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W towarzystwie rodziców ³atwiej...Wystawa prac rysunkowych.

Dyplom wrêczony przez dziekana to wa¿ny dokument na przysz³oœæ.

Prof. W. Brusow (w œrodku) towarzyszy³ dzieciom w zabawie. Kandydatek na pilota¿ nie brakowa³o.

Jak to posk³adaæ?

T³oczno by³o przy stoisku obs³ugiwanym przez studentów. 

Pami¹tkowe zdjêcie zwyciêzców.
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0 Panie Kanclerzu, ostatnie lata
w Politechnice to ogromnie dyna-
miczny rozwój bazy uczelni...

Tak, to prawda. Œwiadczy o tym
wysokoœæ œrodków przeznaczonych
w ostatnich latach na inwestycje bu-
dowlane, jak równie¿ prace remontowe
maj¹ce s³u¿yæ poprawie warunków pra-
cy i nauki. Dotyczy to zarówno obiek-
tów dydaktycznych, jak i socjalnych,
np. osiedla studenckiego.

Oddano do u¿ytku m.in. kompleks
obiektów P, obiekt Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego w Bezmie-
chowej, halê sportow¹, Dom Studencki
"Alchemik", jak równie¿ przeprowa-
dzono generalne remonty:

� Zespo³u Laboratoriów Biotechnolo-
gii w Albigowej,

� Budynku Oœrodka Kszta³cenia Lotni-
czego w Jasionce,

� DS "Aviata",
� Laboratorium Obróbki Mechanicz-

nej, a wymieniam tylko najbardziej
znacz¹ce.

0 W minionym roku zosta³a przeka-
zana do u¿ytku nowa i piêkna hala
sportowa. Jaki kolejny obiekt czeka
na uroczyste oddanie?

Oddanie hali sportowej by³o zna-
cz¹cym elementem inauguracji roku
akademickiego 2006/2007. Warto pod-
kreœliæ, ¿e obiekt wpisa³ siê ju¿ w pano-
ramê kampusu uczelni i wyró¿nia siê

swoist¹ "urod¹", szczególnie w nocy,
kiedy dzia³a jego iluminacja. Co do od-
dania kolejnych znacz¹cych obiektów,
rok 2007 nie zapowiada siê obficie, po-
mijaj¹c fakt, ¿e czêœæ budynków ze-
spo³u "L" uzyska now¹ elewacjê i za-
koñczony bêdzie proces wymiany in-
stalacji c.o. w tym obiekcie. To w zna-
cz¹cy sposób wp³ynie na poprawê wa-
runków nauczania (w zimie bêdzie cie-
plej), jak równie¿ warunków ppo¿.,
dziêki zainstalowaniu systemów prze-
gród ognioodpornych, dostosowuj¹-
cych obiekty do przepisów ppo¿. Rok
2007 to równie¿ wytê¿one prace nad
przygotowaniem do realizacji w latach

Nowe plany u progu
57. roku akademickiego

Nowe plany u progu
57. roku akademickiego

Rozmowa z mgr. in¿. Wac³awem Gaw³em
- kanclerzem Politechniki Rzeszowskiej
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nastêpnych bardzo wa¿nych dla uczel-
ni zadañ inwestycyjnych.

0 W maju br. rozstrzygniêty zosta³
konkurs architektoniczno-urbani-
styczny na projekt Regionalnego
Centrum Dydaktyczno-Konferen-
cyjnego i Biblioteczno-Administra-
cyjnego Politechniki Rzeszowskiej,
nowoczesnego na wskroœ obiektu
maj¹cego powstaæ w s¹siedztwie alei
Powstañców Warszawy. Kolejny
krok to projekt wykonawczy i reali-
zacja budowy. Zadanie o tyle trudne,
co ambitne.

Owszem, rozstrzygniêty zosta³ kon-
kurs architektoniczno-urbanistyczny na
projekt Regionalnego Centrum Dydak-
tyczno-Konferencyjnego i Bibliotecz-
no-Administracyjnego uczelni, zwieñ-
czony podpisaniem umowy z Biurem
Projektów Budownictwa Ogólnego
"Budopol" Warszawa na wykonanie
prac projektowych. Przebieg konkursu
i jego rozstrzygniêcie cieszy³y siê du-
¿ym zainteresowaniem spo³ecznoœci
uczelni, równie¿ mediów. Nagrodzone
prace zosta³y udostêpnione do ogl¹da-
nia szerokiemu gronu zainteresowa-
nych. Zrealizowany wed³ug nagro-
dzonej koncepcji obiekt stanie siê na
pewno znakiem rozpoznawczym uczel-
ni, jak równie¿ wyró¿niaj¹cym siê ele-
mentem architektury Rzeszowa. Przed

nami jeszcze wiele pracy w tym zakre-
sie, ale jestem przekonany, ¿e inaugura-
cja roku 2010/2011 odbêdzie siê w auli
nowego obiektu.

0 Nie mniej ambitny wydaje siê roz-
wój jedynego w Polsce akademickie-
go Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego.
To zapewne zakup nowych samolo-
tów, kolejnego symulatora lotu i roz-
wój infrastruktury Oœrodka. Jakie
zatem plany maj¹ w³adze uczelni na
najbli¿sze lata w tym obszarze?

Myœlê, ¿e szczêœliwym zbiegiem
okolicznoœci 30-lecie OKL-u zbieg³o
siê z informacj¹, ¿e projekt pn. Rozbu-
dowa i doposa¿enie OKL PRz znalaz³
siê na liœcie "Indykatywnego Planu
RPO - Rozwój Po³udniowo-Wschod-
niej Polski". Trwaj¹ intensywne prace

nad przygotowaniem tego projektu do
realizacji w latach 2008/2009. Prace te
zmierzaj¹ do takiego ich zaawansowa-
nia, by w roku przysz³ym mo¿liwe by³o
rozpoczêcie prac budowlanych i prze-
prowadzenie czêœci procedur przetar-
gowych na zakup wyposa¿enia, w tym
samolotów. Warto zaznaczyæ, ¿e za-
kres projektu obejmuje:
� budowê "twardego" betonowego

pasa startowego i drogi ko³owania,
� budowê drugiego hangaru o pow.

1600 m2,
� budowê stacji tankowania samolo-

tów,
� budowê obiektu dla dwóch symula-

torów lotu i ich monta¿,
� zakup samolotów,
� zakup wyposa¿enia obs³ugowego dla

nowych samolotów.
Zrealizowanie wymienionych

zamierzeñ to dla szkol¹cych siê
w OKL-u studentów i kandydatów
na pilotów niebêd¹cych studentami
zupe³nie nowy jakoœciowo etap, na
miarê wyzwañ XXI w. i rosn¹cej
konkurencji na rynku tego typu
us³ug.

0 Trwa - kosztowna z pewnoœci¹ -
modernizacja obiektów Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa. Czy
tylko za pieni¹dze uczelni?

Zakoñczenie tej fazy moderniza-
cji obiektów "L" przewidziane jest
na 2008 r. Poza wspomnianym wcze-
œniej zakresem robót zaowocuje to
równie¿ znacznymi oszczêdnoœcia-
mi w trakcie eksploatacji obiektu
(koszty ciep³a, energii elektrycznej).
Ca³oœæ zadania realizowanego w la-
tach 2006-2008 wynosi ~11,5 mln z³,

Œrodki przeznaczone w ostatnich latach na inwestycje budowlane
i prace remontowe

Rok
Inwestycje Remonty

dydaktyczne socjalne dydaktyczne socjalne

2003 3900 6900 2463 2234

2004 12550 1766 1808 1798

2005 5948 - 1617 1344

2006 11577 - 1623 1926

(Dane w tys. z³otych.)

Nowa hala sportowa PRz.
Fot. M. Misiakiewicz
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a udzia³ uczelni to ~1,5 mln z³
(~13%). Pozosta³e œrodki to dotacja
celowa MNiSzW - efekt zabiegów
w³adz uczelni. W skali ró¿nych
osi¹gniêæ inwestycyjnych uczelni tê
uzna³bym za jedn¹ ze znacz¹cych, al-
bowiem ³¹czy w sobie zarówno wa-
lory estetyczne, praktyczne, jak
równie¿ gospodarcze.

0 No w³aœnie. W jakim stopniu te
wszystkie dzia³ania finansowane
s¹ z programów pomocowych Unii
Europejskiej?

Na ten temat szerzej. Uczelnia
w chwili obecnej posiada mo¿liwoœci
finansowania swego rozwoju:
� z programów zwi¹zanych z przy-

nale¿noœci¹ Polski do Unii Euro-
pejskiej (np. Zintegrowany Pro-
gram Operacyjny Rozwoju Regio-
nalnego, Program Operacyjny -
Polska Po³udniowo-Wschodnia,
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego,
EFS),

� z dotacji celowych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,

� ze œrodków w³asnych.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e w ka¿dym z wy-

mienionych programów pomocowych
z UE (poza EFS) niezbêdny jest wk³ad
w³asny o zró¿nicowanej wysokoœci:
w ZPORR by³o to 25%, w PO - Polska
Po³udniowo-Wschodnia 15%.

Wk³ad w³asny rozumie siê jako
œrodki uczelni lub œrodki pozyskiwane
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego lub Sportu (w przypadku
obiektów sportowych). St¹d usilne
i skuteczne zabiegi w³adz uczelni o uzy-
skanie tych œrodków poza uczelni¹ i ko-
niecznoœæ generowania przez uczelniê

zysków, które mog¹ stanowiæ uzupe³-
nienie do dotacji zewnêtrznych.

0 Co nas czeka w najbli¿szym cza-
sie, a co w perspektywie dzia³añ?

Do dwóch wczeœniej wymienionych
zadañ nale¿y dodaæ projekt, który bê-
dzie realizowany w ramach RPO Woje-

wództwa Podkarpackiego pn. "Bu-
dowa, rozbudowa i modernizacja
bazy naukowo-badawczej PRz" na
kwotê ~45 mln z³, polegaj¹cy na wy-
posa¿eniu istniej¹cych laboratoriów
uczelni w kierunku okreœlonym
w Strategii Innowacyjnoœci Woje-
wództwa Podkarpackiego. Zadanie
to bêdzie realizowane na wszystkich
wydzia³ach uczelni, obecnie trwa za-
mykanie listy tych laboratoriów.

By odpowiedzieæ wprost na pyta-
nie, nale¿y podkreœliæ, ¿e rok 2007 to
okres intensywnych przygotowañ do
realizacji zadañ za kwotê przekra-
czaj¹c¹ 150 mln z³, to tak¿e inten-
sywne zabiegi na uzyskanie œrodków
na tzw. "wk³ad w³asny", ale równie¿
okres wzmo¿onej pracy organiza-
cyjnej s³u¿b technicznych, Biura
Obs³ugi Funduszy Strukturalnych
i Kwestury uczelni, by sprostaæ tymBudynek L w nowej szacie.

Fot. J. Hess

Budowa laboratorium kampatybilnoœci elektromagnetycznej dla WEiI.
Fot. J. Hess
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niespotykanym co do wielkoœci przed-
siêwziêciom organizacyjnym i logis-
tycznym. Przed Politechnik¹ bardzo
wa¿ne chwile decyduj¹ce o jej przy-
sz³ym obliczu i rozwoju.

Politechnika Rzeszowska ma swoje
przys³owiowe 5 minut i jestem pewny,
¿e wykorzysta je z nale¿yt¹ staranno-
œci¹. Do tego optymizmu upowa¿nia

mnie zarówno uwaga, zainteresowanie,
zaanga¿owanie w³adz uczelni, jak rów-
nie¿ wysoki poziom pracy s³u¿b uczelni
realizuj¹cych tak obecne, jak i przysz³e
zadania.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym po-
dziêkowaæ wszystkim swoim
wspó³pracownikom za ich dobr¹ pracê -
czêsto ukryt¹ w cieniu podstawowych

problemów uczelni - pe³n¹ ofiarnoœæ
i sumiennoœæ. Jest to wynikiem profe-
sjonalizmu tych ludzi i dobrej atmosfe-
ry wspó³pracy pomiêdzy poszcze-
gólnymi komórkami organizacyjnymi
naszej uczelni.

0 Dziêkujê za rozmowê.

Marta Olejnik

W ramach XII Podkarpackiego Fo-
rum Innowacyjnoœci, 29 czerwca
2007 r. w WSK "PZL-Rzeszów" S.A.
odby³a siê konferencja pt. "Inicjatywa
Technologiczna - Nauka, Przemys³,
Administracja". W konferencji wziêli
udzia³: minister nauki i szkolnictwa
wy¿szego prof. Micha³ Seweryñski,
podsekretarz stanu w MNiSW prof.
Krzysztof Jan Kurzyd³owski oraz se-
kretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Regionalnego W³adys³aw Ortyl.
W spotkaniu uczestniczyli tak¿e przed-
stawiciele Politechniki Rzeszowskiej
z JM Rektorem na czele, przedstawicie-
le biznesu, nauki, administracji pañ-
stwowej i samorz¹dowej Podkarpacia.

Konferencja poœwiêcona by³a jed-
nemu z najlepiej dzia³aj¹cych klas-
trów technologicznych - powsta³ej
w 2003 r. "Dolinie Lotniczej", organi-
zacji wspieraj¹cej rozwój polskiego

przemys³u lotniczego, której celem jest
przekszta³cenie Podkarpacia w jeden
z wiod¹cych - nie tylko w Europie -
oœrodków przemys³u lotniczego.

"Dolina Lotnicza" to pocz¹tek no-
wego trendu w polskiej gospodarce -
powiedzia³ w czasie spotkania w WSK
minister M. Seweryñski. "Jednym
z g³ównych celów polityki naszego mi-
nisterstwa jest inwestowanie w rozwój
innowacyjnych badañ i wspieranie
wspó³pracy nauki z biznesem. Chcemy,
aby polskie przedsiêbiorstwa praco-
wa³y, opieraj¹c siê na polskiej myœli
technologicznej. Dot¹d, niestety, praca
naukowa w naszym kraju nie s³u¿y³a
rozwojowi gospodarki". Uzupe³ni³ tê
wypowiedŸ wiceminister J. Kurzy-
d³owski, dodaj¹c, ¿e ta "wizyta i zainte-
resowanie »Dolin¹ Lotnicz¹« wynikaj¹
z faktu, i¿ na ca³ym œwiecie to w³aœnie
przemys³ lotniczy charakteryzuje siê
najwiêksz¹ intensywnoœci¹ badañ
i prac rozwojowych".

Podkarpacki klaster zaanga¿owany
jest w wielu programach unijnych,
m.in. w 6. i 7. Programie Ramowym,
jest tak¿e inicjatorem i koordynatorem
prac maj¹cych na celu utworzenie
pierwszego w regionie Parku Techno-
logicznego. W sk³ad klastra wchodzi
65 przedsiêbiorstw, Instytut Lotnictwa,
5 politechnik, w tym: Rzeszowska,
Warszawska, Lubelska, Œl¹ska i £ódz-
ka, Uniwersytet Rzeszowski, a tak¿e

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z wizyt¹

Od lewej: minister M. Seweryñski, wiceminister K.J. Kurzyd³owski i prezes WSK
M. Darecki.

Fot. M. Misiakiewicz

INICJATYWA TECHNOLOGICZNA
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6 szkó³ œrednich maj¹cych za za-
danie kszta³cenie kadr na potrze-
by dzia³aj¹cych w regionie firm
i opracowywanie najnowszych
technologii produkcyjnych.

Wczeœniej minister M. Sewe-
ryñski z towarzysz¹cymi Mu oso-
bami z³o¿y³ wizytê w ma³ej
innowacyjnej firmie bran¿y lotni-
czej "Ultratech" w Rzeszowie,
nastêpnie w Politechnice, gdzie
zwiedzi³ Laboratorium Badañ
Materia³ów dla Przemys³u Lotni-
czego organizowane przez profe-
sora Jana Sieniawskiego. Goœcie
zapoznali siê z planami rozwoju
tego niezwykle wa¿nego w "Ini-
cjatywie Technologicznej" ogni-
wa. Wymienione laboratorium,
które oficjalnie rozpocznie
dzia³alnoœæ we wrzeœniu br., zaj-
mowaæ siê bêdzie badaniem ma-
teria³ów i opracowywaniem
unikatowych technologii wpro-
wadzanych do produkcji na po-
trzeby "Doliny Lotniczej".

Inicjatywa Technologiczna jest
programem Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego skierowanym
na rozwój nowych produktów i techno-

logii, opieraj¹cym siê na polskich
osi¹gniêciach naukowo-technicznych.
Program jest adresowany do przedsiê-
biorców, w szczególnoœci prowa-
dz¹cych firmy ma³ej i œredniej wielko-

œci, oraz do zespo³ów badawczych bez-
poœrednio powi¹zanych z dzia³alnoœci¹
przemys³ow¹. Podczas pierwszego na-
boru wniosków, do MNiSW wp³ynê³o
ich 491 - w tym 434 dotyczy³y badañ

naukowych. 12 czerwca 2007 r.
zosta³y wrêczone pierwsze decy-
zje o finansowaniu wniosków
z³o¿onych w wymienionym pro-
gramie. Wœród pierwszych bene-
ficjentów programu znalaz³ siê
m.in. Wydzia³ Mechaniczny Po-
litechniki Opolskiej (dotacja
w wysokoœci 2,5 mln z³ na zapro-
jektowanie i wdro¿enie do pro-
dukcji nowego, przyjaznego eko-
logicznie rozpuszczalnika alifa-
tycznego).

Program spotka³ siê wiêc
z du¿ym zainteresowaniem za-
równo ze strony przedsiêbior-
ców, jak i naukowców: w pierw-
szym naborze wnioski z³o¿y³o
115 uczelni, 154 przedsiêbior-
stwa oraz 165 jbr-ów. G³ównymi
kryteriami ich oceny jest innowa-
cyjnoœæ przedsiêwziêcia.

Marta Olejnik

Wizyta w Laboratorium zgromadzi³a wielu goœci i dziennikarzy.
Fot. M. Misiakiewicz

O rozowju inwestycyjnym uczelni poinformowa³ ministra JM Rektor prof. A. Sobkowiak
oraz kanclerz mgr in¿. W. Gawe³.

Fot. M. Misiakiewicz



8 GAZETA POLITECHNIKI

Ministerstwo informuje

Prof. Bogus³aw Ludwik Smólski

dyrektorem Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju

3 lipca 2007 r. prof. dr hab. in¿. Bo-
gus³aw Ludwik Smólski odebra³ z r¹k
ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego
prof. Micha³a Seweryñskiego nomina-
cjê na dyrektora Narodowego Centrum
Badañ i Rozwoju.

Profesor Smólski zajmuje siê nau-
kowo telekomunikacj¹, jest specjalist¹
z zakresu elektroniki mikrofalowej,
interferometrii, techniki mikrofalowej
oraz techniki urz¹dzeñ radioloka-
cyjnych. Od 2004 roku jest cz³onkiem

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich, w któ-
rym przewodniczy Komisji Nauki (od
2005 r.). W latach 2003-2007 pe³ni³
funkcjê rektora Wojskowej Akademii
Technicznej. Od 1999 roku jest
cz³onkiem Rady Naukowej Przemy-
s³owego Instytutu Telekomunikacji,
której przewodniczy od 2003 r. W la-
tach 1993-1997 by³ dyrektorem De-
partamentu Rozwoju i Wdro¿eñ w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej. Od

1983 roku jest cz³onkiem Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk. Ustawa o Narodowym
Centrum Badañ i Rozwoju wesz³a
w ¿ycie 1 lipca 2007 r. Zadaniem
Centrum jest wykonywanie zadañ
wynikaj¹cych z polityki naukowej
pañstwa, s³u¿¹cych rozwojowi gospo-
darki i potrzebom ¿ycia spo³ecznego
poprzez realizacjê strategicznych pro-
gramów badañ naukowych i prac
rozwojowych.

MINISTERSTWO
NAUKI I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Departament Informacji i Promocji

* * *

Konferencja we Wroc³awiu

6 lipca 2007 r. we Wroc³awiu odby³a
siê konferencja poœwiêcona wspó³pra-
cy polskich instytucji badawczych ze
Wspólnotowym Centrum Badawczym
UE (Joint Research Centre - JRC). W jej
trakcie minister nauki i szkolnictwa
wy¿szego prof. Micha³ Seweryñski
i dyrektor generalny JRC Roland
Schenkel podpisali Memorandum of
Understanding dotycz¹ce zasad wspó³-
pracy obu instytucji. Memorandum wy-
mienia cztery strategiczne dziedziny
wspó³pracy:

� Bezpieczeñstwo oraz jakoœæ ¿yw-
noœci i pasz (Food and feed safety
and quality),

� Energia (Energy),
� Bezpieczeñstwo j¹drowe (Nucle-

ar safety and security),
� Oddzia³ywanie czynników zew-

nêtrznych na cz³owieka (Human
exposure).

Podpisanie dokumentu ma na celu
stymulacjê wspó³pracy JRC z odpo-
wiednimi instytucjami naukowymi
w Polsce w wymienionych dziedzi-

nach, ale równie¿ w szerzej zdefi-
niowanych badaniach dotycz¹cych
œrodowiska, rolnictwa czy bezpie-
czeñstwa. Podczas konferencji g³ów-
nymi zagadnieniami by³y: perspektywy
nauki w Polsce w kontekœcie wspó³-
pracy z JRC oraz perspektywy rozwoju
Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Poruszony zosta³ tak¿e temat restruk-
turyzacji polskiego sektora B+R oraz
przedstawiony potencja³ badawczy
i rozwojowy Wroc³awia.

* * *

260. rocznica otwarcia Biblioteki Za³uskich

8 sierpnia br. minê³a 260. rocznica
otwarcia dla publicznoœci Biblioteki
Za³uskich - jednej z najwiêkszych (lub
najwiêkszej) bibliotek œwiata w XVIII
wieku.

Fundatorami byli bracia-biskupi Jó-
zef Andrzej i Andrzej Stanis³aw
Za³uscy. Biblioteka zosta³a otwarta dla
publicznoœci 8 sierpnia 1747 r. w pa³acu

dani³owiczowskim (dzisiejsza siedziba
ZAiKS, ul. Hipoteczna 2). Po upadku
powstania koœciuszkowskiego zbiory
Biblioteki zosta³y na prze³omie 1794
i 1795 r. przewiezione na rozkaz Kata-
rzyny II do Sankt Petersburga, gdzie
sta³y siê w 1814 r. zrêbem Cesarskiej
Biblioteki Publicznej. Po I wojnie œwia-
towej zbiory dawnej Biblioteki Za-

³uskich zosta³y czêœciowo zwrócone
w latach 1921-1934 na mocy traktatu
ryskiego. Stopniowo w³¹czane, od
1928 r., do Biblioteki Narodowej, ule-
g³y w znacznej czêœci zniszczeniu
w 1944 r., podpalone przez wojska nie-
mieckie.

Zawi¹zek Biblioteki stanowi³y pry-
watne zbiory J.A. Za³uskiego, pomno-
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¿one przez jego braci: Marcina i An-
drzeja Stanis³awa. W sk³ad kolekcji
Andrzeja wesz³y zbiory rodzinne oraz
biblioteka Sobieskich, której najcen-
niejsz¹ czêœæ stanowi³y zbiory ¯ó³-
kiewskich, sk³adaj¹ce siê m.in. ze spu-
œcizn po królach Zygmuncie Auguœcie
i Stefanie Batorym.

Biblioteka pe³ni³a funkcjê oœrodka
¿ycia naukowego i literackiego w Pol-
sce. J.A. Za³uski, uznawany za promo-
tora ludzi nauki w Polsce, rozwija³
szerokie kontakty z uczonymi w kraju
i za granic¹. Na podstawie ksiêgozbioru
lub dziêki pomocy finansowej braci
Za³uskich opublikowano przesz³o 130
ksi¹¿ek, g³ównie z historii piœmiennic-
twa, historii Polski, historii Koœcio³a,
prawa, genealogii i heraldyki. ¯ycie
umys³owe Warszawy dynamizowa³y
organizowane przy Bibliotece konkur-
sy naukowe i literackie, towarzystwa
czytelnicze, posiedzenia naukowe,
aukcje ksiêgarskie oraz spó³ka wydaw-
nicza; niezrealizowane plany obejmo-

wa³y tak¿e powo³anie towarzystwa
naukowego, szko³y in¿ynierów woj-
skowych oraz drukarni z ksiêgarni¹.
Z Bibliotek¹ zwi¹zane by³y tak¿e jedne
z pierwszych w Polsce czasopism uczo-
nych.

Przez oko³o æwieræ wieku Bibliote-
ka gra³a rolê stratega rozwoju, organi-
zatora, koordynatora, symbolu i re-
prezentanta nauki w Polsce - rolê, jak¹
w XIV w. pe³ni³a Akademia Krakow-
ska, a do pierwszej wojny œwiatowej
(lub d³u¿ej) Akademia Umiejêtnoœci.

Kolekcje braci Za³uskich obejmo-
wa³y ksiêgozbiór, rzeŸby i p³ótna, gabi-
nety: rycin (przesz³o 40 tys. pozycji),
numizmatyczny, historii naturalnej,
zbiory kartograficzne i matematyczne
oraz obserwatorium astronomiczne.

Przed konfiskat¹ ksiêgozbiór liczy³
przesz³o 400 tys. druków i ok. 12 tys. rê-
kopisów. W zbiorze druków i rêkopi-
sów przewa¿a³y pozycje niemieckie,
a nastêpnie francuskie i w³oskie, szcze-
góln¹ jednak wartoœæ posiada³y druko-

wane i rêkopiœmienne dokumenty pol-
skie, m.in. roczniki i kroniki polskie od
XIV w., rêkopisy dzie³ Orzechowskie-
go, Stryjkowskiego, Sarnickiego, Len-
gnicha, Acta Tomicjana, korespon-
dencje Jagiellonów i Wazów, fragmen-
ty archiwów Sobieskich, zbiory listów
Chodkiewiczów i Sapiehów, teki Naru-
szewicza i inne.

Porównania historyczne zdaj¹ siê
wskazywaæ, ¿e najwiêksze biblioteki
europejskie osi¹gnê³y wielkoœæ ksiêgo-
zbioru Ksi¹¿nicy Za³uskich w drugim
dziesiêcioleciu XIX w. Wspó³czeœni
Za³uskim mieli œwiadomoœæ jej znacze-
nia, uwa¿ano j¹ za najwiêksz¹ b¹dŸ te¿
za jedn¹ z dwóch lub trzech najwiêk-
szych bibliotek Europy. Zdaniem Glo-
gera dorównywa³a ona trzem najwiêk-
szym bibliotekom europejskim: cesar-
skiej w Wiedniu, bawarskiej w Mona-
chium i Bibliotece Brytyjskiej.

(Autorem monografii Biblioteki
jest Jan Koz³owski.)

Pomoc w uruchomieniu
innowacyjnych firm

- drugi termin
sk³adania projektów

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ prze-
prowadzi w tym roku drugi nabór do programu INNO-
WATOR, skierowanego do m³odych naukowców
maj¹cych pomys³ na uruchomienie w³asnej firmy wy-
korzystuj¹cej innowacyjne technologie.

Wnioski o zakwalifikowanie do programu, który
sk³ada siê z czêœci szkoleniowej (podczas której uczest-
nicy tworz¹ profesjonalne biznesplany) oraz wdro¿e-
niowej (w której autorzy najlepszych projektów
otrzymaj¹ od Fundacji dofinansowanie na ich realiza-
cjê), mo¿na sk³adaæ do 30 paŸdziernika.

W tegorocznej edycji programu Fundacja przezna-
czy³a 1 mln z³ na dofinansowanie najlepszych projek-
tów komercyjnego zastosowania nowoczesnych tech-
nologii, produktów lub us³ug.

Regulamin konkursu i formularz wniosku online
dostêpne s¹ na stronie www.fnp.org.pl.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ za-
prasza przedstawicieli polskiej spo³ecznoœci naukowej
do zg³aszania kandydatów do drugiej edycji ustanowio-
nej wraz z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej
COPERNICUS

dla dwóch wspó³pracuj¹cych ze sob¹ naukowców - pol-
skiego i niemieckiego, którzy zaanga¿owani s¹ w pol-
sko-niemiecki projekt naukowy. Konkurs skierowany
jest do naukowców wszystkich dziedzin.

Wysokoœæ nagrody to 25 tys. euro
dla ka¿dego z dwóch laureatów.

Termin zg³aszania kandydatów
do Nagrody Copernicus up³ywa 12 paŸdziernika br.

Szczegó³owe informacje: www.fnp.org.pl
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HABILITACJE

PERSONALIA

Dr Grzegorz Ostasz,
adiunkt w Zak³adzie Nauk Hu-
manistycznych na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu,
w dniu 21 maja 2007 r. uzyska³
stopieñ naukowy doktora ha-
bilitowanego nauk humanisty-
cznych z zakresu dyscypliny
naukowej historia, nadany
przez Radê Wydzia³u Nauk
Historycznych i Spo³ecznych
Uniwersytetu Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego w War-
szawie. Temat rozprawy ha-
bilitacyjnej: Okrêg Rzeszowski

Zrzeszenia "Wolnoœæ i Niezawis³oœæ". Model konspiracji,
struktura, dzieje.

Pan Grzegorz Ostasz urodzi³ siê w 1964 r. w Oœwiêcimiu,
pochodzi z rodziny profesorskiej, jest synem prof. dr. hab.
Gustawa Ostasza z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia
wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie. Stopieñ naukowy doktora nauk
humanistycznych z zakresu dyscypliny naukowej historia
uzyska³ w 1996 r. na Wydziale Spo³eczno-Pedagogicznym
ówczesnej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, na
podstawie rozprawy pt. Krakowska Okrêgowa Delegatura
Rz¹du na Kraj 1941-1945. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. Andrzej Daszkiewicz, prof. nadzw.
PRz. W latach 1999-2005 przez dwie kadencje by³ pro-
dziekanem ds. studenckich na Wydziale Zarz¹dzania i Mar-
ketingu. Od 2004 roku pe³ni obowi¹zki kierownika Zak³adu
Nauk Humanistycznych. Odby³ kilka sta¿y naukowych,
w tym piêciokrotnie w Londynie. Stypendysta m.in. Polish
Resistance Foundation oraz Polonia Aid Foundation Trust
(Londyn).

DOKTORATY

Mgr in¿. Piotr Jankowski-
-Mihu³owicz, asystent w Za-
k³adzie Systemów Elektronicz-
nych i Telekomunikacyjnych
na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny
naukowej telekomunikacja, na-
dany przez Radê Wydzia³u
Elektroniki, Automatyki, Infor-
matyki i Elektroniki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie w dniu 4 lipca 2007 r. Te-

mat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania efektywnoœci
uk³adów antenowych w wielokrotnych systemach bezstyko-
wej identyfikacji obiektów ze sprzê¿eniem indukcyjnym. Pro-
motorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. dr h.c.
W³odzimierz Kalita, profesor nadzwyczajny Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: dr hab. in¿.
Andrzej Karwowski, profesor nadzwyczajny Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach i dr hab. in¿. Wies³aw Ludwin, profesor
nadzwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Mgr in¿. Marzena Jankowska-Mihu³owicz, asystentka
w Katedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowa-
cyjnoœci na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³a

stopieñ naukowy doktora nauk
ekonomicznych z zakresu dys-
cypliny naukowej nauki o za-
rz¹dzaniu, nadany przez Radê
Naukow¹ Kolegium Zarz¹dza-
nia i Finansów Szko³y G³ów-
nej Handlowej w Warszawie
w dniu 9 lipca 2007 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Decyzje
mened¿erskie w budowaniu
konkurencyjnoœci przedsiê-
biorstw. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³a dr hab.
Hanna Adamkiewicz-Drwi³³o,
profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni. Roz-
prawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. in¿. Barbara J. Ol-
szewska, profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu i prof. zw. dr hab. Marian Stru¿ycki, profesor
zwyczajny Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie.

Mgr in¿. Grzegorz Kopecki, asystent w Katedrze Awio-
niki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakre-
su dyscypliny naukowej mechanika, nadany przez Radê Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 11 lipca 2007 r. Temat rozprawy doktor-
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skiej: Synteza systemu sterowa-
nia samolotem przy niepe³nej
informacji pomiarowej. Pro-
motorem w przewodzie doktor-
skim by³ dr hab. in¿. Andrzej
Tomczyk, profesor nadzwy-
czajny Politechniki Rzeszow-
skiej. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali: prof. dr hab. in¿. Je-
rzy Manerowski, profesor
zwyczajny Politechniki War-
szawskiej i prof. dr hab. in¿. Jan
Gruszecki, profesor zwyczajny
Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Andrzej Dzier-
wa, asystent w Katedrze Tech-
nologii Maszyn i Organizacji
Produkcji na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechni-
ki Rzeszowskiej w dniu 11 lip-
ca 2007 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Wp³yw nagniatania

dynamicznego na wybrane w³aœciwoœci elementów z po-
w³okami chromowymi. Promotorem w przewodzie doktor-
skim by³ dr hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñski, profesor nad-
zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹
recenzowali: prof. dr hab. in¿. Aleksander Nakonieczny, pro-
fesor zwyczajny Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warsza-
wie i dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, profesor nadzwyczajny
Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Jerzy Bakuno-
wicz, asystent w Katedrze Sa-
molotów i Silników Lotniczych
na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny
naukowej mechanika, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechni-
ki Rzeszowskiej w dniu 11 lip-
ca 2007 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Numeryczno-ekspery-
mentalne badania stanów kry-
tycznych i zakrytycznych ortotropowych konstrukcji
przek³adkowych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki, profesor zwyczajny Poli-
techniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali:
dr hab. in¿. Piotr Czarnocki, profesor nadzwyczajny Poli-
techniki Warszawskiej i prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz,
profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej.

PROFESURY UCZELNIANE

Andrzej Kawalec Jaros³aw Sêp Mykhaylo Dorozhovets Aleksandra Prokopska

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� dr. hab. in¿. Andrzeja Kawalca w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-

nictwa na okres 5 lat z dniem 1 czerwca 2007 r.,
� dr. hab. in¿. Jaros³awa Sêpa w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn

i Lotnictwa na okres 5 lat z dniem 1 czerwca 2007 r.,
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JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� prof. dr. hab. in¿. Volodymyra Liubimova w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy

Maszyn i Lotnictwa na czas nieokreœlony z dniem 1 czerwca 2007 r.,
� prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa Kaczmarskiego w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicz-

nym na czas nieokreœlony z dniem 1 czerwca 2007 r.,
� prof. dr. hab. in¿. Romana Petrusa w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym na czas

nieokreœlony z dniem 1 czerwca 2007 r.
Bronis³aw Œwider

� prof. dr. hab. in¿. Mykhaylo Dorozhovetsa w Zak³adzie Metrologii i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektrotech-
niki i Informatyki na czas nieokreœlony z dniem 1 czerwca 2007 r.,

� dr. hab. Grzegorza Ostasza w Zak³adzie Nauk Humanistycznych na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu na okres 5 lat
z dniem 1 lipca 2007 r.,

� dr hab. in¿. arch. Aleksandrê Prokopsk¹ w Zak³adzie Urbanistyki i Architektury na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska na czas nieokreœlony z dniem 1 lipca 2007 r.,

� dr. hab. in¿. Miros³awa Œmieszka w Zak³adzie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa na czas nieokreœlony z dniem 1 paŸdziernika 2007 r.

Miros³aw Œmieszek Volodymyr Liubimov Krzysztof Kaczmarski Roman Petrus

Dr in¿. Lucjan Witek,
adiunkt w Katedrze Samolo-
tów i Silników Lotniczych na
Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, otrzyma³ Nagrodê
Naukow¹ Komitetu Mecha-
niki Polskiej Akademii Nauk
I stopnia za cykl publikacji
z zakresu wytrzyma³oœci,
trwa³oœci zmêczeniowej, sta-
tecznoœci oraz noœnoœci grani-
cznej konstrukcji lotniczych.
Zg³oszone do nagrody prace
zosta³y opublikowane w latach

1999-2006. Inicjatorem wniosku o przyznanie nagrody by³
dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz, prodziekan ds.
nauki WBMiL.

Komitet Mechaniki PAN przyznaje Nagrody Naukowe
m³odym pracownikom nauki za autorstwo prac opublikowa-
nych przed ukoñczeniem 35 roku ¿ycia. Nagrody przyznawa-
ne s¹ za prace indywidualne lub cykle prac. W drugim
przypadku co najmniej po³owê musz¹ stanowiæ prace w³asne
kandydata.

Dyplomy wrêczane s¹ na posiedzeniu Komitetu Mechani-
ki PAN, podczas którego laureaci zobowi¹zani s¹ do zrefero-
wania zagadnieñ, jakich dotyczy³y nagrodzone prace.

Bronis³aw Œwider

NAGRODA KOMITETU MECHANIKI PANNAGRODA KOMITETU MECHANIKI PAN

* * *
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17 lipca 2007 r. w Politechnice Wroc³awskiej podpisa-
no umowê o powo³aniu konsorcjum, które tworz¹: Grupa
Kapita³owa KGHM Polska MiedŸ S.A. wraz z 30 uczelnia-
mi z ca³ej Polski, instytutami PAN i jednostkami badaw-
czo-rozwojowymi - ³¹cznie 37 podmiotów. Koordy-
natorem konsorcjum jest Politechnika Wroc³awska, tam
równie¿ mieœci siê jego siedziba.

Wœród sygnatariuszy umowy w sprawie platformy
wspó³pracy z Grup¹ Kapita³ow¹ KGHM Polska MiedŸ
S.A. znajduje siê Politechnika Rzeszowska. Potwierdzona
umow¹ wspó³praca jest nastêpstwem spotkania przedsta-
wicieli wymienionej Grupy z polskim œrodowiskiem na-
ukowym, g³ównie technicznym. W spotkaniu zorga-
nizowanym we Wroc³awiu 15 maja br. uczestniczyli bo-
wiem cz³onkowie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych, jako ¿e KGHM wyrazi³a zainteresowanie
utworzeniem konsorcjum, które rozszerzy zakres inwesty-
cji w badanie i rozwój.

Konsorcjum dzia³a pod kierunkiem Komitetu Ste-
ruj¹cego, w sk³ad którego wchodz¹: przedstawiciel mini-

stra nauki i szkolnictwa wy¿szego, rektorzy Politechnik:
Wroc³awskiej, Œl¹skiej i Akademii Górniczo-Hutniczej,
prezes Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. oraz Rady Na-
ukowej - tej ostatniej w zakresie metalurgii i przetwórstwa,
z udzia³em przedstawicieli naszej uczelni.

Prace naukowo-badawcze bêd¹ ukierunkowane na bez-
poœrednie zastosowanie rozwi¹zañ w praktyce, szczegól-
nie w obszarze dzia³alnoœci podstawowej KGHM Polska
MiedŸ S.A., tj. doskonalenia technologii górniczych i hut-
niczych, zagospodarowania odpadów, ochrony œrodowi-
ska, poprawy warunków i bezpieczeñstwa pracy.

Zrzeszone w konsorcjum uczelnie maj¹ szanse na wie-
lomilionowe kontrakty, jako ¿e rocznie KGHM na badania
naukowe i rozwój nowych technologii przeznacza oko³o
50 mln z³. Poza tym spó³ka zamierza pozyskaæ dla konsor-
cjum œrodki z funduszy unijnych, zw³aszcza z Programu
Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka".

Marta Olejnik

Z OBRAD SENATU
Ostatnie przed wakacjami posiedzenie Senatu PRz

odby³o siê 26 czerwca br. Rozpoczynaj¹c obrady, JM Rektor
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak wrêczy³ nominacje:

� prof. dr. hab. in¿. Krzysztofowi Kaczmarskiemu
(WCh) na stanowisko profesora zwyczajnego,

� prof. dr. hab. in¿. Volodymyrowi Liubimovowi
(WBMiL) na stanowisko profesora zwyczajnego,

� prof. dr. hab. in¿. Romanowi Petrusowi (WCh) na sta-
nowisko profesora zwyczajnego,

� prof. dr. hab. in¿. Mykhaylo Dorozhovetsowi (WEiI)
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie-
okreœlony,

� dr. hab. in¿. Andrzejowi Kawalcowi (WBMiL) na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,

� dr. hab. in¿. Jaros³awowi Sêpowi (WBMiL) na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,

� dr. hab. in¿. Miros³awowi Œmieszkowi (WBMiL) na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie-
okreœlony.

Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie
wniosków o mianowanie:

� dr hab. in¿. arch. Aleksandry Prokopskiej (WBiIŒ) na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie-
okreœlony,

� dr. hab. Grzegorza Ostasza (WZiM) na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.

W dalszej kolejnoœci Senat:
� podj¹³ uchwa³ê nr 24/2007 w sprawie zasad ustalania

w roku ak. 2007/2008 zakresu obowi¹zków nauczy-
cieli akademickich, w tym rodzajów zajêæ dydaktycz-
nych objêtych zakresem tych obowi¹zków, wymiaru
zadañ dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk,
zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w spra-
wie zasad i trybu powierzania zajêæ dydaktycznych
w wymiarze przekraczaj¹cym liczbê godzin ponadwy-
miarowych okreœlon¹ w ustawie,

� zatwierdzi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Politechniki
Rzeszowskiej w 2006 r.,

� wys³ucha³ sprawozdania kierownik Oficyny Wydaw-
niczej PRz mgr Barbary Mazewskiej z dzia³alnoœci
wydawniczej i poligraficznej PRz w 2006 r.

Agnieszka Pikor
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Sk³ad osobowy
CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTU£ÓW

kadencja 2007-2010
SEKCJA VI - NAUK TECHNICZNYCH

Przewodnicz¹cy Sekcji - prof. dr hab. in¿. Jakub Siemek (AGH)

� prof. Roman BARLIK - elektrotech-
nika (Politechnika Warszawska)

� prof. Wojciech BONENBERG - ar-
chitektura i urbanistyka (Politechni-
ka Poznañska)

� prof. Les³aw BRUNARSKI - bu-
downictwo (Instytut Techniki Bu-
dowlanej w Warszawie)

� prof. Józef DUBIÑSKI - górnictwo
i geologia in¿ynierska (G³ówny In-
stytut Górnictwa w Katowicach)

� prof. Henryk DYJA - metalurgia
(Politechnika Czêstochowska)

� prof. Jan EBERT - elektronika (Po-
litechnika Warszawska)

� prof. Kazimierz FLAGA - budow-
nictwo (Politechnika Krakowska)

� prof. Tadeusz GLINKA - elektro-
technika (Politechnika Œl¹ska w Gli-
wicach)

� prof. S³awomir GZELL - architek-
tura i urbanistyka (Politechnika
Warszawska)

� prof. Andrzej HEIM - in¿ynieria
chemiczna (Politechnika £ódzka)

� prof. Leopold JEZIORSKI - in¿y-
nieria materia³owa (Politechnika
Czêstochowska)

� prof. Tadeusz KACZOREK - auto-
matyka i robotyka (Politechnika
Bia³ostocka)

� prof. Janusz KINDLER - in¿ynieria
œrodowiska (Politechnika Warszaw-
ska)

� prof. Jerzy KLAMKA - automaty-
ka i robotyka (Politechnika Œl¹ska
w Gliwicach)

� prof. Wac³aw KOLLEK - budowa
i eksploatacja maszyn (Politechnika
Wroc³awska)

� prof. Benedykt LICZNERSKI -
elektronika (Politechnika Wro-
c³awska)

� prof. Jerzy MANEROWSKI -
transport (Politechnika Warszaw-
ska)

� Krzysztof MARCHELEK - budo-
wa i eksploatacja maszyn (Politech-
nika Szczeciñska)

� prof. Jaros³aw MIKIELEWICZ -
mechanika (Instytut Maszyn
Przep³ywowych PAN w Gdañsku)

� prof. Tadeusz PA£KO - biocyber-
netyka i in¿ynieria biomedyczna
(Politechnika Warszawska)

� prof. Wojciech PRZETAKIEWICZ
- in¿ynieria materia³owa (Wojsko-
wa Akademia Techniczna w War-
szawie)

� prof. Wojciech RADOMSKI - bu-
downictwo (Politechnika Warszaw-
ska)

� prof. Leszek RUTKOWSKI - infor-
matyka (Politechnika Czêstochow-
ska)

� prof. Jakub SIEMEK - górnictwo
i geologia in¿ynierska (Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

� prof. Józef SZALA - budowa i eks-
ploatacja maszyn (Uniwersytet Te-
chniczno-Przyrodniczy w Bydgosz-
czy)

� prof. Gwidon SZEFER - mechani-
ka (Politechnika Krakowska)

� prof. Eugeniusz ŒWITOÑSKI -
mechanika (Politechnika Œl¹ska
w Gliwicach)

� prof. Ryszard TADEUSIEWICZ -
automatyka i robotyka (Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

� prof. Andrzej TYLIKOWSKI - me-
chanika (Politechnika Warszawska)

� prof. Krzysztof WARMUZIÑSKI -
in¿ynieria chemiczna (Instytut In¿y-
nierii Chemicznej PAN w Gliwi-
cach)

� prof. Krzysztof WESO£OWSKI -
telekomunikacja (Politechnika Po-
znañska)

� prof. Jan WÊGLARZ - informatyka
(Politechnika Poznañska)

� prof. Tomasz WINNICKI - in¿y-
nieria œrodowiska (Kolegium Kar-
konoskie w Jeleniej Górze)

� prof. Andrzej W£OCHOWICZ -
w³ókiennictwo (Akademia Tech-
niczno-Humanistyczna w Bielsku-
-Bia³ej)

� prof. Jerzy WRÓBEL - budowa
i eksploatacja maszyn (Politechnika
Warszawska)

� prof. Kazimierz ZAKRZEWSKI -
elektrotechnika (Politechnika £ódz-
ka)

� prof. Józef ZASADZIÑSKI - meta-
lurgia (Akademia Górniczo-Hutni-
cza w Krakowie)

� prof. Jerzy ZIÓ£KO - budownic-
two (Politechnika Gdañska)

Bronis³aw Œwider
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Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE

Prof. dr hab. in¿.

W£ODZIMIERZ SZLEZYNGIER

(1924 - 2007)

10 maja 2007 r. zmar³ w Rzeszowie emerytowany profesor zwyczajny

Politechniki Rzeszowskiej W³odzimierz Szlezyngier - za³o¿yciel i d³ugoletni kierownik

Zak³adu Technologii Tworzyw Sztucznych.

Profesor W³odzimierz Szlezyngier
urodzi³ siê 6 lutego 1924 r. w Ostrow-
cu Œwiêtokrzyskim. W 1951 roku
ukoñczy³ studia wy¿sze na Wydziale
Chemicznym Politechniki Œl¹skiej
w Gliwicach, uzyskuj¹c tytu³ magistra
in¿yniera chemii.

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³
w 1950 r. jako nauczyciel przedmio-
tów chemicznych w Zespole Szkó³
Chemicznych w S³awêcicach pod Kê-
dzierzynem, gdzie pracowa³ do 1953 r.
Nastêpnie podj¹³ pracê w Zak³adach
Tworzyw Sztucznych "ERG" (ZTS)
w Pustkowie. Pracuj¹c tam, przeszed³
drogê zawodow¹ od technologa, kie-
rownika wydzia³u aminoplastów, sze-
fa produkcji do zastêpcy dyrektora ds.
technicznych. Zainteresowania ba-
dawcze Profesora koncentrowa³y siê
wówczas g³ównie wokó³ problemów
syntezy, w³aœciwoœci, przetwórstwa
i zastosowania polimerów kondensa-
cyjnych, w tym szczególnie ¿ywic
oraz t³oczyw aminowo-formaldehy-
dowych i fenolowo-formaldehydo-
wych. Ich efektem by³o opracowanie,
a tak¿e wdro¿enie w ZTS w Pustkowie
6 nowych oryginalnych technologii,
uzyskanie 1 patentu, 3 udoskonaleñ
technicznych oraz 78 projektów wyna-
lazczych. Pracuj¹c w ZTS, Profesor
wykona³ i obroni³ pracê doktorsk¹
z dziedziny technologii adhezyjnych
¿ywic aminowo-formaldehydowych.

Nowy okres w dzia³alnoœci zawo-
dowej Profesora stanowi³o podjêcie

w 1966 r. pracy naukowo-dydaktycz-
nej w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej
w Rzeszowie, przekszta³conej póŸniej
w Politechnikê Rzeszowsk¹. Po-
cz¹tkowy okres pracy naukowo-ba-
dawczej, stanowi³ kontynuacjê zainte-
resowañ wyniesionych z przemys³u.
Jego praca habilitacyjna, obroniona
w 1970 r., dotyczy³a tematyki teorii
adhezji i klejenia materia³ów kon-
strukcyjnych.

Nastêpnie zainteresowania nauko-
we Profesora koncentrowa³y siê g³ów-
nie na trzech dziedzinach:
� badaniach syntezy, struktury,

w³aœciwoœci, warunków przetwór-
stwa i stosowania polimerów kon-
densacyjnych, w tym szczególnie:
� ¿ywic i t³oczyw aminowo-form-

aldehydowych,

� ¿ywic i t³oczyw fenolowo-form-
aldehydowych,

� modyfikacji polimerów, w tym
szczególnie:
� poli(chlorku winylu),
� poliolefin (ich blend i kompozy-

tów),
� elastomerów i wulkanizatów gu-

mowych,
� utylizacji odpadowych i pou¿ytko-

wych tworzyw sztucznych oraz
gumy.
Wymienione osi¹gniêcia naukowe

przyczyni³y siê do rozwi¹zañ, których
Profesor by³ inicjatorem lub autorem:
� opracowania i wdro¿enia w ZTS

w Pustkowie nowych technologii
produkcji klejowych ¿ywic moczni-
kowych o ma³ej zawartoœci wol-
nego formaldehydu oraz ¿ywic
o zwiêkszonej wodoodpornoœci,

� opracowania technologii utylizacji
odpadowych i pou¿ytkowych two-
rzyw polimerowych,

� modyfikacji poliolefin wybranymi
elastomerami w celu zwiêkszenia
ich elastycznoœci w niskiej tempera-
turze.
Dorobek naukowy Profesora

W³odzimierza Szlezyngiera obejmuje
ponad 150 pozycji, w tym: monogra-
fie, artyku³y i komunikaty naukowe,
5 skryptów, 16 patentów, 82 projekty
wynalazcze i udoskonalenia technicz-
ne, 17 innowacji procesów produkcji
i 5 nowych technologii. Najwa¿niejsz¹
pozycj¹ edytorsk¹ w dorobku Profeso-
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ra jest szeroko wykorzystywana przez
specjalistów z dziedziny technologii
tworzyw sztucznych trzytomowa
ksi¹¿ka "Tworzywa sztuczne", która
ukaza³a siê dot¹d w dwóch wydaniach
(I wydanie z 1996 r.). Zawar³ w niej
Profesor swoje bogate doœwiadczenie
technologiczne i naukowe.

Pracuj¹c w Politechnice Rzeszow-
skiej, Profesor W³odzimierz Szlezyn-
gier piastowa³ kolejno: stanowisko
docenta (1969 r.), stanowisko profeso-
ra kontraktowego (1989 r.), otrzyma³
tytu³ naukowy profesora (1991 r.) i sta-
nowisko profesora zwyczajnego
(1992 r.). By³ jednym ze wspó³organi-
zatorów Wydzia³u Chemicznego,
za³o¿y³ i zorganizowa³ Zak³ad Tech-
nologii Tworzyw Sztucznych. By³ tak-
¿e do momentu przejœcia na emeryturê
w 1994 r. jego kierownikiem. Pe³ni³
te¿ funkcjê dziekana Wydzia³u Che-
micznego w latach 1972-1979 oraz
1984-1987. By³ promotorem 3 prac
doktorskich, recenzentem kilku prac
habilitacyjnych oraz kilkunastu prac
doktorskich, cz³onkiem Rady Nauko-
wej Instytutu Chemii Przemys³owej
w Warszawie (1971-1975) i Rady Na-
ukowej Oœrodka Badawczo-Rozwojo-
wego "Chemix" w Krakowie

(1987-1990) oraz rzeczoznawc¹ Za-
rz¹dów G³ównych NOT i SITP-
Chem.

W okresie pracy w Politechnice
Rzeszowskiej bra³ czynny udzia³
w wielu miêdzynarodowych konferen-
cjach, sympozjach i zjazdach nauko-
wych. Wspó³pracowa³ tak¿e z za-
granicznymi oœrodkami naukowymi,
m.in. Technische Hochschule Leuna-
Merseburg z prof. L. Starke oraz Tech-
nische Universität Dresden z prof.
M. Ratschem.

Za sw¹ pracê naukow¹, dydak-
tyczn¹ i organizacyjn¹ Profesor W³o-
dzimierz Szlezyngier otrzyma³ wiele
odznaczeñ: Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Z³oty i Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi oraz medal Komisji
Edukacji Narodowej. Zosta³ tak¿e
uhonorowany przez ministra nauki,
szkolnictwa wy¿szego i techniki na-
grod¹ zespo³ow¹ II stopnia (1972
i 1979 r.), indywidualn¹ II stopnia
(1986 r.) oraz 14-krotnie nagrodami
rektora Politechniki Rzeszowskiej.

W dniu 1 paŸdziernika 1994 r. Pro-
fesor W³odzimierz Szlezyngier prze-
szed³ na emeryturê, nadal jednak
pracowa³ naukowo oraz aktywnie
uczestniczy³ w dzia³alnoœci Zak³adu

i ¿yciu naukowym œrodowiska specja-
listów z dziedziny technologii two-
rzyw sztucznych, recenzuj¹c liczne
prace magisterskie, doktorskie, habili-
tacyjne i publikacje naukowe.

Profesor Szlezyngier z Ma³¿onk¹
Danut¹ prze¿yli w ma³¿eñstwie 56 lat.
Profesor by³ zatroskanym o losy swej
Rodziny mê¿em, ojcem i dziadkiem.
Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e najsilniej od-
czuwaj¹ to odejœcie Jego Najbli¿si,
chcemy t¹ drog¹ przekazaæ Im wyrazy
naszego wspó³czucia i wsparcia
w tych trudnych chwilach.

Podczas pogrzebu Profesora, który
odby³ siê 14 maja 2007 r. w Rzeszo-
wie, s³owo po¿egnania wyg³osi³ jeden
z jego uczniów - prof. Andrzej Sobko-
wiak, rektor Politechniki Rzeszow-
skiej.

Zapamiêtaliœmy Profesora W³odzi-
mierza Szlezyngiera jako szlachetn¹
Osobê, któr¹ zachowamy w ¿yczliwej
pamiêci.

dziekan Wydzia³u Chemicznego
prof. dr hab. in¿. Henryk Galina

oraz wspó³pracownicy Profesora
z Zak³adu Technologii

Tworzyw Sztucznych

Po raz kolejny zosta³y przyznane na-
grody dla studentów studiów stacjonar-
nych, aktywnych i wyró¿niaj¹cych siê
osób w dzia³alnoœci na rzecz œrodowi-
ska akademickiego Politechniki Rze-
szowskiej. Uroczystoœæ wrêczenia
przez JM Rektora listów gratulacyj-
nych studentom wyró¿niaj¹cym siê
w mijaj¹cym roku akademickim
2006/2007 w nauce, pracy w studenc-
kim ruchu naukowym, w samorz¹dzie
studenckim oraz w dzia³alnoœci kultu-
ralnej i sportowej odby³a siê w dniu
12 czerwca 2007 r.

Na wniosek dziekanów, opiekunów
kó³ naukowych i prezesa Klubu Uczel-

nianego Akademickiego Zwi¹zku
Sportowego wyró¿niono 91 studentów,
w gronie których znaleŸli siê przedsta-
wiciele wszystkich kierunków studiów.
Wœród wyró¿nionych s¹ uczestnicy
sympozjów kó³ naukowych, organiza-
torzy szeregu imprez studenckich,
cz³onkowie Radia i Telewizji "Cen-
trum" oraz Studenckiego Zespo³u Pieœ-
ni i Tañca "Po³oniny", a tak¿e osoby
zaanga¿owane w dzia³alnoœæ sa-
morz¹du studenckiego, medaliœci ró¿-
nych dyscyplin sportowych oraz
organizatorzy ¿ycia sportowego na
uczelni.

Nagrody otrzymali:

Za dzia³alnoœæ w Samorz¹dzie
Studenckim Politechniki
Rzeszowskiej (6 osób):

�Ba³ucki Marek - Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa

�Dul Bart³omiej - Wydzia³ Elektro-
techniki i Informatyki

�Gronkowski Pawe³ - Wydzia³ Elek-
trotechniki i Informatyki

�Marek Piotr - Wydzia³ Elektrotechni-
ki i Informatyki

�Sarat Adam - Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu

�Szuba £ukasz - Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa

Nagrody dla 91 najlepszychNagrody dla 91 najlepszych
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Za dzia³alnoœæ w samorz¹dzie
wydzia³owym i osi¹gniêcia

w studenckim ruchu naukowym:

na WYDZIALE BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

(7 osób):
�Dr¹¿ek £ukasz
�Druka³a Violetta
�Karaœ Anna
�Poniatowska Patrycja
�Repel Andrzej
�Rymarowicz Joanna
�Szeremeta Edyta

na WYDZIALE BUDOWY
MASZYN I LOTNICTWA (17 osób):

�Borek Dariusz
�Bracha Marcin
�Brudek Marcin
�Brzoza Kamil
�Drupka Robert
�Dul Rados³aw
�Forgiel Edwin
�Góra Tomasz
�Lew Krzysztof
�Majewski Sebastian
�Matys Konrad
�Pikul Bart³omiej
�R¿any Mateusz
�Siedlarz Andrzej
�Szuster Marcin
�Tadla Tomasz
�Wedman Beata

na WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI (10 osób):

�Balana Magdalena
�Bartman Piotr
�Biega Pawe³
�Cy³o Pawe³
�Kaduk Piotr
�Pajda Damian

�Pajda Rafa³
�Rymut Bogus³aw
�Skiba Grzegorz
�Syka³a Jaromir

na WYDZIALE CHEMICZNYM
(15 osób):

�Chrostowski Grzegorz
�Czapla Katarzyna
� Janas Anna
� Janik Edyta
� Jurewicz Kinga
�Konefa³ Rafa³
�Lubecka Agnieszka
�Nowak - Król Agnieszka
�Nycz Joanna
�Paradowska Joanna
�Pieni¹¿ek Marcin
�Porêba Rafa³
�To³pa Joanna
�Urban Katarzyna
�Wójcik Daria

na WYDZIALE MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ (4 osoby):

�Belczyk Aleksandra
� Jurek Katarzyna
�Kida Agnieszka
�Klocek Judyta

na WYDZIALE ZARZ¥DZANIA
I MARKETINGU (15 osób):

�Depa Grzegorz
�Dominiewska Ewelina
�Gêbarowski Damian
�Gêbuœ Grzegorz
�Domagalski Grzegorz

Gratulacje od w³adz uczelni przekaza³ JM Rektor prof. A. Sobkowiak. Z prawej
prof. L. WoŸniak - prorektor ds. nauczania.

Fot. M. Misiakiewicz

Panie w równym stopniu zas³u¿y³y na nagrody.
Fot. M. Misiakiewicz
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�Krawczyk Jagoda
�Michnal Krzysztof
�Olszowy Anna
�Puchta Ignacy
�Rz¹sa Pawe³
�Sabat Monika
�Stec Barbara
�Wojtyniak Agnieszka
�WoŸniak Bart³omiej
�Ziêtek Anna

Za osi¹gniêcia sportowe
nagrody przyznano 12 osobom,

którymi s¹:

�Czech Jacek - Wydzia³ Elektrotechni-
ki i Informatyki

�Fedak Kamil - Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu

�Giezek Konrad - Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa

�Hajduk Dominik - Wydzia³ Elektro-
techniki i Informatyki

�Kowal Miros³aw - Wydzia³ Zarz¹-
dzania i Marketingu

�Lebryk Micha³ - Wydzia³ Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska

�Oziemb³owski Micha³ - Wydzia³ Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska

�Suchorzepka Grzegorz - Wydzia³ Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska

�Szarek £ukasz - Wydzia³ Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska

�Œwita³a Zbigniew - Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa

�Trepa Sebastian - Wydzia³ Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska

�Zaprza³a Adam - Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa

Studenci otrzymali tak¿e
nagrody za dzia³alnoœæ:

w Akademickim Radiu i Telewizji
"Centrum"

�£uszcz Marek - Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu

�Marciszewska Karolina - Wydzia³
Zarz¹dzania i Marketingu

w Studenckim Zespole Pieœni i Tañca
"Po³oniny"

�Kasica Waldemar - Wydzia³ Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska

�Kotelnicka Anna - Wydzia³ Elektro-
techniki i Informatyki

�Pyrcz Bartosz - Wydzia³ Chemiczny
Nagrody stanowi¹ podsumowanie

ca³orocznej dzia³alnoœci, s¹ rezultatem
ciê¿kiej, solidnej i systematycznej pra-
cy. Wyró¿nionym serdecznie gratuluje-
my, kadrze nauczycieli akademickich
dziêkujemy za opiekê i w³o¿ony trud
oraz zaanga¿owanie w pracê z m³o-
dzie¿¹.

Leszek WoŸniak

Nagroda dla Jacka Czecha, z³otego medalisty w p³ywaniu.
Fot. M. Misiakiewicz

Rozpoczêcie spotkania przez prof. PRz J. Kluskê - prorektora ds. nauki.
Fot. M. Misiakiewicz
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Zakoñczy³ siê kolejny rok akademi-
cki wspó³pracy Wydzia³u Elektrotech-
niki i Informatyki z firm¹ IBM. W tym
roku Centrum Edukacyjne IBM prowa-
dzi³o dla 22 osób (20 studentów WEiI
z ostatnich lat studiów ró¿nych specjal-
noœci oraz 2 pracowników) bezp³atne
szkolenie obejmuj¹ce dwa wiod¹ce te-
maty:

� Systemy operacyjne komputerów
IBM System z,

� Programowanie aplikacji w sy-
stemie z/OS.

W ramach tych tematów znalaz³o siê
7 kursów szczegó³owych:

� ES10 - Podstawy z/OS
� ES07 - Jêzyk sterowania JCL
� ZV05 - Konfigurowanie systemu

z/VM w kontekœcie z Linuxa
� ZL10 - Elementy kursu Linux na

System z
� CI01 - Wstêp do CICS-a
� CI17 - Programowanie aplikacyj-

ne w CICS
� CI24 - Interfejs CICS DB2
Zajêcia odbywa³y siê w pi¹tki w wy-

miarze 4x90 minut zajêæ oraz 60 minut
przerw. Do wszystkich kursów uczest-
nicy otrzymali skoroszyty z mate-
ria³ami edukacyjnymi. Ka¿dy kurs
koñczy³ siê testem w jêzyku angiel-
skim, a jego pozytywne zaliczenie (co
najmniej 60% punktów) i obecnoœci
gwarantowa³y uzyskanie certyfikatów
wydanych przez Centrum Edukacyjne
IBM.

4 lipca 2007 r. w sali Senatu PRz
odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku
akademickiego. Politechnikê reprezen-
towali: prorektor ds. nauki Jacek Klu-
ska, dziekan WEiI Kazimierz Buczek
oraz prodziekan ds. nauczania Jan Ro-
dziñski. Z firmy IBM przybyli: Renata
Kuœmider, Micha³ Sierakowski oraz
Grzegorz Hodyr (absolwent PRz).

W czasie spotkania przedstawiono
dwie prezentacje: Mainframe? Ale ...
o co chodzi? (G. Hodyr) oraz Nie za
krótkie wprowadzenie do Systemu z

(M. Sierakowski). IBM zajmuje siê nie
tylko dzia³alnoœci¹ komercyjn¹ - pro-
wadzi tak¿e i wspiera dzia³alnoœæ edu-
kacyjn¹ oraz naukow¹. Zamieszczenie
publikacji naukowej w jednym z czaso-
pism: IBM Journal of Research and
Development lub IBM Systems Jour-
nal, jest premiowane 24 punktami (naj-
wy¿sza mo¿liwa) wg listy Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Nastêpnie wrêczono nagrody dla
najlepszych uczestników szkolenia
oraz certyfikaty.

Najlepszymi okazali siê:
� Jakub Rodzim,
� Marcin Wawryszczuk,
� Marcin Krok.

Nagrodê za pierwsze miejsce
stanowi³ kilkudniowy wyjazd na
miêdzynarodowe spotkanie IBM do
Nicei. Dwa kolejne miejsca zosta³y
uhonorowane nagrodami rzeczo-
wymi. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali drobne upominki.

Wymiernym wynikiem kursu
jest zatrudnienie kilku uczestników
w wa¿niejszych firmach regionu na
stanowiskach wymagaj¹cych wie-
dzy nabytej w ramach tego szkole-
nia.

Marek Œnie¿ek

O dzia³alnoœci IBM mówi³ przedstawiciel firmy M. Sierakowski.
Fot. M. Misiakiewicz

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników kursu.
Fot. M. Misiakiewicz
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Komunikacja jêzykowa w œwiecie
wielu kultur i wartoœci nabiera kluczo-
wego znaczenia. W tym kontekœcie
w³aœciwe kszta³cenie z zakresu jêzy-
ków obcych i osi¹ganie przez absol-
wentów wy¿szych uczelni tech-
nicznych w Polsce coraz lepszych kwa-
lifikacji jêzykowych jest przedmiotem

uwagi nauczycieli akademickich. Jed-
nym ze sposobów zachêcaj¹cych
przysz³ych in¿ynierów do poszerzania
swoich kompetencji jêzykowych oraz
sprawdzania umiejêtnoœci na drodze
kreatywnej rywalizacji jest organizo-
wanie olimpiad jêzykowych przez dwa
oœrodki akademickie: Zespó³ Lektorów

Jêzyka Niemieckiego Studium Prak-
tycznej Nauki Jêzyków Obcych Poli-
techniki Œl¹skiej oraz Zespó³ Lektorów
Jêzyka Angielskiego Studium Jêzyków
Obcych Politechniki Poznañskiej.

Olimpiady s¹ dwustopniowe.
Pierwszy, pisemny etap, wewn¹trzu-
czelniany bazuje na testach przes³anych

przez wspomniane oœrodki akademic-
kie, drugi zaœ etap odbywa siê u organi-
zatorów olimpiad i sk³ada siê z czêœci
pisemnej oraz ustnej, do której mog¹
przyst¹piæ studenci, którzy pozytywnie
przeszli przez pierwszy etap rywaliza-
cji. Uczestników olimpiad - studentów
wy¿szych uczelni technicznych w Pol-

sce - czekaj¹ nagrody w³adz uczelnia-
nych, nagrody publicznoœci, nagrody
organizatorów oraz zaliczenie lektoratu
z danego jêzyka na ocenê bardzo dobr¹.
Kandydaci przystêpuj¹cy do olimpiad
powinni wykazywaæ siê znajomoœci¹
jêzyka na poziomie B1 wg europejskie-
go systemu opisu kszta³cenia jêzyko-
wego oraz znaæ elementy jêzyka
technicznego.

W roku akademickim 2006/2007
odby³y siê kolejne edycje: Ogólnopol-
skiej Olimpiady Jêzyka Angielskiego
oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Jêzyka
Niemieckiego dla Studentów Wy¿-
szych Uczelni Technicznych, do któ-
rych przyst¹pi³o piêciu studentów Poli-
techniki Rzeszowskiej z jêzyka an-
gielskiego i dwunastu studentów z jêzy-
ka niemieckiego. Wed³ug informacji
Studium Praktycznej Nauki Jêzyków
Obcych Politechniki Œl¹skiej w olim-
piadzie wziê³o udzia³ 16 uczelni.

Pierwszy etap (wewn¹trzuczelnia-
ny) odby³ siê w dniu 24 listopada
2006 r. z jêzyka angielskiego oraz
1 grudnia 2006 r. z jêzyka niemieckie-
go. Do drugiego etapu zakwalifikowa³
siê student Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa (I rok MDLiK) Kamil
Brzoza. Wœród 24 kandydatów otrzy-
ma³ bardzo wysok¹ punktacjê i dziêki
temu zosta³ laureatem fina³u II Ogólno-
polskiej Olimpiady Jêzyka Niemieckie-
go. 12 czerwca 2007 r. otrzyma³ z r¹k
rektora PRz nagrodê za dzia³alnoœæ stu-
denck¹, w czasie uroczystego wrêcze-
nia nagród wyró¿niaj¹cym siê
studentom, które odby³o siê w Kubie
Studenckim "PLUS".

Ma³gorzata Pomorska

Olimpiady jêzykowe dla studentów
wy¿szych uczelni technicznych w Polsce

Olimpiady jêzykowe dla studentów
wy¿szych uczelni technicznych w Polsce

Nasz student w czo³ówceNasz student w czo³ówce

Nagroda od JM Rektora prof. A. Sobkowiaka dla Kamila Brzozy - laureata Olim-
piady Jêzyka Niemieckiego. Z prawej prof. L. WoŸniak - prorektor ds. nauczania.

Fot. M. Misiakiewicz
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Powy¿sze has³o, kluczowe w syste-
mie zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnym
z ISO 9001, znajduje siê stale w cen-
trum uwagi pracowników Katedry
Technologii Maszyn i Organizacji Pro-
dukcji, w której taki system certyfiko-
wany jest przez Polskie Centrum Badañ
i Certyfikacji S.A., funkcjonuj¹ce od
1999 r.

Z myœl¹ o satysfakcji klienta w Ka-
tedrze organizuje siê szereg studiów
podyplomowych, opracowuje siê dla
studentów potrzebne podrêczniki oraz

prowadzi prace naukowe w³asne
i zlecone, maj¹ce znaczenie dla roz-
woju nauki i techniki oraz spe³-
niaj¹ce potrzeby klientów.

Jedn¹ z ostatnich prac dla klienta
z Niemiec - firmy SOMMER Fahr-
zeugbau GmbH& Co KG Bielefeld -
by³o przeprowadzenie badañ zmê-
czeniowych uchwytu mocuj¹cego
zderzak boczny naczepy samocho-
dowej, w celu potwierdzenia po-
prawnoœci rozwi¹zañ konstrukcyj-
nych zastosowanej technologii

(m.in. spawania) i umo¿liwienie rozpo-
czêcia produkcji seryjnej. Badania takie
zosta³y wykonane pod kierunkiem dr.
in¿. W³adys³awa Zieleckiego, z wyko-
rzystaniem elektrodynamicznego wi-
bratora. W Katedrze opracowano
metodê badañ zmêczeniowych przy
czêstotliwoœci rezonansowej drgañ ba-
danego elementu i dokonano lokalizacji
maksymalnych naprê¿eñ niszcz¹cych
w strefie z³¹cza spawanego, które sta-
nowi³o strefê krytyczn¹ badanego zde-
rzaka naczepy.

W ramach wspomnianej umowy
wykonano:
� odpowiedni przyrz¹d mocuj¹cy

zderzak na wibratorze,

Z myœl¹ o satysfakcji klientaZ myœl¹ o satysfakcji klienta

Budowa stanowiska do badañ zmêczenio-
wych: 1 - kontroler badañ zmêczeniowych
(licznik impulsów), 2 - szafa steruj¹ca wi-
bratora elektrodynamicznego TIRAvib
5142, zawieraj¹ca panele zasilacza pola
wzbudzenia, wzmacniacza, generatora
drgañ, pomiaru drgañ, 3 - zestaw pomia-
rowy do badañ tensometrycznych.
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� analizê rozk³adu naprê¿eñ w strefie
krytycznej,

� skalowanie obci¹¿eñ statycznych
i dynamicznych za pomoc¹ tenso-
metrów elektrooporowych,

� badanie zmêczeniowe zderzaka,
� analizê uzyskanych wyników wraz

z wnioskami koñcowymi.
W realizacji tej pracy i wykonaniu

badañ oprócz dr. in¿. W. Zieleckiego
uczestniczyli równie¿: dr in¿. Zygmunt
Cisek, dr in¿. Ryszard Per³owski, Jan
Libuszowski, S³awomir Prucnal, Ja-
nusz Gancarz i Piotr Kozio³.

Raport koñcowy z badañ w pe³ni
usatysfakcjonowa³ zleceniodawcê
z Bielefeld (Niemcy), na dowód czego
zaprezentowane zosta³o pismo referen-
cyjne.

S³awomir Prucnal
Budowa stanowiska do badañ zmêczeniowych: 1 - wibrator elektrodynamiczny,
2 - badany uchwyt zderzaka bocznego, 3 - kamera z oœwietlaczem, 4 - monitor.

Jubileusze

Profesor Jerzy £unarski urodzi³ siê
1 marca 1937 r. we Lwowie. Po matu-
rze w 1954 r. rozpocz¹³ studia na Wy-
dziale Budowy Samochodów i Ci¹g-
ników Politechniki Charkowskiej, na
specjalnoœci konstruktor, które ukoñ-
czy³ w 1959 r. Po studiach podj¹³ pra-
cê w Biurze Konstrukcyjnym Huty Sta-
lowa Wola. W latach 1960-1964 pra-
cowa³ w Biurze Konstrukcyjnym
w Dziale Badañ i Prób WSK "PZL-
-Rzeszów".

W Politechnice Rzeszowskiej, wte-
dy Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej (WSI)
w Rzeszowie, Profesor rozpocz¹³ pracê
w 1964 r. Przyj¹³ propozycjê ówczes-
nego dziekana Wydzia³u Mechaniczne-
go prof. Kazimierza Oczosia i podj¹³
pracê w Zespole Technologii Budowy
Maszyn. W 1966 roku J. £unarski roz-
pocz¹³ realizacjê pracy doktorskiej pod

kierunkiem prof. Jana Kaczmarka, ów-
czesnego dyrektora Instytutu Obróbki
Skrawaniem, a nastêpnie ministra na-
uki, szkolnictwa wy¿szego i techniki.
Pracê nt. Wp³yw wybranych czynników
fizykalnych i technologicznych na stan
warstwy wierzchniej po obróbce me-
chanicznej obroni³ w 1971 r. na Wy-
dziale Maszyn Górniczych i Hut-
niczych AGH w Krakowie.

W 1973 roku w wyniku zmian re-
strukturyzacyjnych przeprowadzanych
na WSI zosta³ kierownikiem nowo
utworzonego Zak³adu Technologii Ma-
szyn (obecnie Katedra Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji), sku-
piaj¹cego specjalistów ró¿nych technik
wytwarzania (spawanie, odlewanie,
przeróbka plastyczna, przetwórstwo
tworzyw sztucznych). W ci¹gu kolej-
nych lat rozwoju Zak³adu Technologii

Maszyn nastêpowa³a jego stopniowa
specjalizacja, czemu sprzyja³o nauko-
we usamodzielnianie siê zatrudnionych
w nim pracowników. W 1980 roku
z Zak³adu Technologii Maszyn wy-
³oniono Zak³ad Technologii Bezwióro-
wych, a w 1987 r. Zak³ad Eksploatacji
Pojazdów Samochodowych.

W 1984 roku, na podstawie pracy
W³aœciwoœci fizyczne i u¿ytkowe sto-
pów tytanu po procesie nagniatania dy-
namicznego, Rada Wydzia³u Maszyn
Górniczych i Hutniczych AGH w Kra-
kowie nada³a Jerzemu £unarskiemu
stopieñ doktora habilitowanego nauk
technicznych z zakresu technologii ma-
szyn.

W wyniku postêpowania przepro-
wadzonego na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Zarz¹dzania Politechniki Poz-
nañskiej J. £unarski uzyska³ w 1995 r.

PROFESOR JERZY LUNARSKI/

70-LECIE URODZIN
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tytu³ naukowy profesora, a trzy lata
póŸniej zosta³ powo³any na stanowisko
profesora zwyczajnego w Politechnice
Rzeszowskiej.

Wczeœniej, w 1991 r., zosta³ dodat-
kowo zatrudniony na stanowisku profe-
sora w Oœrodku Badawczo-Roz-
wojowym Podstaw Technologii i Kon-
strukcji Maszyn TEKOMA Warszawa,
gdzie w 1992 r. awansowa³ na stanowi-
sko sekretarza naukowego tego Oœrod-
ka.

W ramach dzia³alnoœci na-
ukowej pod kierunkiem
J. £unarskiego wykonano sze-
reg technologicznych prac ba-
dawczych na zlecenie: WSK
"PZL-Rzeszów", WSK "PZL-
-Mielec", WSK "PZL-Œwid-
nik", WSK "PZL-Dêbica",
IPPT PAN, Instytutu Lotnic-
twa, Instytutu Technologii
i Eksploatacji w Radomiu, firm
AUTOSAN, ZAMECH Elbl¹g
i innych. Dostrzegaj¹c potrze-
by przemys³u lotniczego, prof.
J. £unarski opracowa³ orygi-
naln¹ metodykê szybkich ba-
dañ zmêczeniowych przy
czêstotliwoœciach rezonanso-
wych prowadzonych na wibra-
torze elektrodynamicznym.
Podstawy teoretyczne i œcis³e
wytyczne metodyczne tego
opracowania opublikowano
w wielu pracach. Wynikiem prac o cha-
rakterze utylitarnym by³ szereg (ok. 20)
patentów indywidualnych lub ze
wspó³autorem. Od 1990 roku obok za-
interesowañ technologi¹ umacniaj¹-
co-wykañczaj¹c¹ prof. J. £unarski po-
dejmuje intensywne prace zwi¹zane
z technik¹ i technologi¹ monta¿u, cze-
go efektem s¹ liczne publikacje oraz
monografie (6). Dotychczas ukaza³o siê
równie¿ 9 monotematycznych zeszy-
tów naukowych o pracach obecnie pro-
wadzonych w Katedrze.

Prace Profesora zwi¹zane by³y -
oprócz dzia³alnoœci naukowej - z roz-
budow¹ bazy laboratoryjnej Zak³adu,
doskonaleniem procesów dydaktycz-
nych, kszta³ceniem studentów i promo-
waniem doktorów nauk technicznych.
Profesor J. £unarski jest wychowawc¹
kilku pokoleñ in¿ynierów mechani-

ków, absolwentów Politechniki Rze-
szowskiej. Jest promotorem wielu prac
magisterskich i in¿ynierskich, recen-
zentem du¿ej liczby artyku³ów nauko-
wych, ksi¹¿ek oraz skryptów, a tak¿e
19 rozpraw doktorskich i habilitacyj-
nych. Wielu Jego wychowanków pe³ni
dziœ odpowiedzialne stanowiska
w przemyœle, szkolnictwie wy¿szym
oraz nauce, kszta³c¹c nowe kadry. Pod
kierunkiem prof. J. £unarskiego w Za-
k³adzie (a od 1995 r. Katedrze Tech-

nologii Maszyn i Organizacji Produk-
cji) zosta³o wykonanych 8 prac doktor-
skich, a obecnie pod Jego opiek¹ znaj-
duje siê 5 doktorantów. Nale¿y pod-
kreœliæ du¿e zaanga¿owanie Profesora
w doskonalenie procesów nauczania,
czego efektem jest opracowanych lub
wspó³opracowanych 20 podrêczników
akademickich/skryptów.

Doskonaleniu dydaktyki s³u¿y³a
równie¿ inicjatywa prof. J. £unarskie-
go skierowana na opracowanie i wdro-
¿enie w Katedrze systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ zgodnego z norm¹ ISO 9001,
certyfikowanego przez PCBC S.A.
w 1999 r. System ten jest utrzymywany
w Katedrze do chwili obecnej i stanowi
pewnego rodzaju ewenement - syste-
my takie posiadaj¹ bowiem nieliczne
uczelnie lub wydzia³y, lecz nie spotka-
no dot¹d przypadku posiadania takiego

systemu przez katedrê. W zakresie
dzia³alnoœci dydaktycznej z inicjatywy
Profesora opracowane zosta³y cztery
programy uruchomionych studiów po-
dyplomowych oraz trzy przygotowane
do uruchomienia.

Profesor J. £unarski wspó³tworzy³
szereg kierunków dyplomowania na
istniej¹cych ju¿ specjalnoœciach, a tak-
¿e by³ jednym z aktywnych wspó³pra-
cowników i organizatorów powo³ania
nowego kierunku studiów Zarz¹dzanie

i in¿ynieria produkcji (którego
jest opiekunem) oraz 4 specjal-
noœci na tym kierunku. Oprócz
zaanga¿owania w dzia³alnoœæ
naukow¹ i dydaktyczn¹, prof.
J. £unarski przejawia równie¿
du¿¹ aktywnoœæ w dzia³aniach
organizacyjnych, których ce-
lem jest popularyzowanie
osi¹gniêæ naukowych, tworze-
nie warunków wspó³pracy
miêdzyuczelnianej i miêdzy-
narodowej. Profesor J. £unar-
ski by³ i jest inicjatorem,
organizatorem oraz przewod-
nicz¹cym komitetów organiza-
cyjnych wielu imprez
naukowych krajowych i miê-
dzynarodowych, w tym rów-
nie¿ czterech o charakterze
cykl icznym. W latach
1975-2006 by³ tak¿e organiza-
torem 19 konferencji z zakresu

techniki, technologii i monta¿u oraz
16 konferencji z zakresu technologii
maszyn i warstwy wierzchniej. W 1994
roku prof. J. £unarski zosta³ wybrany
na przewodnicz¹cego Komitetu Tech-
nicznego PKN nr 205 "Urz¹dzenia i na-
rzêdzia do mechanizacji i automa-
tyzacji monta¿u" i do dnia dzisiejszego
spo³ecznie kieruje jego pracami nad no-
wymi polskimi normami z tego zakre-
su.

Przez wiele lat Profesor dzia³a³
aktywnie w Stowarzyszeniu In¿ynie-
rów i Techników Mechaników Pol-
skich, pe³ni¹c nastêpuj¹ce funkcje:
cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego,
przewodnicz¹cy Sekcji Obrabiarek
i Narzêdzi, przewodnicz¹cy Komisji
ds. Weryfikacji Wyk³adowców i in. Za
dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju techniki
prof. J. £unarskiego odznaczono:
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srebrn¹ i z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹
SIMP, srebrn¹ i z³ot¹ Honorow¹ Od-
znak¹ NOT oraz medalem im. H. Mie-
rzejewskiego.

Profesor J. £unarski opracowa³ tak-
¿e za³o¿enia wydanego po raz pierwszy
w 1993 r. nowego kwartalnika nauko-
wo-technicznego, poœwiêconego za-
gadnieniom technik monta¿u -
Technologia i Automatyzacja Monta¿u,
którego jest redaktorem naczelnym.
Profesor doprowadzi³ do utworzenia
"Zespo³u In¿ynierii Powierzchni" Ko-
mitetu Budowy Maszyn PAN, którego
by³ wieloletnim wiceprzewodni-
cz¹cym. W ró¿nych okresach Profesor
pe³ni³ szereg funkcji organizacyjnych
na wydziale (opiekun lat, z-ca dyrekto-
ra instytutu, prodziekan, cz³onek ró¿-
nych komisji) oraz w uczelni (komisje
senackie).

Reasumuj¹c, na ca³okszta³t prac
prof. J. £unarskiego sk³ada siê du¿e za-
anga¿owanie w pracy naukowo-ba-
dawczej, osi¹gniêcia i nowatorstwo
zarówno w dzia³alnoœci naukowej, dy-
daktycznej, jak i organizacyjnej. Dzia-
³ania te ukierunkowane by³y na potrze-
by uczelni i jej pracowników, a tak¿e na

naukowe i techniczne potrzeby oto-
czenia oraz spo³eczeñstwa. Ten ukie-
runkowany wysi³ek Pana Profesora
zjednywa³ mu uznanie otoczenia,
o czym œwiadcz¹: medal "Zas³u¿onym
dla Politechniki Rzeszowskiej"; medal
Komisji Edukacji Narodowej; 29 na-
gród Rektora przyznanych w okresie od
1973 r. (za osi¹gniêcia naukowe - 21,
dydaktyczne - 5, organizacyjne - 3);
przyznanie w 1979 r. nagrody Ministra
NSzWiT za podrêcznik "Technologia
silników lotniczych", a w 1982 r. za ba-
dania stopów tytanu; przyznanie ze-
spo³owej nagrody NOT w 1983 r. za
opracowanie i wdro¿enie umacniania
³opatek turbin parowych; przyznanie
dwóch zespo³owych nagród MON za
prace zrealizowane na potrzeby WSK
"PZL-Œwidnik"; odznaczenie srebr-
nym (1976 r.) i z³otym (1984 r.) Krzy-
¿em Zas³ugi, medalem "Zas³u¿ony dla
województwa rzeszowskiego"
(1983 r.) oraz srebrnym medalem Marii
Teresy przez Uniwersytet Techniczny
w Koszycach (S³owacja); wybór
w 2003 r. na przewodnicz¹cego Rady
Naukowej OBR Podstaw Technologii
i Konstrukcji Maszyn TEKOMA War-

szawa; cz³onkostwo od 1991 r. w komi-
tecie naukowo-programowym czaso-
pisma "Tribologia", a od 1993 r. w ko-
mitecie czasopisma "Technologia i Au-
tomatyzacja Monta¿u". Przyk³adem
uznania osi¹gniêæ by³o równie¿ wybra-
nie Profesora w 1995 r. na cz³onka rze-
czywistego Akademii In¿ynierskiej
w Polsce.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e mimo osi¹g-
niêcia wieku 70 lat Jego aktywnoœæ na-
ukowa i dydaktyczna nie uleg³a zaha-
mowaniu - œwiadcz¹ o tym liczne
publikowane prace naukowe i podrêcz-
niki akademickie oraz nowe - przygoto-
wane do wydania.

70-lecie urodzin jest dla ka¿dego
cz³owieka szczególnie wa¿nym mo-
mentem ¿ycia. W przypadku Profesora
Jerzego £unarskiego, Jubileusz ten jest
wa¿nym wydarzeniem równie¿ dla
Jego wychowanków. Jego imponuj¹ce
osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i za-
wodowe zjedna³y Mu wielki szacunek
oraz uznanie w szerokich krêgach œro-
dowisk naukowych i zawodowych.

Andrzej Pacana
Dorota Stadnicka

W ramach projektu "Preinkubator
Akademicki Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego plat-
form¹ tworzenia i rozwoju wspó³pracy
w zakresie innowacji", 21 czerwca
2007 r. w siedzibie Preinkubatora przy
ul. Poznañskiej 2c w Rzeszowie odby³y
siê "Targi Innowacji", zorganizowane
przez Centrum Zarz¹dzania Podkarpac-
kim Parkiem Naukowo-Technologicz-
nym "Aeropolis" Rzeszowskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego. Projekt jest
wspó³finansowany przez Uniê Euro-
pejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

TARGI INNOWACYJNOŒCI
z udzia³em naszych studentów

TARGI INNOWACYJNOŒCI
z udzia³em naszych studentów

Na stoisku WSK “PZL-Rzeszów”...
Fot. M. Misiakiewicz
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Zorganizowane po raz pierwszy
tego rodzaju targi poprzedzone zosta³y
konferencj¹ z udzia³em m.in. prof. Ta-
deusza Markowskiego - prorektora ds.
ogólnych PRz, pani Barbary KuŸniar-
-Jab³czyñskiej - prezes zarz¹du RARR
S.A., Teresy Pasterz - wicedyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego
Urzêdu Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Andrzeja Szorty-
ki - kierownika Centrum Zarz¹dzania
PPNT, Wies³awa Mardosza - dyrektora
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka,
a tak¿e studentów naszej uczelni z Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
oraz Wydzia³u Budownictwa i In¿ynie-
rii Œrodowiska. Oprócz pracowników
i studentów Politechniki, ze strony œro-
dowiska akademickiego w Targach
uczestniczyli przedstawiciele i studen-
ci Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wy¿-
szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania,
Wy¿szej Szko³y Administracji i Za-
rz¹dzania w Przemyœlu oraz Pañstwo-
wej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im.
prof. Stanis³awa Tarnowskiego w Tar-
nobrzegu.

Podczas Targów przedstawiciele
wiod¹cych przedsiêbiorstw regionu za-
prezentowali przyk³ady sukcesu w biz-
nesie opartego na technologiach
innowacyjnych. Swoje osi¹gniêcia na-

ukowe i innowacyjne
rozwi¹zania technolo-
giczne mieli równie¿
okazjê zaprezentowaæ
przedstawiciele szkó³
wy¿szych. Na dwóch
stoiskach targowych
z Politechniki prezento-
wa³y siê: Wydzia³ Ma-
tematyki i Fizyki Sto-
sowanej oraz wspólnie
z Wydzia³em Budowy
Maszyn i Lotnictwa
Zak³ad Technologii
Tworzyw Sztucznych.
Uniwersytet Rzeszow-
ski prezentowa³ Za-
miejscowy Wydzia³
Biotechnologii. Stoisko
targowe mia³a równie¿
Wy¿sza Szko³a Infor-
matyki i Zarz¹dzania.
Przyk³ady wspó³pracy
uczelni w zakresie inno-
wacyjnoœci przedsiê-
biorstw przedstawi³
w swoim referacie dr
in¿. Grzegorz Budzik
(Katedra Konstrukcji
Maszyn), natomiast dr
in¿. S³awomir Górka
(Zak³ad Informatyki)

wyg³osi³ referat pt. "Szko³y wy¿sze
Podkarpacia jako czynnik rozwoju in-
nowacyjnoœci". Podkreœlenia wymaga
fakt, ¿e bezpoœrednie s¹siedztwo Poli-
techniki i Preinkubatora stwarza wy-
j¹tkowo sprzyjaj¹ce warunki do wyko-
rzystania myœli naukowo-technicznej
i skupienia w jednym miejscu laborato-
riów rozwi¹zuj¹cych problemy firm,
a nastêpnie wypracowywania nowych
rozwi¹zañ i aktywizacji œrodowiska
akademickiego na rzecz gospodarki re-
gionu.

Targi stworzy³y mo¿liwoœæ wymia-
ny pogl¹dów i okazjê do przedstawienia
ofert pracy skierowanych do absolwen-
tów i studentów uczelni, st¹d te¿ wiele
firm i studentów wynios³o z tego spot-
kania nowe doœwiadczenia, a czêœæ
z nich oferty ciekawej pracy.

Marta Olejnik

Firma “Hybres” zaprezentowa³a urz¹dzenie do treno-
wania jazdy na nartach.

Fot. M. Misiakiewicz

... i WMiFS.
Fot. M. Misiakiewicz
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Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca Politechniki Rzeszowskiej

"PO£ONINY" zdoby³ po raz kolejny Grand Prix, tym razem na VII Konkursie Zespo³ów

Folklorystycznych im. Micha³a Kosiñskiego, Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF 2007,

organizowanym w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Tañców Lubelskich "GODEL'2007".

Festiwal odbywa³ siê w dniach 7-10 czerwca 2007 r. w Pu³awach.

GRAND PRIX

dla "Po³onin"

GRAND PRIX

dla "Po³onin"
W festiwalu wziê³o udzia³ 10 ze-

spo³ów z ca³ej Polski, wytypowanych
przez Polsk¹ Sekcjê CIOFF. Konkurs
o Grand Prix PS CIOFF na prezentacjê
w³asnego regionu przeznaczony jest dla
zespo³ów artystycznie opracowanych
oraz dla zespo³ów regionalnych prezen-
tuj¹cych folklor w³asnego regionu z za-
chowaniem wiernoœci i oryginalnoœci
programu.

"PO£ONINY" zaprezentowa³y
w tym konkursie program zatytu³owa-
ny "Rzeszowskie zapusty", pokazuj¹cy

tradycyjne zabawy, tañce i przy-
œpiewki, jakie koñczy³y karnawa³ na
RzeszowszczyŸnie.

Jury konkursu, sk³adaj¹ce siê z eks-
pertów z dziedziny tañca, muzyki i et-
nografii, najwy¿ej oceni³o prezentacjê
SZPiT Politechniki Rzeszowskiej
"PO£ONINY" autorstwa Aliny Ko-
œció³ek-Rusin, przyznaj¹c g³ówn¹ na-
grodê konkursu w³aœnie temu
zespo³owi, i gruntuj¹c tym samym re-
nomê "PO£ONIN" jako reprezentacyj-
nego zespo³u ziemi rzeszowskiej.

Nad Wis³¹ w Pu³awach.
Fot. M. Zych
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Miêdzynarodowa Rada Stowa-
rzyszeñ Folklorystycznych, Festiwa-
li i Sztuki Ludowej (CIOFF - Conseil
International des Organisations de
Festivals de Folklore et d'Art Tradi-
tionnels) powsta³a w 1970 r. we
Francji, z inicjatywy dziesiêciu kra-
jów cz³onkowskich, wœród których
by³a Polska. Prekursorem powstania
CIOFF, jak równie¿ dzia³añ Polski
w ramach tej organizacji, by³ Micha³
Kosiñski (zm. 1994), od chwili pow-
stania do roku 1989 pierwszy wice-
prezydent CIOFF, za³o¿yciel i hono-
rowy przewodnicz¹cy Polskiej
Sekcji. Organizacja od pocz¹tku
swojego istnienia jest cz³onkiem
UNESCO, obecnie na statusie ofi-
cjalnej konsultacyjnej organizacji
pozarz¹dowej. Struktura CIOFF
opiera siê na sekcjach narodowych,
które reprezentuj¹ swoje kraje (obec-
nie 72 + 17 krajów stowarzyszo-
nych). B³êkitna flaga z emblematem
CIOFF towarzyszy ponad 250 miêdzy-
narodowym festiwalom na ca³ym œwie-
cie, uczestniczy w nich ka¿dego roku
ponad 2500 zespo³ów folklorystycz-
nych z 70 tysi¹cami wykonawców.

Dzia³ania CIOFF w zakresie œwiato-
wego mecenatu nad kultur¹ tradycyjn¹,
maj¹ce na celu m.in.:
� ochronê folkloru i sztuki ludowej,
� utrwalanie i prezentowanie piêkna

tradycyjnych kultur ró¿nych naro-

dów oraz budzenie dla nich zro-
zumienia i szacunku,

� rozwijanie wspó³pracy miêdzy-
narodowej w dziedzinie zacho-
wania i popularyzowania folklo-
ru i sztuki ludowej,

� podnoszenie poziomu programo-
wego i organizacyjnego krajo-
wych oraz miêdzynarodowych
festiwali, imprez folklorystycz-
nych i wystaw sztuki ludowej,

� mo¿liwie najszersze w³¹czanie
m³odego pokolenia w realizacjê
wymienionych celów

uzyska³y aprobatê wspó³czesnego
œwiata.

Polska Sekcja CIOFF, dzia³aj¹ca
jako stowarzyszenie, od pocz¹tku
istnienia organizacji odgrywa w niej
bardzo aktywn¹ rolê. Bogactwo oraz
ró¿norodnoœæ naszego folkloru i je-

go nadal ¿ywe przejawy w wielu regio-
nach Polski s¹ niew¹tpliwymi sprzy-
mierzeñcami tych dzia³añ.

Marcin Zych

Rzeszowskie tañce bez reszty porwa³y publicznoœæ.
Fot. M. Zych

Jesteœmy najlepsi ...
Fot. M. Zych
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Katedra Odlewnictwa i Spawalnic-
twa PRz oraz Stowarzyszenie Produ-
centów Komponentów Odlewniczych
KOM-CAST by³y organizatorami cy-
klicznej Miêdzynarodowej Odlewni-
czej Konferencji Naukowej. W dniach
9-11 maja 2007 r. w Hotelu Beskyd
w Truskawcu na Ukrainie odby³a siê
VIII Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa pod wymienion¹ w tytule
nazw¹.

W konferencji wiêz³o udzia³ 140
osób. Wœród uczestników byli repre-
zentanci 19 uczelni i instytutów nauko-
wych oraz prezesi 35 przedsiêbiorstw
z Polski, Ukrainy, S³owacji, Czech oraz

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Konferencja

Satysfakcja klientów warunkiem rozwoju
i podstaw¹ sukcesu producentów komponentów odlewniczych

w Unii Europejskiej

Satysfakcja klientów warunkiem rozwoju
i podstaw¹ sukcesu producentów komponentów odlewniczych

w Unii Europejskiej

Referat pt. "Budowa relacji z klientami na
przyk³adzie ZM WSK Rzeszów" wyg³asza
prezes ZM WSK Rzeszów, wiceprezes
KOM-CAST mgr in¿. Stanis³aw Dzik.

Fot. w³asna

Prezydium konferencji, od lewej: prof. Zbigniew Górny, dr h.c. (Inst. Odlewnictwa
w Krakowie), prof. W³adys³aw Or³owicz (PRz) oraz prof. Harold Mäsiar (Tren-
cianska Universita v Trencinie, S³owacja).

Fot. w³asna
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Niemiec. Na konferencji zaprezento-
wano 83 prace.

Z Politechniki Rzeszowskiej wyniki
swoich prac przedstawili prof. W³a-
dys³aw Or³owicz, prof. Valeryi Sheve-
lyia, dr in¿. Zenon Opiekun, dr in¿. An-
drzej Trytek, dr in¿. Marek Mróz, dr
in¿. Miros³aw Tupaj, dr in¿. Grzegorz
Budzik oraz dr in¿. Jan Jaworski.

Sesja posterowa obejmow³a 51 prac
ocenionych przez komisjê. W sk³ad ko-
misji weszli: prof. Zbigniew Górny, dr

h.c. (Instytut Odlewnictwa w Krako-
wie), prof. Harold Mäsiar (Trencianska
Universita v Trencinie, S³owacja), prof.
Viktor Prokhorenko (Politechnika
Lwowska, Ukraina), prof. Mieczys³aw
Kaczorowski (Politechnika Warszaw-
ska), prof. Stanis³aw Rzadkosz (dzie-
kan Wydzia³u Odlewnictwa AGH),
prof. Franciszek Binczyk (Politechnika
Œl¹ska). Wyró¿nione prace nagrodzono
okolicznoœciowymi odlewami. Wœród
wyró¿nionych na I miejscu znalaz³a siê

praca dr. in¿. Grzegorza Budzika
(Politechnika Rzeszowska), dotycz¹ca
zastosowania metody rapid prototyping
w odlewnictwie. Wyró¿nienia wrêczo-
no podczas uroczystej kolacji.

Kilkunastoosobowa delegacja u-
czestników konferencji oraz cz³onków
KOM-CAST podczas wycieczki do
Lwowa z³o¿y³a darowiznê na Polskie
Towarzystwo Opieki nad Grobami
Wojskowymi we Lwowie.

Andrzej Trytek

W dniach 27-30 maja 2007 r. odby³a
siê III Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa pt. "Prawno-ekonomiczne
i techniczne aspekty bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym", zorganizowana
przez Politechnikê Rzeszowsk¹, Uni-
wersytet Techniczny w Koszycach,
Uniwersytet - Politechnikê Lwowsk¹
i Narodowy Uniwersytet Transportu
w Kijowie.

Wœród prawie 120 uczestników
znajdowali siê przedstawiciele œrodo-
wisk naukowych z ca³ego kraju i z za-
granicy, przedstawiciele centralnych
i lokalnych organów administracji,
transportu oraz komunikacji, a tak¿e
praktycy reprezentuj¹cy dziedzinê pre-
wencji ruchu drogowego.

III Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa by³a kontynuacj¹ cyklicz-
nych spotkañ specjalistów i naukow-
ców podejmuj¹cych problematykê
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
Podobnie jak w latach poprzednich po-
stawiono sobie za cel wypracowanie
opinii dotycz¹cych stanu ochrony
porz¹dku i bezpieczeñstwa na drogach
oraz wskazanie kierunków dzia³añ na
rzecz poprawy jakoœci zarz¹dzania bez-
pieczeñstwem drogowym.

Pod obrady zg³oszono 75 referatów,
z tego 12 zakwalifikowano jako wyst¹-
pienia na obradach plenarnych, pozo-
sta³e zaœ podzielone zosta³y na cztery
sekcje tematyczne:

1. Wypadki drogowe w œwietle ba-
dañ.

2. Zagadnienia prawno-organiza-
cyjne i ekonomiczne w ruchu drogo-
wym.

3. Problemy bezpieczeñstwa tech-
nicznego w ruchu drogowym.

4. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
w ruchu drogowym i ratownictwo dro-
gowe.

Wszystkie wyst¹pienia zosta³y opu-
blikowane w wydanych przed konfe-
rencj¹ materia³ach konferencyjnych.

Program wzbogaci³a ca³odniowa
wycieczka uczestników konferencji do
Lwowa, gdzie zwiedzano wa¿niejsze
zabytki miasta, w tym Cmentarz £ycza-
kowski.

* * *

Konferencja

Bezpieczeñstwo na drodze - po raz trzeciBezpieczeñstwo na drodze - po raz trzeci

Od lewej: insp. Stanis³aw Gutowski - I zastêpca komendanta g³ównego Policji,
prof. Andrzej Sobkowiak - JM Rektor PRz, dr Andrzej Grzegorczyk - sekretarz
Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, prof. Marian Tracz - Politech-
nika Krakowska, gen. Dariusz Biel - podkarpacki komendant wojewódzki Policji.

Fot. S. Wieczorek
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Efektem konferencji jest wypraco-
wanie stanowisk koñcowych, prezen-
tuj¹cych wnioski dotycz¹ce poprawy
bezpieczeñstwa na drogach, które prze-
kazane zosta³y Marsza³kowi Sejmu
i Senatu RP, Ministrowi Transportu,
Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji, Ministrowi Edukacji Naro-
dowej oraz Komendantowi G³ównemu
Policji. Ze wzglêdu na wagê problemu,
zamieszczamy je w oryginalnym
brzmieniu.

* * *

Marsza³ek Sejmu RP,
Marsza³ek Senatu RP,
Minister Transportu RP

Stanowisko uczestników III Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej obraduj¹cej pod has³em
"Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty

bezpieczeñstwa w ruchu drogowym"
(Krasiczyn, 27-30 maja 2007 roku)

Uczestnicy III Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej, zorganizowa-
nej przez Politechnikê Rzeszowsk¹,
Uniwersytet Techniczny w Koszycach,
Uniwersytet - Politechnikê Lwowsk¹
i Narodowy Uniwersytet Transportu
w Kijowie, reprezentuj¹cy specjalistów
praktyków i naukowców z kraju i za-
granicy podejmuj¹cych problematykê
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym -

uznaj¹c, ¿e istnieje mo¿liwoœæ przed-
stawienia merytorycznych opinii
w sprawie stanu ochrony porz¹dku
i bezpieczeñstwa na drogach oraz kie-
runków dzia³añ zmierzaj¹cych do po-
prawy jakoœci zarz¹dzania bezpie-
czeñstwem drogowym, zwracaj¹ siê do
w³adz Rzeczypospolitej Polskiej: Pa-
nów Marsza³ka Sejmu RP, Marsza³ka
Senatu RP i Pana Ministra Transportu
RP o ¿yczliwe przyjêcie opinii i propo-
zycji dzia³añ zmierzaj¹cych do popra-
wy bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Liczba wypadków drogowych, licz-
ba ofiar oraz wysokoœæ strat ekono-
micznych i spo³ecznych nimi spowo-
dowanych s¹ przera¿aj¹ce.

Od wielu lat, ka¿dego roku na dro-
gach naszego kraju ginie ponad 5 000
osób, a 60 000 zostaje rannych. Straty
ekonomiczne siêgaj¹ rocznie ponad
30 mld z³.

Dzia³ania dotychczas podejmowane
przez instytucje ustawowo odpowie-
dzialne za stan bezpieczeñstwa przy-
nosz¹ oczekiwane efekty, ale zagro-
¿enie na drogach naszego pañstwa na-
dal jest zbyt wysokie, a wdra¿anie
rz¹dowych programów (w szczególno-
œci programu GAMBIT 2005) wymaga

daleko id¹cej intensyfika-
cji.

Znacz¹ce zwiêkszenie
liczby zarejestrowanych
pojazdów silnikowych (po-
nad 17 mln wobec 8,6 mln
w 1989 r.) i wzrost przewo-
zów przez nasz kraj spowo-
dowa³y degradacjê sieci
drogowej oraz wzrost ilo-
œciowy wypadków. Œrodki
przeznaczone na prewencjê
w ruchu drogowym oraz
nak³ady na rozwój i utrzy-
manie sieci drogowej s¹ nie-
wystarczaj¹ce i nie za-
pewniaj¹ rozwi¹zania pro-
blemów bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym.

Systemowe dzia³ania na
rzecz bezpieczeñstwa na
drogach innych krajów eu-
ropejskich doprowadzi³y do
zmniejszenia wypadkowo-
œci, mimo sta³ego wzrostu
motoryzacji. W Polsce w la-

tach 1995-2006 te¿ zanotowano nie-
wielki spadek liczby wypadków
(56 904 w 1995 r. i 46 799 w 2006 r.).
Pozytywne zmiany w zakresie liczby
wypadków nie zmniejszy³y jednak za-
gro¿enia ¿ycia statystycznego Polaka.

Na 100 000 mieszkañców przypada
w Polsce 14,7 ofiar œmiertelnych i jest
to 3 razy wiêcej ni¿ w krajach europej-
skich. W Polsce te¿ znacznie czêœciej
wypadki koñcz¹ siê œmierci¹ - 11,2
ofiar œmiertelnych na 100 wypadków,
co znacznie przewy¿sza wskaŸniki
œredniej europejskiej. WskaŸnik œmier-
telnoœci ofiar niechronionych uczestni-
ków ruchu na 100 000 mieszkañców
jest jednym z najwy¿szych w Europie.
Powodem tak wysokiego wskaŸnika
umieralnoœci na miejscu zdarzenia jest
zbyt póŸne podjêcie akcji ratowniczej
lub przeprowadzenie jej w niew³aœciwy
sposób.

Uczestnicy Konferencji zwracaj¹
siê do w³adz publicznych o uwzglêd-
nienie w ich dzia³alnoœci i planach
wniosków wypracowanych podczas
obrad, a w szczególnoœci:
� przyznanie kompetencji nadzor-

czych i wzmocnienie pozycji Krajo-
wej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu
Drogowego (jako centralnego orga-
nu administracji rz¹dowej),

� dokonanie oceny funkcjonowania
ustawy o ratownictwie medycznym,
a tak¿e stopnia zabezpieczenia finan-
sowego realizacji celów stawianych
przed ni¹,

� utworzenie jednolitego Ÿród³a finan-
sowania Krajowego Programu Bez-
pieczeñstwa Ruchu Drogowego
(GAMBIT 2005), poprzez wydziele-
nie œrodków w bud¿ecie centralnym,

� prowadzenie dialogu spo³ecznego
maj¹cego na celu uzyskanie przy-
chylnoœci dla za³o¿eñ i celów Krajo-
wego Programu Bezpieczeñstwa Ru-
chu Drogowego oraz ich akceptacji,

� wyznaczenie terminów dokonywa-
nia okresowych ocen realizacji za-
dañ wynikaj¹cych z Krajowego Pro-
gramu Bezpieczeñstwa Ruchu Dro-
gowego przez Radê Ministrów,

� przedstawianie na posiedzeniu Sej-
mu i Senatu stosownej informacji
rz¹dowej o funkcjonowaniu ustawy
o ratownictwie medycznym (zagro-

Prof. dr hab. Tadeusz Rotter - Uniwersytet Opol-
ski.

Fot. S. Wieczorek



Nr 9-10(165-166)–WRZESIEN-PAZDZIERNIK 2007 31
, ,

¿eniach i niedostatkach), a tak¿e o re-
alizacji Krajowego Programu Bez-
pieczeñstwa Ruchu Drogowego,

� przyœpieszenie prac legislacyjnych
nad wniesionymi przez Radê Mini-
strów projektami ustaw w dziedzinie
ruchu drogowego (w tym nad ustaw¹
o kieruj¹cych pojazdami),

� opracowanie projektów ustaw i ak-
tów wykonawczych, bêd¹cych reali-
zacj¹ celów i priorytetów wyznaczo-
nych przez Krajowy Program Bez-
pieczeñstwa Ruchu Drogowego.
Jesteœmy g³êboko przekonani, ¿e

nasz g³os nie pozostanie bez odzewu ze
strony reprezentowanych przez Panów
organów pañstwowych, a podjête
dzia³ania zaowocuj¹ znacz¹c¹ popraw¹
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.

* * *

Minister Spraw Wewnêtrznych
i Administracji

Stanowisko uczestników III Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej obraduj¹cej pod has³em
"Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty

bezpieczeñstwa w ruchu drogowym"
(Krasiczyn, 27-30 maja 2007 roku)

Uczestnicy III Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej, zorganizowa-
nej przez Politechnikê Rzeszowsk¹,
Uniwersytet Techniczny w Koszycach,
Uniwersytet - Politechnikê Lwowsk¹
i Narodowy Uniwersytet Transportu
w Kijowie, reprezentuj¹cy œrodowisko
naukowo-badawcze z kraju i zagranicy,
administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹,
organy œcigania i wymiar sprawiedli-
woœci, po zapoznaniu siê z materia³ami
prezentowanymi na Konferencji, wys-
t¹pieniami jej uczestników i zg³oszony-
mi wnioskami oraz postulatami, w tros-
ce o poprawê bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym uznaj¹ za konieczne zwró-
ciæ siê do Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z proœb¹ o roz-
wa¿enie mo¿liwoœci:

1) wyodrêbnienia policji ruchu dro-
gowego jako rodzaju s³u¿by, z nada-
niem jej uprawnieñ umo¿liwiaj¹cych
podejmowanie i koordynacjê dzia³añ
maj¹cych na celu poprawê bezpieczeñ-
stwa ruchu drogowego,

2) wydzielenia samodzielnego Biu-
ra Ruchu Drogowego w strukturze Ko-
mendy G³ównej Policji, z kompeten-

cjami nadzorczymi wobec policji ruchu
drogowego,

3) dokonania przemieszczeñ etato-
wych do tak wyodrêbnionej policji ru-
chu drogowego, by mog³a wype³niæ
zadania postulowane w punkcie 1.,

4) utworzenia centralnego oœrodka
kszta³cenia funkcjonariuszy Policji na
potrzeby ochrony oraz poprawy po-
rz¹dku i bezpieczeñstwa ruchu drogo-
wego,

5) utworzenia w przysz³oœci policji
autostradowej.

Przedstawiaj¹c stanowisko uczest-
ników Konferencji, pozostajemy
w przekonaniu, ¿e Minister Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz
Komendant G³ówny Policji zechc¹
podj¹æ takie dzia³ania, które pozwol¹
zrealizowaæ przedstawione wnioski.

Uczestnicy Konferencji uwa¿aj¹, ¿e
przedstawione propozycje pozwol¹ te¿
na pe³n¹ realizacjê Krajowego Progra-
mu Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego
Gambit 2005-2007-2013 przyjêtego do
realizacji przez Radê Ministrów na po-
siedzeniu 19 kwietnia 2005 r.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e ni-
niejsze stanowisko zosta³o przekazane
równie¿ Komendantowi G³ównemu
Policji.

* * *

Minister Edukacji Narodowej

Stanowisko uczestników III Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej obraduj¹cej pod has³em
"Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty

bezpieczeñstwa w ruchu drogowym"
(Krasiczyn, 27-30 maja 2007 roku)

Uczestnicy III Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej, zorganizowa-
nej przez Politechnikê Rzeszowsk¹,
Uniwersytet Techniczny w Koszycach,
Uniwersytet - Politechnikê Lwowsk¹
i Narodowy Uniwersytet Transportu
w Kijowie, reprezentuj¹cy œrodowiska
naukowo-badawcze z kraju i zagranicy,
administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹,
organy œcigania i wymiaru sprawiedli-
woœci, po zapoznaniu siê z materia³ami
prezentowanymi na Konferencji, wy-
st¹pieniami jej uczestników uznali, ¿e
problematyka bezpieczeñstwa uczest-
ników ruchu drogowego powinna staæ
siê istotn¹ czêœci¹ programów naucza-
nia dzieci i m³odzie¿y na wszystkich
poziomach kszta³cenia.

Dzia³ania edukacyjne powinny byæ
ukierunkowane na zmniejszenie liczby
i skutków wypadków drogowych, uzy-
skanie przez m³odzie¿ niezbêdnej wie-
dzy i kwalifikacji w zakresie udzielania
pomocy ofiarom wypadków drogo-
wych.

Zwiedzanie Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie.
Fot. w³asna
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Uczestnicy Konferencji, uznaj¹c, ¿e
realizowane w dotychczasowym
kszta³cie i zakresie wychowanie komu-
nikacyjne w ramach podstawy progra-
mowej kszta³cenia ogólnego nie jest
wystarczaj¹c¹ form¹ zwiêkszania stanu
wiedzy i œwiadomoœci drogowej wœród
najm³odszych uczestników ruchu, po-
stanowili zwróciæ siê do Pana Ministra
z propozycj¹ znacznego rozszerzenia
zakresu problematyki zwi¹zanej z bez-
pieczeñstwem ruchu drogowego w ra-
mach realizowanych programów
nauczania. Podjêcie dzia³añ w celu
zwiêkszania standardów wiedzy teore-
tycznej i praktycznej (w tym w zakresie
zasad udzielania pierwszej pomocy)
powinno przy tym obj¹æ zarówno ucz-
niów, jak i nauczycieli w ramach odpo-
wiednich programów kszta³cenia
i doskonalenia kwalifikacji.

* * *

omendant ³ówny Policji

Stanowisko uczestników III Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej obraduj¹cej pod has³em

"Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym"
(Krasiczyn, 27-30 maja 2007 roku)

Uczestnicy III Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej, zorganizowa-
nej przez Politechnikê Rzeszowsk¹,
Uniwersytet Techniczny w Koszycach,
Uniwersytet - Politechnikê Lwowsk¹
i Narodowy Uniwersytet Transportu
w Kijowie, reprezentuj¹cy specjalistów
praktyków i naukowców z kraju i zagra-
nicy, podejmuj¹cy problematykê bez-
pieczeñstwa w ruchu drogowym -
uznaj¹c, ¿e istnieje mo¿liwoœæ przed-
stawienia merytorycznych opinii
w sprawie stanu ochrony porz¹dku
i bezpieczeñstwa na drogach, zwracaj¹
siê do Komendanta G³ównego Policji
o rozwa¿enie mo¿liwoœci:
� zainspirowania dzia³añ zmierza-

j¹cych do wprowadzenia zmian
w ustawie o Policji w celu ustano-
wienia policji ruchu drogowego jako
rodzaju s³u¿by,

� zwiêkszenia stanu etatowego s³u¿by
ruchu drogowego,

� utworzenia centralnego oœrodka
kszta³cenia policji ruchu drogowego
z umiejscowieniem w jego struktu-
rze Instytutu Bezpieczeñstwa Ruchu
Drogowego,

� wydzielenia samodzielnego Biura
Ruchu Drogowego w strukturze Ko-
mendy G³ównej Policji, z kompeten-
cjami nadzorczymi wobec s³u¿by ru-
chu drogowego,

� podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do
pozyskania œrodków finansowych na
sprzêt dla policji ruchu drogowego,

� powo³ania policji autostradowej.
Jesteœmy g³êboko przekonani, ¿e

nasz g³os nie pozostanie bez odzewu ze
strony reprezentowanej przez Pana in-
stytucji, a podjête dzia³ania zaowocuj¹
znacz¹c¹ popraw¹ bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym.

Krasiczyn, 30 maja 2007 r.

Stanis³aw Wieczorek

W dniach 20-22 czerwca br. w Noz-
drzcu k. Dynowa odby³a siê Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowo-Techniczna
nt. "Po³¹czenia Monta¿owe. Konstruk-
cja i technologia PM'2007". Organiza-
torzy konferencji to: Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej, Oœrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Podstaw Konstrukcji i Tech-
nologii Maszyn TEKOMA Warszawa,
Wydzia³ Budowy Maszyn i Zarz¹dza-
nia Politechniki Poznañskiej, Akade-
mia In¿ynierska w Polsce oraz Re-
dakcja kwartalnika naukowo-technicz-
nego "Technologia i Automatyzacja
Monta¿u".

Tematyka stanowi³a kontynuacjê
wczeœniejszych konferencj i nt .
po³¹czeñ nieroz³¹cznych i po³¹czeñ
roz³¹cznych, obejmuj¹c nastêpuj¹ce
zagadnienia:

� rozwi¹zania konstrukcyjne i metody
obliczeniowe nowych i tradycyjnych
po³¹czeñ,

� metody modelowania i optymaliza-
cji z³o¿onych po³¹czeñ monta¿o-
wych (np. klejowo-nitowych),

� procesy technologiczne wytwarza-
nia po³¹czeñ roz³¹cznych i nie-
roz³¹cznych (skrêcane, sk³adane, za-
trzaskowe, zaginane, plastycznie od-
kszta³cane, spawane, lutowane,
zgrzewane i inne),

� automatyzacja i robotyzacja wyko-
nywania po³¹czeñ monta¿owych,

� oprzyrz¹dowanie i urz¹dzenia tech-
nologiczne do mechanizacji i auto-
matyzacji procesów technologicz-
nych,

� w³aœciwoœci u¿ytkowe i eksploata-
cyjne nowych po³¹czeñ oraz trady-
cyjnych zmodernizowanych,

� metody obliczania lub wyznaczania
korzyœci technicznych i ekonomicz-
nych ró¿nych odmian po³¹czeñ mon-
ta¿owych.
Na konferencjê zg³oszono 45 arty-

ku³ów, przy czym Komitet Naukowo-
-Programowy Konferencji zakwalifi-
kowa³ 38, z czego 31 opublikowano
w kwartalniku naukowo-technicznym
"Technologia i Automatyzacja Monta-
¿u", nr 2 i 3 z 2007 r.

Konferencja rozpoczê³a siê przemó-
wieniem prof. dr. hab. in¿. Jerzego
£unarskiego oraz wyst¹pieniami goœci.
Na pierwszej sesji, prowadzonej przez
dr. hab. in¿. Piotra £ebkowskiego, prof.
AGH, a po przerwie przez prof. dr. hab.
in¿. Jana Godzimirskiego, omówiono
m.in. narzêdzia analizy przep³ywów
materia³ów w systemach monta¿u, za-
stosowanie metod in¿ynierii oprogra-

Konferencja

PO£¥CZENIA MONTA¯OWE PM'2007
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mowania do projektowania archi-
tektury systemów monta¿owych, roz-
wi¹zywania problemów linii monta¿o-
wych z wykorzystaniem algorytmów
genetycznych.

W referatach przedstawionych w se-
sji drugiej, prowadzonej przez prof. dr.
hab. in¿. Jana ¯urka, a po przerwie
przez prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa Tu-
bielewicza, zaprezentowano m.in.
aspekty budowy po³¹czeñ elementów
sk³adowych uk³adów, zintegrowanego
procesu monta¿u i kontroli, ocen pozio-
mu konkurencyjnoœci stosowanej tech-
nologii oraz parku maszyn techno-
logicznych. Trzecia sesja, której prze-
wodniczy³ prof. dr hab. in¿. Aleksander
Strubel, dotyczy³a zagadnieñ jakoœci,
w³aœciwoœci i technologii ró¿nego ro-
dzaju po³¹czeñ klejowych maszyn.

Na konferencji zaprezentowano
8 prac zrealizowanych przez pracowni-
ków Katedry Technologii Maszyn i Or-
ganizacji Produkcji PRz:
� Jerzy £unarski: Znaczenie po³¹czeñ

w procesach wytwarzania,
� Jerzy £unarski, Maciej £abêda:

Oprzyrz¹dowanie do ³¹czenia nitami
rurkowymi do nitownicy radialnej,

� Jerzy £unarski, Stanis³aw Perga-
³owski: Automatyczna zliczarka mie-
szków,

� Jerzy £unarski, Dorota Stadnicka:
Ocena poziomu konkurencyjnoœci
stosowanej technologii,

� Jerzy £unarski, Katarzyna Antosz:
Ocena efektywnoœci funkcjonowania
maszyn technologicznych,

� Ryszard Per³owski: Technologia
i w³aœciwoœci po³¹czeñ klejowo-nito-
wych,

� W³adys³aw Zielecki: Wp³yw rozwi-
niêcia struktury powierzchni na wy-
trzyma³oœæ zak³adkowych po³¹czeñ
klejowych,

� Rafa³ Kluz: Wyznaczanie montowal-
noœci po³¹czeñ czopowo-tulejowych
realizowanych przez roboty monta-
¿owe.
Zbli¿ona profesja uczestników

i w¹ski temat konferencji by³y powo-
dem o¿ywionych szczegó³owych dys-
kusji, wymiany pogl¹dów oraz szeregu
inspiruj¹cych propozycji dalszych
prac, zarówno w trakcie obrad, jak rów-
nie¿ podczas spacerów w parku krajo-
brazowym oœrodka mieszcz¹cego siê
w zabytkowym pa³acu z 1843 r. Przyj-

muje siê, ¿e pa³ac zosta³ wzniesiony wg
projektu Aleksandra Fredry.

Okazj¹ do wymiany zdañ i po-
gl¹dów na tematy zwi¹zane z konfe-
rencj¹ sta³o siê równie¿ ognisko oraz
uroczysta kolacja zorganizowana dru-
giego dnia konferencji.

Uczestnicy konferencji mieli tak¿e
mo¿liwoœæ zapoznania siê (na zorgani-
zowanej wycieczce) z uci¹¿liwymi wa-
runkami pracy osób pracuj¹cych przy
rêcznej produkcji wyrobów w Kroœ-
nieñskiej Hucie Szk³a. Wszystkim
uczestnikom dziêkujemy za udzia³
w konferencji i zapraszamy do udzia³u
w nastêpnych.

Katarzyna Antosz

Prof. P. £ebkowski (AGH) prezentuj¹cy referat nt.: Sieci Petri - narzêdzie analizy
przep³ywów materia³ów w systemach monta¿u mechanicznego.

Fot. w³asna

W dniach od 27 do 29 czerwca br.
w Akademickim Oœrodku Szybowco-
wym Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej odby³a siê miêdzyna-
rodowa konferencja naukowa PRO-
-TECH-MA'07. W programie konfe-
rencji znalaz³y siê 42 referaty autor-

stwa/wspó³autorstwa 63 pracowników,
g³ównie Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa PRz oraz Wydzia³u Me-
chanicznego TU Koszyce, jak równie¿
przedstawicieli S³owackiego Uniwer-
sytetu Technicznego w Bratys³awie,
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-

wej w Sanoku, Awionika Sp. z o.o.
Kozy k. Bielska-Bia³ej, WSK "PZL-
-Rzeszów" S.A.

Celem konferencji by³a prezentacja
dorobku wspó³pracuj¹cych oœrodków
oraz wymiana informacji o prowadzo-
nych obecnie pracach naukowych, za-

Progressive Technologies and Materials
PRO-TECH-MA'07

Progressive Technologies and Materials
PRO-TECH-MA'07
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równo w zakresie opracowañ teo-
retycznych, w tym symulacji numery-
cznej przy wykorzystaniu komercyj-
nych oraz w³asnych programów
komputerowych, jak i realizowanych
badaniach eksperymentalnych. Wy-
miana doœwiadczeñ naukowych obej-
mowa³a zagadnienia poœwiêcone naj-
nowszym rozwi¹zaniom konstrukcyj-
nym i technologicznym oraz zagadnie-
niom zwi¹zanym z in¿ynieri¹ ma-
teria³ow¹.

Zaprezentowane zosta³y referaty
z zakresu:
� badañ eksperymentalnych i mode-

lowania numerycznego procesów
technologicznych,

� in¿ynierii materia³owej,
� mechaniki procesów plastycznego

kszta³towania metali i tworzyw
sztucznych,

� nowoczesnych metod projektowania
wyrobów oraz procesów technolo-
gicznych, w tym rapid prototyping,

� problematyki recyklingu oraz orga-
nizacji produkcji.
Tegoroczna konferencja by³a kon-

tynuacj¹ cyklu konferencji zorganizo-
wanych przy wspó³pracy zespo³ów
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej oraz Wy-
dzia³u Mechanicznego Uniwersytetu
Technicznego w Koszycach. G³ównym
organizatorem tegorocznej konferencji
by³a Katedra Przeróbki Plastycznej Po-
litechniki Rzeszowskiej.

Stanis³aw Kut

W pobli¿u dwóch najs³ynniejszych
w Rio de Janeiro wzniesieñ odby³ siê
w 2006 r. XVIII Œwiatowy Kongres
Miêdzynarodowej Federacji Metrolo-
gów IMEKO. Mia³em zaszczyt uczest-
niczyæ w tym Kongresie, reprezentuj¹c
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomia-
rowych Politechniki Rzeszowskiej.
Opracowana przeze mnie publikacja,
pt. "Computer Aided Metrological
Confirmation Process - CAMCP" uzy-
ska³a pozytywne recenzje i zosta³a

w³¹czona do programu obrad Kon-
gresu. Mia³em wiêc mo¿liwoœæ zapre-
zentowania jej g³ównych tez w czasie
obrad sekcji TC8 - Traceability in Me-
trology. Publikacja ta by³a podsumo-
waniem wa¿nego okresu mojej pracy,
który sfinalizowa³em zg³oszeniem do
konkursu na projekt badawczy finanso-
wany ze œrodków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego.

Kiedy monitor pok³adowy "Airbu-
sa" francuskich linii lotniczych poka-

za³, ¿e lecimy tylko 200 m nad ziemi¹
i przebyliœmy ponad 9000 km, przecie-
ra³em oczy ze zmêczenia i niedowie-
rza³em. Postanowienie powziête
w 2003 r. podczas zakoñczenia XVII
Œwiatowego Kongresu IMEKO w Du-
browniku oraz trwaj¹ce ponad rok
przygotowania mia³y za moment
zacz¹æ siê realizowaæ. I tak siê sta³o.
Wczesnym rankiem, po opuszczeniu
Airbusa w Miêdzynarodowym Porcie
Lotniczym w Rio de Janeiro, wyje-

XVIII Kongres IMEKO
.... w pobli¿u Corcovado i Sugar Loaf

XVIII Kongres IMEKO
.... w pobli¿u Corcovado i Sugar Loaf

Imponuj¹ca rzeŸba Chrystusa z ramionami rozpiêtymi nad Rio de Janeiro, postawiona na wzgórzu Corcovado. W g³êbi wi-
doczne wzgórze Sugar Loaf.
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cha³em autobusem do zarezerwowane-
go hotelu. Jad¹c do hotelu, mog³em
przez kilkadziesi¹t minut poznawaæ ni-
gdy dot¹d niespotykane przeze mnie
kontrasty, charakterystyczne dla tej
œwiatowej metropolii zamieszkiwanej
przez ponad 9 mln mieszkañców. Piêk-
ne widoki gór odbijaj¹cych siê w tafli
jeziora za chwilê zmieni³y siê w brzy-
dotê niesamowicie dymi¹cego komina.
Resztki piêknej starej architektury
z XIX w. kontrastowa³y z dzielnicami
tysiêcy domków, które postawione je-
den na drugim w wiêkszoœci nie mia³y
wstawionych okien. Te tysi¹ce dom-
ków to najbiedniejsze dzielnice, zwane
w Rio "Favelas". W dzielnicach tych
zamieszkuj¹ ludzie, którzy opuœcili
swoje naturalne miejsca zamieszkania
w Dolinie Amazonki lub w innych re-
gionach Brazylii i poszukuj¹ lepszych
warunków ¿ycia w otoczeniu i we-
wn¹trz wielomilionowego miasta.

Po dotarciu do hotelu, po³o¿onego
100 m od pla¿y "Copacabana" i w spa-
cerowej odleg³oœci do drugiej s³ynnej
pla¿y "Ipanema", zosta³em zaskoczony
kolejnym kontrastem. Wysokie nowo-
czesne wie¿owce bardzo licznych hote-
li i bogatych rezydencji, po³yskuj¹ce
szk³em i metalem, a tu¿ za nimi "Fave-
las" - wznosz¹ce siê na niezwykle stro-
mych zboczach.

Dobrze, ¿e przyjecha³em do Rio
dzieñ przed rozpoczêciem kongresu
i mia³em czas na to, aby odpocz¹æ po
d³ugiej podró¿y oraz przyzwyczaiæ siê
do kilkugodzinnej ró¿nicy czasu oraz
odmiennej pory roku. W Polsce w tym
czasie rozpoczyna³a siê jesieñ, a w Bra-
zylii wiosna.

Kongres okaza³ siê bardzo du¿ym
wydarzeniem i potrzebna by³a bardzo
dobra forma, aby przez kilka dni wyko-
rzystywaæ mo¿liwoœci udzia³u w obra-
dach plenarnych oraz tematycznych,
odbywaj¹cych siê w 21 sekcjach. Bra-
zylijczycy na dodatek urz¹dzili w tym
samym czasie i w tym samym miejscu
w³asny Krajowy Kongres Metrologii.
Ten fakt ju¿ na samym pocz¹tku po-
twierdzi³ wyczytane w przewodniku po
Brazylii informacje, o tym ¿e Brazylij-
czycy to bardzo pogodni i dynamiczni
ludzie, dzia³aj¹cy zawsze na serio i "na
pe³nym gazie", tak aby jak najlepiej

wykorzystaæ mo¿liwoœci danej sy-
tuacji. Kongres rozpocz¹³ siê w pra-
wdziwie brazylijskim stylu. Czêœæ ofi-
cjaln¹ rozpoczêto koncertem chóru
dzia³aj¹cego przy Narodowym Instytu-
cie Metrologii Brazylii INMETRO.
Koncert wprowadzi³ wszystkich naj-
pierw w atmosferê hymnu narodowego,
a nastêpnie rytmów po³udniowoamery-
kañskich. Muzyczne brazylijskie kli-
maty podtrzyma³ tak¿e prezydent
IMEKO prof. Leo Van Biesen z Belgii,
który na zakoñczenie swojego powital-
nego przemówienia wykona³ na sakso-
fonie instrumentaln¹ wersjê œwia-
towego przeboju "Dziewczyna z Ipa-
nemy", skomponowanego przy s³ynnej
pla¿y w Rio de Janeiro.

W XVIII Œwiatowym Kongresie
IMEKO w Rio wziê³o udzia³ oko³o 800
osób z ró¿nych krajów, które zaprezen-
towa³y ponad 500 publikacji, w tym
m.in. 368 z Brazylii, 50 z Niemiec, 43
z Japonii, 40 z W³och, 34 z Polski, 22
z Republiki Czeskiej, 16 z Chorwacji,
16 z USA, 15 z Portugalii. Polacy sta-
nowili wiêc pi¹t¹ pod wzglêdem liczeb-
noœci grupê czynnych uczestników
Kongresu.

Kongres zorganizowano pod has-
³em: "Metrology for sustainable deve-

lopment" i nie by³ to przypadek. Ten
zrównowa¿ony rozwój jest Brazylii
bardzo potrzebny, a tak¿e w wielu in-
nych krajach na wszystkich kontynen-
tach. Usuwanie ra¿¹cych dysproporcji
pomiêdzy sytuacj¹ mieszkañców ubo-
gich dzielnic a sytuacj¹ mieszkañców
luksusowych rezydencji to niezwykle
trudne zadanie. Brazylijczycy s¹ tego
w pe³ni œwiadomi, dzia³aj¹ wspólnie
i zgodnie, mimo dziel¹cych ich ró¿nic,
na rzecz stopniowego rozwi¹zywania
tego problemu. Daje siê zauwa¿yæ, ¿e
w Brazylii funkcjonuje pewien rodzaj
spo³ecznej umowy, której istotê mo¿na
wyczytaæ w pogodnych twarzach spo-
tykanych na ulicach ludzi, a tak¿e na
powiewaj¹cych w licznych miejscach
narodowych flagach. Prawie na ka¿dej
fladze umieszczone jest has³o: "Ordem
e Progresso" (Porz¹dek i rozwój).
I jak siê okaza³o, nie jest to tylko has³o.
Przyk³adowo w komunikacji miejskiej
stosowany jest system zapewnienia
porz¹dku ca³kowicie odmienny od zna-
nych nam systemów. W tym wielomi-
lionowym mieœcie, gdzie autobusy
miejskie jad¹ dos³ownie sznurem, nie
ma mo¿liwoœci zajêcia w nich miejsca
bez wykupienia biletu. Rozwój i poten-
cja³ tego potê¿nego kraju, zamiesz-

Prezydent IMEKO prof. Leo Van Biesen z Belgii, koñcz¹cy swoje powitalne prze-
mówienie wykonaniem na saksofonie instrumentalnej wersji œwiatowego przeboju
"Dziewczyna z Ipanemy".

Fot. w³asna
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ka³ego przez oko³o 180 milionów ludzi,
³atwiej doceniæ, obserwuj¹c liczne tu-
rystyczne helikoptery, odrywaj¹ce siê
co pewien czas z ró¿nych miejsc w Rio
oraz ma³e pasa¿erskie samoloty, star-
tuj¹ce co chwilê z krajowego lotniska
po³o¿onego nad samym brzegiem At-
lantyku. Zarówno helikoptery, jak i te
ma³e pasa¿erskie samoloty wyprodu-
kowane zosta³y w Brazylii.

Dope³nieniem poznania potencja³u
i kulturowej oryginalnoœci Brazylii by³
pokaz strojów, które otrzyma³y pierw-
sze nagrody podczas Karnawa³u w Rio
w 2006 r. Organizatorzy Kongresu za-
dbali, aby w czasie wieczornego spot-
kania towarzyskiego zaprezentowaæ
charakterystyczne karnawa³owe tañce
oraz nagrodzone stroje. Okaza³o siê, ¿e
w karnawale uczestnicz¹ wszyscy,
i biedni, i bogaci, a stroje przygotowy-
wane s¹ przez liczne rodziny miesz-
kaj¹ce w "Favelas" przez prawie ca³y
rok. Dlatego s¹ tak imponuj¹ce, jak ten
pokazany na fotografii, który uzyska³
pierwsz¹ nagrodê Jury Karnawa³u
w Rio w 2006 r.

Wróci³em z Rio de Janeiro pe³en
wra¿eñ, bogatszy o nowe doœwiadcze-
nia i spostrze¿enia. Pozna³em bezpo-
œrednio ludzi, kulturê i potencja³
nieznanego mi kraju. Brazyliê koja-

rzy³em dot¹d tylko z nazwy, dziêki
sukcesom brazylijskich pi³karzy
i siatkarzy. Jestem pod wra¿eniem
dynamiki dzia³añ i stylu wspó³pracy
tak bardzo zró¿nicowanych etnicznie
i maj¹tkowo ludzi. Ta pogodna atmo-
sfera stwarzana przez Brazylijczyków
udziela³a siê wszystkim uczestnikom
Kongresu. Na ka¿dym kroku spoty-
ka³em serdecznoœæ i pomoc w razie
potrzeby. Spotyka³em siê tak¿e
z rzadkim w naszych krajowych wa-
runkach uznaniem i szacunkiem dla
pracy, któr¹ w³o¿y³em w przygotowa-
nie publikacji i jej prezentacjê na
Kongresie. Nie mia³o znaczenia to, ¿e
jestem z nieznanego nikomu Rzeszo-
wa i ma³o znanej Politechniki. Wa¿ne
by³o to, ¿e biorê czynny udzia³ w kon-
gresie i moja publikacja zosta³a
w³¹czona do jego programu po uzy-
skaniu pozytywnych recenzji. Mo-
g³em dziêki temu rozmawiaæ z wielo-
ma znanymi w "metrologicznym
œwiecie" osobami.

Uzyska³em wa¿ne dla mojej dalszej
pracy badawczej wskazówki i dobre
rady. To wszystko przyczyni³o siê do
powstania moich nowych publikacji
oraz do pobytu na kolejnym Miêdzyna-
rodowym Kongresie Metrologicznym
w Lille we Francji. Czêsto s³yszê wiele

krytycznych uwag na temat udzia³u
w tego rodzaju kongresach i ma³ej licz-
by punktów przyznawanych za prezen-
towane na nich publikacje. Maj¹c
jednak za sob¹ uczestnictwo w kilku ju¿
miêdzynarodowych sympozjach i kon-
gresach IMEKO (Dubrownik 2003,
Ateny 2004, Ilmenu 2005, Rio de Janei-
ro 2006), mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e
bez podjêtego przeze mnie wysi³ku
przygotowywania i prezentowania pu-
blikacji na kongresy i sympozja IME-
KO nie by³bym w stanie opracowaæ
dobrze ocenionego przez recenzentów
wniosku o projekt badawczy finanso-
wany ze œrodków MNiSzW. Nie by³-
bym te¿ w stanie w³aœciwie kierowaæ
tym projektem po uzyskaniu finanso-
wania. Jestem w pe³ni przekonany, ¿e
nie jest mo¿liwe publikowanie prac od
razu w czasopismach znajduj¹cych siê
na tzw. Liœcie Filadelfijskiej. Najpierw
konieczne jest uczestnictwo w licznych
wydarzeniach mniejszej rangi, ale za-
pewniaj¹cych swobodn¹ wymianê idei
wa¿nych dla uprawianej tematyki ba-
dawczej.

Roman Tabisz

(Materia³y konferencyjne z XVIII Œwia-
towego Kongresu IMEKO Rio de Janeiro
2006 znajduj¹ siê w Zak³adzie Metrologii
i Systemów Pomiarowych Wydzia³u Elektro-
techniki i Informatyki.)

Autor (z lewej) podczas spotkania towarzyskiego z prezydentem IMEKO prof. Leo
Van Biesenem z Belgii.

Fot. w³asna

Kreacja, która uzyska³a I nagrodê Jury
Karnawa³u w Rio w 2006 r.
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Seminaria Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska:

� w dniu 4 czerwca 2007 r. na seminarium zorganizowanym
przez Katedrê Mostów, prof. Andrzej Nowak z University
of Nebrasca (USA) wyg³osi³ wyk³ad nt. "Bezpieczeñstwo
tuneli i mostów",

� w dniu 13 czerwca 2007 r. mgr in¿. Krzysztof Wilk, asy-
stent w Zak³adzie Geotechniki i Hydrotechniki wyg³osi³
referat nt. "Analiza mo¿liwoœci wykorzystania spoistych
gruntów madowych jako pod³o¿a obiektów budowla-
nych",

� w dniu 19 lipca 2007 r. na seminarium zorganizowanym
przez Katedrê Konstrukcji Budowlanych oraz Zak³ad Ur-
banistyki i Architektury prof. dr Luis Braganca, dyrektor
Laboratorium Fizyki Budowli i Technologii Uniwersyte-
tu Minho (Portugalia) wyg³osi³ referat nt. "Sustainable
and Energy-efficient Construction".

Seminaria Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa:

� w dniu 6 czerwca 2007 r. mgr in¿. Micha³ Wróbel, uczest-
nik stacjonarny Studium Doktoranckiego WBMiL
wyg³osi³ referat nt. "Metoda dekompozycji obszaru w nu-
merycznym modelowaniu zagadnieñ mechaniki cia³a
sta³ego w z³o¿onych obszarach z idealnymi i nieidealny-
mi warunkami transmisji",

� w dniu 27 czerwca 2007 r. mgr in¿. Stanis³aw Dudek, pra-
cownik WSK "PZL-Rzeszów" wyg³osi³ referat nt. "Mi-
krostruktura i ocena w³aœciwoœci pow³okowych barier
cieplnych wykonanych metod¹ natryskiwania plazmowe-
go na elementach komory spalania",

� w dniu 27 czerwca 2007 r. mgr in¿. Lucyna Turowska,
pracownik WSK "PZL-Rzeszów" wyg³osi³a referat nt.
"Odpornoœæ na korozjê wysokotemperaturow¹ i pe³zanie
nadstopów niklu z warstwami aluminidkowymi otrzyma-
nymi z fazy gazowej",

� w dniu 27 czerwca 2007 r. mgr in¿. Andrzej Æwik, pra-
cownik WSK "PZL-Rzeszów", uczestnik zaoczny Stu-
dium Doktoranckiego WBMiL wyg³osi³ referat nt. "Ana-
lityczna i numeryczna metoda wyznaczania zapasu sta-
tecznej pracy sprê¿arki jednoprzep³ywowego silnika od-
rzutowego".

Seminaria Wydzia³u Chemicznego:

� w dniu 19 lipca 2007 r. na seminarium zorganizowanym
przez Katedrê Chemii Fizycznej prof. Jan Gryko z Ja-
ksonville State University wyg³osi³ referat nt. "Struktury
klatkowe krzemu i germanu".

Seminaria Katedry Fizyki na Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej:

� w dniu 10 maja 2007 r. prof. Boris Danilchenko z Instytu-
tu Fizyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie
wyg³osi³ referat nt. "Time-resolved high-field photocon-
ductivity AlGaN/GaN heterostructures",

� w dniu 24 maja 2007 r. prof. dr hab. Józef Korecki, profe-
sor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie wyg³osi³ referat nt. "Rezonansowe rozpraszanie pro-
mieniowania synchrotronowego a badania fononów".

Bronis³aw Œwider

SEMINARIA WYDZIA£OWE

Zapowiedzi konferencji naukowych organizowanych
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ w 2007 r.

(w okresie po wakacjach)

� 3-7 wrzeœnia 2007 r., Rzeszów – XIX Konferencja In¿y-
nierii Chemicznej i Procesowej
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Roman Petrus, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
Wspó³organizator: Komitet In¿ynierii Chemicznej i Pro-
cesowej PAN

� 5-12 wrzeœnia 2007 r., Myczkowce – 9. Miêdzynarodo-
wa Szko³a Fizyki Teoretycznej nt. "Symetria i w³asno-
œci strukturalne materii skondensowanej" (SSPCM
2007)

Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
Tadeusz Lulek, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Fizyki
Wspó³organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, Wydzia³ Fizyki i Informatyki Stosowanej

� 17-19 wrzeœnia 2007 r., Rzeszów – V Konferencja
Awioniki
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Jan Gruszecki, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Awioniki i Sterowania
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Wspó³organizatorzy: Stowarzyszenie Twórców Aero-
nautyki i Jej Rozwoju oraz Wojskowa Akademia Tech-
niczna w Warszawie

� 17-21 wrzeœnia 2007 r., Przemyœl – XXIII Sympozjon
Podstaw Konstrukcji Maszyn
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Tadeusz Markowski, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Konstrukcji Maszyn

� 23-26 wrzeœnia 2007 r., Rzeszów–Krasiczyn – 31st In-
ternational IMAPS Poland Conference & Exhibition
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿.
dr h. c. W³odzimierz Kalita, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Systemów Elektronicznych i Tele-
komunikacyjnych
Wspó³organizatorzy: Sekcja Polska Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Technik Mikroelektronicznych IMAPS
Poland Chapter oraz Komitet Elektroniki i Telekomuni-
kacji PAN, Sekcja Mikroelektroniki oraz Sekcja Techno-
logii Elektronowej i Technologii Materia³ów Elektro-
nicznych

� 24-27 wrzeœnia 2007 r., Rzeszów–Lwów – XV Miê-
dzynarodowe Seminarium Naukowe Metrologów
MSM'2007 nt. "Metody i technika przetwarzania syg-
na³ów w pomiarach fizycznych"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿.
Adam Kowalczyk, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiaro-
wych

Wspó³organizator: Politechnika Lwowska, Katedra
Technologii Informacyjno-Pomiarowych

� 27-29 wrzeœnia 2007 r., Polañczyk – II Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Kartografia
numeryczna i informatyka geodezyjna"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Roman Kadaj, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Geodezji
Wspó³organizatorzy: Wy¿sza Szko³a In¿ynieryjno-Eko-
nomiczna w Ropczycach, Stowarzyszenie Geodetów Pol-
skich Oddzia³ Rzeszów, GEOKART International Rze-
szów Sp. z o.o., OPGK Rzeszów S.A.

� 10-12 paŸdziernika 2007 r., Jasionka k. Rzeszowa –
IV Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne nt. "Budo-
wa i utrzymanie mostów"
Przewodnicz¹ca komitetu organizacyjnego: dr in¿. Ewa
Michalak
Organizator: Katedra Mostów

� 27-30 listopada 2007 r., £añcut – VII Konferencja
Naukowa nt. "Odkszta³calnoœæ Metali i Stopów"
(OMiS 2007)
Przewodnicz¹ca komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿.
Romana Ewa Œliwa, prof. PRz
Organizator: Katedra Przeróbki Plastycznej
Wspó³organizator: Komitet Metalurgii PAN, Sekcja Teo-
rii Procesów Przeróbki Plastycznej Metali

� dr hab. Maria KOPACZ, prof. PRz (WCh - bud. H)
XI Naukowa Konferencja
LWOWSKIE CHEMICZNE CZYTANIA
30.05-01.06.2007 r. Lwów (Ukraina)
http://www.lnu.edu.ua/faculty/chem
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr hab. M. Kopacz, prof. PRz,
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, pok. 110,
tel. wew. 1287, e-mail: mkopacz@prz.rzeszow.pl

� prof. dr hab. Stanis³aw KOPACZ (WCh - bud. H)
XI Naukowa Konferencja
LWOWSKIE CHEMICZNE CZYTANIA
30.05-01.06.2007 r., Lwów (Ukraina)
http://www.lnu.edu.ua/faculty/chem
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. S. Kopacz,
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, pok. 130,
tel. wew. 1334, e-mail: kopacz@prz.rzeszow.pl

� dr hab. in¿. Jan KALEMBKIEWICZ, prof. PRz
(WCh - bud. H)
XI Naukowa Konferencja
LWOWSKIE CHEMICZNE CZYTANIA
30.05-01.06.2007 r., Lwów (Ukraina)
http://www.lnu.edu.ua/faculty/chem
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr hab. in¿. J. Kalembkiewicz, prof. PRz,
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, pok. 145,
tel. wew. 1541, e-mail: kalembic@prz.rzeszow.pl

� mgr in¿. Jolanta SZLACHTA, doktorantka IV r.
(WCh - bud. H)
XI Naukowa Konferencja
LWOWSKIE CHEMICZNE CZYTANIA
30.05-01.06.2007 r., Lwów (Ukraina)
http://www.lnu.edu.ua/faculty/chem
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
mgr in¿. J. Szlachta,

UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych
UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych
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Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
pok. 139, tel. wew. 1735,
e-mail: jszlachta@poczta.onet.pl

� prof. dr hab. in¿. Galina KA£DA (WBiIŒ - bud. K)
Olwijskie Forum 2007
6-10.06.2007 r., Ja³ta (Ukraina)
www.kma.mk.ua
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. in¿. G. Ka³da,
Katedra Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcie-
ków, pok. K-28, tel. wew. 1435,
e-mail: kalda@prz.rzeszow.pl

� prof. dr hab. in¿. Valeriy SHEVELYA
(WBMiL - bud. E)
Olwijskie Forum 2007
6-10.06.2007 r., Ja³ta (Ukraina)
www.kma.mk.ua
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. in¿. V. Shevelya,
Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa, pok. E-65,
tel. wew. 1407, e-mail: zois@prz.rzeszow.pl

� mgr in¿. Lidia BUDA-O¯ÓG (WBiIŒ - bud. P)
Computational Methods in Structural Dynamics
and Earthquake Engineering
13-16.06.2007 r., Rethymno, Kreta (Grecja)
http://www.eng.uc.ac.cy/compdyn2007
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
mgr in¿. L. Buda-O¿óg,
Katedra Mechaniki Konstrukcji, pok. P-107,
tel. wew. 1589, e-mail: lida@prz.edu.pl

� mgr in¿. Piotr NAZARKO (WBiIŒ - bud. P)
Computational Methods in Structural Dynamics
and Earthquake Engineering
13-16.06.2007 r., Rethymno, Kreta (Grecja)
http://www.eng.uc.ac.cy/compdyn2007
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
mgr in¿. P. Nazarko,
Katedra Mechaniki Konstrukcji, pok. P-119,
tel. wew. 1713, e-mail: pnazarko@prz.edu.pl

� dr in¿. Krzysztof TERESZKIEWICZ (WZiM - bud. L)
Quality and safety in meat for consumers "From stable to
table"
6-8.06.2007 r., Kowno (Litwa)
http://www.bsas.org.uk
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. K. Tereszkiewicz,
Katedra Zarz¹dzania Rozwojem Regionalnym,
pok. 143A, tel. wew. 1343, e-mail: kteresz@prz.edu.pl

� dr hab. Andrzej ADAMCZAK (WMiFS - bud. K)
International Conference on Muon Catalyzed Fusion and
Related Topies (µCF-07)
18-21.06.2007 r., Dubna (Rosja)
http://theor.jinr.ru/~mcf07/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:

dr hab. A. Adamczak,
Katedra Fizyki, pok. 4, tel. wew.1988,
e-mail: adamczak@prz.rzeszow.pl

� dr in¿. Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŒLAK
(WBiIŒ - bud. K)
ESREL 2007 - Safety and reliability Conference
25-27.06.2007 r., Stavanger (Norwegia)
www.esrel2007.com
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. B. Tchórzewska-Cieœlak,
Katedra Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcie-
ków, pok. 28, tel. wew. 1435,
e-mail: cbarbara@prz.rzeszow.pl

� dr in¿. Grzegorz POPLEWSKI (WCh - bud. H)
IcheaP-8 & Pres'07
24-27.06.2007 r., Ischia, Neapol (W³ochy)
www.aidic.it/pres07
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. J. Je¿owski,
Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej, pok. 66,
tel. wew. 1380, e-mail: ichjj@prz.edu.pl
dr in¿. G. Poplewski,
Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej, pok. 129,
tel. wew. 1731, e-mail: ichgp@prz.edu.pl

� prof. dr hab. in¿. Henryk GALINA (WCh - bud. H ),
dr hab. in¿. Wiktor BUKOWSKI, prof. PRz
(WCh - bud. H), dr in¿. Beata MOSSETY-LESZCZAK
(WCh - bud. H), dr in¿. Jaromir LECHOWICZ
(WCh - bud. H), mgr in¿. Ma³gorzata WALCZAK
(WCh - bud. H)
Nanostructured polymers and polymer nanocomposites
8-12.07.2007 r., Praga (Czechy)
www.imc.cas.cz/sympo/46micros
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. in¿. H. Galina,
Katedra Technologii i Materia³oznawstwa Chemiczne-
go, pok. 245, tel. wew. 1750,
e-mail: hagal@prz.edu.pl

� dr in¿. Roman TABISZ (WEiI - bud. A)
13. Miêdzynarodowy Kongres Metrologiczny
18-21.06.2007 r., Lille (Francja)
www.cfmetrologie.com
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. R. Tabisz,
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych, pok. 59,
tel. wew.1188, e-mail: rtabisz@prz.rzeszow.pl

� dr in¿. Roman TABISZ (WEiI - bud. A)
15. Miêdzynarodowe Sympozjum Sekcji TC4 IMEKO
19-21.09.2007 r., Lasi (Rumunia)
www.imeko2007.ee.tuiasi.ro
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. R. Tabisz,
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych, pok. 59,
tel. wew. 1188, e-mail: rtabisz@prz.rzeszow.pl



40 GAZETA POLITECHNIKI

W dniach 4-6 czerwca 2007 r. Pra-
cownicy Katedry Fizyki PRz wspólnie
z cz³onkami Polskiego Towarzystwa
Fizycznego (oddzia³y w Lublinie i Rze-
szowie) ju¿ po raz dziewi¹ty przepro-
wadzili pokazy doœwiadczeñ z fizyki
dla uczniów szkó³ regionu, ich opieku-
nów, kandydatów na studia i studentów
naszej uczelni.

Pokazy odbywa³y siê w sali S-1 Ze-
spo³u Sal Wyk³adowych i podobnie jak
w latach ubieg³ych cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem widzów. Chêtnych
na seanse przedpo³udniowe by³o za-
wsze wiêcej ni¿ miejsc na sali. Bo-
gactwo i ró¿norodnoœæ prezentowa-
nych doœwiadczeñ i powi¹zane z nimi
tematycznie ciekawe prelekcje przy-
ci¹ga³y uwagê uczestników, którzy
czêsto brali bezpoœredni udzia³ w pro-
wadzonych doœwiadczeniach. Program
pokazów sk³ada³ siê z czterech bloków
tematycznych.

Pierwszy zestaw doœwiadczeñ obej-
mowa³ mechanikê. Prowadzi³ je prof.

dr hab. Karol Krop z Katedry Fizyki na-
szej uczelni. Pokazy ilustrowa³y zasady

dynamiki Newtona. Na specjalnym to-
rze, na poduszce powietrznej prawie
bez tarcia porusza³y siê i zderza³y dwa
cia³a. Na takim torze mo¿na przedsta-
wiæ zjawiska, które wynikaj¹ z zasady
zachowania pêdu. Mo¿na równie¿ de-
monstrowaæ zjawisko ruchu jednostaj-
nie przyœpieszonego.

Drugi zestaw doœwiadczeñ pozwoli³
zilustrowaæ zachowanie siê cia³ w uk³a-
dach nieinercjalnych. Du¿o zabawy do-
starczy³o doœwiadczenie polegaj¹ce na
zrywaniu nitek z zawieszonego ciê¿ar-
ka. Pan Profesor pokaza³, ¿e z obraca-
nego w p³aszczyŸnie pionowej wia-
derka z wod¹, woda te¿ siê nie wylewa.
Na zakoñczenie tej czêœci pokazów zo-
sta³y zaprezentowane konsekwencje
odkrycia zjawiska nadprzewodnictwa
wysokotemperaturowego. Pokazano
tor magnetyczny MAGLEV (akronim
od magnetic levitation). Lewituj¹cy
"pojazd" porusza³ siê na poduszce mag-
netycznej. Profesor Krop zademonstro-
wa³ zjawisko lewitacji, czyli swo-Pokazy z fizyki odby³y siê w bud. S.

Fot. M. Misiakiewicz

Udzia³ uczniów w demonstracji pr¹dów wirowych. Poœrodku dr T. Jasiñski.
Fot. M. Misiakiewicz
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bodnego unoszenia siê magnesu nad
kryszta³em nadprzewodz¹cym w tem-
peraturze ciek³ego azotu, a tak¿e lewi-
tacjê b¹czka magnetycznego nad
magnesem sta³ym, tzw. LEVITRON.
Dodajmy, ¿e to zjawisko wykorzysty-
wane jest w praktyce - w kilku krajach
takie poci¹gi poruszaj¹ siê z prêdkoœci¹
oko³o 500 km na godzinê po torach do-
œwiadczalnych. Jest nadzieja, ¿e w nie-
dalekiej przysz³oœci bêd¹ przewoziæ
pasa¿erów.

Drugi temat dotyczy³ ciep³a i zacho-
wania siê cia³ w ró¿nych temperatu-
rach. Ten cykl doœwiadczeñ popro-
wadzi³ dr Tadeusz Jasiñski z Katedy Fi-
zyki. Jednym ze skutków zmiany tem-
peratury jest rozszerzalnoœæ liniowa
i objêtoœciowa cia³. Dr Jasiñski przed-
stawi³ termoskop Galileusza oraz zja-
wisko konwekcji cieczy i gazów.
Zebrana publicznoœæ mog³a podziwiaæ
lot du¿ego balonu na ciep³e powietrze.

Z zaskoczeniem widzowie przeko-
nali siê, ¿e zanim uczestnik pokazów
zdo³a³ wymieszaæ cukier w gor¹cej her-
bacie - metalowa ³y¿ka siê roztopi³a.
Zademonstrowano tak¿e dzia³anie pie-
ca indukcyjnego, w którym mo¿na to-
piæ metale. Ogrzewaj¹c dwa ró¿ne
zetkniête ze sob¹ kawa³ki metali, uzy-
skiwano pr¹d elektryczny. Dlatego
w³¹czony w obwód odbiornik radiowy

donoœnie gra³. To zjawisko jest pod-
staw¹ dzia³ania termopar i termosto-
sów. Okaza³o siê te¿, ¿e szk³o w szcze-
gólnych warunkach nie jest izolatorem.
¯arówkê i próbkê szk³a w³¹czono sze-
regowo w zamkniêty obwód elektrycz-
ny, podwy¿szenie temperatury szk³a
powodowa³o przep³yw pr¹du. Pokaza-
no równie¿ jak zachowuje siê ¿arówka,
gdy w obwodzie znajduje siê przewod-

nik utrzymywany w temperaturze po-
kojowej i w temperaturze azotu. We-
so³oœæ widzów wywo³ywa³y graj¹ce
rury Reijkiego. Na zakoñczenie tego
cyklu pokazów pokazano zasadê
dzia³ania "silnika odrzutowego" Hero-
na.

Trzeci cykl doœwiadczeñ ilustrowa³
ró¿norodne zjawiska rezonansu. Przed-
stawia³ je dr Zdzis³aw Wojciech Zarêb-
ski z Instytutu Fizyki UMCS. Bardzo
ciekawie wypad³o doœwiadczenie z me-
talowym rezonatorem i rozsypan¹ na
nim kasz¹ mann¹. W momencie dostro-
jenia do czêstoœci rezonansu, kasza
u³o¿y³a siê w piêkn¹ symetryczn¹ figu-
rê. Widzów zaskoczy³a mo¿liwoœæ u¿y-
cia ma³ego aluminiowego klocka
mimoœrodowo osadzonego na osi silni-
ka do bardzo mocnego rozko³ysania
ca³ego zestawu. Zabawne by³o do-
œwiadczenie z gitar¹ zrobion¹ z czêœci
krzes³a s³u¿¹cej do siedzenia, a tak¿e
odegranie znanej melodii "Wlaz³ kotek
na p³otek" na jednej tylko piszcza³ce or-
ganowej opuszczanej i podnoszonej
wewn¹trz s³oja nape³nionego wod¹. Na
zakoñczenie dr Zarêbski za pomoc¹
œwietlnej falownicy wyjaœnia³, czym
jest zaburzenie, fala, jej amplituda itd.

Czwarty blok tematyczny, który
mo¿na nazwaæ "poprzez zabawê
w œwiat fizyki", przedstawi³ mgr Krzy-

Dr Z.W. Zarêbski i zjawisko rezonansu w muzyce.
Fot. M. Misiakiewicz

M³odzie¿ i poduszkowiec w akcji.
Fot. M. Misiakiewicz
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sztof Kiszczak z Instytutu Fizyki
UMCS. Kamienie celtyckie zachowy-
wa³y siê zadziwiaj¹co - jedne z nich
³atwo obraca³y siê w jedn¹ stronê, nato-
miast inne w przeciwn¹. Spontaniczn¹
radoœæ widzów wywo³ywa³y doœwiad-
czenia z helem. Pan Kiszczak pokazy-
wa³ zmianê barwy i wysokoœci dŸwiê-
ków mowy osób, które mia³y w p³ucach
hel. Widzowie, którzy zg³aszali siê do
udzia³u w tym doœwiadczeniu nagle
mówili piskliwym g³osem. Dzia³anie
kalejdoskopów zilustrowano, wyko-
rzystuj¹c uk³ad zwierciade³ p³askich
o du¿ych rozmiarach, tworz¹cych k¹ty
60o. Widzowie mogli obserwowaæ na
ekranie obraz utworzony w wyniku
wielokrotnego odbicia. Mogli te¿ doty-
kaæ palcami kuli plazmowej, co wy-
wo³ywa³o wewn¹trz niej œwiecenie ja-
rzeniowe. Dotykanie szk³a kuli powo-
dowa³o przeskakiwanie do palców
iskier, które ze wzglêdu na wysok¹
czêstotliwoœæ wy³adowania nie powo-
dowa³y pora¿enia.

Wielk¹ atrakcjê stanowi³a mo¿li-
woœæ odbycia podró¿y kilku osób jed-
noczeœnie na platformie poduszkowca
zasilanego przez dmuchaj¹cy odku-
rzacz w auli i w holu budynku S. Za
granicz¹cy niemal ze sztuk¹ cyrkow¹

uznany by³ pokaz pal¹cych siê baniek
mydlanych na d³oni demonstruj¹cego.

Oczywiœcie doœwiadczeñ przepro-
wadzono znacznie wiêcej, mogliœmy
opisaæ tylko niektóre z nich. W poka-
zach brali udzia³ równie¿: dr in¿. To-
masz Wiêcek, mgr Marcin Kowalik
i pan Emil Pêkala. Przygotowanie po-
kazów wymaga du¿ego nak³adu pracy,
pracê nad nimi rozpoczêto w pi¹tek
1 czerwca i trwa³a ona codziennie do
póŸnych godzin wieczornych. Cieszy-
my siê, ¿e wœród widzów pokazów byli
m.in.: prodziekan Wydzia³u Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska, prof.
PRz Jan Górski, dziekan Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa prof. Feliks
Stachowicz, prodziekan Wydzia³u Za-
rz¹dzania i Marketingu, prof. PRz Lu-
domir Laudañski, dziekan i prodziekan
Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej - profesorowie Tadeusz Paszkie-
wicz i Jaros³aw Górnicki. Wywiad
z dziekanem Paszkiewiczem, organiza-
torami i uczestnikami pokazów prze-
prowadzi³a red. Ewa Szeliga z Pol-
skiego Radia Rzeszów. Informacjê nt.
pokazów z fizyki zamieœci³a tak¿e Ga-
zeta Wyborcza w dniu 5.06.07 r. w art.
zatytu³owanym "Spotkania z fizyk¹
mog¹ byæ ekscytuj¹ce" oraz Nowiny

w dniu 6-7.06.07 r. w art. "Fizyka ina-
czej".

W trzydniowych pokazach obej-
muj¹cych cztery seanse wziê³o udzia³
ponad trzy tysi¹ce osób z oko³o 85 szkó³
województwa podkarpackiego. Po se-
ansach m³odzie¿ oraz opiekunowie
dziêkowali organizatorom i wykonaw-
com za ciekawe pokazy i wyra¿ali na-
dziejê, ¿e nastêpne, jubileuszowe - bo
ju¿ dziesi¹te - odbêd¹ siê i bêd¹ równie
atrakcyjne jak tegoroczne, deklarowali
te¿ chêæ wziêcia w nich udzia³u.

Organizatorzy, a tak¿e w³adze Wy-
dzia³u Matematyki i Fizyki Stosowa-
nej, przekonali siê, ¿e przeprowadzenie
pokazów z fizyki jest skomplikowanym
zadaniem logistycznym, w istotny spo-
sób zaburzaj¹cym dzia³anie Zespo³u
Sal Wyk³adowych w bud. S. Ze wzglê-
du na ich rangê s¹dzimy, ¿e pokazy po-
winny siê odbywaæ tak¿e w nastêpnych
latach. Byæ mo¿e nale¿y w tych dniach
og³osiæ godziny rektorskie albo najle-
piej w³¹czyæ je w Rzeszowski Piknik
Naukowy powi¹zany z dniami rektor-
skimi.

Tadeusz Jasiñski
Tadeusz Paszkiewicz

Rozwój edukacyjny dzieci i m³odzie¿y jest nasz¹ wspóln¹ trosk¹
Politechnika Rzeszowska, jako je-

dyna w kraju uczelnia kszta³c¹ca pilo-
tów lotnictwa cywilnego i kuŸnia kadr
in¿ynierskich dla przemys³u lotnicze-
go, szczególnie dostrzega znaczenie
popularyzacji wœród dzieci i m³odzie¿y
cennych zainteresowañ modelarskich,
twórczego wyzwalania pasji tworzenia
i siêgania po laury w zdrowej rywaliza-
cji sportowej. W tym duchu z okazji
Dnia Dziecka, 1 czerwca br. w hali
sportowej naszej uczelni odby³a siê nie-
codzienna uroczystoœæ dedykowana
dzieciom z okazji ich œwiêta.

Z inicjatywy prof. W³odzimierza
Brusowa z Katedry Samolotów i Silni-
ków Lotniczych, po raz pierwszy zor-

ganizowany zosta³ w Politechnice Rze-
szowskiej Dzieciêcy Konkurs Plastycz-
ny pn. "Samolot moich marzeñ" oraz
Zawody Halowe Modeli Lataj¹cych dla
dzieci w trzech kategoriach wieko-
wych: 7-9 lat, 9-11 lat, 11-13 lat. W or-
ganizacjê imprezy w³¹czy³ siê Wydzia³
Edukacji Urzêdu Miasta Rzeszowa
i M³odzie¿owy Dom Kultury przy al.
Pi³sudskiego 25 w Rzeszowie.

Konkurs, którego celami by³y: po-
pularyzacja lotnictwa, rozwijanie zain-
teresowañ wiedz¹ techniczn¹ i kszta³-
cenie wyobraŸni twórczej, mia³ cha-
rakter indywidualny i adresowany by³
do uczniów szkó³ podstawowych
oraz wychowanków placówek zajêæ

pozaszkolnych z terenu Rzeszowa.
Ka¿dy uczestnik móg³ wykonaæ jedn¹
pracê dowoln¹ technik¹. Oceny prac
dokonywa³a Komisja Oceniaj¹ca,
w sk³ad której weszli nauczyciele pla-
stycy i organizatorzy konkursu.

Zawody rozegrane zosta³y w 2 tu-
rach: w klasie lataj¹cych modeli styro-
pianowych (mo¿na je by³o otrzymaæ
w MDK bezp³atnie) i modeli papiero-
wych oraz w klasie modeli redukcyj-
nych (wystawa statyczna). W klasie
modeli styropianowych oceniano czas
trwania lotu. O koñcowej klasyfikacji
decydowa³ ³¹czny czas przelotu mode-
lu od chwili wypuszczenia go przez za-
wodnika z rêki, do chwili zetkniêcia siê

Politechnika dzieciom
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modelu z pod³o¿em. W klasie modeli
papierowych decydowa³a odleg³oœæ
lotu. O koñcowej klasyfikacji tak¿e de-
cydowa³a odleg³oœæ, któr¹ pokona³ mo-
del od chwili wypuszczenia go przez
zawodnika z rêki do chwili zetkniêcia
siê modelu z pod³o¿em. W przypadku
modeli redukcyjnych do udzia³u do-
puszczono modele dostêpne w sprzeda-
¿y w dowolnej skali oraz modele w³as-
nej konstrukcji.

W obydwu konkurencjach przyzna-
no nagrody i wyró¿nienia, które mali
twórcy otrzymali z r¹k dziekana Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
prof. Feliksa Stachowicza i towa-
rzysz¹cych mu przedstawicieli Urzêdu
Miasta oraz M³odzie¿owego Domu
Kultury.

W klasie modeli styropianowych,
w grupie wiekowej 7-9 lat startowa³o
5 zawodników, w grupie 10-11 lat -
9 zawodników, a w grupie 12-13 lat -
18 zawodników. Maksymalna d³ugo-
trwa³oœæ lotów, do których start odby-
wa³ siê z podwy¿szenia o wysokoœci
ok. 1 m, dochodzi³a do 9 sekund.

W klasie modeli kartonowych,
w grupie wiekowej 7-9 lat startowa³o
10 zawodników, w grupie 10-11 lat -
6 zawodników, a w grupie 12-13 lat -
17 zawodników. Modele pokonywa³y
odleg³oœæ do 18 metrów.

W trakcie konkursu ka¿dy star-
tuj¹cy zawodnik wykona³ po dwa loty

swoim modelem. Do trzeciej tury do-
puszczona zosta³a po³owa zawodników
z najlepszymi wynikami. W przypad-
kach nierozstrzygniêtych (tzn. gdy
dwóch zawodników uzyska³o identycz-
ne najlepsze wyniki) odbywa³a siê do-
grywka. Zwyciêzc¹ zostawa³ zawodnik
z najlepszymi sumarycznymi wynika-
mi.

Zawodnicy zajmuj¹cy pierwsze trzy
miejsca w ka¿dej kategorii wiekowej
otrzymali medale i dyplomy oraz na-

grody, na które sk³ada³y siê zestawy do
budowy modeli lataj¹cych i plastiko-
wych. Wszyscy uczestnicy zawodów
obdarowani zostali drobnymi pami¹t-
kowymi upominkami.

Oprócz konkursu modelarskiego
zorganizowano tak¿e konkurs plastycz-
ny pt. "Samolot moich marzeñ". Komi-
sja Konkursowa oceniaj¹ca prace
plastyczne nades³ane na konkurs
w dniu 9 maja 2007 r., obraduj¹c
w sk³adzie:
� Bogus³aw Tomczak - nauczyciel pla-

styki - przewodnicz¹cy,
� Danuta Turbacz - plastyk - cz³onek,
� Robert Nowak - nauczyciel plastyki -

cz³onek,
po przejrzeniu 150 prac nades³anych
z 7 placówek oœwiatowych miasta Rze-
szowa - z zachowaniem podzia³u na
grupy wiekowe - przyzna³a nagrody
i wyró¿nienia. Na wystawê pokonkur-
sow¹ w dniu 1 czerwca br., odbywaj¹c¹
siê w trakcie zawodów modelarskich
zakwalifikowane zosta³y 82 prace.

Impreza cieszy³a siê du¿ym zainte-
resowaniem uczestników zawodów,
ich rodziców i nauczycieli. Miejmy
nadziejê, ¿e ma³ych zawodników,
a w przysz³oœci naszych studentów, po-
witamy znów w murach Politechniki
w czasie nie tak odleg³ym.

Marta Olejnik, Andrzej Majka
Dyplom dla najm³odszego uczestnika zawodów od dziekana WBMiL.

Fot. M. Misiakiewicz

Od lewej: dyrektor MDK Anna Garga³a, dziekan prof. F. Stachowicz i prof.
W. Brusow.

Fot. M. Misiakiewicz
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W okresie od 31 maja do 15 sierpnia 2007 r. ukaza³y siê na-
stêpuj¹ce wewnêtrzne akty normatywne rektora Politechniki
Rzeszowskiej:
� Zarz¹dzenie nr 18/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie

zmian w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Elektrotechni-
ki i Informatyki,

� Zarz¹dzenie nr 19/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Politechniki Rzeszowskiej,

� Zarz¹dzenie nr 20/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie
okreœlenia wysokoœci op³at wnoszonych przez osoby ubie-
gaj¹ce siê o przyjêcie na studia wy¿sze oraz na studia dokto-
ranckie na Politechnice Rzeszowskiej w roku akademickim
2007/2008,

� Zarz¹dzenie nr 21/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie
wysokoœci op³at za œwiadczone us³ugi edukacyjne na stu-
diach wy¿szych oraz na studiach doktoranckich w roku aka-
demickim 2007/2008,

� Zarz¹dzenie nr 22/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie
archiwizowania w uczelni akt i dokumentów zwi¹zanych
z wykorzystaniem œrodków finansowych Unii Europejskiej,

� Zarz¹dzenie nr 23/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie go-
spodarki odpadami,

� Zarz¹dzenie nr 24/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie
powo³ania Uczelnianej Rady ds. Jakoœci Kszta³cenia,

� Zarz¹dzenie nr 25/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 13/2007 rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie powo³ania komisji re-
krutacyjnych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów
wy¿szych oraz na studia doktoranckie w roku akademickim
2007/2008,

� Zarz¹dzenie nr 26/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie do-
kumentacji dotycz¹cej podejmowania przez nauczycieli
akademickich dodatkowego zatrudnienia w ramach stosun-
ku pracy lub dzia³alnoœci gospodarczej poza Politechnik¹
Rzeszowsk¹,

� Zarz¹dzenie nr 27/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie
powo³ania Komisji ds. odbioru dokumentacji technicznej
dla obiektu "Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferen-
cyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rze-
szowskiej",

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

MONITOR GP

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

W dniach 18-24 czerwca 2007 r. na
lotnisku Le Burget pod Pary¿em odby³
siê Miêdzynarodowy Salon Lotniczy
Le Burget Paris 2007. Katedra Awioni-
ki i Sterowania na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, która corocznie
organizuje edukacyjny wyjazd na jeden
z profesjonalnych salonów lotniczych,
w tym roku tak¿e zorganizowa³a tak¹
wycieczkê. By³o to mo¿liwe jedynie
dziêki pomocy dziekana Wydzia³u Bu-

Le BOURGET

PARIS 2007

Le BOURGET

PARIS 2007

Edukacyjny wyjazd dla studentów i pracowników
Politechniki Rzeszowskiej na salon lotniczy

Edukacyjny wyjazd dla studentów i pracowników
Politechniki Rzeszowskiej na salon lotniczy

Wystawa naziemna - w g³êbi widok czêœci muzeum lotnictwa.
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dowy Maszyn i Lotnictwa,
Fundacji Rozwoju Politech-
niki Rzeszowskiej, Sieci Na-
ukowej Aeronautica Integra
oraz Samorz¹du Studentów
Politechniki Rzeszowskiej,
którzy finansowo wsparli
uczestników wyjazdu. W wy-
jeŸdzie, który odby³ siê w dniach 16-24
czerwca 2007 r., wziê³o udzia³ 48 osób.

Plan wyjazdu obejmowa³ kilka
punktów œciœle zwi¹zanych z tematyk¹
lotnicz¹ oraz wspó³prac¹ Politechniki
Rzeszowskiej z innymi uczelniami
w Europie. By³y one nastêpuj¹ce:
� wizyta w zaprzyjaŸnionej uczelni

KHBO w Ostendzie, obejmuj¹ca
spotkanie ze studentami, wyk³adow-
cami tamtejszej uczelni oraz zwie-
dzanie laboratoriów (niestety z po-
wodu awarii autobusu plan wizyty
nie móg³ byæ w ca³oœci zrealizowa-
ny),

� wizyta w muzeum lotnictwa w Bru-
kseli,

� wizyta w salonie lotniczym Le Bo-
urget w Pary¿u,

� prezentacja ko³a naukowego EURO-
AVIA przez studentów Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa na tere-
nach wystawowych salonu.
Salon Lotniczy Le Bourget organi-

zowany w Pary¿u jest najwiêksz¹ i naj-
starsz¹ tego typu imprez¹ handlo-
wo-pokazow¹ na œwiecie. Uczestnicz¹
w nim najwiêksze œwiatowe firmy

bran¿y lotniczej. Studenci
i pracownicy uczelni mie-
li niepowtarzaln¹ okazjê
zetkniêcia siê z najpowa¿-
niejszymi œwiatowymi
producentami lotniczymi,
zapoznania siê z najnow-
szymi, nie tylko lotniczy-

mi, rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi
i najbardziej nowoczesnymi techno-
logiami.

Na obszarze targów swe produkty
i us³ugi prezentowa³y firmy z ró¿nych
stron œwiata (Europa, Azja, Ameryka
Pó³nocna, Australia).

Obok wielkich koncernów lotni-
czych, takich jak: EADS (Airbus, Eu-
rocopter, Eurofighter), Northrop
Grumman, Boeing, Cesna, Bell, Pi-
per, prezentowa³y siê mniejsze firmy
- niestety, niewiele by³o wœród nich
firm polskich. Równoczeœnie z targa-
mi handlowymi odbywa siê czêœæ po-
kazowa naziemna oraz powietrzna
(pokazy lotnicze). Daje to mo¿liwoœæ
dok³adnego obejrzenia maszyn zarów-
no na ziemi, jak i w locie.

Na wystawie, obok typowych cy-
wilnych i wojskowych samolotów
za³ogowych zaprezentowano równie¿
szereg maszyn bezza³ogowych, moc-
niej akcentuj¹c coraz dynamiczniej roz-
wijaj¹c¹ siê ga³¹Ÿ przemys³u lotni-
czego. Organizatorzy nie zapomnieli
równie¿ o zaprezentowaniu kilku ma-
szyn historycznych. Dziêki temu wiele

osób maj¹cych po raz pierwszy stycz-
noœæ z lotnictwem mog³o porównaæ,
jak zmienia³a siê myœl konstrukcyjna
oraz technologie na przestrzeni kilku-
dziesiêciu lat.

Nale¿y podkreœliæ znaczenie grupy
studentów Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa bêd¹cych cz³onkami Miê-
dzynarodowego Ko³a Naukowego
EUROAVIA, nad którym w Politech-
nice Rzeszowskiej opiekê sprawuje
pan Grzegorz Kopecki z Katedry
Awioniki i Sterowania. Wyst¹pili oni
na tej imprezie w roli wystawców,
piêknie prezentuj¹c dzia³alnoœæ
i osi¹gniêcia tego Ko³a. W ten sposób
podkreœlili niew¹tpliwie swoj¹ przyna-
le¿noœæ do najwa¿niejszych studenc-
kich organizacji lotniczych w Europie.
Udzia³ studentów w tego rodzaju wy-
jazdach stwarza rzadk¹ mo¿liwoœæ za-
poznania siê z nowymi trendami
w technice lotniczej, bezpoœredniego
zetkniêcia siê ze sprzêtem oraz produ-
centami i jest doskona³ym uzupe³nie-
niem wiedzy teoretycznej zdobytej na
zajêciach.

Na koniec pragniemy jeszcze raz
gor¹co podziêkowaæ tym wszystkim,
którzy udzielili nam wsparcia podczas
organizacji wyjazdu.

Tomasz Rogalski
Jedno ze stoisk wystawowych.

Fot. w³asna

Po awarii autobusu nale¿a³o poszukaæ in-
nego œrodka transportu.
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Pol i technika Rzeszowska

we wspó³pracy z Uniwersytetem Rze-

szowskim zorganizowa³a 28 czerwca

br. w bud. P spotkanie informacyjnie

z prof. Björnem Gunnarssonem z the

SCHOOL for RENEWABLE ENERGY

SCIENCE Akureyri, Islandia, nt. mo¿li-

woœci odbycia studiów magisterskich

z zakresu energii odnawialnych,

www.res.is.

Nabór kandydatów na roczne stu-
dia magisterskie odby³ siê w ramach
bilateralnego projektu pt. "Profesjo-
nalna wspó³praca partnerska po-
miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Re-
publik¹ Islandii w dziedzinie wyko-
rzystania Odnawialnych �róde³
Energii (O�E): kszta³cenie na pozio-
mie magisterskim, szkolenie zawo-
dowe oraz badania naukowe nad
energi¹ odnawialn¹". O udzia³ w pro-
jekcie mogli siê ubiegaæ studenci
i absolwenci, którzy ukoñczyli studia
na poziomie in¿ynierskim (BSc) lub
magisterskim (MSc). Zakwalifiko-
wane na studia w Islandii w drodze
konkursu osoby otrzymaj¹ grant na
pokrycie kosztów (op³aty za studia,
przelot samolotem, roczne zakwate-
rowanie i wy¿ywienie w Islandii oraz
ubezpieczenie). Granty bêd¹ wspó³-
finansowane z funduszy Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego
(NFM) oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EEA).

Szczegó³y dostêpne na stronie
www.cwm.pw.edu.pl/programy
edukacyjne/ Renewable Energy
M.Sc. Koordynatorem Projektu jest
dr in¿. Roman Babut z Politechniki
Warszawskiej (e-mail: rbabut@
rekt.pw.edu.pl). Informacje w Dziale
Wspó³pracy z Zagranic¹ PRz,
p. A-113, tel. wew. 1282, 1292.

Urszula Kluska

Studia

w Islandii

Studia

w Islandii
Tegoroczna wystawa potargowa IPS zagoœci³a w trzech ostatnich dniach maja

na Wydziale Chemicznym. Szczup³oœæ miejsca wymusi³a zblokowany sposób
prezentacji ksi¹¿ek, tym bardziej ¿e liczba prezentowanych pozycji przekroczy³a
500 woluminów. Na szczêœcie nie mia³o to wp³ywu na liczbê zakupionych
tytu³ów: decyzj¹ dziekanów na potrzeby poszczególnych wydzia³ów zakupiliœmy
ich a¿ 56. Kilkanaœcie pozycji zosta³o zakupionych ze œrodków pozabibliotecz-
nych (granty, rezerwa dziekana), a 5 prywatnie. Jest to naszym zdaniem efekt wy-
sokiego stopnia realizacji sk³adanych przez Pañstwa dezyderatów.

Mamy nadziejê, ¿e przysz³oroczna wystawa bêdzie równie udana. Zatem - do
zobaczenia za rok - tym razem na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

El¿bieta Ka³u¿a

Pó³ tysi¹ca ksi¹¿ek

Wystawê otworzy³ prof. Roman Petrus.
Fot. w³asna

Wystawa odby³a siê w sali Rady WCh.
Fot. M. Misiakiewicz
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0 Na wstêpie gratulujê sukcesu! Je-
steœcie konstruktorami i wykonawca-
mi samolotu bezza³ogowego PR-2
"Gacek". W jakim sk³adzie dokona-
liœcie tego "cudu"?

Na pocz¹tku by³ to zespó³ w sk³a-
dzie: Pawe³ Chmura (V MDL-A), Seba-
stian Majewski (IV MDL-A), Grzegorz
£obodziñski (II MDL). Z czasem
do³¹czyli do nas i wnieœli wiele nowych
pomys³ów: B³a¿ej Morawski (I MD-
LiK), Maciej Dubiel (I MDLiK), Ma-
ciej Roga (II MDL), Szymon Cyran
(IV MDL). (MDL-A - kierunek: mecha-
nika i budowa maszyn, specjalnoœæ: lot-
nictwo, kierunek dyplomowania: sa-
moloty; MDLiK - kierunek: lotnictwo
i kosmonautyka)

0 Jak d³ugo budowaliœcie swój sa-
molot i pod czyim kierunkiem?

Pocz¹tki budowy naszego samolotu
siêgaj¹ stycznia 2006 r., a konstrukcjê
samolotu doskonalimy do chwili obec-
nej. Wtedy to w³aœnie opiekun Studenc-
kiego Ko³a Naukowego Lotników dr
in¿. pil. Jerzy Bakunowicz zapropono-
wa³ nam udzia³ w miêdzyuczelnianym
konkursie organizowanym przez Sto-
warzyszenie M³odych In¿ynierów Lot-
nictwa. Konkurs odbywa³ siê w Aka-
demickim Oœrodku Szybowcowym
w Bezmiechowej. Wymiernie wspie-
ra³o nas tak¿e wspó³pracuj¹ce z nami
Ko³o Naukowe EUROAVIA Rzeszów.
W tym roku organizowana jest ju¿
czwarta edycja tego konkursu, równie¿
w Bezmiechowej.

0 Dlaczego taka nazwa i numer?
PR oznacza konstrukcjê wykonan¹

w Politechnice Rzeszowskiej, nato-
miast numer 2 oznacza drugi egzem-
plarz bezpilotowca zbudowanego przez
nas na uczelni. "Gacek" natomiast to
pomys³ jednego z naszych kolegów,
nawi¹zuj¹cy do lataj¹cego, sprytnego
i ma³ego nietoperza - naszym zdaniem
nazwa jest trafna. Wczeœniejszy model

PR-1 "Szpion" jest prototypem,
na którym wykonywane by³y
wszelkie testy, próby w locie
i weryfikacje za³o¿eñ. PR-1 ma
ju¿ za sob¹ wiele lotów testo-
wych, z GPS-em, z systemem
transmisji obrazu w czasie rze-
czywistym oraz testy udŸwigo-
we.

0 Jak wiele prac nad tym sa-
molotem wi¹¿e siê z Wasz¹
dzia³alnoœci¹ w ko³ach nauko-
wych: Studenckim Kole Na-
ukowym Lotników i w Kole
Naukowym EUROAVIA Rze-
szów?

Wszyscy jesteœmy cz³onkami
obydwu wymienionych kó³ na-
ukowych i wspólnie pracujemy
nad projektem. Opiekunem Ko³a
Naukowego EUROAVIA jest dr
in¿. Grzegorz Kopecki i pod jego
kierunkiem powstaje uk³ad ste-
rowania i transmisji danych. Na-
tomiast Studenckie Ko³o Nau-
kowe Lotników dysponuje modelarni¹,
w której powstaje nasza konstrukcja.
SKNL buduje ca³y p³atowiec, EUROA-
VIA zaœ zajmuje siê awionik¹ - zawsze
to jednak s¹ nasze wspólne prace.
W przypadku bardziej z³o¿onych pro-
jektów nierozerwalna jest wspó³praca
obydwu kó³ naukowych, co szczegól-
nie podkreœlamy.

0 Gdzie i do czego mo¿e byæ wyko-
rzystany zbudowany przez Was sa-
molot?

PR-2 "Gacek" jest bezpilotowym
aparatem lataj¹cym, s³u¿¹cym do pro-
wadzenia obserwacji i dozoru z powie-
trza. Dziêki unikalnym cechom i spe-
cjalistycznemu wyposa¿eniu system
ten jest przeznaczony do wykonywania
nastêpuj¹cych zadañ:
� wykonywanie dokumentacji foto-

graficznej,
� obserwacja w czasie rzeczywistym,

� obserwacja ruchu na drogach i auto-
stradach,

� wykrywanie ognisk po¿arów,
� dozór powietrzny imprez maso-

wych,
� sprawdzanie wa³ów przeciwpowo-

dziowych,
� rozpoznanie terenów po katakliz-

mie,
� dozór powietrzny obiektów stra-

tegicznych (ruroci¹gi, rafinerie,
obiekty przemys³owe),

� rozpoznawanie ska¿onych terenów,
� obserwacja terenów przybrze¿nych,
� nadzór granic pañstwa,
� obserwacja terenów leœnych.

Dane techniczne, to:
� Rozpiêtoœæ: 1800 mm
� D³ugoœæ: 1300 mm
� Powierzchnia noœna: 5440 mm2

� Masa startowa: 3,5-5 kg
� Prêdkoœæ przelotowa: 40-80 km/h
� D³ugotrwa³oœæ lotu: ok. 30-60 min

Rozmowa ze studentami Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa,
cz³onkami Ko³a Naukowego Lotników oraz EUROAVIA Rzeszów

O samolocie bezza³ogowym PR-2 "Gacek"

M³odzi konstruktorzy ze swoim dzie³em.
Fot. w³asna
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Wyposa¿enie: kamera, system
transmisji obrazu w czasie rzeczywi-
stym, odbiornik GPS, komputer po-
k³adowy oraz system ratunkowy - spa-
dochron. Docelowo planowane jest wy-
posa¿enie naszego "Gacka" w system
autopilota.

0 A napêd?
Bezpilotowiec napêdzany jest dwo-

ma silnikami elektrycznymi zasilanymi
wysokowydajnymi ogniwami. Jest to
o tyle oryginalne, ¿e jest to rozwi¹zanie
innowacyjne, ekologiczne, ciche i nie-
zawodne. Napêd elektryczny otwiera
nowe mo¿liwoœci przed konstruktorami
i zdecydowanie bêdzie przysz³oœci¹
tego typu statków powietrznych.

0 Braliœcie udzia³ w miêdzyuczel-
nianym konkursie na samolot bez-
za³ogowy. Jak wypadliœcie w po-
równaniu z innymi uczelniami
w 2006 r.?

W tym konkursie startowaliœmy
z projektem zaawansowanym w 30%.
Zdobyliœmy najwiêksz¹ liczbê punk-
tów za projekt techniczny oraz doku-
mentacjê. Jednak straciliœmy wiele w o-
bszarze realizacji praktycznej oraz jako
jedyni nie zaprezentowaliœmy lotów,
gdy¿ nie staæ nas by³o na zakup napêdu.
Wiele prac wykonaliœmy w³asnym ko-
sztem i kosztem wielu wyrzeczeñ. Ze-
spo³y z politechnik: Warszawskiej
i Wroc³awskiej, które wyprzedzi³y nas

w klasyfikacji koñcowej, dysponowa³y
nieporównywalnie wiêkszymi fundu-
szami - tak¿e z racji ich dofinansowania
przez macierzyste uczelnie.

0 Dlaczego akurat bezpilotowiec,
czy to oznacza przysz³oœæ lotnictwa?

Zdecydowanie bezpilotowce s¹
przysz³oœci¹ lotnictwa - oczywiœcie nie
zast¹pi¹ tradycyjnych samolotów, jed-
nak ich wykorzystanie stanie siê coraz
czêstsze. Przyk³adem mo¿e byæ zasto-
sowanie bezpilotowców w dozorze po-
wietrznym. To, ¿e wybór pad³ na
bezpilotowca by³o uwarunkowane re-
gulaminem konkursu, który jasno okre-
œli³ podstawowe parametry techniczne.

Regulamin stanowi, ¿e ma to byæ kon-
strukcja o masie do 5 kg, ca³y p³atowiec
ma siê zmieœciæ w kwadracie o boku
150 cm, a po rozmontowaniu na ele-
menty mieœciæ siê w skrzyni o wymia-
rach 100x35x30 cm. Dodatkowo ma
wykonywaæ okreœlone zadanie rozpo-
znawcze ze wskazaniem wspó³rzêd-
nych z GPS. Widaæ wiêc, ¿e wykonanie
takiego bezpilotowca jest jeszcze
w mo¿liwoœciach studentów. Normalne
samoloty s¹ niezwykle skomplikowane
i powstaj¹ nak³adem "kosmicznych"
pieniêdzy przy udziale tysiêcy specjali-
stów o nieporównywalnie wiêkszym
doœwiadczeniu.

0 Prace naukowo-badawcze kosz-
tuj¹. Sk¹d macie œrodki na realizacjê
w³asnego pomys³u?

Od pocz¹tku istnienia projektu naj-
wiêkszym problemem by³y dla nas pie-
ni¹dze. Pocz¹tkowo opieraliœmy siê na
funduszach kó³ naukowych, jednak
by³y one niewystarczaj¹ce. Gdy starto-
waliœmy z projektem, dysponowaliœmy
zapasami materia³ów z modelarni
SKNL, póŸniej EUROAVIA zafundo-
wa³a nam silniki, lecz w dalszym ci¹gu
prace sta³y w miejscu, gdy¿ nie mieli-
œmy zasilania i reszty niezbêdnych ele-
mentów do oblotu. Wiosn¹ 2007 r.
dziekan WBMiL prof. F. Stachowicz
przekaza³ nam pieni¹dze na zakup
akumulatorów i dziêki temu dofinanso-
waniu uda³o siê oblataæ "Gacka". Od
tego momentu sprawy finansowe za-
czê³y siê uk³adaæ lepiej. By³o to spowo-
dowane m.in. tym, ¿e bezpilotowiec

... i na ziemi.
Fot. w³asna

"Gacek" w powietrzu...
Fot. w³asna
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lata³ i spisywa³ siê doskonale, a po dru-
gie - wiele nauczyliœmy siê w sprawach
finansów i pozyskiwania sponsorów.
W maju br. otrzymaliœmy pomoc finan-
sow¹ od Samorz¹du Studenckiego PRz,
który sponsorowa³ nam system trans-
misji wideo, natomiast pod koniec
czerwca kolejne œrodki na zakup kom-
pozytów otrzymaliœmy od Fundacji
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej.
Wszystkim Pañstwu przy tej okazji ser-
decznie dziêkujemy. Równolegle to-
czymy rozmowy ze sponsorami z zew-
n¹trz.

0 Jest samolot, a co dalej?
We wrzeœniu br. weŸmiemy udzia³

w konkursie na bezza³ogowy aparat la-
taj¹cy. Nasz "Gacek" bêdzie konkuro-
wa³ z piêcioma innymi zespo³ami
uczelni technicznych z ca³ej Polski.

Oprócz konkursu, pragniemy doskona-
liæ nasz projekt - byæ mo¿e znajd¹ siê
instytucje zainteresowane tym bezpilo-
towcem. Zbli¿aj¹ siê mistrzostwa Euro
2012 i PR-2 mo¿e siê okazaæ niezwykle
przydatny. Kolejnym pozytywnym
aspektem naszego projektu jest to, ¿e
uda³o siê nam utworzyæ grupê studen-
tów anga¿uj¹cych siê nawet bardziej
ni¿ przewiduje program studiów, a za-
miast bezmyœlnego przepisywania
sprawozdañ z laboratoriów i wkuwania
nieprzydatnych regu³ek tworz¹ praw-
dziwy statek lataj¹cy. Tutaj, je¿eli coœ
Ÿle zaprojektujemy, utracimy sprzêt
warty du¿e pieni¹dze i pewnie te¿ dla-
tego mamy dodatkow¹ motywacjê, aby
robiæ to jak najlepiej. Ocen¹ dla nas jest
udany lot lub poprawne dzia³anie dane-
go elementu wyposa¿enia. Tego typu

praktyki s¹ od lat stosowane na zachod-
nich uczelniach. Nasz projekt wyzwoli³
swego rodzaju synergiê, coraz wiêcej
osób chce do nas do³¹czyæ i pracowaæ
z nami nad projektem. Liczymy, ¿e uda
siê nam stworzyæ jeszcze wiêksz¹ gru-
pê pracuj¹c¹ równolegle nad kilkoma
projektami. By³oby niezwykle mi³o zo-
baczyæ zespó³ studentów Politechniki
Rzeszowskiej na podium miêdzynaro-
dowych zawodów Aerodesign, odby-
waj¹cych siê corocznie w USA. Po-
trzebujemy jednak wiêcej wsparcia
i pomocy w³adz uczelni, gdy¿ wszyst-
kiego nie jesteœmy w stanie zrobiæ sami.

0 ¯ycz¹c powodzenia, dalszych suk-
cesów i hojnych sponsorów, dziêkujê
za rozmowê.

Marta Olejnik

Piêkne, upalne u nas lato zapowia-
da³o kolejne ju¿ wakacje - czas oczeki-
wany przez wszystkich. Zanim jednak
wkroczyliœmy w ten wspania³y okres
wypoczynku (dla niektórych równie¿
ciê¿kiej pracy), warto by³o powspomi-
naæ wszystko to, co przyniós³ nam rok
zmagañ na uczelni.

Symbolem zakoñczenia prac w stu-
denckich ko³ach naukowych by³o VII
Integracyjne Ognisko Studenckich Kó³
Naukowych Politechniki Rzeszow-
skiej, które odby³o siê w dniu 31 maja
2007 r. przy Hali Sportowej PRz. Ogni-
sko zorganizowane przez cz³onków
Studenckiego Ko³a Komunikacji Mar-
ketingowej we wspó³pracy z Samo-
rz¹dem Studenckim, jak co roku, zgro-
madzi³o szerok¹ rzeszê studentów oraz
pracowników naukowych Politechni-
ki.

Uczestników mi³o powita³ prorek-
tor prof. Leszek WoŸniak, nastêpnie
wszyscy zasiedli wokó³ ogniska, aby
móc delektowaæ siê smakowitymi

kie³baskami, pieczonym chlebem oraz
rozkoszowaæ siê smakiem napojów

ch³odz¹cych. To w³aœnie dziêki hoj-
noœci naszych sponsorów: firmie

VII Integracyjne Ognisko

Studenckich Kó³ Naukowych

Politechniki Rzeszowskiej

VII Integracyjne Ognisko

Studenckich Kó³ Naukowych

Politechniki Rzeszowskiej

Od prorektora s³ów kilka ...
Fot. E. Sudo³
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"Smak-Eko" z Górna oraz Piekarni
pana Jana Wszo³ka, mogliœmy do woli
smakowaæ rozmaitych gatunków
kie³basy oraz œwie¿ego chleba. Dziêki
uprzejmoœci firmy "¯ywiec Trade" by-
liœmy przygotowani na ewentualne nie-
dogodnoœci pogodowe. Na terenie
wokó³ Hali Sportowej stan¹³ pokaŸny
namiot wyposa¿ony w stoliki i ³awecz-
ki. Szczêœliwie jednak pogoda dopisa³a
- mo¿na by³o tradycyjnie usi¹œæ przy
ognisku i ws³uchiwaæ siê w dŸwiêki gi-
tarowego repertuaru jednego z naszych
kolegów.

Z przyjemnoœci¹ spêdziliœmy czas
z dr. Marcinem Gêbarowskim, by³ym
opiekunem naszego ko³a naukowego,
a tak¿e z absolwentami naszego Wy-

dzia³u, którzy zawsze chêtnie wracaj¹
do grona m³odszych kolegów, aby po-
wspominaæ w³asn¹ dzia³alnoœæ z cza-
sów studenckich. Podczas imprezy
mia³o miejsce po¿egnanie naszej kole-
¿anki, przewodnicz¹cej Ko³a Komuni-
kacji Marketingowej - Agnieszki
Wojtyniak, która niew¹tpliwie przy-
czyni³a siê do dynamicznego rozwoju
ko³a. Agnieszko! Dziêkujemy Ci za
zaanga¿owanie i owocn¹ pracê na
rzecz Ko³a oraz ¿yczymy samych
sukcesów w ¿yciu zawodowym i oso-
bistym.

Ognisko, to tak¿e doskona³e miej-
sce na nieformalne rozmowy i wymia-
nê pogl¹dów, mo¿na wzbogaciæ swoj¹

wiedzê o ciekawostki z wielu dziedzin
naukowych oraz z ¿ycia. Studenci maj¹
okazjê podtrzymywaæ dotychczasowe
znajomoœci, zawieraæ nowe przyjaŸ-
nie, a tak¿e przedstawiæ swoje potrze-
by i problemy pracownikom uczelni.

Jednak niestety, wszystko co dobre
szybko siê koñczy, i gdy nasta³a noc,
rozœpiewane towarzystwo opuœci³o
magiczne miejsce, gdzie wiatr d³ugo
jeszcze nuci³ zas³yszane melodie.

¯ywimy g³êbok¹ nadziejê, ¿e za rok
równie¿ siê spotkamy w tak licznym
i doborowym towarzystwie.

Monika Sabat

Takie wieczory to prawdziwa integracja.
Fot. E. Sudo³

Dziewczêta w "swojej kuchni".
Fot. E. Sudo³

Z przyjació³mi i ju¿ absolwentami przy ognisku. Na dole z prawej dr M. Gêba-
rowski.

Fot. E. Sudo³
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Góry Œwiêtokrzyskie to najstarsza
formacja górska w Polsce powsta³a
w czasie orogenezy kaledoñskiej. Potê-
¿ny z¹b czasu sprawi³, ¿e s¹ one obec-
nie niewysokie, o ³agodnych formach
grzbietowych. I w te ³agodne góry po-
wiod³a nas w czerwcu br., na dwudnio-
wy, w sumie czwarty ju¿, wyjazd
integracyjny Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska Ania Pelc,
wspomagana przez dwóch prodzieka-
nów Wydzia³u, a mianowicie panów:
Szczepana Woliñskiego i Aleksandra
Starakiewicza.

Jak zwykle dot¹d, wyjazd zawiera³
elementy krajoznawcze. Tym razem
zwiedziliœmy renesansowy zamek
w Baranowie Sandomierskim, ruiny
s³ynnego zamku Krzy¿topór w UjeŸ-
dzie, muzeum Henryka Sienkiewicza
w Oblêgorku i Skansen Wsi Kieleckiej
Tokarnia. Krótk¹, drug¹ czêœæ nocy
spêdziliœmy w sympatycznym hotelu
"ECHO" w Cedzynie, a pierwsz¹ -
znacznie d³u¿sz¹ - na pikniku w ogród-
ku nale¿¹cym do tego¿ hotelu.

Ró¿ne prowadzono dysputy w cza-
sie biesiady. Niektórzy - gdy umys³ sta-
wa³ siê trochê œwiatlejszy - poruszali
zagadnienie lokomocji na tych terenach
w zamierzch³ych czasach, dochodz¹c

do s³usznego chyba wniosku, ¿e nastêp-
ny wyjazd w te okolice powinien zorga-
nizowaæ Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa. W dobie nadmiernej emisji
gazów cieplarnianych warto zastano-
wiæ siê nad mo¿liwoœci¹ powrotu
miot³y w zastosowaniach komunika-
cyjnych.

Sumuj¹c ju¿ serio nasz wyjazd, to na
pewno spe³ni³ oczekiwania, które po-
stawi³ trzy lata temu, przed pierwsz¹

tego typu eskapad¹ œp. pan profesor
W³adys³aw £akota. By³ to jak zwykle
sympatyczny, z doz¹ dopuszczalnego
luzu, rzeczywiœcie integracyjny wy-
jazd. Pobyt na ziemi kieleckiej zakoñ-
czyliœmy w Tokarni, w miejscu, gdzie
zatrzyma³ siê czas. Wœród wielu zabu-
dowañ wiejskich przeniesionych tu
z ró¿nych miejsc regionu, znajduje siê
te¿ urokliwy drewniany koœció³ek.
W nim w³aœnie zosta³a odprawiona
msza œw. w intencji pracowników Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska i za œp. profesora W³adys³awa
£akotê.

Jerzy Gajdek

W krainie ekologicznych pojazdów

Czarownica z £ysej Góry.

W Muzeum H. Sienkiewicza w Olê-
borku.

Fot. w³asna

W tym koœció³ku zostawiliœmy swe proœby ...
Fot. w³asna
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Prolog. Wieszanie - Jaros³aw Ma-
rek Rymkiewicz, Wydawnictwo Sic!
Warszawa 2007. Stron 266, bez ilustra-
cji, bez Indeksu - z obszern¹ bibliogra-
fi¹ licz¹c¹ oko³o 70 pozycji. Ksi¹¿ka
zawiera 33 szkice. Ma uk³ad chronolo-
giczny i obejmuje - pomijaj¹c drobne
wyj¹tki - przedzia³ od po³owy kwietnia
do pocz¹tku listopada 1794 r. Zasadni-
czym miejscem akcji jest Warszawa
w okresie Insurekcji Koœciuszkow-
skiej, a przedstawiony materia³ skupia
siê na problemie tytu³owym - egzekucji
przez powieszenie. Idzie o wydarzenia
z dnia 9 maja i dnia 28 czerwca. Mamy
przed sob¹ zarówno osoby, które zgi-
nê³y na szubienicach, jak i tych, którzy
te egzekucje wykonywali. W pierw-
szym przypadku mia³ miejsce insurek-
cyjny s¹d nad czterema zdrajcami,
a wiesza³ ich miejski kat. W drugim
przypadku idzie o "spontaniczn¹" akcjê
"pospólstwa", w wyniku czego ginie
oœmiu skazanych bez s¹du - wykonaw-
cami tych egzekucji staj¹ siê przygodni
kaci. Myœlê, czy nie najbardziej typowa
dla specyficznej maniery Autora jest
analiza konceptu "pospólstwo"? Zanim
jednak omówiê bli¿ej dwa szkice, z któ-
rych jeden opowiada o lotach balonem
nad Warszaw¹ wynalazcy spadochronu
J.P.F. Blancharda (1753-1809), a drugi
o pomyœle poety Trembeckiego,
maj¹cym na celu sterowanie balonem
za pomoc¹ blachy i wysuwanego na
¿erdzi magnesu, muszê wype³niæ po-
winnoœæ i naszkicowaæ czym w rzeczy-
wistoœci jest ta ksi¹¿ka - oto inicjuj¹cy
akapit.

Kuku³cze jajo - w po³owie ksi¹¿ki
(na stronie 114) znajdujemy takie oto li-
nijki: Ja uwa¿am, ¿e ¿adna strona ludz-
kiej dzia³alnoœci na tej potwornej
planecie, w tym potwornym kole non-
sensownej ewolucji, nie powinna um-
kn¹æ naszej wyobraŸni. Gatunek, do
którego nale¿ymy, kiedyœ zniknie z po-
¿ytkiem dla planetarnej ca³oœci - wczeœ-
niej czy póŸniej coœ takiego z pewnoœci¹
nast¹pi i myœlê o tym z prawdziw¹ przy-

jemnoœci¹. Wtedy wszystko powróci do
swojego pierwotnego porz¹dku - ko³o
nonsensu przestanie siê nonsensownie
krêciæ i ¿ycie na ziemi uzyska (mo¿e od-
zyska) swój g³êboki sens. Ale dobrze
by³oby zostawiæ po sobie jakieœ œwia-
dectwo - takie, które poœwiadcza³oby
potwornoœæ i zgrozê naszego nonsen-
sownego istnienia. Jak¹œ ksi¹¿kê, która
by o tej naszej egzystencjalnej potwor-
noœci i egzystencjalnej zgrozie mówi³a.
Taka ksi¹¿ka powinna chyba byæ prze-
znaczona dla trochê innych czytelników
- innych mieszkañców planety. Mam
nadziejê, ¿e ta moja te¿ im siê spodoba.
Mo¿e jakiœ uczony je¿ czy uczony kret
kiedyœ j¹ przeczyta. Albo jakaœ uczona
brzoza, jakaœ m¹dra sosna. O tym te¿
myœlê z przyjemnoœci¹.

Z zawstydzeniem czyta siê tego ro-
dzaju manifesty, które de facto s¹ puste,
nie zawieraj¹ niczego oprócz ubogiej
sofistyki - na domiar na ³amach ksi¹¿ki,
która mog³aby zawieraæ tchn¹cy patrio-
tyzmem, poetycki ho³d sk³adany Insu-
rekcji - a tu - choæ mamy przed sob¹
cz³owieka obficie cytuj¹cego Ÿród³owe
prace historyczne, który na pewno czy-
ta³, jak i ni¿ej podpisany, Czasy Koœ-
ciuszkowskie Józefa Ignacego Kra-
szewskiego - to jednak ca³kowicie ig-
noruj¹cego Kraszewskiego, powa¿ne-
go historyka i utalentowanego pisarza.
W celu ukazania kontrastu, przepiszê
swoist¹ inwokacjê do Czasów Koœ-
ciuszkowskich:

S¹ w ¿yciu narodów chwile gor¹czki
i pobudzenia, które, nie patrz¹c na ich
skutki (bo te wielce ró¿ne bywaj¹),
same przez siê wlewaj¹ nowe si³y w ca³¹
spo³ecznoœæ, spotêgowuj¹c jej w³adze,
spajaj¹ i zbli¿aj¹ ludzi, i na d³ugie lata
zostawiaj¹ po sobie nie tylko pamiêæ
prze¿ytych dni, ale jakby woñ uczuæ,
którymi rozkwita³y. Czêsto po nich na-
stêpuj¹ godziny pokuty i cierpienia,

znu¿enia i wyczerpania, a mimo to jak
iskr¹ elektryczn¹ dzia³a nawet wœród
tego stanu przypomnienie przysz³oœci.

Obrzydliwoœci - ka¿dy z dwu
otwieraj¹cych ksi¹¿kê szkiców nie-
w¹tpliwie nale¿y do tytu³owej przegró-
dki, choæ tytu³y Wywóz nieczystoœci
oraz Dekapitacja ksiêcia Gagarina nie
oddaj¹ ich zawstydzaj¹cej zawartoœci.
Pierwszy z nich, którego istota wynika
zapewne z niechêci do podjêtego tema-
tu Insurekcji, ma zgodnie z intencj¹
Autora usposobiæ czytelnika do miejsca
wydarzeñ: nad miastem wisi wiêc fetor,
który delikatny zmys³ powonienia
Autora odczuwa mimo up³ywu ponad
200 lat! Nic to, ¿e anachronicznie pro-
ponuje patrzeæ na miasto sprzed 200 lat
- u¿ywaj¹c dzisiejszych standardów sa-
nitarnych.

A ten anachronizm bêdzie siê po-
wiela³ wielokrotnie - œwiadomie czy
bezwiednie - nie wiadomo. Scena
œmierci ksiêcia (!) bez imienia, do któ-
rej Autor przymierza siê po kilka razy,
degustuj¹c sprzeczne relacje, zapewne
kulminuje w "karczemnym weryzmie"
sceny tytu³owej. Czy to nieszczêsny
ksi¹¿ê (!) traci g³owê, czy Autor?! Zde-
zorientowany czytelnik, który uwie-
rzy³, ¿e trzyma w rêku ksi¹¿kê prze-
znaczon¹ dla mi³oœników historii oj-
czystej - pokonuj¹c piêtrz¹ce siê prze-
szkody, wczeœniej czy póŸniej wpada
w panikê, o co tu idzie? Analizuj¹c te
treœci z pewnego dystansu, dostrze¿e
jednak, ¿e tego czym by³y czasy œwie¿o
porozbiorowe, moskiewski garnizon
stacjonuj¹cy w naszej Stolicy, nastroje
mieszkañców Warszawy (okreœlanych
mianem pospólstwa) - tego Autor w ob-
ranej metodzie prezentacji wybiór-
czych sk³adników historycznych naj-
staranniej unika. RzeŸ Pragi, prawdzi-
wa potwornoœæ, która po³o¿y³a kres In-

W styczniu 2007 r. na rynku ksiêgarskim ukaza³a siê

ksi¹¿ka laureata Nagrody Literackiej Nike 2003 Jaros³awa

M. Rymkiewicza pt. "Wieszanie". Poœwiêcona Insurekcji

Koœciuszkowskiej publikacja wywo³a³a o¿ywion¹ reakcjê

czytelników, w postaci licznych recenzji - tak pozytywnych,

jak i negatywnych. Jedn¹ z polemik zamieszczamy poni¿ej.

Polemiki
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surekcji, pozostaje poza przedzia³em
czasu, który Autor sobie upodoba³. Ale
"rzeŸ" zaborczego moskiewskiego
¿o³dactwa w spontanicznym powstaniu
"pospólstwa" je¿y w³os - nie wiemy
rzadki czy gêsty - na skroniach Autora.
Wspó³czucie, które wydaje siê mieæ
najwiêcej cech "proletariackiej solidar-
noœci" z ca³kiem niedawnej przesz³oœci.
Ani tego zrozumieæ, ani tego wybaczyæ
mu nie mam najmniejszej ochoty. Nu-
rza siê w anonimowoœci owego "pos-
pólstwa", ukazuj¹c ludzi Insurekcji ni-
czym bezduszne kuk³y wymachuj¹ce
pa³aszami i pikami, wznosz¹ce dzikie
okrzyki maj¹ce ich zwierzêcy charakter
podkreœlaæ, niskie instynkty krwawej
zemsty wydobywaæ. Pajacowaty Kiliñ-
ski, bezbarwny Koœciuszko, zimny
i spiskuj¹cy jakobin Ko³³¹taj, ku-
kie³kowy, kompletnie zdemoralizowa-
ny król - ob³o¿ony czered¹ nieœlubnych
dzieci, a wieczorami ogl¹daj¹cy "ob-
razki", sprzedajni hierarchowie -
odcz³owieczeni, bez godnoœci. Ha.
Wszystko jakby zatopione w anatomii
wieszania, skupione na takich rekwizy-
tach, jak sznur, lejce, krzese³ko, szelki,
szlafrok ... Wszêdy ludzka nêdza, pie-
ni¹dze, przekupstwo, szpiegostwo, do-
nosy. Nie widaæ ¿adnych œladów owego
narodowego Parnasu, do którego przy-
zwyczai³a nas ojczysta historia. Praw-
dziwa historia Insurekcji - zrywu pa-
triotycznego i wspania³ego, a powi-
k³anego i tragicznego dla nas, ginie
w obrazach wieszania. A gdy te obrzyd-
liwoœci sp³ywaj¹ tak szerok¹ strug¹ -
wiêc aby cokolwiek czytelnika zanêciæ
- pewnie tylko po to - aby jednak
dobrn¹³ w tym ci¹gu do samego koñca,
wtr¹cone zosta³y okreœlone interludia.
Pisz¹cego te s³owa, jak to anonsowa³em
na pocz¹tku, utrzymywa³y przy lektu-
rze wspomniane:

Balony - od razu te¿ powiem, ¿e dy-
wagacje Autora wokó³ pomys³u Trem-
beckiego s¹ w oczach cokolwiek
wykszta³conego czytelnika - chybione.
Popatrzmy. Przypuœæmy, ¿e kolisty
kosz balonu otoczymy wielk¹ blach¹
¿elazn¹, a na wysiêgniku wysuniemy
magnes w kierunku po¿¹danego ruchu
balonu. Niestety, aby utrzymaæ ów od-
suniêty magnes w pewnej odleg³oœci od
gondoli, nale¿y przy³o¿yæ do niego

okreœlon¹ si³ê od strony gondoli - jako
reakcjê na si³ê magnetyczn¹ - o tej sa-
mej co ona wielkoœci i przeciwnym
zwrocie - wiêc ten uk³ad dwu si³ bêdzie
uk³adem zerowym - nie da ¿adnej wy-
padkowej si³y i balon nie drgnie. Gdy-
byœmy w pewnej odleg³oœci od kosza
zamocowali rurê opasuj¹c¹ balon,
a w niej umieœcili np. ciê¿ki dziecinny
czo³g, który byœmy uruchamiali zdalnie
drog¹ radiow¹, wówczas jego ruch po-
wodowa³by obrót balonu w kierunku
przeciwnym do ruchu owego czo³gu.

Ten obrót zmienia³by k¹towe usytuo-
wanie balonu wzglêdem stron œwiata.
Aliœci - pomijaj¹c oczywiste anachroni-
zmy - opisana maszyna nie nale¿a³aby
do klasy perpetuum mobile: dziecinny
czo³g musi siê poruszaæ wzglêdem swe-
go toru na koszt jakiejœ energii (np.
mog¹ go napêdzaæ bateryjki elektrycz-
ne). Kolejne nieporozumienie polega
na przywo³ywaniu sterowców jako
póŸniejszego o wiek analogu do po-
mys³u Trembeckiego. Sterowce bo-
wiem posiada³y "œrubê powietrzn¹",
czyli urz¹dzenie, które "produkowa³o"
si³ê ci¹gu, oraz posiada³y stery przypo-
minaj¹ce p³aszczyzny sterowe samolo-
tów.

Oba te sk³adniki: œruba powietrzna
i stery, pozwala³y skierowaæ sterowiec
w po¿¹danym kierunku wzglêdem po-
wietrza - aby skierowaæ go w po¿¹da-
nym kierunku wzglêdem ziemi po-
trzebne by³y dodatkowe warunki do-
tycz¹ce kierunku i prêdkoœci wiej¹cego

wiatru, od którego skutków równie¿
i sterowce nie by³y siê w stanie uwolniæ.
Do w¹tku lotniczego do³¹cza Autor
w¹tek katastrofy rakiety noœnej, która
wynosi³a na orbitê amerykañski wa-
had³owiec, a w nim siedmiu amerykañ-
skich kosmonautów w pamiêtnym dniu
28 stycznia 1986 r. Eksplozja nast¹pi³a
w 70. sekundzie - w jej wyniku, lecz nie
natychmiast, ponios³a œmieræ ca³a
za³oga. Eksplozjê widzia³o tysiêczne
"pospólstwo" biwakuj¹ce na pikniku
u stóp wyrzutni na Cape Canaveral
i wielomilionowe "pospólstwo" sekun-
duj¹ce momentowi startu przy odbior-
nikach TV. Liczba Macha - p. Marku -
to nie jest prêdkoœæ - prêdkoœæ jest wiel-
koœci¹ posiadaj¹c¹ wymiar, np. m/s.
Bezwymiarowa liczba Macha - to sto-
sunek prêdkoœci obiektu do lokalnej
prêdkoœci dŸwiêku (która w najni¿szej
warstwie atmosfery maleje z wysoko-
œci¹). Zespó³ Challengera owego stra-
szliwego diei irae w chwili katastrofy
znajdowa³ siê na wysokoœci 50 tysiêcy
stóp (oko³o 15 km); standardowa atmo-
sfera okreœla prêdkoœæ dŸwiêku na tej
wysokoœci na 295 m/s (na poziomie
morza by³oby 340 m/s) - wiêc przy M =
1,5 prêdkoœæ obiektu wynosi³a oko³o
440 m/s. Na stronie 251 poczytnej
ksi¹¿ki Challenger - A Major Malfunc-
tion Malcolma McConnella (Londyn,
wydawca Unwin, 1988 r.) mo¿na
sprawdziæ, ¿e w marcu 1986 r. nurko-
wie odnaleŸli spoczywaj¹ce na mor-
skim dnie - wrak kabiny i wrak
pomieszczenia za³ogi, w których znaj-
dowali siê wszyscy uczestnicy tragicz-
nego startu, a ich cia³a wci¹¿ by³y
przypiête do foteli, jakie zajmowali.
Powiem tylko, ¿e analiza zu¿ycia tlenu
wskazywa³a, ¿e oddychali jeszcze
w przeci¹gu oko³o 2 min i 45 s po eks-
plozji, spadaj¹c do morza. Nie prze¿yli
uderzenia i gigantycznego przeci¹¿enia
200 g. Autor, zapoznaj¹c siê bli¿ej ze
szczegó³ami katastrofy, móg³by
unikn¹æ przynajmniej zmyœleñ w ro-
dzaju: mieli zostaæ rozszarpani na
kawa³ki i wznieœæ siê, ka¿dy kawa³ek
osobno, w przestrzeñ kosmiczn¹ - bo tu
co s³owo to nonsens. Có¿, mo¿na byæ
ignorantem - ale wtedy trzeba zrezyg-
nowaæ z pisania.

Ludomir M. Laudañski
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Wspinaczka
dla wszystkich -
czytamy w GW
z 1 czerwca

2007 r. "W Rzeszowie dzia³a pierwsza
profesjonalna œcianka do wspinania.
Œcianka wspinaczkowa mieœci siê w bu-
dynku Klubu Uczelnianego AZS Poli-
techniki Rzeszowskiej przy ul. Poznañ-
skiej 2a" - informuje GW. Œcianka odda-
na zosta³a do u¿ytku 30 maja br. i cieszy
siê wielkim zainteresowaniem pasjona-
tów wspinania, nad bezpieczeñstwem
których czuwa instruktor. Tu tak¿e mo¿-
na wypo¿yczyæ sprzêt wspinaczkowy
i ukoñczyæ kurs specjalistyczny wg pro-
gramu Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu.
Wydarzenie odnotowa³y te¿ SN
z 5.06.2007 r. w artykule "Œcianka na Po-
litechnice".

* * *
Spotkania z fizyk¹ mog¹ byæ ekscy-

tuj¹ce - przekonuje GW z 5 czerwca
2007 r. Po raz kolejny Katedra Fizyki
by³a organizatorem wpisanych ju¿ w tra-
dycjê uczelni pokazów z fizyki. To nie
tylko odkrywanie tajemnic natury przed
kandydatami na studia, ale te¿ próba zain-
teresowania ich studiowaniem fizyki. Po-
kazy odbywa³y siê przez dwa dni i na ka¿-
dej sesji (by³o ich 5 dziennie), sala
wype³niona by³a po brzegi. Piszemy
o tym na str. 40-42 GP.

* * *
Musimy promowaæ oœrodek akade-

micki - donosi GW z 5 czerwca 2007 r.
"Rzeszów rozwija siê bardzo dynamicz-
nie, ale jeœli chodzi o edukacjê, to zaanga-
¿owanie w³adz nie jest specjalnie widocz-
ne. Myœlê, ¿e to siê zmieni, bo w interesie
w³adz regionu i miasta le¿y wspieranie
du¿ych uczelni pañstwowych" - mówi
w wywiadzie dla GW prorektor ds. na-
uczania w PRz prof. Leszek WoŸniak.
W przeciwieñstwie do Rzeszowa, w³adze
m.in. Krakowa i Wroc³awia wspieraj¹ re-
klamê swych oœrodków akademickich
w ca³ej Polsce, Katowice wystawi³y swo-
je billboardy w Rzeszowie, aktywny jest
Lublin. Uczelnia oczekuje tej wspó³pracy
w wiêkszym ni¿ dotychczas zakresie.

* * *
Nabór na politechnikê przez internet

- czytamy w GW z 19 czerwca 2007 r.
"Kandydaci na Politechnikê Rzeszow-
sk¹, by z³o¿yæ podanie, w ogóle nie

musz¹ pojawiaæ siê na uczelni. Od
ubieg³ego roku dzia³a tu elektroniczny
system rekrutacji". Elektroniczn¹ reje-
stracjê trzeba jednak potwierdziæ poda-
niem. Od roku akad. 2007/2008 urucho-
miony zostanie nowy kierunek studiów -
towaroznawstwo.

W wydaniu z 21 lutego 2007 r. opubliko-
wano wywiad z dr in¿. Jolant¹ Warcho³:
"Jolanta Warchol, an assistant professor
at Rzeszów University of Technology in
Poland, whose doctoral dissertation focu-
sed on using natural zeolites to purify wa-
ter, has started work at New Mexico Tech
as a Fulbright scholar. Her research pro-
ject focuses on using surface-modified
zeolites to filter out toxic contaminants in
water". Dr in¿. J. Warcho³ z Zak³adu
Oczyszczania i Ochrony Wód na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska przebywa³a w New Mexico Tech
w USA na stypendium badawczym Ful-
brighta - Senior Advanced Research
Grant.

W wydaniu z 21 czerwca 2007 r. czyta-
my: "New Mexico Tech currently is ho-
sting dr Jolanta Warcho³ a Fulbright Visi-
ting Scholar from Rzeszów University of
Technology in Poland. She chose to come
to Socorro primarily because one of the
school's hydrology professors is an inter-
nationally recognized expert in modified
zeolite properties and applications".

Nasz "Ga-
cek" potrze-
buje sponsora
- czytamy

w N z 8 czerwca br. "Zwrotny, pojemny,
szybki, z nosem w kszta³cie pyska rekina.
Taki jest PR-2 "Gacek" , bezza³ogowy sa-
molot wymyœlony i zbudowany przez stu-
dentów Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa Politechniki Rzeszowskiej". Je-
sieni¹ 2007 r. bezza³ogowiec weŸmie
udzia³ w konkursie na bezza³ogowy apa-
rat lataj¹cy. Organizatorem konkursu jest

Stowarzyszenie M³odych In¿ynierów
Lotnictwa. M³odzi konstruktorzy poszu-
kuj¹ jednak sponsorów na realizacjê swe-
go projektu. Wspominaj¹ o tym w wy-
wiadzie zamieszczonym na str. 47-49 GP.

* * *
Nagrody od rektora - informuj¹

N z 13 czerwca 2007 r. "91 studentów Po-
litechniki Rzeszowskiej odebra³o wczo-
raj nagrody rektora prof. A. Sobkowiaka.
Wyró¿niono ich za pracê w samorz¹dzie
studenckim, ruchu naukowym, kultural-
nym i w sporcie" - czytamy. Wydarzenie
odnotowa³y te¿ SN z 14 czerwca 2007 r.
w artykule "25 tys. z³otych nagrody". To
³¹czna kwota nagród. O nagrodach dla
studentów piszemy na str. 16-18 GP.

* * *
Turbulencje bywaj¹ niebezpieczne -

czytamy w N z 22 czerwca 2007 r. w roz-
mowie z pilotem PLL "LOT" mgr. in¿.
Piotrem Koperem - absolwentem Poli-
techniki Rzeszowskiej, który w locie z Ja-
sionki do Nowego Jorku by³ kapitanem
"boeinga" inauguruj¹cego rejsy z podrze-
szowskiego lotniska do USA. Rzeszów
ma wielkie zas³ugi dla polskiego lotnic-
twa cywilnego i najd³u¿szy pas startowy
w Polsce. Uruchomienie tej linii to nobili-
tacja dla tego regionu, ale tak¿e dla naszej
uczelni kszta³c¹cej pilotów lotnictwa cy-
wilnego.

* * *
Wspinanie po œcianie - informuj¹ N

z 22 czerwca 2007 r. "W hali sportowej
Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Po-
znañskiej mamy nowiutk¹ œcianê wspi-
naczkow¹" - czytamy. Z tej dyscypliny
sportu mog¹ korzystaæ nie tylko nasi stu-
denci, to atrakcja tak¿e dla chêtnych spo-
za uczelni. O otwarciu œcianki pisaliœmy
w GP 6-8/2007.

* * *
Laboratorium dla Doliny Lotniczej -

informuj¹ N z 10 lipca 2007 r. "Bêd¹ tu
prowadziæ badania naukowcy z ca³ej Pol-
ski". Nowoczesne laboratorium mate-
ria³owe, którego koszt wynosi ponad
30 mln z³ zostanie otwarte we wrzeœniu
i pracowaæ bêdzie pod kierunkiem profe-
sora Jana Sieniawskiego. Laboratorium
wspó³pracowaæ bêdzie z jedn¹ z najno-
woczeœniejszych odlewni w Europie,
któr¹ w przysz³ym roku planuje otworzyæ
rzeszowska WSK.
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* * *
19 kr¹¿ków Politechniki Rzeszow-

skiej – informuj¹ N z 29 sierpnia 2007 r.
„A¿ 19 medali przywieŸli z £odzi, z Aka-
demickich Mistrzostw Polski, pingpongi-
œci AZS-u Politechniki Rzeszów”. O suk-
cesie naszych zawodników piszemy na
str. 56 GP.

Lecimy do
Ameryki - in-
formuj¹ SN
z 1 czerwca

2007 r. "Transatlantyckie po³¹czenie za-
inauguruj¹ rzeszowscy piloci. W niedzie-
lê do Rzeszowa przyleci boeing 767 pilo-
towany przez: Wac³awa Gojnego, Ja-
ros³awa Górnego i Marka Markiewicza.
Wszyscy s¹ absolwentami Politechniki
Rzeszowskiej" - czytamy. 3 czerwca br.
uruchomiono po³¹czenie na trasie Nowy

Jork - Rzeszów. Port Lotniczy w Jasionce
jako trzeci w Polsce obs³uguje po³¹czenia
transatlantyckie. Ponad po³owa pilotów
w PLL "LOT" to absolwenci naszej
uczelni.

* * *
Przygotowa³ najlepsz¹ pracê - do-

nosz¹ SN z 5 lipca 2007 r. o sukcesie ab-
solwenta PRz - mgr. in¿. Aleksandra Ata-
mana - laureata I nagrody w tegorocznym
konkursie prac dyplomowych, organizo-
wanym przez rzeszowski Oddzia³ PZiTB
przy wspó³udziale Podkarpackiej Okrê-
gowej Izby In¿ynierów Budownictwa.
Promotorem pracy by³ prof. PRz Adam
Reichhart. Celem konkursu jest promocja
absolwentów i prac dyplomowych w dys-
cyplinie "budownictwo". Do konkursu
mo¿e byæ dopuszczonych maksymalnie
12 prac wy³onionych przez Komitet
Nauki PZiTB Odddzia³ w Rzeszowie.

W tym roku komisja dokona³a oceny
7 prac dyplomowych.

* * *
Z nami rozwiniesz skrzyd³a - pod ta-

kim tytu³em SN z 12 lipca 2007 r. prezen-
tuj¹ najstarsz¹ w regionie uczelniê - Poli-
technikê Rzeszowsk¹. "Odmiennoœæ pro-
fili kszta³cenia poszczególnych wy-
dzia³ów uczelni stwarza bogat¹ i ró¿no-
rodn¹ ofertê dydaktyczn¹, realizowan¹
w ramach szesnastu kierunków studiów
i na ponad piêædziesiêciu specjalno-
œciach". Przypomnieæ nale¿y, i¿ Politech-
nika, jako jedyna w Polsce uczelnia tech-
niczna, kszta³ci pilotów lotnictwa cywil-
nego. Artyku³ poœwiêcony rekrutacji na
studia, pt. "Uczelnie przyjmuj¹ podania",
SN zamieœci³y równie¿ 12 lipca br.

Opracowanie
Marta Olejnik

TENIS STO£OWY
Br¹z dla Politechniki

W dniach 16 i 17 czerwca br. w hali
sportowej Centrum Dydaktyczno-
-Sportowego Politechniki przy ul. Po-
znañskiej 2a rozegrano fina³owy turniej
Pucharu Polski w tenisie sto³owym
mê¿czyzn. Ju¿ drugi rok z rzêdu organi-
zacjê tej presti¿owej imprezy przyzna-
no Klubowi Uczelnianemu AZS naszej
uczelni.

Jest to wyraz uznania dla ekstrakla-
sowej sekcji KU AZS PRz i wzorowej
organizacj i podobnych imprez
w przesz³oœci. Tak¿e po raz drugi do
doborowej czwórki najlepszych ze-
spo³ów krajowych awansowa³a dru-
¿yna naszych pingpongistów.
W ubieg³ym roku zajê³a czwarte
(najgorsze dla sportowca) miejsce,
tu¿ za podium. W tym roku by³o ju¿
lepiej i podium zosta³o osi¹gniête,
co jest najlepszym wynikiem w hi-
storii sekcji. Najpierw firmowa dru-
¿yna Politechniki Rzeszowskiej
zdoby³a Puchar Polski na szczeblu
województwa, pokonuj¹c w fi-
na³owym pojedynku I-ligowy Kol-
ping - Jaros³aw 4:0. Nastêpnie
w turnieju pó³fina³owym 10 czerw-
ca w Kielcach okaza³a siê najlepsza

spoœród zdobywców Pucharu Polski
z województw: ma³opolskiego, œwiêto-
krzyskiego, ³ódzkiego i podkarpackie-
go, pokonuj¹c kolejno: Gorce - Nowy
Targ i Jedynkê - £ódŸ po 4:0. W turnie-
ju fina³owym, w wyniku losowania
w sobotnim meczu pó³fina³owym, nasz
zespó³ zmierzy³ siê z beniaminkiem I li-
gi Gorzovi¹ - Gorzów Wielkopolski
i po niezwykle dramatycznym, trwa-
j¹cym 3 godziny meczu uleg³ rywalom
3:4. Punkty dla AZS zdobyli Dariusz
Kie³b - 2 i Krzysztof Marcinowski - 1.
Zespó³ goœci, który okaza³ siê swoistym

czarnym koniem imprezy, mia³ tê prze-
wagê, ¿e graj¹c bara¿e o awans do
I ligi, by³ w pe³nym cyklu treningo-
wym, a nasi ch³opcy zakoñczyli roz-
grywki ekstraklasy 13 marca i od tego
czasu nie wystêpowali w zawodach.

Nazajutrz, w pojedynku o br¹zowe
medale zawodnicy Politechniki Rze-
szowskiej zmierzyli siê z pi¹t¹ dru¿yn¹
ekstraklasy Trasko - Ostrzeszów. Miej-
scowi wyszli mocno skoncentrowani
i zrewan¿owali siê goœciom za dwie li-
gowe pora¿ki (obie po 3:4), wygry-
waj¹c bezapelacyjnie 4:0. Punkty

Trochê wiêcej o SPORcieTrochê wiêcej o SPORcie

Uczestnicy Fina³u w towarzystwie w³adz uczelni i sponsorów.
Fot. M. Misiakiewicz
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zdobyli: Kie³b, Marcinowski, Tomasz
Klag po 1 oraz debel Klag - Sebastian
Lubaœ - 1. Mecz fina³owy rozstrzygn¹³
na swoj¹ korzyœæ obecny wicemistrz
Polski Dartom Intar TUR Bogoria -
Grodzisk Mazowiecki, pokonuj¹c Go-
rzoviê 4:1. W dru¿ynie zdobywcy pu-
charu wyst¹pili: znakomity Chiñczyk
Wenliang Xu, obecny reprezentant kra-
ju Jakub Perek i wielokrotny medalista
IMP Krzysztof Kaczmarek.

Turniej by³ znakomit¹ okazj¹ do po-
¿egnania dwóch zas³u¿onych dla nasze-
go klubu zawodników: Tomasza Klaga
i Sebastiana Lubasia. Obaj w barwach
AZS Politechniki Rzeszowskiej wystê-

powali przez 8 sezo-
nów, wprowadzaj¹c
nasz klub najpierw do
I ligi, a nastêpnie
ekstraklasy. Ukoñczy-
li studia i teraz wra-
caj¹ do swoich œro-
dowisk, gdzie wystê-
powaæ bêd¹ odpowie-
dnio w klubach I i II
ligi.

Jednym z sêdziów
imprezy by³ prof. PRz
Lech Licho³ai - posia-
daj¹cy uprawnienia
sêdziego I-ligowego,

sêdzi¹ g³ów-
nym - absol-
went i by³y
p r a c o w n i k
PRz, a tak¿e
by³y wicepre-
zes KU AZS
PRz Andrzej
Sowa. Ca³oœci¹
kierowa³ jego

m³odszy brat, obecny prezes KU
Grzegorz Sowa. Patronat honorowy
nad imprez¹ sprawowali marsza³ek wo-
jewództwa podkarpackiego i prezydent
miasta, a honory gospodarza pe³ni³ pro-
rektor Leszek WoŸniak. Sponsorem
imprezy by³a zaœ zaprzyjaŸniona z Poli-
technik¹ firma budowlana IN¯YNIE-
RIA Rzeszów Sp. z o.o.

Tadeusz Czu³no

Nasza dru¿yna z g³ównym sponsorem Fina³u, (od lewej:
D. Kie³b, S. Lubaœ, K. Marcinowski, T. Klag, T. Czu³no -
trener, in¿. Edmund Baræ - sponsor).

Fot. M. Misiakiewicz

Sêdzia, prof. PRz L. Licho³ai w akcji.
Fot. M. Misiakiewicz

TENIS STO£OWY - AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
19 medali Politechniki Rzeszowskiej

W dniach 25-30 sierpnia 2007 r.
odby³y siê w £odzi Akademickie Mi-
strzostwa Polski w grach zespo³owych
i tenisie sto³owym. Jedynymi przedsta-
wicielami Podkarpacia w tych zawo-
dach byli tenisiœci sto³owi ekstra-
klasowej sekcji Klubu Uczelnianego
AZS naszej uczelni. I trzeba przyznaæ,
¿e odnieœli w tych zawodach bezprece-
densowy sukces - w sumie przywieŸli
z £odzi, we wszystkich kategoriach
wiekowych, a¿ 19 medali (5 z³otych,
5 srebrnych i 9 br¹zowych), potwier-
dzaj¹c tym samym zdecydowany pry-
mat krajowy w tej dyscyplinie sportu

wœród mê¿czyzn
w pionie akademi-
ckim.

Jest to sukces
tym bardziej cen-
ny, ¿e AMP maj¹
charakter otwarty,
tzn. startuj¹ w nich
studenci bez
wzglêdu na przy-
nale¿noœæ klubow¹
b¹dŸ cz³onkowie
klubów akademic-
kich, którzy nie
musz¹ byæ studen-

Uczestnicy AMP w akcji.
Fot. w³asna
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tami. Prawo startu maj¹ nawet obcokra-
jowcy. S³owem, graj¹ wszyscy najlepsi
zawodnicy wystêpuj¹cy w polskich li-
gach i st¹d obecnoœæ zespo³ów
z Wroc³awia, Czêstochowy, £om¿y
i zawodniczek chiñskich.

W najbardziej presti¿owej konku-
rencji - w grach indywidualnych senio-
rów - fina³ by³ wewnêtrzn¹ spraw¹
naszych zawodników: Dariusza Kie³ba
i Krzysztofa Marcinowskiego. Zwyciê-
¿y³ ten pierwszy, który do z³ota w sin-
glu do³o¿y³ jeszcze z³oto w grze
deblowej i br¹z w grze mieszanej. Tak-
¿e Marcinowski zdoby³ srebro w mik-
œcie i br¹z w deblu, a nowy nabytek
naszego klubu - reprezentant Polski To-
masz Lewandowski - do³o¿y³ do tego
dorobku dwa br¹zowe medale w deblu
i w mikœcie.

Wczeœniej, w grze o awans do fina³u
i, w zgodnej opinii obserwatorów,
naj³adniejszym pojedynku mistrzostw
uleg³ w piêciosetowym pojedynku - na
przewagi w pi¹tym secie - swojemu ko-
ledze klubowemu Marcinowskiemu.
W kategoriach m³odzie¿owych b³ysz-
cza³a gwiazda Piotra Zaj¹ca, który
wœród kadetów (juniorów m³odszych)
zdoby³ 3 medale: srebro w singlu i z³oto
w deblu oraz mikœcie.

Oto zdobywcy wszystkich miejsc
medalowych dla KU AZS Politechniki
Rzeszowskiej:

MEDALE Z£OTE: Dariusz Kie³b -
singiel mê¿czyzn, Kie³b/Rafa³ Micha-
lak (AZS AE Wroc³aw) - debel mê¿-
czyzn, Micha³ Kopeæ/Ren Bringram
(AZS £om¿a) - mikst juniorów, Piotr
Zaj¹c/Mateusz Piêciak - debel kade-
tów, Zaj¹c/Monika Narolewska (AZS
£om¿a) - mikst kadetów.

MEDALE SREBRNE: Krzysztof
Marcinowski - singiel seniorów, Marci-
nowski/Daria £uczakowska (AZS AE
Wroc³aw) - mikst seniorów, Micha³
Kopeæ/£ukasz Piêciak - debel junio-
rów, Piotr Zaj¹c - singiel kadetów, Ro-
bert Dêbiec/Edyta Szab³owska (AZS
£om¿a) - mikst kadetów.

MEDALE BR¥ZOWE: Marcinow-
ski/Lewandowski - debel seniorów,
Kie³b/Marta Go³ota (AZS AE Wroc-
³aw) - mikst seniorów, Lewandow-
ski/Agata Pastor (AZS AJD Czêsto-
chowa) - mikst seniorów, Kopeæ - sin-
giel juniorów, £ukasz Piêciak - singiel
juniorów, Krzysztof Wichowski - sin-
giel kadetów, Mateusz Chwaszcz/Ka-
rolina Go³¹biewska (AZS £om¿a) -
mikst juniorów, Wichowski/Dêbiec -
debel kadetów, Micha³ Surowiec/Mate-
usz Ludwiñski (AZS Politechnika
Wroc³aw) - debel kadetów.

Wyniki stanowi¹ dobr¹ prognozê
przed rozpoczynaj¹cymi siê rozgryw-
kami ligowymi - seniorzy graj¹ w naj-
wy¿szej klasie rozgrywkowej - ekstra-

klasie, dru¿yny m³odzie¿owe wystê-
puj¹ w rozgrywkach III, IV i V ligi.

Inauguracja rozgrywek ekstraklasy
15 wrzeœnia br. (sobota), godz. 11.00,
z dru¿yn¹ Morliny Ostróda, w Centrum
Sportowo-Dydaktycznym Politechniki
Rzeszowskiej przy ul. Poznañskiej 2A -
serdecznie zapraszamy.

Tadeusz Czu³no

Skrzydlate barwy têczySkrzydlate barwy têczy
AKL - Akademicki Klub LotniczyAKL - Akademicki Klub Lotniczy

Glajciarskie rozpoczêcie sezonu let-
niego 2007 mo¿na uznaæ za udane. Po-
goda sprzyja³a wyci¹gniêciu sprzêtu
ju¿ od pocz¹tku kwietnia. Wszyscy za-
cierali rêce i z niecierpliwoœci¹ czekali
na wyjazdy. Niektórzy, mniej wytrwali,
rozk³adali glajty na trawce w okolicy
miasteczka Politechniki. Próby zmaga-
nia siê ze sprzêtem wywo³ywa³y czêsto
œmiech u obserwatorów, ch³opcy jed-
nak siê nie poddawali. Wiedzieli do-
brze, ¿e tylko dziêki uporowi poczu-
j¹ siê wolni jak ptaki. Czas up³ywa³
wszystkim na praktyce, a nieliczni
zg³êbiali wiedzê teoretyczn¹ zwi¹zan¹
z lataniem.

A¿ tu nie wiadomo kiedy dotarliœmy
do maja br. By³ to miesi¹c oczekiwany,
g³ównie ze wzglêdu na d³ugi weekend -
mia³o siê wiele zdarzyæ i tak te¿ by³o.
Wszyscy chêtni prze¿ycia czegoœ nie-
zapomnianego zdeklarowali siê na wy-
jazd. Lista zrobiona, najpotrzebniejsze
rzeczy zabrane, chêci s¹, wiêc mo¿emy
jechaæ. I tak dotarliœmy do Bezmiecho-
wej Górnej - ulubionego miejsca fana-
tycznej spo³ecznoœci studentów
Politechniki Rzeszowskiej. Ekipa
sk³ada³a siê z: Ma³ego, Krecika, Milka,
Olci, Staroœciny, lotników, nie mo¿na
zapomnieæ oczywiœcie o wiceprezesie
Krisie. Od kiedy powsta³ na górce

Oœrodek zwany przez niektórych
"hotelikiem", nie ma problemu z nocle-
giem i ciep³¹ wod¹�. Podzieliliœmy siê
na grupy: oblatywaczy, zwiedzaj¹cych
drzewa i nielotów. Ca³e piêæ dni
up³ynê³o pomyœlnie dla wszystkich:
mêska czêœæ grupy i Olcia latali,
æwicz¹c zakrêty i najd³u¿sze przeloty,
natomiast pozostali opalali w tym cza-
sie brzuszki, piek¹c nosy do czerwono-
œci. A¿ mi³o by³o popatrzeæ na roz-
poœcieraj¹ce siê na niebie kolorki na-
szych glajtów. Chcia³oby siê powie-
dzieæ, cytuj¹c s³owa "Tylko dla takich
chwil warto ¿yæ". Wieczory by³y dla
wszystkich mi³¹ odmian¹, jedni ekscy-

Z³oty debel Mistrzostw (od lewej:
D. Kie³b - AZS PRz, R. Michalak - AZS
AE Wroc³aw).

Fot. w³asna
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towali siê zlotami, l¹dowaniami, inni
wrêcz przeciwnie - przygotowaniami
do ogniska i zrobionymi zdjêciami.
By³o co ogl¹daæ, autorzy zdjêæ umieli
uchwyciæ nie tylko dynamizm, ale
i skrajne uczucia. Niestety w koñcu
nadszed³ czas wyjazdu. Nawet pogoda
nie by³a tym zachwycona, czemu da³a
wyraz poprzez padaj¹cy od rana
deszcz.

Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e
wyjazdy klubowe nie koñcz¹ siê
w Bezmiechowej. Bardziej wytrwa³ych
i oblatanych mo¿na wypatrzeæ w okoli-
cy wyci¹garki. Ten magiczny sprzêt to
marzenie niejednego glajciarza,
robi¹cego pierwszy krok z czasz¹ nad
g³ow¹. Gdy pogoda nie sprzyja zlotom,
lepiej skorzystaæ z linki. Ca³a ekipa
zbiera swe manatki i w dro-
gê: naszym celem jest piêk-
ny teren - Targowisko
k. Iwonicza. Niby takie pro-
ste - postawisz, polecisz - ale
nie do koñca. Wszystko
musi wyjœæ idealnie, niby
szyte na miarê. Wszyscy
skupieni czekaj¹ tylko na
jedno: "Jazda, jazda, jazda".
A wtedy nic nie jest wa¿niej-
sze od naci¹gniêtej liny i pa-
ralotni. Cierpliwoœæ zostaje
nagrodzona. Wiatr zapowia-
da niez³e noszenie, vario
wydaje przyjazne dŸwiêki, jest dobrze.
Ju¿ nikt nie zazdroœci ptakom, przecie¿
mo¿na tak jak one szybowaæ w powie-
trzu. W górze chmurki, w dole ca³a eki-
pa, która podziwia i dopinguje
ka¿dego. Oby im tylko karki nie ze-

sztywnia³y od tego wpatrywania siê
w chmury.

Dla wszystkich, którzy chc¹ poczuæ
adrenalinê i dodatkowo pozytywne od-
czucia estetyczne, odpowiednie s¹ góry
w Donovalach (S³owacja). Trasa jest
mêcz¹ca (oko³o 5 godz.), ale widoki re-
kompensuj¹ nam wszystko. Plusem
wyjazdu jest bez w¹tpienia blisko
po³o¿ony oœrodek, jak równie¿ wyci¹g
gondolowy. Kolejne dni pobytu to za
ka¿dym razem niezapomniane prze¿y-
cia. Widoki zapieraj¹ dech w piersiach,
które nie zawsze s¹ kr¹g³e i piêkne �.
Ka¿dorazowy zlot to co najmniej
30-minutowe obcowanie z przyrod¹.
W górze jest cicho, spokojnie i tylko
œwist skrzyd³a œwiadczy, ¿e to nie jest
sen. Œwiadomoœæ l¹dowania przyæmie-

wa te myœli. £¹cznoœæ to podstawa i ten
mi³y g³os�. Tylko jedna osoba posiada
taki g³os w naszej ekipie, a jest ni¹ nasz
prezes - Wiesio. Gdy bierze radyjko do
rêki wszyscy wiedz¹, ¿e bêdzie ok. O ta-
kich ludziach mówi siê: spokój i opano-
wanie w ka¿dym calu.

Katarzyna Szczupa³

Ptakom podobni...
Fot. Archiwum AKL

Akademicki Oœrodek Szybowcowy - nasza wizytów-
ka w Bieszczadach.

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

MOTYWACJA

Do jednej kadzi
wszystkich ³aduj¹,
i tych co chorzy,
i tych co blefuj¹.

PO ZDROWIE
DO KURORTU

Wiwat stan hutniczy!
Wiwat braæ stalowa!
A za ciê¿k¹ pracê
kurort... Ulanowa.

MANOWCE
RACJONALIZACJI

Gdzieœ pomys³ wcielono
nieprawo poczêty.
Kto bêdzie ³o¿y³
nañ alimenty?

NIEDYSPONOWANY

W czêstej niedyspozycji
i w zachwianej pozycji.

U NIEKTÓRYCH
TWÓRCÓW

�ród³em natchnienia
stan upojenia.

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

,
/



Fot. Archiwum AKL
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Wiceprezes zawsze w gotowoœci. Prawid³owo roz³o¿one skrzyd³o gwarantuje sukces.

Dla krótkich chwil przyjemnoœci, 
nawet Ma³y jest w stanie wiele znieœæ. Szybki start to po³owa sukcesu.

Magiczna chwila w piêknych okolicznoœciach przyrody.Latam, gadam - pe³ny serwis.

Szczêœcie ma wiele twarzy (Donovaly).Smok z Bezmiechowej.
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W  t y m  r o k u  
wszystkich,  którzy 
przyjechali wypocz¹æ 
w stanicy uczelnianego 
AZS w Wo³kowyi,  
S o l i n a  p o w i t a ³ a  
s³oñcem, cisz¹ i wy-
j¹tkowo ciep³¹ oraz 
czyst¹ wod¹. Cieszy 
nas, ¿e ci, którzy choæ 
raz spêdzili wakacje ze 
spo³ecznoœci¹ AZS, 
p o n o w n i e  d o  n a s  
wracaj¹. Niektórzy ju¿ 
pracuj¹ zawodowo, 
czêœæ z nich za³o¿y³a 
rodziny i oni w³aœnie 
przyje¿d¿aj¹ tu ze 
swoimi pociechami. 
Czasami tylko na dzieñ 
lub dwa, bo praca 
i obowi¹zki nie poz-
walaj¹ zostaæ d³u¿ej. 
Opuszczaj¹ jednak to 
miejsce z ¿alem, za- 
pewniaj¹c, ¿e za rok 
wpadn¹ choæ na chwilê. 
Nasi goœcie preferuj¹ 
czynny wypoczynek. 
S¹ to najczêœciej kilku-
godzinne wypady ka- 
jakiem lub rowerkiem 
wodnym. Du¿ym po-
wodzeniem cieszy siê 
nasze trawiaste boisko, 
na którym rozgrywane 
s¹ mecze siatkówki
i zaciête pojedynki 
w  badmintona.

W przysz³ym roku 
znów rozbijemy nasze 
namioty na dwa mie-
si¹ce. 

Serdecznie
     zapraszamy.

Mecz siatkówki na najwy¿szym poziomie.

W badmintona mo¿na graæ wszêdzie.

Najm³odsze azetesiaczki rozgrywaj¹ powa¿n¹ partyjkê. 

Fot. Archiwum
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