 1852 wywar³ znaczny wp³yw
na grupê poetyck¹ znan¹ jako Parnas-
sians, której to nazwa pochodzi³a od
trzech zbiorów poezji Le Parnasse con-
temporain - 1866, 1871, 1876. Marga-
ret wymienia cztery nazwiska poetów
pisz¹cych w tym stylu, o których nigdy
nie s³ysza³em (pewnie trzeba studiowaæ
filologiê francusk¹, aby ich znaæ - mo¿e
wiêc nie bêdê ich tu przytacza³?). Z tego
widaæ, ¿e Le Capitaine Fracasse stano-
wi³ dzie³o marginesowe - w tych notach
niewspominane. Tymczasem, czytaj¹c
Wstêp ¯urowskiego, odnosimy wra¿e-
nie, ¿e by³o to dzie³o znacz¹ce. Sam
Gautier jawi siê jako ofiara kapitalizmu
i bur¿uazyjnych stosunków. To, ¿e
Gautier by³ osobowoœci¹ znacz¹c¹, ce-
nion¹ we francuskim ¿yciu literackim,
¯urawski dyskretnie przemilcza. Oka-
zuje siê, ¿e alians Gautiera z romantyz-
mem by³ g³êboki, ale krótki. Prawd¹

jest (o czym napomyka ¯urowski), ¿e
siê przyjaŸni³ z Victorem Hugo
(1801-1885) - postaci¹ dla francuskiej
literatury XIX wieku najzupe³niej
pierwszoplanow¹ - przede wszystkim
z uwagi na talent poetycki i dramatur-
giczny, ale równie¿ znakomite powie-
œci, które pisa³ w przeci¹gu ca³ego
d³ugiego ¿ycia (przyk³adowo: Notre
Dame de Paris - 1831, natomiast Les
Miserables - 1862).

Opinie. Wrócê teraz do tytu³owego
"Kapitana Fracasse", aby powiedzieæ
dwa s³owa o w³asnych wra¿eniach na-
suwaj¹cych siê podczas tej lektury. Mi-
strzostwo szpady na przestrzeni wieku
XIX pozostawa³o jeszcze w cenie. Nic
dziwnego, ¿e tytu³owa postaæ rysuje siê
jako znakomitoœæ w tej mierze. Akcent
spoczywa na wrodzonych zdolnoœ-
ciach, bohater naprawdê nazywa siê
Sigognac i jest (a jak¿e) potomkiem
szlachty z dziada pradziada, o rodowo-
dzie siêgaj¹cym na po³y legendarnych
czasów wypraw krzy¿owych.

Romantyczna mi³oœæ sugeruje, ¿e
powieœæ powsta³a przed rokiem 1835.
Wskazuj¹ na to niektóre jej s³aboœci
warsztatowe. Uczciwoœæ i cnota id¹
w parze z ubóstwem. A potomek rodzi-
ny ksi¹¿êcej musi przejœæ czyœciec, nim
wejdzie na drogê szlachetnoœci. Arty-
styczne sk³onnoœci autora wyra¿aj¹ siê
w sympatii do wêdrownej trupy aktor-

skiej, która wiedzie skromny cygañski
¿ywot, a jej koleje losu i repertuar od-
daj¹ realia pocz¹tku XVII wieku - do-
brze utrwalone w historii mimo up³ywu
dwóch stuleci. Nawet tak marginesowe
postaci, jak z³odziejaszek i rabuœ Ago-
stino oraz nieletnia Chiquita s¹ wy-
j¹tkowo barwnie sportretowane. Autor
Wstêpu - rzeczony ¯urowski - sugeru-
je, ¿e rozdzieraj¹ca scena œmierci po-
ci¹gowego konia, tak sugestywnie
i drobiazgowo przedstawiona w po-
wieœci, stanowi symboliczn¹ paralelê
do w³asnego losu pisarza. Nie wiem
sk¹d ten pomys³, ale nie musimy siê
z nim solidaryzowaæ. K³ad³bym go (ten
pomys³) na karb romantycznych akcen-
tów, jakich w powieœci jest sporo, o dra-
matyzmie zasadzaj¹cym siê i lubuj¹-
cym w silnych kontrastach. Szekspi-
rowska wizja przeplatania siê ¿ycia
i sceny teatralnej, któr¹ wspó³czeœnie
mo¿na znaleŸæ na przyk³ad w niektó-
rych wierszach "naszej" Szymborskiej,
œwiadczy o tych rysach talentu literac-
kiego jednocz¹cego poezjê, dramat
i prozê, które maj¹ charakter uniwersal-
ny, znany od czasów Grecji i Rzymu.
Szkoda - wzdycham sam do siebie - ¿e
nasza m³odzie¿ ¿ycie swe spêdza z dala
od literatury - moje up³ywa³o na jej sze-
rokim tle. Myœlê te¿, co robiæ, aby war-
toœci utrwalone w literaturze sta³y siê
udzia³em przedstawicieli nastêpnych
pokoleñ.

Ludomir M. Laudañski
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Oœrodek Alliance Française w Rze-
szowie istnieje od 1991 r., jest afiliowa-
ny przy Politechnice Rzeszowskiej
i subwencjonowany przez Francjê.
Nasz zespó³ to doœwiadczeni nauczy-
ciele polscy i francuscy, ¿yczliwie
i kompetentnie traktuj¹cy uczniów, sta-
le podnosz¹cy swoje kwalifikacje na
kursach we Francji i w Polsce.

Uczymy, opieraj¹c siê na najnow-
szych francuskich podrêcznikach i ma-
teria³ach dydaktycznych. Dla najlep-
szych oferujemy stypendia jêzykowe
i kulturoznawcze.

Uczymy tylko jêzyka francuskiego -
jêzyka, którego u¿ywa 180 milionów
osób na œwiecie, jêzyka nios¹cego ze
sob¹ bogat¹ spuœciznê historyczn¹ i li-
terack¹, jêzyka sztuki, radoœci ¿ycia
i pojednania, jêzyka bêd¹cego jednym
z symboli demokracji. Kursy oraz do-
datkowe zajêcia, które proponujemy,
pozwalaj¹ nie tylko nauczyæ siê jêzyka,
ale równie¿ lepiej poznaæ wspó³czesn¹
Francjê i jej mieszkañców.

Oœrodek AF organizuje równie¿
kursy dla przedsiêbiorstw i instytucji,

zgodnie z ¿yczeniami klientów,
uwzglêdniaj¹c specyficzne kompeten-
cje jêzykowe, które powinni posiadaæ
pracownicy danej firmy.

Jesteœmy jedynym na Podkarpaciu
Oœrodkiem egzaminacyjnym, który
przeprowadza egzaminy pozwalaj¹ce
zdobyæ certyfikaty francuskie. Kandy-
daci mog¹ uzyskaæ:

�DL - Diplôme de Langue de l'Al-
liance Française de Paris - œwia-
dectwo francuskie wydane przez
Alliance Française de Paris, po-
twierdzone pieczêci¹ francuskie-
go Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej. Mo¿na je otrzymaæ po mi-
nimum 8 semestrach nauki, tj.
oko³o 480 godzinach lekcyjnych,

�DELF - Diplôme d'Etudes en
Langue Française - œwiadectwo
francuskie wydane przez francu-
skie Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. Egzamin sk³ada siê z 4 po-
ziomów (A1, A2, B1, B2), zgod-
nych z "Europejskim systemem
opisu kszta³cenia jêzykowego"
(CECR). Do ka¿dego egzaminu
mo¿na podchodziæ niezale¿nie,
bez koniecznoœci zdawania
wszystkich poziomów po kolei.
Sesje egzaminacyjne odbywaj¹
siê w styczniu i czerwcu, zapisy
miesi¹c wczeœniej.

W Oœrodku mo¿na korzystaæ z bib-
lioteki i czytelni, posiadamy bogaty
zbiór czasopism, umo¿liwiamy tak¿e
korzystanie na miejscu z kaset audio

i wideo oraz p³yt CD. Podejmujemy
przedsiêwziêcia kulturalne - wspó³fi-
nansowane przez Delegaturê Generaln¹
Alliance Française, przy wspó³pracy
Instytutu Francuskiego i samych oœrod-
ków lokalnych. AF proponuje program

kulturalny, na który sk³adaj¹ siê spekta-
kle teatralne, koncerty, konferencje,
wystawy, seminaria, wystêpy artystów
z Francji, a niekiedy z Polski.

Z A P R A S Z A M Y

Aneta Sondej

OŒRODEK ALLIANCE FRANÇAISEOŒRODEK ALLIANCE FRANÇAISE

Alliance Française jest œwiatow¹ organizacj¹ za³o¿on¹ w 1883 r., której celem jest nauczanie jê-
zyka francuskiego i szerzenie kultury francuskiej. Na œwiecie istnieje 1300 komitetów Alliance
Française w 135 krajach, a kszta³ci siê w nich oko³o 400 000 studentów rocznie. W Polsce dzia³a
15 oœrodków, które wspó³pracuj¹ z przedstawicielstwem Alliance Française przy Ambasadzie
Francuskiej w Polsce oraz z Polskim Komitetem Alliance Française w Warszawie. Uczy siê
w nich rocznie oko³o 4000 osób.

zapraszazaprasza
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PODRÊCZNIK

Józef Dziopak, Lewarowe ujêcia wód
podziemnych - 2006

Ksi¹¿ka stanowi uporz¹dkowany zbiór
zagadnieñ i zwiêz³e podsumowanie
wiedzy potrzebnej do zaprojektowa-
nia, wybudowania i eksploatowania le-
warowych ujêæ wody podziemnej lub
infiltracyjnej.

SKRYPTY

Stanis³aw Apanasewicz,
Metody obliczeniowe elektrotechniki - 2006

Czêœæ pomocnicza skryptu zawiera liczby zespolone, analizê
wektorow¹, ca³ki krzywoliniowe i powierzchniowe, transformaty

ca³kowe, szeregi Fouriera i funkcjê � Diraca. W czêœci g³ównej
szeroko omówiono równania ró¿niczkowe zwyczajne i cz¹stkowe.
Ka¿dy rozdzia³ uzupe³niaj¹ zadania do samodzielnego rozwi¹-
zania.

Antoni Szczepañski, Mariusz Trojnar,
Obwody i sygna³y - 2006

Skrypt prezentuje prawa rz¹dz¹ce syg-
na³ami w uk³adach elektrycznych, elek-
tronicznych i telekomunikacyjnych.
Ka¿de z przedstawionych æwiczeñ po-
przedzone jest wstêpem teoretycznym,
w którym podano najwa¿niejsze wzory
oraz sposoby analizy zadañ w progra-
mie PSpice.

MONOGRAFIE HABILITACYJNE

Stanis³aw Antas, Ocena wp³ywu wybranych metod modyfika-
cji maszyn wirnikowych turbinowych
silników œmig³owych i œmig³owco-
wych na zapas statecznej pracy sprê-
¿arki - 2006

W pracy przedstawiono obliczenia
przep³ywu i charakterystyk maszyn
wirnikowych, analityczn¹ i numeryczn¹
metodê oceny wartoœci zapasu statecz-
nej pracy sprê¿arki, a tak¿e metody
modyfikacji konstrukcji maszyn wir-
nikowych turbinowych silników
œmig³owych i œmig³owcowych.

Grzegorz Ostasz, Okrêg Rzeszowski Zrzeszenia "Wolnoœæ i Nie-
zawis³oœæ". Model konspiracji, struktura, dzieje - 2006

Pocz¹tkowe rozdzia³y dotycz¹ genezy WiN na RzeszowszczyŸnie,
przedstawiaj¹ proces formowania oraz reorganizacji okrêgu. Dal-
sze czêœci, o segmentacji problemowej, ukazuj¹ rzeszowskie
struktury WiN i zespó³ ich dzia³añ organizacyjnych. Ostatni, ob-
szerny rozdzia³ stanowi rekonstrukcjê siatki terenowej Rzeszow-
skiego Okrêgu WiN.

Jaros³aw Sêp, W³aœciwoœci filmu olejowego w poprzecznych
³o¿yskach œlizgowych z nietypow¹ geometri¹ czopa - 2006

W pracy wyjaœniono wp³yw rowka na czopie na charakterystyki
poprzecznego ³o¿yska œlizgowego oraz zjawiska w jego filmie ole-
jowym. Wskazano uwarunkowania i sposób podejœcia do mode-
lowania ³o¿ysk œlizgowych o nietypowej geometrii filmu olejowe-
go. Zaprezentowano równie¿ mo¿liwoœæ komputerowej symulacji
przep³ywów.

MONOGRAFIE

Andrzej Kolek, Szumy czêstotliwoœciowe - metody badañ eks-
perymentalnych - 2006

W ksi¹¿ce przedstawiono aspekty praktyczne prowadzenia ekspe-
rymentów, których czêœci¹ sk³adow¹ jest pomiar szumów nisko-
czêstotliwoœciowych. Omówiono m.in. wybrane metody stoso-
wane w badaniach materia³ów i najprostszych przyrz¹dów elek-
tronicznych, uk³ady pomiarowe, sposób prowadzenia doœwiad-
czeñ oraz planowanie eksperymentów, które umo¿liwiaj¹ identy-
fikacjê rodzaju szumów i ich przyczyn.

Hanna Sommer, Kszta³towanie siê
kultury organizacyjnej w przedsiebior-
stwie na przyk³adzie Wytwórni Sprzêtu
Komunikacyjnego w Rzeszowie - 2006

Praca sk³ada siê z dziesiêciu rozdzia³ów.
W pierwszym przedstawiono aspekt
teoretyczny kultury organizacyjnej, dru-
gi dotyka metodologicznych aspektów
analizowanej kwestii, natomiast pozo-
sta³e to g³êboka i przemyœlana synteza
uzyskanych rezultatów.

Janusz A. Tomaszek, Azot i fosfor
w œrodowisku i technologiach œrodowiskowych - 2006

W monografii dokonano przegl¹du problematyki przekszta³ceñ
zwi¹zków azotu i fosforu w ekosystemach wodnych, a jednoczeœ-
nie analizy stanu wiedzy z zakresu usuwania zwi¹zków biogen-
nych, któr¹ poparto przyk³adami nowych technologii, z wykaza-
niem uzyskanych efektów ekologicznych.

Marzena Tara³a

OFICYNA WYDAWNICZAPROPOZYCJE OFICYNY WYDAWNICZEJPROPOZYCJE OFICYNY WYDAWNICZEJ
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W okresie od 1 kwietnia do 30 maja 2007 r. ukaza³y siê na-
stêpuj¹ce wewnêtrzne akty normatywne:
� Zarz¹dzenie nr 11/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

zmian w strukturze organizacyjnej uczelni,
� Zarz¹dzenie nr 12/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie

elektronicznej legitymacji studenckiej (ES),
� Zarz¹dzenie nr 13/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie

powo³ania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia na-
boru na I rok studiów wy¿szych oraz na studia doktoranckie
w roku akademickim 2007/2008,

� Zarz¹dzenie nr 14/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie
zmiany organizacji pracy wszystkich grup pracowniczych
w roku 2007,

� Zarz¹dzenie nr 15/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie
zasad ustalania odp³atnoœci za niestacjonarne studia wy¿sze
oraz studia doktoranckie,

� Zarz¹dzenie nr 16/2007 z dnia 2 maja 2007 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie rektora Politechniki Rzeszowskiej z 7 listopada

2005 r. w sprawie powo³ania i dzia³ania sta³ej Komisji do
przeprowadzania przetargów dotycz¹cych zakupów apara-
tury, wyposa¿enia, materia³ów i us³ug oraz zarz¹dzenie nr
34/2005 z 4 listopada 2005 r. w sprawie powo³ania
i dzia³ania Komisji do przeprowadzania przetargów na do-
stawê aparatury naukowo-badawczej dla Uczelnianego La-
boratorium Badañ Materia³ów dla Przemys³u Lotniczego,

� Zarz¹dzenie nr 17/2007 z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie za-
sad planowania i prowadzenia zamówieñ publicznych w Po-
litechnice Rzeszowskiej,

� Zarz¹dzenie nr 18/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Elektrotechni-
ki i Informatyki,

� Pismo okólne nr 1/2007 z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie za-
sad rozliczania delegacji s³u¿bowych krajowych i zagranicz-
nych,

� Pismo okólne nr 2/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie re-
gulaminu zamówieñ publicznych.

MONITOR GP

30 lat mi-
nê³o - donosi

DzP z 23 kwietnia 2007 r. "Oœrodek
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej obchodzi³ wczoraj jubile-
usz 30-lecia. Politechnika Rzeszowska
jest jedyn¹ w Polsce uczelni¹, która
kszta³ci pilotów lotnictwa cywilnego".
Wydarzenie odnotowa³y te¿ inne media,
m.in. regionalna TVP i "SuperNowoœci"
w artykule "23 mln euro na 30-lecie".

O jubileuszu piszemy na str. 3 GP.

Biotechno-
logia w Al-
bigowej - in-
formuje FA

z 19 marca 2007 r. "W grudniu 2006
otwarto Oœrodek Naukowo-Dydaktyczny
oraz Centrum Biotechnologiczne. Zabyt-
kowy budynek szko³y przeznaczony zo-
sta³ na cele dydaktyczne z funkcj¹ miesz-
kaln¹, a dobudowany do niego i dopaso-
wany stylistycznie nowy obiekt - na po-
mieszczenia laboratoryjne i dydaktyczne
Wydzia³u Chemicznego PRz". O otwar-
ciu Oœrodka w Albigowej pisaliœmy ob-
szernie w numerze 3/2007 GP.

Z precyzj¹
wylatali sukces -
donosi GW z 17
lutego 2007 r.

"Rzeszowscy piloci zab³ysnêli na 41. Lu-
belskich Zimowych Zawodach Samolo-
towych. Robert Górecki i Mariusz No-
wak s¹ studentami pi¹tego roku pilota¿u
Politechniki Rzeszowskiej". Sukces na-
szych studentów odnotowany zosta³ rów-
nie¿ przez "nowiny" w artykule "To do-
piero debiut" z 19.02.2007 r. O zwyciê-
skim debiucie naszych studentów pisali-
œmy w poprzednim numerze GP.

* * *
W mistrzostwach Podkarpacia do-

minowa³a Politechnika - informuje GW
z 20 lutego 2007 r. "Du¿ym sukcesem za-
wodników AZS Politechniki Rzeszow-
skiej zakoñczy³y siê w Rzeszowie mi-
strzostwa Podkarpacia seniorów w teni-
sie sto³owym. W trzech konkurencjach
rzeszowianie zdobyli a¿ 11, z 12 mo¿li-
wych, medali. Wœród panów triumfowa³
Dariusz Kie³b, a wœród pañ - Kinga Ste-
fañska" - czytamy. O mistrzostwach pisa-
liœmy w poprzednim wydaniu GP.

* * *

Samolot sam nie lata, czyli jest robo-
ta dla pilota - czytamy w GW z 23 kwiet-
nia 2007 r. "Setki nowych samolotów za-
mówi³y linie na œwiecie, przybywa
po³¹czeñ lotniczych, ale zaczyna brako-
waæ za³óg do ich obs³ugi. Szkolenie pilo-
tów trwa d³ugo i jest bardzo kosztowne.
Firmy zaczynaj¹ sobie podbieraæ pra-
cowników". W ostatnich latach PRz pro-
mowa³a rocznie 15 pilotów, ale w miarê
mo¿liwoœci zamierza tê liczbê zwiêk-
szyæ. Planowany jest zakup nowych sa-
molotów szkoleniowych dla OKL i roz-
budowa infrastruktury lotniska w ramach
grantu z Unii Europejskiej - poinformo-
wa³ o tym na ³amach GW prorektor prof.
Tadeusz Markowski.

* * *
Bêd¹ kszta³ciæ fachowców dla lotnic-

twa i górnictwa. Nowe kierunki w rze-
szowskich szko³ach ponadgimnazjal-
nych - informuje GW z 25 kwietnia
2007 r. "W rzeszowskim Zespole Szkó³
Mechanicznych od wrzeœnia ruszy nowy
kierunek - technik mechanik lotniczy.
Uczniowie bêd¹ szkoleni w profesjonal-
nych warunkach, bo szko³a zawar³a sto-
sowne umowy z Politechnik¹ Rze-
szowsk¹. Uczniowie ju¿ w drugiej klasie
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bêd¹ mieæ zajêcia w laboratoriach Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz
w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego w Ja-
sionce" - czytamy. "Na wspólne kszta³ce-
nie z Politechnik¹ zdecydowa³ siê tak¿e
Zespó³ Szkó³ Energetycznych" informuje
GW. Uczniowie okreœlonych specjaliza-
cji równie¿ bêd¹ odbywaæ zajêcia w na-
szej uczelni.

* * *
Rzeszów znów walczy o bazê dla sa-

molotów - informuje GW z 25 kwietnia
2007 r. "Hektary uzbrojonych gruntów
tu¿ przy lotnisku w Jasionce i Politechni-
ka Rzeszowska - to najwa¿niejsze atuty
stolicy Podkarpacia, która walczy z Kra-
kowem i Katowicami" - czytamy.
Wed³ug wielu opinii, tak¿e dziekana
WBMiL prof. F. Stachowicza, Rzeszów
ma najlepsze zaplecze do serwisowania
samolotów. LOT zamierza wybudowaæ
hangary, wartoœæ inwestycji jest na razie
poufna. Byæ mo¿e tym razem siê nam po-
wiedzie.

* * *
Czy mo¿emy kszta³ciæ wiêcej pilotów

- zastanawia siê GW z 7 maja 2007 r.
w wywiadzie z prodziekanem WBMiL
prof. PRz Andrzejem Tomczykiem.
Zmieniaj¹ca siê koniunktura spowodo-
wa³a, ¿e w szybkim tempie wzrasta zapo-
trzebowanie na pilotów lotnictwa cywil-
nego. Do tej pory na pilota¿ przyjmowa-
no 15 osób rocznie, bo na tyle pozwala³y
finanse. Uczelnia mo¿e zwiêkszyæ liczbê
miejsc na tej unikalnej specjalizacji, jed-
nak pod warunkiem uzyskania funduszy
na ten cel. To wyj¹tkowo kosztowne stu-
dia, byæ mo¿e poszukuj¹ce pilotów
przedsiêbiorstwa lotnicze zaczn¹ inwes-
towaæ w kszta³cenie swych przysz³ych
kadr.

* * *
Aula z faluj¹cym dachem - donosi

GW z 8 maja 2007 r. "Piêciokondygna-
cyjny budynek o powierzchni 12 tys. m2.
Po jednej stronie biblioteka, po drugiej -
sale dydaktyczne, a nad nimi rektorat i ad-
ministracja uczelni. Sercem budynku bê-
dzie aula o niezwyk³ym kszta³cie".
O konkursie na projekt architektoniczno-
-urbanistyczny piszemy na str. 17-18 GP.

Najlepsi do-
stan¹ najwiê-
cej - czytamy
w N z 22 lutego

2007 r. "Ju¿ nie tylko liczba studentów
i naukowców, ale i poziom nauczania bê-

dzie decydowa³, ile pieniêdzy z minister-
stwa dostanie uczelnia". Na 2007 rok
obowi¹zywaæ bêdzie dotacja ustalona
w marcu br. Jak wynika z wypowiedzi JM
Rektora, Politechnika spodziewa siê nie-
wielkiego wzrostu dotacji.

* * *
Nale¿y studiowaæ to, co siê lubi - do-

nosz¹ N z 28 lutego 2007 r. Rektor PRz
prof. A. Sobkowiak zachêca tymi s³owy
do studiowania ulubionych kierunków
studiów, promuj¹c przy tym zdecydowa-
nie studia in¿ynierskie. Gospodarka
wspó³czesnych nam czasów kieruje inte-
resuj¹ce oferty pracy pod adresem spe-
cjalistów ró¿nych dziedzin sztuki in¿y-
nierskiej, przy czym kierunkiem przy-
sz³oœci mo¿e siê okazaæ nowatorska bio-
technologia.

* * *
Najlepiej wychodzi mi herbata - czy-

tamy w N z 20 lutego 2007 r. W cyklu
"Moje przygody w kuchni" gazeta zamie-
œci³a rozmowê z JM Rektorem Andrze-
jem Sobkowiakiem na temat jego umie-
jêtnoœci i upodobañ kulinarnych. Mo¿na
z niej wysnuæ wiele interesuj¹cych i cen-
nych wskazówek, zw³aszcza dla smako-
szy wina.

* * *
Szczêœcie trwa cztery minuty - czyta-

my w N z 20 kwietnia 2007 r. "Bezmie-
chowa - absolutnie wyj¹tkowe miejsce na
œwiecie. Najlepsze do latania". Po raz ko-
lejny o tym piêknym skrawku Gór S³on-
nych i, dla wielu, najpiêkniejszej historii
lotniczej pisze nie tylko ta gazeta. Przy-
je¿d¿aj¹ tam szybownicy i "glajciarze"
z ca³ej Polski. Wraz ze studentami Polite-
chniki Rzeszowskiej chwytaj¹ wiatr
w ¿agle i wracaj¹ tam przy najbli¿szej
okazji. Chêtnych bywa tak wielu, ¿e loty
szybowcowe trwaj¹ tylko 4 minuty.

* * *
Jakie studia dadz¹ Ci pracê - zastana-

wiaj¹ siê N z 25 kwietnia 2007 r. "¯adne
studia nie zagwarantuj¹ pracy. Nikt nie
wie, dla kogo bêd¹ etaty za 5, 10 i 15 lat -
t³umacz¹ w uczelniach". Biura poœred-
nictwa pracy nadal pe³ne s¹ poszuku-
j¹cych zajêcia w zdobytym zawodzie.
Uczelnie staraj¹ siê sprostaæ wymaga-
niom rynku pracy. Najpopularniejszym
kierunkiem w PRz jest obecnie budowni-
ctwo. Wielkim zainteresowaniem cieszy
siê biotechnologia, informatyka, elektro-
nika i telekomunikacja, a tak¿e towaro-
znawstwo. Nie mniejsze zainteresowanie
budz¹ specjalnoœci na kierunku lotnictwo

i kosmonautyka - dowiadujemy siê na ³a-
mach N.

* * *
Kandydatów nie brakuje - informuje

prof. M. Orkisz na ³amach N z 29 maja
2007 r. Rozmowa dotyczy kszta³cenia na
kierunku lotnictwo i kosmonautyka - spe-
cjalizacja pilota¿owa. Zainteresowanie
tym kierunkiem dyplomowania jest bar-
dzo du¿e, kandydaci pochodz¹ z ca³ej
Polski. Z ró¿nych wzglêdów, nade
wszystko finansowych, mo¿liwoœci
kszta³cenia na pilota¿u s¹ ograniczone.
Uczelnia czyni jednak starania id¹ce
w kierunku zwiêkszenia naboru na tê spe-
cjalizacjê. "Oœrodek jest pere³k¹ w szkol-
nictwie polskim, wrêcz dobrem narodo-
wym. W³adze regionalne powinny moc-
niej wspieraæ jego rozwój, tak¿e pod
wzglêdem finansowym. Mam na myœli
zarówno marsza³ka, jak i wojewodê".

* * *
Powspinaj siê na œciance - czytamy

w N z 30 maja 2007 r. "Politechnika Rze-
szowska ma œciankê wspinaczkow¹.
Bêd¹ z niej mogli korzystaæ nie tylko stu-
denci, ale te¿ mieszkañcy regionu".
Œcianka znajduje siê w hali sportowej na-
szej uczelni, jej uroczyste oddanie do
u¿ytku odby³o w czasie zakoñczenia roku
sportowego w PRz 30 maja br.

Piloci cywil-
ni tylko z Rze-
szowa - infor-
muj¹ SN z 21

lutego 2007 r. W rozmowie dnia z prof.
PRz Andrzejem Tomczykiem - prodzie-
kanem ds. nauki na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, pojawi³o siê wiele
informacji nt. studiowania na wymienio-
nym Wydziale, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem kszta³cenia pilotów lotnictwa
cywilnego. Nabór na pilota¿ odbywa siê
po III semestrze studiów, w liczbie 15
osób rocznie.

* * *
"Produkt Eksportowy" - piloci

z Podkarpacia - czytamy w SN z 21 lute-
go 2007 r. "Na 1000 pilotów lataj¹cych
w Polskich Liniach Lotniczych a¿ 486 to
byli studenci pilota¿u na Politechnice
Rzeszowskiej. Wykszta³cenie jednego
tylko kosztuje ok. 60 tys. dolarów, a co
roku Politechnikê opuszcza 15 zawodo-
wych pilotów. Teraz, kiedy w Polsce za-
czyna brakowaæ pilotów, jest du¿a szan-
sa, ¿e Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego przeznaczy znaczne pieni¹dze
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na podkarpacki produkt klasy luks" - czy-
tamy. Nasza uczelnia jest jedyn¹ w kraju
uczelni¹ techniczn¹ kszta³c¹c¹ pilotów
lotnictwa cywilnego. Obecnie, na pilota-
¿u studiuj¹ ju¿ dzieci pierwszych absol-
wentów tej specjalizacji. To jeden z naj-
bardziej kosztownych kierunków stu-
diów, a absolwenci s¹ jednymi z najbar-
dziej poszukiwanych obecnie na rynku
pracy.

* * *
Rusza akademicki inkubator - poin-

formowa³y SN z 1 marca 2007 r. "Od dzi-
siaj podkarpaccy studenci, absolwenci
wy¿szych uczelni i naukowcy mog¹
zak³adaæ firmy, które znajd¹ siedzibê
w Akademickim Preinkubatorze Przed-
siêbiorczoœci. Chodzi zw³aszcza o firmy
wykorzystuj¹ce innowacje i nowe tech-
nologie". APP zosta³ wybudowany na te-
renie uczelni (obok WBMiL) przez Rze-
szowsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalne-
go i jest przez ni¹ nadzorowany. To jeden
z elementów powstaj¹cego Podkarpac-
kiego Parku Naukowo-Technologiczne-
go.

* * *
Z legitymacj¹ zamiast biletu - infor-

muj¹ SN z 14 marca 2007 r. "Elektronicz-
ne legitymacje studenckie jako bilety
MPK? Niewykluczone, ¿e takie roz-
wi¹zanie ju¿ nied³ugo zostanie wprowa-
dzone w Rzeszowie". W niedalekiej

przysz³oœci legitymacje elektroniczne
mog¹ byæ wykorzystane do zast¹pienia
biletów MPK. Takie legitymacje posia-
daj¹ w naszym mieœcie studenci PRz
i WSIiZ.

* * *
Uczelnie i urzêdy przygotowuj¹ siê

do lustracji - donosz¹ SN z 14 marca
2007 r. "Wœród 1400 pracowników Poli-
techniki Rzeszowskiej lustracji bêdzie
podlegaæ 488 osób. Do tej pory nie by³o
s³ychaæ g³osów, ¿e ktoœ nie podporz¹dku-
je siê ustawie". W opinii JM Rektora lu-
stracja powinna byæ przeprowadzona na
pocz¹tku lat 90., jednak w przypadku od-
mowy z³o¿enia stosownego oœwiadcze-
nia przez pracownika, osoba ta nie bêdzie
mog³a dalej pe³niæ swojej funkcji na
uczelni.

* * *
Politechnika w górê, Uniwersytet

w dó³ - czytamy w SN z 20 kwietnia
2007 r. "Wœród 89 najlepszych uczelni
akademickich wypatrzyliœmy Politechni-
kê Rzeszowsk¹ na 62. miejscu, tak¿e Uni-
wersytet Rzeszowski na 68. pozycji. PRz
awansowa³a w stosunku do roku
ubieg³ego. UR spad³" - informuj¹ SN.

* * *
Lata³bym, choæby na drzwiach od

hangaru - czytamy w SN z 27 kwietnia
2007 r. O swojej lotniczej pasji opowiada
dyrektor Oœrodka Kszta³cenia Lotnicze-

go PRz instr. pil. mgr Mieczys³aw Górak.
Z okazji jubileuszu 30-lecia Oœrodka me-
dia wiele uwagi poœwiêci³y uczelni pro-
wadz¹cej kierunek kszta³cenia lotnicze-
go, dzia³alnoœci OKL i ludziom tam pra-
cuj¹cym. Artyku³ o podobnej tematyce,
pt. "Ludzie w cieniu skrzyde³", SN za-
mieœci³y 4 maja 2007 r.

* * *
Studia na miarê czasów - informuj¹

SN z 25 maja 2007 r. "Politechnika Rze-
szowska k³adzie du¿y nacisk na jakoœæ
kszta³cenia. Swoj¹ ofertê dostosowuje do
zmieniaj¹cych siê warunków rynku pra-
cy. St¹d w tej chwili na uczelni mo¿na
studiowaæ tak modne ostatnio kierunki,
jak: elektronika i telekomunikacja, bio-
technologia, czy tak elitarne, jak: lotnic-
two i kosmonautyka" - czytamy.

* * *
Pozytywna akredytacja - informuj¹

SN z 29 maja 2007 r. "Pañstwowa Komi-
sja Akredytacyjna wyda³a pozytywn¹
ocenê dla kierunków in¿ynieria œrodowi-
ska oraz zarz¹dzanie i in¿ynieria pro-
dukcji na Politechnice Rzeszowskiej.
Obydwa kierunki prowadzone s¹ na po-
ziomie studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich" - czytamy. Informacjê pod tym
samym tytu³em zamieœci³y te¿ "nowiny"
29 maja br.

Opracowanie Marta Olejnik

Miêdzywydzia³owe
Mistrzostwa PRz

w futsalu

Bardzo wielu emocji dostarczy³ miê-
dzywydzia³owy turniej halowej pi³ki no¿-
nej rozgrywany w kwietniu i maju br. Za-
ciête mecze, zaskakuj¹ce wyniki, dosko-
na³y doping kibiców.

Chocia¿ Mistrzostwa rozegrane by³y
systemem ka¿dy z ka¿dym, to z³o¿y³o siê
tak, ¿e ostatni mecz gra³y dwa najlepsze
zespo³y: Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu oraz Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska. Mecz sta³ na bardzo
wysokim poziomie, czemu trudno siê dzi-
wiæ, bo w obydwu dru¿ynach wielu za-
wodników to obecni mistrzowie Polski
politechnik w futsalu.

Trochê wiêcej o SPORcieTrochê wiêcej o SPORcie

Mistrzowie PRz w futsalu - dru¿yna WZiM.
Fot. Archiwum
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Mecz by³ bardzo zaciêty i wyrównany, za-
koñczy³ siê remisem 3:3. Pierwszym mistrzem
Politechniki Rzeszowskiej zosta³ zespó³ Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu, wyprzedzaj¹c
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
wiêksz¹ liczb¹ bramek. Klasyfikacja koñcowa
przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. WZiM 13 pkt. 36:14
2. WBiIŒ 13 pkt. 36:17
3. WBMiL 9 pkt. 31:19
4. WCh 6 pkt. 20:28
5. WEiI 3 pkt. 26:33
6. WMiFS 0 pkt. 13:51

Z³oto kolarzy AZS PRz

Doskonale spisali siê kolarze w Akademic-
kich Mistrzostwach Podkarpacia w kolarstwie
górskim, rozegranych w Kielnarowej 11 maja
2007 r. Nasi reprezentanci, zarówno kobiety, jak

i mê¿czyŸni, pojechali wspaniale i byli poza zasiêgiem rywali.
Politechnikê Rzeszowsk¹ reprezentowali:
� Magdalena Balana - V FD
� Marcin Piecuch - II BD
� Daria Wójcik - III CD
� Arkadiusz Cygan - II MDL
� Justyna Turek - III ZD
� Tomasz Biesiadecki - I BD
� Maksymilian Czubak - I MDL

Serdecznie gratulujemy i czekamy na udany start w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski.

"Z³ota Sztanga"

Doskonale spisa³ siê nasz sztangista Marek Hajduk, stu-
dent II roku Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, na akade-
mickich mistrzostwach Polski w trójboju si³owym, rozegra-
nych w dniach 27-29 kwietnia 2007 r. w Supraœlu. Startuj¹c

w kategorii do 75 kg, ustanowi³ wynikiem 190 kg
nowy rekord Polski i zdoby³ z³oty medal w tej
konkurencji. Naszego mistrza ambitnie wspierali
na tych zawodach koledzy - Wojtek Bafia (V BD)
i Adam Zaprza³a (III MDM). W klasyfikacji dru-
¿ynowej skromna trzyosobowa ekipa PRz zajê³a
8. miejsce wœród uczelni technicznych.

Trzy srebrne medale
w p³ywaniu

Bardzo dobrze spisa³ siê nasz student Jacek
Czech startuj¹cy w III ogólnopolskich zawodach
p³ywackich studentów niepe³nosprawnych, roze-
granych 19 maja br. na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

Reprezentuj¹cy Politechnikê Rzeszowsk¹
Jacek Czech zdoby³ trzy srebrne medale: na dys-
tansie 25 i 50 m stylem dowolnym oraz 50 m sty-
lem grzbietowym.

Stanis³aw Ko³odziej

Reprezentanci PRz w trójboju si³owym. Od lewej: A. Zaprza³a, M. Hajduk (mistrz
Polski), W. Bafia.

Mistrzowie Podkarpacia - reprezentacja PRz. Od lewej: M. Czubak,
J. Turek, T. Biesiadecki, D. Wójcik, M. Piecuch, M. Balana, A. Grzesik

Nagrodzeni za 50 m stylem dowolnym. Od lewej: Jacek Czech (PRz), Dawid Feder
(Politechnika Poznañska), Piotr Czarnota (Uniwersytet Œl¹ski).

Fot. Archiwum
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Ju¿ od rana w œrodê 30 maja br. nad Rzeszowem zbiera³y siê czarne chmury, nie wró¿¹c niczego 
dobrego dzia³aczom i organizatorom tradycyjnego spotkania przy ognisku pod "Jab³onk¹". Ale có¿ 
mo¿e znaczyæ przenikliwe zimno i padaj¹cy deszcz dla gor¹cych m³odych serc "azetesiaków". 
Wprawdzie spotkanie odby³o siê w pomieszczeniu magazynowym nowej hali i bez prawdziwego 
ogniska, jednak uczestnicy stworzyli wspania³¹, gor¹c¹ atmosferê. W czêœci oficjalnej po¿egna-
liœmy dziewiêtnaœcioro studentów - sportowców, opuszczaj¹cych w tym roku akademickim mury 
naszej uczelni. Pami¹tkowe plakietki wrêczyli absolwentom obecni na spotkaniu prorektorzy - prof. 
Tadeusz Markowski i prof. Leszek WoŸniak. N ównie¿  
wrêczone zdobyte wczeœniej z³ote medale mistrzów Polski uczelni technicznych. Dzia³acze KU 
AZS  nie zapomnieli te¿ o osobach, które od wielu lat wspieraj¹ AZS. Pami¹tkowymi plakietkami 
uhonorowani zostali: prof. Tadeusz Markowski, prezes Zarz¹du Œrodowiskowego AZS mgr 
Zbigniew Rynasiewicz - pose³ na Sejm RP, oraz pisz¹cy te s³owa. Nastêpnie uczestnicy spotkania 
przeszli do "starej" hali, gdzie odby³o siê oficjalne otwarcie  œcianki wspinaczkowej i krótki pokaz 
tej piêknej dyscypliny sportowej. Dalsza czêœæ imprezy przy piwie i grillu bardzo siê przed³u¿y³a, 
d³ugo by o tym pisaæ.

a tym spotkaniu pi³karzom zosta³y r

Akademickie Mistrzostwo Polski wyjeŸdzi³y 
nasze dziewczêta na trudnych trasach w Cie-
szynie, gdzie w dniach 2-3 czerwca br. rozegrane 
zosta³y Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych 
w kolarstwie górskim. Padaj¹cy deszcz i b³oto nie 
u³atwia³y uczestnikom jazdy. W sumie w Mis-
trzostwach wystartowa³o 300 uczestników z 40 
najbardziej usportowionych polskich uczelni. 
Nasza z³ota trójka, w sk³adzie: Magda Balana 
(V FD), Daria Wójcik (III CD) i Justyna Turek 
(III ZD), zdoby³a równie¿ Mistrzostwo 
Politechnik. Bardzo dobrze pojechali tak¿e nasi 
kolarze, którzy po bardzo ambitnej jeŸdzie 
znaleŸli siê tu¿ za podium, zajmuj¹c czwarte 
miejsce wœród politechnik. Serdecznie gratuluje-
my wspania³ego zwyciêstwa.

AZS zaprasza do naszej stanicy wodnej w Wo³kowyi w dniach od 30 czerwca do 24 sierpnia br. 
Zapewniamy: dach nad g³ow¹ (namioty, materace), kuchniê do dyspozycji z wyposa¿eniem, sprzêt 
wodny, boisko do siatkówki, ognisko przy gitarze, s³oñce i ciep³¹ wodê w jeziorze. Bli¿szych 
informacji udzielamy w biurze KU AZS-u oraz pod numerami telefonów: (0-17) 865 16 44, 
865 15 94, 0 604 177 022, 0 605 137 032.

Nasze dziewczyny "wyjecha³y" najwy¿ej.
Srebro dla Politechniki Œl¹skiej, 

br¹z dla Uniwersytetu Œl¹skiego.

£za siê w oku krêci - po¿egnanie absolwentów sportowców. "Ruszy³a" œcianka 
wspinaczkowa.

Fot. Archiwum
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Autorzy tekstów

dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. PRz
Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej

Diana BŸdziuch
Studentka WEiI (V ED)

Wojciech Homik
Student WBiIŒ (III BD)

mgr El¿bieta Ka³u¿a
Dyrektor Biblioteki G³ównej

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. in¿. Ludomir M. Laudañski, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Metod Iloœciowych w Ekonomii, WZiM

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

dr in¿. Andrzej Pacana
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

mgr Agnieszka Pikor
Sekretariat prorektora ds. ogólnych

dr in¿. Jadwiga P³oszyñska
Katedra Elektrodynamiki i Uk³adów 

Elektromaszynowych, WEiI

mgr in¿. Maria Popek
G³ówny Specjalista ds. Nauczania 

i Informatyzacji Toku Studiów

Bogus³aw Rymut
Student WEiI (II FD)

dr in¿. Wies³aw Sabat
Zak³ad Systemów Elektronicznych

i Telekomunikacyjnych, WEiI

Aneta Sondej
Kierownik Oœrodka Alliance Française

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej

mgr Marzena Tara³a
Oficyna Wydawnicza PRz

dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz
Prodziekan ds. nauki WBMiL

mgr Agnieszka Trawiñska
Biblioteka G³ówna

mgr Anna Worosz
Dzia³ Promocji i Rekrutacji

prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
Prorektor ds. nauczania

mgr in¿. Bo¿ydar Zió³kowski
Katedra Przedsiêbiorczoœci Zarz¹dzania

i Ekoinnowacyjnoœci, WZiM
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