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W sierpniu 2008 roku up³ywa ka-
dencja obecnych w³adz naszej uczelni.
Spo³ecznoœæ akademicka w demokraty-
cznych wyborach wybierze rektora,
prorektorów, dziekanów, prodzieka-
nów, a tak¿e senat i rady wydzia³ów na
lata 2008-2012. Podstawê prawn¹ trybu
przeprowadzania wyborów stanowi¹:

� ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U.
Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.),

� statut Politechniki Rzeszowskiej
uchwalony 25 maja 2006 r.

Uwzglêdniaj¹c rozstrzygniêcia za-
warte w tych aktach prawnych, Uczel-
niana Komisja Wyborcza opracowa³a
harmonogram i regulamin wyborów,
przyjête przez senat Politechniki Rze-
szowskiej 29 listopada 2007 r. Pierw-
szym etapem wyborów, który powinien
zakoñczyæ siê w grudniu 2007 r., jest
wy³onienie komisji wyborczych w po-
szczególnych okrêgach wyborczych.

Pe³ny harmonogram wyborów
zawiera zamieszczona tabela.

KALENDARZ WYBORCZY NA NOW¥ KADENCJÊ
Wybory w³adz uczelni w 2008 roku

Lp. Przebieg wyborów Termin

1 Wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów i wy-
dzia³owych kolegiów elektorów

do 25.01.2008 r.

2 Zg³aszanie kandydatów na stanowisko rektora 21.01-1.02.2008 r.

3 Og³oszenie listy kandydatów zg³oszonych na stano-
wisko rektora

4.02.2008 r.

4. Og³oszenie listy osób kandyduj¹cych na stanowisko
rektora

7.02.2008 r.

5 Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów 8.02.2008 r.

6 Spotkania z kandydatami na stanowisko rektora do 26.02.2008 r.

7 Wybór rektora 28.02.2008 r.

8 Spotkania z kandydatami na prorektorów do 11.03.2008 r.

9 Wybór prorektorów 13.03.2008 r.

10 Wybory dziekanów do 26.04.2008 r.

11 Wybory prodziekanów do 17.05.2008 r.

12 Wybory cz³onków senatu i rad wydzia³ów do 31.05.2008 r.

13 Wybory elektorów do Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego

do 15.06.2008 r.

W uroczystym nastroju Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
pragnê przekazaæ ca³ej spo³ecznoœci akademickiej

Politechniki Rzeszowskiej najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
wszelkiej pomyœlnoœci oraz pokoju na ka¿dy dzieñ.

Niech w naszych sercach zagoœci radoœæ, byœmy umieli dzieliæ siê
dobrem ka¿dego dnia. Niech siê spe³ni¹ ¿yczenia wypowiedziane

przy wigilijnym stole, a w Nowym 2008 Roku
zrealizuj¹ najpiêkniejsze marzenia.

Rektor

prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak
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Do najwa¿niejszych rozstrzygniêæ
regulaminu nale¿y ustalenie liczebno-
œci reprezentacji poszczególnych wy-
dzia³ów oraz innych jednostek orga-
nizacyjnych PRz w Uczelnianym Kole-
gium Elektorów i w senacie. W grupie
nauczycieli akademickich najwiêksz¹

reprezentacjê w obydwu gremiach ma
Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Wynika to z faktu, ¿e na wydziale tym
jest najliczniejsza kadra naukowa i dy-
daktyczna. W grupie przedstawicieli
studentów najwiêcej reprezentantów
ma Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu.

Pe³ny tekst regulaminu jest zamiesz-
czony na stronie internetowej Politech-
niki Rzeszowskiej.

Henryk Herba
Przewodnicz¹cy Uczelnianej

Komisji Wyborczej

KRASP

Podczas obchodów jubileuszu X-lecia KRASP, o których pisa³em

w przedwakacyjnym numerze "Forum", nast¹pi³o uroczyste og³oszenie

Kodeksu "Dobre praktyki w szko³ach wy¿szych". Warto poœwiêciæ nieco wiêcej

uwagi temu tak wa¿nemu dla spo³ecznoœci akademickiej dokumentowi.

Przedruk z "Forum Akademickiego" – wrzesieñ 2007, s. 42.

NASZ KODEKSNASZ KODEKS

Potrzeba opracowania Kodeksu wy-
nika ze spostrze¿enia, ¿e dotychczas
opublikowane dokumenty na temat do-
brych obyczajów i praktyk w œrodowi-
sku akademickim dotycz¹ przede
wszystkim zachowañ nauczycieli aka-
demickich oraz innych pracowników
zatrudnionych w uczelniach. Tymcza-
sem kluczowe znaczenie dla w³aœciwe-
go funkcjonowania szko³y wy¿szej
maj¹ przede wszystkim jednoosobowe
i kolegialne organy decyzyjne: rektor
i senat oraz - we w³aœciwym sobie za-
kresie - dziekani i rady wydzia³ów, dy-
rektorzy i rady poszczególnych
instytutów itd. To w³aœnie sposób ich
dzia³ania w istotnej mierze kreuje kul-
turê instytucjonaln¹ i etos akademicki,
pozytywnie oddzia³uj¹c na otoczenie
i decyduj¹c o presti¿u spo³ecznym
uczelni.

Przes³anki te doprowadzi³y do pod-
jêcia przez Fundacjê Rektorów Pol-
skich inicjatywy opracowania nowego
dokumentu dotycz¹cego dobrych oby-
czajów w œrodowisku akademickim,
zawieraj¹cego jednak¿e przede wszyst-
kim postulaty odnosz¹ce siê do
dzia³ania organów jednoosobowych
i kolegialnych uczelni. Inicjatywa ta zy-
ska³a poparcie KRASP, co znalaz³o wy-

raz w uchwale Zgromadzenia Plenarne-
go z maja 2005 r. Wstêpny projekt
Kodeksu, przygotowany przez zespó³
pracuj¹cy pod kierownictwem ks. prof.
Andrzeja Szostka, sta³ siê przedmiotem
publicznej debaty wœród rektorów oraz
w uczelniach i - po uwzglêdnieniu wy-
ników tej debaty - przedstawiony Zgro-
madzeniu Plenarnemu KRASP.
26 kwietnia br. Zgromadzenie przyjê³o
ostateczny tekst Kodeksu.

Brak tu miejsca na szczegó³owe
omówienie tego dokumentu. Chcia³-
bym wiêc jedynie zasygnalizowaæ nie-
które kwestie w nim poruszone oraz za-
chêciæ do zapoznania siê z jego treœci¹ -
tekst Kodeksu jest udostêpniony na wi-
trynie internetowej KRASP.

Kodeks formu³uje zbiór 10 zasad
fundamentalnych, odnosz¹cych siê do
funkcjonowania uczelni. S¹ to: zasada
s³u¿by publicznej, zasada bezstronno-
œci w sprawach publicznych, zasada le-
galizmu, zasada autonomii i odpo-
wiedzialnoœci, zasada podzia³u i rów-
nowagi w³adzy w uczelni, zasada krea-
tywnoœci, zasada przejrzystoœci, zasada
subsydiarnoœci, zasada poszanowania
godnoœci i tolerancji oraz zasada uni-
wersalizmu badañ i kszta³cenia. Zasady
te stanowi¹ podstawê do sformu³owa-

nia postulatów odnosz¹cych siê do
praktycznych aspektów dzia³alnoœci
rektora i senatu, które - przez analogiê -
maj¹ tak¿e zastosowanie do jednooso-
bowych i kolegialnych cia³ w jednost-
kach uczelni.

Kodeks zwraca przede wszystkim
uwagê na w³aœciwe rozumienie i res-
pektowanie podzia³u kompetencji i za-
sad wspó³pracy pomiêdzy rektorem
a senatem. Czytamy w nim m.in.:

Do senatu (...) nale¿y okreœlanie
za³o¿eñ, kierunków i wytycznych dla
rad wydzia³ów, a tak¿e wyra¿anie zgo-
dy w zasadniczych sprawach do-
tycz¹cych uczelni (...), do rektora
natomiast nale¿¹ wszelkie dzia³ania
wykonawcze. Senat nie powinien wiêc
przejmowaæ kompetencji rektora, on
zaœ nie powinien przerzucaæ na senat
odpowiedzialnoœci za decyzje nale¿¹ce
do rektora, nawet w trybie wniosku
o sformu³owanie opinii przez senat,
która to opinia mog³aby byæ traktowana
jako wi¹¿¹ca rektora.

Z drugiej strony podstaw¹ dzia³ania
rektora winny byæ zawsze uchwalone
przez senat kierunki dzia³ania uczelni,
a tak¿e zasady i tryb postêpowania od-
nosz¹ce siê do podejmowania decyzji
przez organy jednoosobowe (...). Pa-
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miêtaæ jednak nale¿y, ¿e stanowisko
rektora wymaga nie tylko zarz¹dzania,
kierowania i reprezentowania uczelni,
ale - byæ mo¿e w jeszcze wiêkszym stop-
niu - przewodzenia swemu œrodowisku
uczelnianemu. W tym sensie rektor jest
stra¿nikiem etosu spo³ecznoœci akade-
mickiej (...).

Wobec czekaj¹cych nas ju¿ nie-
d³ugo wyborów w³adz akademickich na
nastêpn¹ kadencjê, szczególnego zna-
czenia nabieraj¹ sformu³owane w Ko-
deksie postulaty dotycz¹ce prowa-
dzenia kampanii wyborczej oraz prze-
biegu wyborów. Dobrze by³oby, aby
postulaty te sta³y siê powszechn¹ prak-
tyk¹ obowi¹zuj¹c¹ w naszych uczel-
niach.

Opublikowanie Kodeksu umo¿liwia
podjêcie przez uczelnie dyskusji nad
jego treœci¹, której wynikiem mog³yby
byæ deklaracje senatów o jego pe³nym
lub czêœciowym przyjêciu. Kodeks po-
stuluje, aby w uczelni, która przyjê³a go
w ca³oœci lub w czêœci, senat powo³a³
odpowiedni¹ komisjê, której zadaniem
by³aby kontrola zgodnoœci z nim
dzia³añ w³adz uczelni, lub te¿ powie-
rzy³ te zadania ju¿ dzia³aj¹cej komisji
o w³aœciwych uprawnieniach. Planuje-
my utworzenie na witrynie internetowej
KRASP specjalnej strony, gdzie bêd¹
zamieszczane informacje o decyzjach
uczelni w sprawach zwi¹zanych z Ko-
deksem. Przewidujemy ponadto, ¿e Pre-
zydium KRASP powo³a Komitet

Dobrych Praktyk Uczelni Akademic-
kich, który bêdzie rozpatrywa³ wnioski
zarówno w sprawie ulepszenia tekstu
Kodeksu, jak i w sprawach jego naru-
szania.

Planujemy równie¿ przet³umacze-
nie Kodeksu na jêzyk angielski i roz-
powszechnienie go w miêdzynarodo-
wym œrodowisku akademickim.
W szczególnoœci przewidujemy, ¿e
egzemplarze Kodeksu zostan¹ wrêczo-
ne uczestnikom Konferencji EUA,
która odbêdzie siê we Wroc³awiu
w paŸdzierniku br.

Tadeusz Luty
(Przewodnicz¹cy Konferencji Rekto-

rów Akademickich Szkó³ Polskich)

Tadeusz Góra genera³em brygady
W 2007 roku "Gazeta Politechniki"

odnotowa³a dwa znamienne wydarze-
nia zwi¹zane z osob¹ pana Tadeusza
Góry, pierwszego w œwiecie zdobywcy
Medalu Lilienthala - patrona Akade-
mickiego Oœrodka Szybowcowego
w Bezmiechowej. Dnia 1 lutego br. na
Zamku Królewskim w Warszawie,
z okazji 89. rocznicy Jego urodzin,
mia³a miejsce uroczysta prapremiera
filmu pt. "Dziennik pilota Góry" w re-
¿yserii Adama Ustynowicza, o czym in-
formowaliœmy na ³amach nr. 4/2007
GP.

1 paŸdziernika 2007 r. w sali Rady
Miasta w Œwidniku odby³a siê pod
sztandarem Si³ Powietrznych i miasta
wielce presti¿owa uroczystoœæ miano-
wania p³k. pil. Tadeusza Góry na sto-
pieñ genera³a brygady w stanie spo-
czynku. Zjecha³ tam, mo¿na by powie-
dzieæ, ca³y kwiat polskiego lotnictwa,
z Ministrem Obrony Narodowej i do-
wództwem Si³ Powietrznych, seniora-
mi tej piêknej profesji, przedsta-
wicielami wojsk lotniczych, studentów
i m³odzie¿y, reprezentacjami licznych
instytucji. Po wprowadzeniu pocztów
sztandarowych odegrany zosta³ przez
orkiestrê Si³ Powietrznych hymn naro-
dowy i Marsz Lotników, a po oficjal-
nym powitaniu przez gospodarza

uroczystoœci - burmistrza Œwidnika
Waldemara Jaksona, nast¹pi³ najwa¿-
niejszy moment: wrêczenie nominacji
generalskiej podpisanej przez prezy-
denta Rzeczypospolitej.

Poprzedzon¹ fanfarami nominacjê
wraz z szabl¹ generalsk¹ wrêczy³ Tade-
uszowi Górze Minister Obrony Naro-
dowej Aleksander Szczyg³o, mówi¹c:

"... Pan genera³ Tadeusz Góra jest ne-
storem polskiego lotnictwa, nale¿y do
jego twórców - do grona tych, którzy
rozs³awili imiê polskiej awiacji - jedno-
czeœnie przypominaj¹c œwiatu o osi¹-
gniêciach Rzeczypospolitej. Nie wa-
ham siê powiedzieæ, ¿e jego sukcesy s¹
porównywalne z tymi, jakie na swym
koncie zapisali znani przez wszystkich:

Gratulacje od dowódcy Si³ Powietrznych RP gen. broni pil. A. B³asika (z lewej).
Fot. T. Chwa³czyk
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Franciszek ¯wirko i Stanis³aw Wigura.
Wyszkoli³ setki nastêpców, sta³ siê
¿yw¹ histori¹ polskich skrzyde³.
W trakcie oficjalnych wyst¹pieñ z re-
gu³y nie wyg³aszam tylu pochwa³, je-
stem bardziej powœci¹gliwy. Tym
razem jednak odst¹pi³em od tej regu³y,
bowiem pan genera³ Tadeusz Góra jest
postaci¹ absolutnie wyj¹tkow¹ - jest
uosobieniem naszych wyobra¿eñ o pol-
skich lotnikach, cz³owiekiem zas³u¿o-
nym dla kraju i dum¹ Si³ Powietrz-
nych".

D³ugi by³ czas sk³adania ¿yczeñ
i gratulacji, którym po wyst¹pieniu mi-
nistra Szczyg³o da³ pocz¹tek dowódca
Si³ Powietrznych gen. broni pil. An-
drzej B³asik: " ... Panie generale, by³
Pan nauczycielem i instruktorem niezli-
czonej rzeszy mi³oœników sztuki pilota-
¿u na szybowcach, samolotach i œmig-
³owcach. Ale przede wszystkim by³
i jest Pan nieocenionym przyjacielem
ludzi, dla nas lotników niedoœcignio-
nym wzorem i legend¹ za ¿ycia. Chcê
zapewniæ, ¿e dzisiejsza uroczystoœæ to
wyj¹tkowy, nie tylko dla Pana, Panie
Generale i Pañskich najbli¿szych, za-
szczyt, ale tak¿e splendor dla ca³ej lot-
niczej spo³ecznoœci. Niech ten ufun-
dowany przez lotników Si³ Powietrz-
nych lotniczy mundur generalski bê-
dzie wyrazem naszego ho³du i uznania

dla pañskich osi¹gniêæ. Niech stanie
siê symbolem kontynuowania przez
wspó³czesne lotnictwo wojskowych
tradycji, których jest Pan wspó³twórc¹.
Zapewniam Pana, ¿e spo³ecznoœæ Si³
Powietrznych z pietyzmem pielêgnuje
tradycje i symbole, jak równie¿ warto-
œci, które by³y drogowskazem dla wielu
pokoleñ mi³oœników lotnictwa. Pana
poœwiêcenie dla Ojczyzny i zrodzona

lotnicza legenda trwaæ bêd¹ na zawsze
w œwiadomoœci i sercach lotników pol-
skich".

Oficjalna czêœæ uroczystoœci zakoñ-
czona zosta³a, skromnym jak On sam,
wyst¹pieniem genera³a Tadeusza Góry:

"...Jestem szczêœliwy i do g³êbi
wzruszony tym, co mnie dzisiaj spot-
ka³o - wyró¿nieniem, jakiego siê nie
spodziewa³em. Panu Ministrowi, do-
wództwu Si³ Powietrznych, w³adzom
miasta Œwidnika za zorganizowanie
dzisiejszej uroczystoœci jak najserdecz-
niej dziêkujê. Nominacjê na stopieñ ge-
nera³a brygady przyj¹³em jako wyraz
ho³du dla pilotów 316 Dywizjonu My-
œliwskiego, którzy polegli w walkach
z Luftwaffe - tych, którzy nie doczekali
dnia wolnoœci. Pan prezydent Lech Ka-
czyñski w swoim wyst¹pieniu z okazji
Œwiêta Wojska Polskiego 15 sierpnia
br. przypomnia³ nam o tych, którzy wal-
czyli na wszystkich frontach II wojny
œwiatowej, o tych, którzy walczyli
w powstaniu warszawskim oraz o tych,
którzy sw¹ mrówcz¹ prac¹ przyczy-
nili siê do s³awy naszego lotnictwa.
Wszystkim tu zebranym serdecznie
dziêkujê za udzia³ w uroczystoœci, jesz-
cze raz dziêkujê".

W krótkim wprowadzeniu przed
projekcj¹ filmu poœwiêconego gen.
T. Górze re¿yser Adam Ustynowicz

Genera³ T. Góra dziêkuje.
Fot. w³asna

Tadeusz Góra z prawnukiem Korneliuszem.
Fot. T. Chwa³czyk
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podkreœli³, ¿e ¿yciorys legendarnego
pilota jest barwniejszy od powieœci.
Z zapartym tchem s³ucha siê opowieœci
Genera³a, podziwiaj¹c jasnoœæ myœli,
piêkn¹ polszczyznê i tak rzadk¹ w na-
szych czasach skromnoœæ. Dla przy-
sz³ych pokoleñ Polaków te wspomnie-
nia bêd¹ lekcj¹ patriotyzmu, lotniczych
tradycji i wyrazem ho³du dla wszyst-
kich niezwyk³ych ludzi, którzy stwo-
rzyli Bezmiechow¹.

PS
W artykule "Na Zamku Królewskim

w Warszawie - z lotnicz¹ histori¹ w tle",

zamieszczonym w "Gazecie Politechni-
ki" nr 4/2007, wydrukowany zosta³ tekst
laudacji wyg³oszonej 1 lutego 2007 r. na
czeœæ pana Tadeusza Góry przez Seba-
stiana Kawê - mistrza œwiata w szybow-
nictwie. Przypuszczalnie - jak twierdzi
gen. T. Góra - informacje dotycz¹ce m.in.
l¹dowania na MiG-u 19, zosta³y mylnie
powtórzone za nieustalon¹ dot¹d osob¹
i s¹ wed³ug oœwiadczenia pana Tadeusza
Góry nieprawdziwe.

Redakcja "Gazety Politechniki",
utrzymuj¹ca z panem Tadeuszem Gór¹
sta³y kontakt, ma niew¹tpliw¹ satysfakcjê
i przyjemnoœæ prezentowaæ na ³amach
swego pisma dokonania tego wielkiego

Polaka, od 2004 r. patrona Akademickie-
go Oœrodka Szybowcowego w Bezmie-
chowej. Redakcja dba o to, aby zawarte
w GP treœci by³y autentyczne i sprawdzo-
ne. Z tego te¿ powodu zamieszczamy wy-
jaœnienie przekazane w tej kwestii przez
pana Tadeusza Górê, przyjmuj¹c je jako
wyró¿nienie dla naszego pisma. Wyjaœ-
nienie dotycz¹ce opisu rekordowego lotu
z Bezmiechowej do Solecznik Ma³ych
k. Wilna zamieszczono w przypisie do
ww. artyku³u.

Marta Olejnik

Gen. bryg. pil. Tadeusz Góra o l¹dowaniu na MiG-u 19
Trenowaliœmy do pokazów z okazji rocz-

nicy bitwy pod Grunwaldem na samolotach

MiG-19. Wykonywaliœmy podstawowe figu-

ry akrobacji w sk³adzie trzech samolotów.

Pamiêtam dobrze ten dzieñ 30 czerwca 1960

roku. Piêkna, bezwietrzna pogoda, startuje-

my w szyku trzech naddŸwiêkowych samo-

lotów MiG-19: prowadzi kpt. Mickiewicz,

z lewej kpt. Operacz, z prawej ja.

Tu¿ po schowaniu podwozia na wysoko-

œci oko³o 30 m obydwa silniki gwa³townie

trac¹ moc. Samolot pozbawiony si³y ci¹gu

traci prêdkoœæ i wysokoœæ. Na szczêœcie wi-

dzê przed sob¹ d³ugi pas ³¹ki. Przez lekkie

oddanie dr¹¿ka sterowego doprowadzam

samolot do lotu poziomego. Aby z³agodziæ

zetkniêcie z ziemi¹, w ostatniej chwili wypu-

szczam pe³ne klapy. L¹dujê tak jak na szy-

bowcu, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e zetkniêcie z zie-

mi¹ nast¹pi³o przy minimalnej prêdkoœci po-

wy¿ej 300 km/h, a na p³ozie szybowca

(dawniej szybowce nie mia³y kó³ka) nigdy nie

przejecha³em kilkuset metrów. Powiadaj¹,

¿e w takich sytuacjach na podjêcie w³aœciwej

decyzji jest tylko kilka sekund. Odci¹³em tyl-

ko dop³yw paliwa, na resztê wystarczy³y na-

wyki nabyte w lataniu na szybowcach.

Tymczasem, zanim jeszcze samolot siê

zatrzyma³, kilkaset metrów przed sob¹ zoba-

czy³em wóz za³adowany sianem, a przy nim

ch³opa, kobietê i dwoje dzieci. Jeszcze nigdy

tak bardzo siê nie ba³em! Nie mog³em nic

zrobiæ, zbli¿a³em siê wprost na tê furê i ludzi.

Mia³em przecie¿ nadziejê, ¿e w porê uciekn¹.

Oni na razie tylko stali i patrzyli na samolot.

MiG-19 zatrzyma³ siê nieca³e 100 metrów

przed nimi! Dopiero teraz zaczêli uciekaæ.

Serce bi³o mi jak m³otem. Perspektywa

zderzenia z fur¹ i unicestwienia kilku osób

wytr¹ci³a mnie zupe³nie z równowagi. Dopie-

ro po jakimœ czasie, kiedy siê uspokoi³em,

wysiad³em z samolotu. Spojrza³em w kierun-

ku startu. Chmura czarnego dymu zastawia³a

widok na startowy punkt dowodzenia. Obej-

rza³em samolot. Kad³ub MiG-a 19 wygniót³

swoim ciê¿arem w ziemi coœ w rodzaju rynny

i dlatego skrzyd³a pozosta³y w poziomie,

a wypuszczone klapy ca³kowicie nie dotknê³y

ziemi. Jak siê póŸniej okaza³o, na kad³ubie

by³o tylko ma³e wgniecenie – samolot by³

ca³y.

Spodziewaj¹c siê wkrótce przyjazdu tzw.

grupy operacyjnej, wypali³em papierosa, od-

czeka³em jeszcze chwilê, a nastêpnie

w³¹czy³em w kabinie radio i po³¹czy³em siê

z kierownikiem lotów. W tym dniu by³ nim

mój kolega kpt. Mazerski. Powiedzia³em: –

Przyœlij jakiœ transport, czekam ju¿ ponad

20 min. Kierownik lotów odpowiedzia³: – Nie

Piloci WSP Modlin, uczestnicy treningów do pokazów nad Grunwaldem w 1960 r.
Od lewej: kpt. Mickiewicz, mjr Góra, kpt. Radziejowski, xxx, kpt. Chreptowicz.

Fot. Archiwum T. Chwa³czyka
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zawracaj mi g³owy, mam tu wa¿niejsze spra-

wy. Wy³¹czy³em wiêc radio i próbowa³em siê

domyœliæ, co siê mog³o staæ na starcie. Kiedy

wreszcie mia³em doœæ czekania, ponownie

po³¹czy³em siê z kierownikiem lotów i znów

powiedzia³em: – Wyœlij do mnie przynaj-

mniej grupê awaryjn¹!

– A gdzie ty jesteœ? – zapyta³.

– Na przed³u¿eniu pasa startowego

w stronê Zakroczymia.

– A co ty tam robisz? Podaj swój indeks –

powiedzia³.

Gdy to zrobi³em, kpt. Mazerski wrzasn¹³

radoœnie przez radio: – Góra – to ty ¿yjesz!

W chwilê póŸniej przyjecha³a sanitarka. Dy-

¿urny lekarz mjr Szczechowicz zbada³ mnie

i zapyta³, jak siê czujê. – Dobrze – odpowie-

dzia³em. Profilaktycznie dosta³em 3 dni

zwolnienia od zajêæ. Przyda³y siê, bo w³aœnie

mia³em robotê przy ulach, mog³em te¿ poje-

chaæ na ryby.

Dopiero póŸniej zrozumia³em, co siê

dzia³o na stanowisku dowodzenia. Z chmury

czarnego dymu, która otoczy³a ca³¹ nasz¹

trójkê, wylecia³y tylko dwa samoloty, a moje

l¹dowanie nie mog³o byæ w tej sytuacji za-

uwa¿one. Nie by³o wiêc w¹tpliwoœci, ¿e pilot

zgin¹³. Komisja badaj¹ca wypadek stwier-

dzi³a jednak prawid³owoœæ mojej decyzji,

a jeden z jej cz³onków powiedzia³, ¿e tylko

wysokiej klasy pilot szybowcowy móg³ wyjœæ

z tej opresji ca³o i równoczeœnie uratowaæ

samolot. Po trzech dniach przerwy wróci³em

do latania. Po oko³o 2 tygodniach oblata³em

mego MiG-a 19, któremu wymieniono silniki

i wyklepano nieznaczne wgniecenia pod

kad³ubem.

Nadal lata³em bardzo intensywnie, dopie-

ro w 1970 roku zosta³em skierowany do szpi-

tala. Po zabiegu operacyjnym i rehabilitacji

zosta³em zwolniony z wojska.

Z okazji zbli¿aj¹cej siê 90. rocznicy urodzin
i 70. rocznicy zdobycia Medalu Lilienthala – naj-

wy¿szego odznaczenia nadawanego szybownikom,
¿yczymy Panu genera³owi Tadeuszowi Górze
spe³nienia pragnieñ, dobrego samopoczucia

oraz zas³u¿onej satysfakcji z dokonañ na rzecz
wspólnego dobra, któremu na imiê Ojczyzna.

Proszê przyj¹æ serdeczne ¿yczenia pokoju,
radoœci w dniu powszednim i dobrej nadziei zawsze.

Z lotniczym pozdrowieniem,
Redakcja „Gazety Politechniki”

Dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, profesor nadzwyczaj-
ny Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zak³adu In¿ynie-
rii i Chemii Œrodowiska na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska otrzyma³ tytu³ naukowy profesora
nauk technicznych postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 22 paŸdziernika 2007 r.

Dr hab. in¿. Zenon Hendzel, profesor nadzwyczajny
Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Katedry Mechaniki
Stosowanej i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 paŸdziernika 2007 r.

Janusz Tomaszek Zenon Hendzel Wies³aw ¯ylski Andrzej Kolek

TYTU£Y NAUKOWE PROFESORA

PERSONALIA
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HABILITACJE

Dr Adam Lecko, adiunkt w Katedrze Matematyki na
Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych
z zakresu dyscypliny naukowej matematyka, nadany przez
Radê Wydzia³u Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego w Krakowie w dniu 11 paŸdziernika 2007 r.
Temat rozprawy habilitacyjnej: Some methods in the theory
of univalent functions.

Pan Adam Lecko urodzi³ siê w 1961 r. w Le¿ajsku.
Wy¿sze studia matematyczne ukoñczy³ na Wydziale Mate-

matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odow-
skiej w Lublinie. Od ukoñczenia studiów jest nauczycielem
akademickim w naszej uczelni. W 1993 roku uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk matematycznych, nadany przez Radê
Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
£ódzkiego na podstawie rozprawy: Pewne podklasy funkcji
prawie wypuk³ych i mocno prawie wypuk³ych. Kryteria
jednolistnoœci zwi¹zane z tymi klasami. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr hab. Jan Stankiewicz,
profesor zwyczajny PRz.

Dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, profesor nadzwyczajny
Politechniki Rzeszowskiej w Katedrze Mechaniki Stoso-
wanej i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych posta-
nowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22
paŸdziernika 2007 r.

Dr hab. in¿. Andrzej Kolek, profesor nadzwyczajny
Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Katedry Podstaw
Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki otrzy-
ma³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych postanowie-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22
paŸdziernika 2007 r.

Dr hab. in¿. Ludomir Lau-
dañski, profesor nadzwyczaj-
ny Politechniki Rzeszow-
skiej, kierownik Zak³adu Me-
tod Iloœciowych w Ekonomii
na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu otrzyma³ tytu³
naukowy profesora nauk tech-
nicznych postanowieniem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 31 paŸdziernika
2007 r.

Ludomir Laudañski

DOKTORATY

Mgr in¿. Piotr Ptak ,
wyk³adowca w Katedrze Pod-
staw Elektroniki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy dok-
tora nauk technicznych z zakre-
su dyscypliny naukowej elek-
tronika, nadany przez Radê
Wydzia³u Elektroniki Mikro-
systemów i Fotoniki Politech-
niki Wroc³awskiej w dniu 24
paŸdziernika 2007 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Roz-
dzielczoœæ szumowa rezystan-

cyjnych czujników temperatury typu RuO2+szk³o. Promoto-
rem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Andrzej
Kolek, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: dr hab. in¿. Teodor Got-
szalk, profesor nadzwyczajny Politechniki Wroc³awskiej

i prof. dr hab. in¿. Alicja Konczakowska, profesor nadzwy-
czajny Politechniki Gdañskiej.

Mgr in¿. Rafa³ Kluz, asy-
stent w Katedrze Technologii
Maszyn i Organizacji Produk-
cji na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa, uzyska³ sto-
pieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej budowa i eks-
ploatacja maszyn, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej w dniu 14 li-
stopada 2007 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Wp³yw b³ê-
dów elastycznego zrobotyzowanego systemu monta¿owego
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Profesorowie Politechniki Rzeszowskiej
w radach naukowych

instytutów pozauczelnianych

Profesorowie Politechniki Rzeszowskiej
w radach naukowych

instytutów pozauczelnianych

na montowalnoœæ cylindrycznych czêœci maszyn. Promoto-
rem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Wiktor
Szabajkowicz, profesor nadzwyczajny Politechniki Rze-
szowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: dr hab. in¿.

Piotr £ebkowski, profesor nadzwyczajny Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie i dr hab. in¿. Miros³aw Œmieszek,
profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej.

JM Rektor mianowa³ na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego w Poli-
technice Rzeszowskiej: prof. dr. hab.
Wojciecha Rode w Katedrze Bioche-
mii i Biotechnologii na Wydziale Che-
micznym na okres 5 lat z dniem
1 paŸdziernika 2007 r.

PROFESURY

UCZELNIANE

Przedstawiamy informacjê o cz³on-
kostwie profesorów naszej uczelni
w radach naukowych krajowych insty-
tutów i oœrodków naukowych poza-
uczelnianych bie¿¹cej kadencji.
� Centrum Badañ Molekularnych

i Makromolekularnych PAN
w £odzi - prof. dr hab. in¿. Henryk
Galina, profesor zwyczajny PRz,
kierownik Katedry Technologii
i Materia³oznawstwa Chemicznego
(WCh).

� Centrum Materia³ów Polimero-
wych i Wêglowych PAN w Zabrzu -
prof. dr hab. in¿. Henryk Galina,
profesor zwyczajny PRz, kierownik
Katedry Technologii i Materia³o-
znawstwa Chemicznego (WCh).

� Instytut Metalurgii i In¿ynierii Ma-
teria³owej PAN w Krakowie - prof.
dr hab. in¿. Jan Sieniawski, profesor
zwyczajny PRz, kierownik Katedry
Materia³oznawstwa (WBMiL).

� Instytut Chemii Przemys³owej
w Warszawie - prof. dr hab. in¿.
Henryk Galina, profesor zwyczajny
PRz, kierownik Katedry Technolo-
gii i Materia³oznawstwa Chemicz-
nego (WCh).

� Instytut Lotnictwa w Warszawie -
prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz, pro-
fesor zwyczajny PRz, kierownik
Katedry Samolotów i Silników Lot-
niczych (WBMiL).

Bronis³aw Œwider

11 listopada 2007 r. obchodziliœmy
89. rocznicê odzyskania niepod-
leg³oœci. W pamiêtnym listopadzie
1918 r. Rzeczpospolita powróci³a na
mapê œwiata jako niepodleg³e pañstwo.
Dorocznym zwyczajem, pod pomni-
kiem p³k. Leopolda Lisa-Kuli na Placu
Farnym w Rzeszowie odby³y siê 11 li-
stopada br. wojewódzkie obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci, w których
uczestniczyli m.in. przedstawiciele Po-
litechniki Rzeszowskiej. Oficjalnie
uczelniê reprezentowa³ prorektor ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej i regio-

nalnej Aleksander Koz³owski, który
wraz z delegacj¹ „Po³onin” z³o¿y³ pod
pomnikiem bia³o-czerwon¹ wi¹zankê
kwiatów.

Tê czêœæ uroczystoœci poprzedzi³a
msza œw. w koœciele farnym, odprawio-
na w intencji Ojczyzny pod przewod-
nictwem biskupa ordynariusza Kazi-
mierza Górnego. Po mszy delegacje
i poczty sztandarowe, z towarzysze-
niem w³adz wojewódzkich i samo-
rz¹dowych, kompanii honorowych
wojska, policji oraz stra¿y po¿arnej,
„Strzelca” i harcerzy, przesz³y pod

pomnik p³k. Lisa-Kuli. Po wys³uchaniu
okolicznoœciowych przemówieñ od-
czytany zosta³ apel poleg³ych i oddano
salwê honorow¹. Obok g³ównych uro-
czystoœci mia³o miejsce wiele imprez
towarzysz¹cych, m.in. 9 listopada
w Muzeum Okrêgowym w Rzeszowie
zosta³a otwarta wystawa „Legenda
Marsza³ka Pi³sudskiego”, 11 listopada
w Filharmonii Rzeszowskiej odby³ siê
natomiast niezapomniany koncert pieœ-
ni patriotycznych „Œpiewamy dla Nie-
podleg³ej”.

Marta Olejnik

Œwiêto Niepodleg³oœciŒwiêto Niepodleg³oœci
11 listopada w Rzeszowie11 listopada w Rzeszowie
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Rozpocz¹³ siê kolejny rok akademi-
cki wspó³pracy Wydzia³u Elektrotech-
niki i Informatyki z Centrum Edu-
kacyjnym IBM. W tym roku w Poli-
technice Rzeszowskiej, jako pierwszej
uczelni w kraju bior¹cej udzia³ w Ini-
cjatywie Akademickiej System z, zo-
stan¹ przeprowadzone dwa równoleg³e
modu³y zajêæ, dotycz¹ce zagadnieñ
zwi¹zanych z komputerami main-
frame:

1. Podstawy systemu operacyjnego
z/OS - w wymiarze 96 godz./semestr,

2. Wprowadzenie do komputerów
mainframe - w wymiarze 48 godz./se-
mestr.

Równie¿ po raz pierwszy znacz¹c¹
czêœæ zajêæ (192 godz.) przeprowadzi
pracownik Politechniki, a dok³adniej
- pisz¹cy te s³owa.

Nabór uczestników rozpocz¹³ siê
z pocz¹tkiem roku akademickiego,
a w dniach 19 oraz 30 paŸdziernika
2007 r. rozpoczê³y siê oba kursy szko-
leñ. Uroczystego rozpoczêcia zajêæ do-
konali dziekan WEiI Kazimierz Buczek
oraz prodziekan ds. nauczania Jan Ro-
dziñski.

Zajêcia s¹ prowadzone w grupach
20-osobowych. Wprawdzie uczestni-
kami szkoleñ mog¹ byæ równie¿ pra-
cownicy PRz, ale w obecnej edycji s¹
nimi tylko studenci. Obydwa szkolenia

zosta³y zdominowane przez studentów
pi¹tego roku informatyki.

W ramach pierwszego modu³u zajêæ
studenci zaliczaj¹ 5 kursów szcze-
gó³owych, zakoñczonych certyfikata-
mi, a w ramach drugiego modu³u -
3 kursy.

Nauka jest bardzo intensywna.
W ramach kursu trzeba biegle opano-
waæ ponad 300-stronicowy podrêcznik
(w jêzyku angielskim), uczestniczyæ
w co najmniej 60% zajêæ oraz zaliczyæ
test (uzyskuj¹c co najmniej 60% punk-
tów).

Wysi³ek siê jednak op³aci. Najlep-
szych uczestników firma IBM premiuje
nagrodami. Najwa¿niejsz¹ nagrod¹ jest
mo¿liwoœæ pracy przy komputerach
klasy mainframe. Z dotychczasowych
uczestników jeden z naszych absolwen-
tów zosta³ pracownikiem firmy IBM.
Nadal bierze udzia³ w szkoleniach oraz
sam prowadzi niektóre z nich. Kilku in-
nych uczestników szkoleñ znalaz³o pra-
cê w naszym regionie przy takich
komputerach.

Marek Œnie¿ek

Trzeci rok wspó³pracy

z IBM rozpoczêty

Na wspólnej fotografii.
Fot. M. Misiakiewicz

Tego trzeba siê bêdzie nauczyæ.
Fot. M. Misiakiewicz
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W 2007 r. minê³a 125. rocznica
œmierci wielkiego Polaka Ignacego
£ukasiewicza - patrona Politechniki
Rzeszowskiej, którego popiersie autor-
stwa W³adys³awa Kandefera ods³oniête
zosta³o 22 czerwca 2001 r. na placu po-
miêdzy Zespo³em Sal Wyk³adowych
a Wydzia³em Budowy Maszyn i Lotni-
ctwa, w ramach cyklu imprez or-
ganizowanych z okazji jubileuszu
50-lecia uczelni.

Twórca lampy oœwietlenio-
wej, której replika sta³a siê swoi-
stym symbolem naszej uczelni,
urodzi³ siê w Zadusznikach k.
Mielca 8 marca 1822 r. Nauki po-
biera³ w gimnazjum o.o. Pijarów
w Rzeszowie (dzisiejszym Lice-
um Ogólnokszta³c¹cym Nr 1 im.
S. Konarskiego), po ukoñczeniu
którego, wskutek z³ej sytuacji
materialnej rodziny, podj¹³
w 1836 r. praktykê aptekarsk¹
w £añcucie, sk¹d nastêpnie
w 1841 r. przeniós³ siê do apteki
w Rzeszowie. Wychowany w ro-
dzinie patriotycznej w³¹czy³ siê
w dzia³alnoœæ niepodleg³oœcio-
w¹, za któr¹ zap³aci³ dwuletnim
pobytem w wiêzieniu i ostatecz-
nie przeniesieniem pod lepszy
nadzór policyjny z Rzeszowa do
Lwowa: decyzjê o umorzeniu do-
chodzenia potwierdzi³ w styczniu
1848 r. Najwy¿szy Trybuna³
Sprawiedliwoœci w Wiedniu.
W sierpniu 1848 r. podj¹³ pracê
na stanowisku pomocnika apte-
karskiego we Lwowie. Doœwiad-
czenie i wiedza pozwoli³y mu z czasem
podj¹æ starania o przyjêcie na studia na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Pozo-
staj¹cy pod sta³ym nadzorem policyj-
nym I. £ukasiewicz otrzyma³ paszport
do Krakowa i wpisa³ siê na studia far-
maceutyczne na UJ w 1850 r. Po ukoñ-

czeniu studiów w Krakowie, a nastêp-
nie w Wiedniu, powróci³ z dyplomem
magistra do lwowskiej apteki Mikola-
scha, gdzie z Janem Zehem prowadzi³
zak³ady chemiczno-farmaceutyczne.

Ówczesne apteki jako jedyne dyspo-
nowa³y laboratoriami chemicznymi -
one te¿ umo¿liwia³y prowadzenie prac

badawczych. Wiedziano ju¿ o istnieniu
ropy naftowej w Galicji, nie cieszy³a siê
ona jednak wiêkszym uznaniem.
W po³owie XIX w. wzros³o zaintereso-
wanie t¹ materi¹ w rejonie Drohobycza
i Stanis³awowa, gdzie wystêpowa³a
najobficiej. Piotr Mikolasch zakupi³
w 1852 r. kilka beczek ropy destylowa-

nej, a zatrudnieni tam¿e £ukasiewicz
i Zeh podjêli siê jej oczyszczenia. Po
wielu trudach otrzymali naftê - substan-
cjê przydatn¹ do oœwietlenia, a wynala-
zek zg³osili w Austriackim Urzêdzie
Patentowym.

Pierwsza skonstruowana przez
I. £ukasiewicza lampa rozœwietli³a wy-

stawê lwowskiej apteki, a datê 31
lipca 1853 r. przyjêto jako ofi-
cjaln¹ datê narodzin przemys³u
naftowego. Wtedy to w³aœnie po
raz pierwszy zastosowano
w praktyce oœwietlenie naftowe
przy przeprowadzonej noc¹ pil-
nej operacji w szpitalu na £ycza-
kowie. Natomiast pierwsza na
œwiecie uliczna lampa naftowa
zap³onê³a w Gorlicach, gdzie
z pocz¹tkiem 1853 roku za-
mieszka³ £ukasiewicz. Tu te¿
w miejscowej aptece rozpocz¹³
pracê, zak³adaj¹c jednoczeœnie
z w³aœcicielem okolicznych dóbr
pierwsze spó³ki i kopalnie ropy.
Z czasem z pomoc¹ Tytusa Trze-
cieskiego powsta³y one w rejonie
Jas³a, Krosna i Gorlic.

Pierwsza na œwiecie kopalnia
ropy naftowej, czynna do dziœ,
powsta³a w 1854 r. w Bóbrce -
w miejscu obecnego Muzeum
Przemys³u Naftowego. W 1857
roku w Klêczanach k. Jas³a £uka-
siewicz otworzy³ pierwsz¹
w œwiecie rafineriê - z ropy pro-
dukowa³ naftê, smary i oleje, tak-
¿e asfalt. Przedsiêwziêcie sta³o
siê tak rentowne, ¿e sk³oni³o

Trzecieskiego do ponownego udziele-
nia pomocy przy budowie w 1861 r. ko-
lejnej rafinerii w Polance k. Krosna.
Owocem tej wspó³pracy by³o za³o¿enie
spó³ki eksploatuj¹cej kopalniê w Bóbr-
ce i rafineriê w Polance. W 1865 roku
£ukasiewicz kupi³ wieœ Chorkówkê

Pamiêci patrona Ignacego £ukasiewiczaPamiêci patrona Ignacego £ukasiewicza

"Olej skalny... to przysz³e bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyœlnoœæ
jego mieszkañców, to nowe Ÿród³o zarobku dla biednego ludu i nowa
ga³¹Ÿ przemys³u, która obfite wyda owoce".

Ignacy £ukasiewicz - 1854 r.

Portret I. £ukasiewicza pêdzla M. W¹torskiego
w sali Senatu PRz.

Fot. M. Misiakiewicz
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w okolicach Krosna, gdzie za³o¿y³ ko-
lejn¹ rafineriê. W latach 1868-1881 za-
inicjowa³ powstanie kilku kolejnych
kopalni w Beskidzie Dukielskim,
w Bóbrce otworzy³ leczniczy zak³ad
k¹pielowy, w Chorkówce ufundowa³
kaplicê, w Zrêcinie wraz ze swoim
wspólnikiem Karolem Klobass¹ sta³ siê
fundatorem koœcio³a. Pod koniec ¿ycia
zosta³ wybrany do Sejmu Galicyjskie-
go. Zmar³ w pe³ni si³ 7 stycznia 1882 r.,
zosta³ pochowany na cmentarzu w Zrê-
cinie.

Wielki i œwiat³y Polak - ca³e ¿ycie
zwi¹zany z Podkarpaciem - po³o¿y³
nieocenione zas³ugi w jego rozwoju,
uznawany by³ za jednego z najwiêk-
szych darczyñców. Ojciec przemys³u
naftowego, rewolucjonista i dzia³acz
niepodleg³oœciowy, szanowany wielce
przez sobie wspó³czesnych, by³ wiel-
kim spo³ecznikiem. Propagowa³ budo-
wê szkó³ i szpitali, dróg i mostów,
osobiœcie finansowa³ wiele inicjatyw.
Walczy³ z bied¹ i alkoholizmem, two-
rzy³ kasy zapomogowe i fundusze eme-
rytalne. Mawiano, ¿e "wszystkie drogi

w Zachodniej Ma³opolsce brukowane
by³y guldenami £ukasiewicza", a pra-
cownicy nazywali go "ojcem Igna-
cym".

W 1845 roku pozna³ Edwarda Dem-
bowskiego. Zaprzysiê¿ony w tym sa-
mym roku jako agent Centralizacji To-
warzystwa Demokratycznego Polskie-
go na Rzeszów, dzia³a³ aktywnie na
rzecz odzyskania niepodleg³oœci. Are-
sztowanie £ukasiewicza 19 lutego
1846 r. uniemo¿liwi³o wybuch powsta-
nia w Rzeszowie - liczne aresztowania
rozbi³y kierownictwo powstania kra-
kowskiego i za³ama³y plan jednoczes-
nego wyst¹pienia na wszystkich zie-
miach polskich. Mimo to nie ustawa³
£ukasiewicz w d¹¿eniach niepod-
leg³oœciowych. Choæ nie bra³ czynnego
udzia³u w powstaniu styczniowym
1863 r., to du¿ymi kwotami wspiera³
powstañcz¹ dzia³alnoœæ, a po jego u-
padku udziela³ schronienia i dawa³ za-
trudnienie uczestnikom powstania.
Pe³na poœwiêcenia praca £ukasiewicza
umo¿liwia³a ludziom Podkarpacia wy-
chodzenie z wiekowego zacofania.

Przyjmuj¹c w 1974 r. imiê Ignacego
£ukasiewicza, najstarsza i jedyna na
Podkarpaciu uczelnia techniczna - Poli-
technika Rzeszowska - z³o¿y³a tym sa-
mym ho³d Wielkiemu Synowi tej
Ziemi, doceniaj¹c Jego wk³ad w rozwój
polskiej i œwiatowej petrochemii, nie
pomijaj¹c faktu, ¿e by³ cz³owiekiem
wra¿liwym na krzywdê ludzk¹, patriot¹
i filantropem. W rok po przyjêciu przez
uczelniê imienia I. £ukasiewicza,
16 paŸdziernika 1975 r. Jego portret
bêd¹cy darem Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego zaj¹³ poczesne
miejsce w Sali Senatu Politechniki
Rzeszowskiej.

Warte przypomnienia przy tej okazji
s¹ s³owa, które na uroczystoœci ods³o-
niêcia popiersia patrona PRz w czerwcu
2001 r. wyg³osi³ prof. Andrzej Sobko-
wiak, wówczas prorektor: "Niech po-
staæ Ignacego £ukasiewicza, patrona
naszej uczelni, wskazuje naszym stu-
dentom i absolwentom oraz nam - pra-
cownikom Politechniki Rzeszowskiej -
sposób postêpowania in¿yniera".

Marta Olejnik

Wymiana w ramach "ERASMUS-a"Wymiana w ramach "ERASMUS-a"
Od dziewiêciu ju¿ lat Politechnika

Rzeszowska uczestniczy w Programie
ERASMUS. Uczelnie bior¹ce udzia³
w tym Programie mog¹ prowadziæ wy-
mianê studentów obejmuj¹c¹:

� wysy³anie studentów na czêœæ
studiów do partnerskich uczelni
krajów uczestnicz¹cych w Pro-
gramie,

� przyjmowanie studentów z tych
uczelni (w uczelni goszcz¹cej
studenci realizuj¹ uzgodniony
program studiów, trwaj¹cy od
3 miesiêcy do 1 roku akademic-
kiego).

Wzorem ubieg³ego roku akademic-
kiego, w Politechnice Rzeszowskiej
rozpoczê³o studia trzynastu studentów
z uczelni partnerskich. W roku akade-
mickim 2007/2008 goœcimy studentów
z czterech krajów: 4 Francuzów, 5 Por-

W klubie PLUS ...
Fot. M. Misiakiewicz
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Udzia³ Zak³adu Oczyszczania i Ochrony Wód
Politechniki Rzeszowskiej

w produkcji biomasy na Podkarpaciu

Udzia³ Zak³adu Oczyszczania i Ochrony Wód
Politechniki Rzeszowskiej

w produkcji biomasy na Podkarpaciu

Wobec przyjêtego w 2007 r. przez
UE za³o¿enia osi¹gniêcia do 2020 r.
przez pañstwa cz³onkowskie poziomu
20% zaopatrzenia w energiê ze Ÿróde³
odnawialnych, zachodzi pilna potrzeba
intensyfikacji w Polsce dzia³añ w tym
zakresie, poniewa¿ obecnie stopieñ po-
zyskania energii ze Ÿróde³ odnawial-
nych szacuje siê w kraju na 2-4%.
Wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na bio-
masê przeznaczon¹ na cele energetycz-

ne, a wynikaj¹ce m.in. z rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dn. 19.12.2005 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu obo-
wi¹zków uzyskania i przedstawiania do
umorzenia œwiadectw pochodzenia,
uiszczania op³aty zastêpczej oraz zaku-
pu energii elektrycznej i ciep³a wytwo-
rzonych w odnawialnych Ÿród³ach
energii (Dz.U. Nr 261, poz. 2187), uru-
chamiaj¹cego dop³aty do produkcji
energii z wykorzystaniem biomasy, sta-

nowi podstawê do innego spojrzenia na
udzia³ rolnictwa w produkcji roœlin
energetycznych. Ustawa o grupach pro-
ducentów rolnych umo¿liwia organizo-
wanie rolników oraz przedstawicieli
innych grup zawodowych do produkcji
szeroko pojêtych roœlin s³u¿¹cych do
energetycznego wykorzystania: po-
przez bezpoœrednie spalenie, zgazowa-
nie, pirolizê biomasy, uzyskiwanie
estrów do produkcji olejów napêdo-

tugalczyków, 3 Hiszpanów i 1 Anglika.
Dla wszystkich studentów zagranicz-
nych zosta³a zorganizowana pomoc
w bezpiecznym dotarciu do Domu Stu-
denckiego "Alchemik", gdzie zostali
zakwaterowani. Przygotowano dla nich
tak¿e sesjê informacyjn¹ (zwiedzanie
miasteczka studenckiego, przekazanie
istotnych informacji zwi¹zanych ze stu-
diowaniem w PRz, wy¿ywieniem, uzy-
skaniem zezwolenia na pobyt itp.)

z pomoc¹ studentów polskich, którzy
uczestniczyli w wymianie w ubieg³ym
roku akademickim oraz koordynatorów
wydzia³owych Programu ERASMUS.

Dla studentów zagranicznych zor-
ganizowano spotkanie integracyjne
w dniu 3 paŸdziernika 2007 r. w Klubie
Studenckim PLUS. Na spotkanie
oprócz prodziekanów ds. nauczania
z poszczególnych wydzia³ów, koordy-
natorów wydzia³owych, studentów za-

granicznych zaproszono równie¿ pol-
skich studentów - opiekunów. W imie-
niu prorektora ds. wspó³pracy miêdzy-
narodowej i regionalnej prof. PRz
Aleksandra Koz³owskiego studenci za-
graniczni zostali przywitani przez pani¹
Monikê Stanisz z Dzia³u Wspó³pracy
z Zagranic¹, po czym nasze nie-
zast¹pione "Po³oniny" zaprezentowa³y
folklor i tañce regionów rzeszowskiego
oraz przeworskiego. Spotkanie zakoñ-
czy³o siê degustacj¹ smakowitych pol-
skich potraw. W dniu 7 paŸdziernika
studenci wziêli udzia³ w wycieczce do
£añcuta, gdzie mogli podziwiaæ nie tyl-
ko wspania³y zamek, ale i przepiêkny
park w jesiennej aurze. Pogoda dopi-
sa³a, humory równie¿ i wycieczka sta³a
siê dla studentów zagranicznych nie
tylko wspomnieniem, ale te¿ zachêt¹ do
zwiedzania naszego kraju. Podtrzy-
muj¹c tê tradycjê, planuj¹ wzi¹æ udzia³
w dwudniowym wyjeŸdzie do Zakopa-
nego na pocz¹tku grudnia, który, mamy
nadziejê, oka¿e siê udany i dostarczy
uczestnikom wielu niezapomnianych
wra¿eñ. Studenci rozpoczêli ju¿ naukê,
¿yczymy im wielu sukcesów, pomyœl-
nego zaliczenia wszystkich przedmio-
tów oraz mi³ych wspomnieñ zwi¹-
zanych z pobytem w Polsce.

Joanna Ruszel... i na wspólnej fotografii.
Fot. M. Misiakiewicz
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wych lub poprzez wykorzystanie fe-
rmentacji alkoholowej do produkcji
spirytusu technicznego. Znane s¹ i opi-
sane w literaturze wymienione techno-
logie, ale w dalszym ci¹gu poszukuje
siê metod podniesienia gospodarczej
efektywnoœci produkowanej biomasy.

Powa¿nym problemem we wspó³-
czesnym œwiecie jest koniecznoœæ za-
gospodarowania wzrastaj¹cej iloœci
niebezpiecznej substancji, jak¹ s¹ ko-
munalne osady œciekowe. W woje-
wództwie podkarpackim wg danych
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska, rocznie wytwarzanych jest
w 126 oczyszczalniach ponad 30 000
ton osadów w przeliczeniu na such¹
masê (2005 r.). Bior¹c pod uwagê
ponad 200 000 ha od³ogowanych i nie-
wykorzystywanych ziem województwa
(dane Wojewódzkiego Oœrodka Do-
radztwa Rolniczego), mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e istniej¹ znaczne niewykorzysta-
ne rezerwy do produkcji roœlin energe-
tycznych z mo¿liwoœci¹ stosowania
osadów œciekowych. Nale¿y w tym
miejscu zaznaczyæ, i¿ zgodnie z wymo-
gami ochrony œrodowiska oraz dobr¹
praktyk¹ rolnicz¹, nie na wszystkich
glebach mog¹ byæ stosowane komunal-
ne osady œciekowe. Stosowanie osadów
œciekowych podlega œcis³ym uwarun-
kowaniom ustawowym. Niemniej jed-
nak istniej¹ mo¿liwoœci stosowania
osadów w rolnictwie i innych miejs-
cach, które mog¹ podlegaæ przyrodni-
czemu wykorzystaniu osadów. Naj-
czêœciej wykorzystywanym miejscem
do sk³adowania osadów s¹ sk³adowiska
odpadów. Ta prosta metoda zagospoda-
rowania równie¿ jest na wyczerpaniu,
poniewa¿ iloœæ deponowanych osadów
podlega sukcesywnemu ograniczeniu.
Zgodnie z ustawowymi zapisami,
sk³adowanie osadów na sk³adowiskach
odpadów bêdzie sukcesywnie ograni-
czane: do 31.12.2010 r. do nie wiêcej
ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy od-
padów komunalnych ulegaj¹cych bio-
degradacji, do 31.12.2013 r. do nie
wiêcej ni¿ 50%, do 31.12.2020 r. - do
nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Problem wzrastaj¹cej iloœci komunal-
nych osadów œciekowych do zagospo-
darowania bêdzie siê w najbli¿szym

czasie zaostrza³, poniewa¿ wg dyrekty-
wy 99/31/EC, nie bêdzie mo¿na po
2008 r. w krajach UE deponowaæ osa-
dów œciekowych na sk³adowiskach od-
padów komunalnych.

Obecnie pewne mo¿liwoœci zago-
spodarowania osadów istniej¹ w zwi¹z-
ku ze wzrastaj¹cym zu¿yciem biomasy
do celów energetycznych. Komisja Eu-
ropejska UE w odniesieniu do polityki
energetycznej stwierdza, ¿e do 2020 r.
2/3 zapotrzebowania na energiê w kra-
jach UE bêdzie pokrywa³ import, po-
niewa¿ europejskie zapasy pokrywaj¹
0,6% zapotrzebowania na ropê naf-
tow¹, 7,3% wêgla i 2% gazu, a zatem
ok. 70% pokrycia zapotrzebowania
trzeba bêdzie zdobyæ poza unijnymi
Ÿród³ami.

Polityka UE w sprawie odnawial-
nych Ÿróde³ energii (OZE) wymaga:
� ustanowienia celów energetycznych

dla poszczególnych obszarów,
� umo¿liwienia prywatnym producen-

tom energii z OZE jej zagwaranto-
wanej sprzeda¿y do sieci,

� zaprzestania bezpoœredniego i po-
œredniego subsydiowania do energii
produkowanej z tradycyjnych noœni-
ków energii,

� promowania biomasy w nastê-
puj¹cych sektorach: transporcie, pro-

dukcji energii elektrycznej i ogrzew-
nictwie.
Powszechnie wiadomo, ¿e pozyski-

wanie energii z OZE to:
� nowe miejsca pracy,
� niezale¿noœæ energetyczna oraz

uwolnienie siê od cen na œwiatowym
rynku tradycyjnych paliw,

� obni¿enie emisji gazów cieplarnia-
nych,

� odrodzenie kot³owni osiedlowych
(zasilaj¹cych budynki indywidual-
ne) i obni¿enie cen produkcji ciep³a.
Obecnie UE zaspokaja swoje po-

trzeby energetyczne z biomasy na po-
ziomie ok. 4%. Szacuje siê, ¿e ponad
dwukrotne zwiêkszenie produkcji i wy-
korzystania biomasy zgodnie z wymo-
gami dobrej praktyki rolniczej nie
spowoduje zachwiania zrównowa¿onej
produkcji ¿ywnoœci i pasz.

Problematyka odnawialnych Ÿróde³
energii w Polsce znajduje swoje umo-
cowanie prawne w polityce energetycz-
nej pañstwa od 2000 r. Strategia roz-
woju energetyki odnawialnej, opraco-
wana w Ministerstwie Œrodowiska
i przyjêta przez Sejm RP we wrzeœniu
2000 r., sta³a siê pierwszym dokumen-
tem uruchamiaj¹cym dzia³ania w pro-
blematyce OZE. Cytowane rozporz¹-
dzenie Ministra Gospodarki stwarza

Transport odwodnionych osadów na u¿ytki rolnicze.
Fot. w³asna
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korzystne warunki prawne i ekonomi-
czne do spalania biomasy. Iloœæ spala-
nej biomasy progresywnie powinna
wzrastaæ w proporcjach: w 2008 r. - 5%,
w 2009 r. - 10%, w 2010 r. - 20%,
w 2011 r. - 30%, w 2012 r. - 40%,
w 2013 r. - 50%, w 2014 r. - 60%. Zapo-
trzebowanie na biomasê, zg³aszane tyl-
ko przez Elektrowniê Stalowa Wola
i Elektrowniê Po³aniec, wymaga zago-

spodarowania ponad 30 000 ha pod pro-
dukcjê wierzby energetycznej (dane
WODR). Zachêt¹ realizowan¹ zgodnie
z polityk¹ rozwoju energetyki odna-
wialnej mo¿e byæ system dop³at reali-
zowanych obecnie w zakresie produkcji
biomasy.

Wyprodukowanie odpowiedniej ilo-
œci biomasy wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
nawo¿enia plantacji. Aktualne prawo
dopuszcza stosowanie osadów œcieko-
wych do nawo¿enia plantacji upraw
energetycznych, na zasadzie odzysku
substancji biogennych zawartych w o-
sadach jako sk³adników pokarmowych
roœlin. Osady œciekowe zgodnie z u-
staw¹ o odpadach zaliczane s¹ do odpa-
dów, a zatem, chc¹c wykorzystaæ
zawarte w nich sk³adniki pokarmowe
dla roœlin, nale¿y postêpowaæ, zacho-
wuj¹c zasadê odzysku z osadów zwi¹z-

ków i pierwiastków biogennych, g³ów-
nie z grupy NPK oraz masy organicznej
zawartej w osadach.

W ostatnich latach w Politechnice
Rzeszowskiej trwaj¹ prace w zakresie
poszukiwania efektywnych metod za-
gospodarowania komunalnych osadów
œciekowych oraz odpadów rzeŸnianych
w produkcji roœlin energetycznych.
Spoœród wielu przedstawicieli roœlin

nazywanych potocznie energetycznymi
wybrano wierzbê, której historia roz-
woju jako roœliny energetycznej rozpo-
czê³a siê na Podkarpaciu w pierwszej
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych i trwa
do dzisiaj, w wyniku dzia³alnoœci m.in.
Spó³dzielczej Grupy Producentów Ro-
œlin Energetycznych "AGROENER-
GIA" z siedzib¹ w Boguchwale oraz
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podstawowe cele, jakie przyj¹³ do
osi¹gniêcia zespó³ pracowników Poli-
techniki we wspó³pracy z "AGRO-
ENERGI¥" to:
� poszukiwanie mo¿liwoœci zagospo-

darowania komunalnych osadów
œciekowych w województwie pod-
karpackim na nieu¿ytkach i od³ogo-
wanych area³ach gleb, zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem ochrony
œrodowiska, zaleceniami dobrej

praktyki rolniczej oraz wy³¹czeniem
niebezpiecznej materii z obiegu tro-
ficznego cz³owieka,

� opracowanie wytycznych do pro-
dukcji nowych œrodków technicz-
nych, które mog¹ byæ u¿yte w za-
gospodarowaniu osadów, uprawie
roœlin energetycznych oraz ich wy-
korzystaniu,

� wykonywanie specjalistycznych ba-
dañ mikrobiologicznych,

� zastosowanie nowego sprzêtu po-
miarowego do okreœlenia stopnia od-
dzia³ywania osadów wykorzysta-
nych do produkcji roœlin energetycz-
nych na œrodowisko gleb i wód,

� badanie efektywnoœci u¿ycia mikro-
organizmów do produkcji roœlin
energetycznych,

� wdro¿enie do praktyki rolniczej, po-
przez grupy producentów rolnych,
optymalnych klonów wierzby ener-
getycznej dla Podkarpacia.
Uwzglêdniaj¹c ambitne plany Gru-

py Producentów "AGROENERGIA"
zwi¹zane z chêci¹ za³o¿enia w prze-
ci¹gu trzech lat ok. 1200 ha plantacji ro-
œlin energetycznych, pomoc Politech-
niki w zakresie mechanizacji prac, ba-
dania oddzia³ywania stosowanego na-
wo¿enia na stan œrodowiska oraz
zagospodarowania wyprodukowanej
biomasy jest uzasadniona. Zamierzenia
oraz dotychczas zrealizowane projekty
"AGROENERGII" dobrze wpisuj¹ siê
w obecn¹ politykê pañstwa prowa-
dzon¹ w zakresie rozwoju bazy paliwo-
wej pochodz¹cej z produkowanych
roœlin bioenergetycznych.

W ubieg³ych latach za³o¿ono we
wspó³pracy z Uniwersytetem Rze-
szowskim (prof. dr hab. Janina Kaniu-
czak, dr in¿. Józef B³a¿ej) plantacje
wierzby energetycznej, wykorzystuj¹c
do nawo¿enia osady z oczyszczalni
typu "Lemna" w gminie Trzebownisko.
Na zamieszczonych fotografiach poka-
zano postaæ stosowanych osadów oraz
plantacje wierzby w drugim roku wzro-
stu roœlin. Nale¿y wspomnieæ, ¿e wie-
loletnie prace przy zak³adaniu i pielêg-
nacji plantacji doœwiadczalnej w gmi-
nie Trzebownisko prowadzone s¹ rów-
nie¿ we wspó³pracy z Katedr¹ Fizyki
PRz (dr Tadeusz Jasiñski).

Witold Niemiec

Plantacja wierzby energetycznej w drugim roku wzrostu roœlin. Z prawej dr T. Ja-
siñski.

Fot. w³asna
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UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych
UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych

� dr hab. in¿. Aleksander KOZ£OWSKI, prof. PRz, dr in¿.
Zdzis³aw PISAREK (WBiIŒ – bud. P)
VIII Scientific Conference of the Civil Engineering
Faculty of the Technical University in Kosice
28-30.05.2007 r., Koszyce (S³owacja)
www.svf.tuke.sk
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Zdzis³aw Pisarek
pok. 421, tel. wew. 1615

e-mail: pisarzdz@prz.rzeszow.pl
Katedra Konstrukcji Budowlanych

� dr hab. in¿. Galina SETLAK, prof. PRz (WBMiL -
bud. L)
XIII-th International Conference KNOWLEDGE-
-DIALOGUE-SOLUTIONS
17-25.06.2007 r., Warna (Bu³garia)
www.foibg.com/conf
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:

Konferencje-Sympozja-Seminaria

W dniu 7 listopada 2007 r.
Zarz¹d Oddzia³u Rzeszowskiego
Polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego zorganizowa³ odczyt
profesora Zdzis³awa Rychlika
z UMCS w Lublinie. Profesor
Z. Rychlik jest wybitnym specja-
list¹ w zakresie rachunku pra-
wdopodobieñstwa i statystyki,
autorem ponad 70 prac nauko-
wych dotycz¹cych tych zagad-
nieñ. Pracuje m.in. nad twier-
dzeniami granicznymi dla ci¹gów
elementów losowych z losowymi
indeksami oraz twierdzeñ gra-
nicznych ze zbie¿noœci¹ punk-
tow¹. Jego wyniki odgrywaj¹
istotn¹ rolê w matematyce finan-
sowej, teorii obs³ugi masowej,
teorii odnowy, analizie sekwen-
cyjnej, teorii procesów Markowa,
teorii b³¹dzeñ losowych i w in-
nych dziedzinach matematyki
stosowanej. Nagrodê Polskiego
Towarzystwa Matematycznego
im. Hugona Steinhausa za rok

2006 otrzyma³ za cykl prac do-
tycz¹cych wspomnianej tematy-
ki, napisanych we wspó³pracy ze
swoimi uczniami i wspó³autora-
mi zagranicznymi, opublikowa-
nych w latach 1996-2005.

W podziw mo¿e wprawiæ
b³yskawiczna kariera naukowa
profesora Rychlika, który w 3 la-
ta po ukoñczeniu studiów uzy-
ska³ stopieñ doktora, po nas-
têpnych 7 - doktora habilitowa-
nego, a 8 lat póŸniej tytu³ nauko-
wy profesora. Jest naukowcem,
który ma ugruntowan¹ pozycjê
miêdzynarodow¹, odby³ sta¿e
naukowe w USA, Kanadzie,
Niemczech. Nadal kontynuuje
miêdzynarodow¹ wspó³pracê
naukow¹.

Na sesji Oddzia³u Rzeszow-
skiego PTM profesor Rychlik
wyg³osi³ wyk³ad pt. Twierdzenia
graniczne ze zbie¿noœci¹ punk-
tow¹ dla procesów semi-samo-
podobnych.

Stanis³awa Kanas

Wyk³ad u matematyków

Prof. Z. Rychlik.
Fot. w³asna
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dr hab. in¿. Galina Setlak, prof. PRz
pok. 30, tel. wew. 1433, e-mail: gsetlak@prz.edu.pl
Zak³ad Informatyki

� dr hab. in¿. Aleksander KOZ£OWSKI, prof. PRz, dr in¿.
Lucjan ŒLÊCZKA (WBiIŒ - bud. P)
Third International Conference od Steel and Compo-
site Structures
30.07-1.08.2007 r., Manchester (Wielka Brytania)
www.meeting.co.uk/confercare/icscs07/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz
pok. 419, tel. wew. 1281, e-mail: kozlowsk@prz.edu.pl
dr in¿. Lucjan Œlêczka
pok. 420, tel. wew. 1631, e-mail: sleczka@prz.edu.pl
Katedra Konstrukcji Budowlanych

� prof. dr hab. in¿. Henryk GALINA, mgr in¿. Ma³gorzata
WALCZAK (WCh - bud. H )
5th International Dendrimer Symposium
28.08-1.09.2007 r., Tuluza (Francja)
http://ids5lcc-toulouse.fr
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
mgr in¿. Ma³gorzata Walczak
pok. 244, tel. wew. 1416
e-mail: mwalczak@prz.edu.pl
Katedra Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego

� prof. dr hab. in¿. Henryk GALINA, dr hab. in¿. Wiktor
BUKOWSKI, prof. PRz, dr in¿. Beata MOSSETY-
-LESZCZAK, dr in¿. Jaromir LECHOWICZ, mgr in¿.
Ma³gorzata WALCZAK (WCh - bud. H)
Nanostructural Polymers and Polymer Nanocomposi-
tes, 70th PMM-46th microsymposium, 2007 Praque
Meetings on Macromolecules
8-12.07.2007 r., Praga (Czechy)
http://www.imc.cas.cz/sympo/46micros/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. in¿. Henryk Galina
pok. 245, tel. wew.1750, e-mail: hgal@prz.edu.pl
Katedra Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego

� prof. dr hab. Stanis³aw APANASEWICZ, dr Stanis³aw
PAW£OWSKI (WEiI - bud. F)
International Symposium on Electromagnetic Fields
13-15.09.2007 r., Praga (Czechy)
http://www.isef2007-prague.cz/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. Stanis³aw Apanasewicz
pok. 604, tel. wew. 1305
e-mail: sapanas@prz.rzeszow.pl
Katedra Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszy-
nowych

� dr in¿. Grzegorz MAS£OWSKI (WEiI - bud. B)
EMC Zurich 2007 in Munich
25-27.09.2007 r., Monachium (Niemcy)
http://www.emc-zurich.ch/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Grzegorz Mas³owski

pok. 210, tel. wew. 1253, e-mail: maslowski@prz.edu.pl
Zak³ad Podstaw Elektrotechniki i Informatyki

� dr hab. in¿. £ukasz N. WÊSIERSKI, prof. PRz (WBMiL -
bud. L)
6. medzinárodna vedecka konferencie
OPTIMALIZÁCIA MECHANICKÝCH SÚSTAV
A ZARIADENÍ
26-28.09.2007 r., Tatranská Lomnica, Kremenec (S³owa-
cja)
http://www.tuke.sk/sjf-kkdal/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr hab. in¿. £ukasz N. Wêsierski, prof. PRz
pok. 1352, tel. wew. 1608
e-mail: lukwes@prz.rzeszow.pl
Zak³ad Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki

� dr in¿. Bogus³aw DO£ÊGA (WBMiL - bud. L)
2nd European Conference for Aero-Space Sciences
1-6.07.2007 r., Bruksela (Belgia)
http://www.vki.ac.be/eucass2007/index.html
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Bogus³aw Do³êga
pok. 309, tel. wew. 1274, e-mail: dolbog@prz.rzeszow.pl
Katedra Awioniki i Sterowania

� dr hab. in¿. Andrzej TOMCZYK, prof. PRz (WBMiL -
bud. L)
AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference
and Exhibit
19-25.08.2007 r., Hilton Head, SC (USA)
http://www.aiaa.org
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz
p. 405, tel. wew. 1484, e-mail: a.tomczyk@prz.edu.pl
Katedra Awioniki i Sterowania

� prof. dr hab. in¿. Henryk GALINA, dr in¿. Beata MOSSE-
TY-LESZCZAK (WCh - bud. H)
Baekeland 2007 Symposium, Thermosets 100 years
after Bakelite
23-26.09.2007 r., The Ghent University (Belgia)
http://www.baekeland2007.ugent.be/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Beata Mossety-Leszczak
pok. 115, tel. wew. 1749, e-mail: mossety@prz.edu.pl
Katedra Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego

� dr in¿. Andrzej TRYTEK, dr in¿. Marek MRÓZ (WBMiL
- bud. E)
III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowo-
czesne materia³y i technologie w budowie i eksploata-
cji maszyn"
6-8.09.2007 r., Kamieniec Podolski (Ukraina)
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Andrzej Trytek
pok. 64, tel. wew. 1407, e-mail: trytek@prz.rzeszow.pl
dr in¿. Marek Mróz
pok. 65, tel. wew. 1684, e-mail: mfmroz@prz.rzeszow.pl
Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
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� prof. dr hab. in¿. Andrzej KOLEK (WEiI - bud. A)
Szumy i fluktuacje
9-14.09.2007 r., Tokio (Japonia)
http://icnf.meisei-u.ac.jp/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. in¿. Andrzej Kolek
pok. 306, tel. wew. 1114
e-mail: akoleknd@prz.rzeszow.pl
Katedra Podstaw Elektroniki

� dr hab. in¿. Aleksander KOZ£OWSKI, prof. PRz, dr in¿.
Lucjan ŒLÊCZKA, dr in¿. Dariusz SOBALA, mgr in¿.
Andrzej WOJNAR (WBiIŒ - bud. P)
The Third International Conference on Structural
Engineering, Mechanics and Computation
10-12.09.2007 r., Cape Town, South Africa
www.semc2007.uct.ac.za/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Lucjan Œlêczka
pok. 420, tel. wew. 1631, e-mail: sleczka@prz.edu.pl

dr in¿. Dariusz Sobala
pok. 132c, tel. wew. 1020, e-mail: d.sobala@prz.edu.pl
Katedra Mostów
mgr in¿. Andrzej Wojnar
pok. 109, tel. wew. 1214, e-mail: awojnar@prz.edu.pl
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Wydzia³owe Laboratorium Badañ Konstrukcji

� mgr in¿. Bogus³aw KONEFA£ (doktorant WBMiL)
Maszynoznawstwo i technosfera XXI wieku
17-22 .09.2007 r., Sewastopol (Ukraina)
http://donntu.edu.ua/russian/konf/mashinebuild/in-
dex.htm
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. in¿. Wiktor Szabajkowicz,
pok. L-143, tel. wew. 1574
dr in¿. Andrzej Pacana
pok. L-144D, tel. wew. 1258, e-mail: app@prz.edu.pl
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

Vis attractiva Wroc³awia,
miasta tolerancji, wielokulturo-
woœci, otwartoœci na nowe idee
i wyzwania jest ogromna. Jego
¿ycie kulturalne i naukowe przy-
ci¹gnê³o 10 wrzeœnia br. na co-
roczn¹ konferencjê TPN 165
osób ze œrodowisk akademickich
zajmuj¹cych siê profesjonalnie
dydaktyk¹ jêzyków obcych. Kil-
kadziesi¹t referatów wyg³oszo-
nych pod naukowym i organi-
zacyjnym przewodnictwem
prof. Anny Michoñskiej-Stadnik
z Uniwersytetu Wroc³awskiego,
prof. prof. Weroniki Wilczyñ-
skiej, El¿biety Zawadzkiej, Janu-
sza Arabskiego, Zdzis³awa W¹-
sika - pod honorowym patrona-
tem prezydenta Wroc³awia Ra-

fa³a Dudkiewicza - obejmowa³o tema-
tykê:
� Wspó³czesne tendencje w bada-

niach nad motywacj¹ w dydaktyce
jêzyków obcych,

� Motywowanie uczniów i studentów
w ró¿nych grupach wiekowych,

� Motywowanie nauczycieli jêzyków
obcych,

� Techniki motywacyjne w rozwija-
niu technik receptywnych i produk-
tywnych,

� Adaptacja materia³ów dydaktycz-
nych pod k¹tem zwiêkszania ich
wartoœci motywacyjnej,

� Rozwijanie autonomii ucznia,
� Samoocena jako element moty-

wuj¹cy w dydaktyce jêzyków ob-
cych,

Spotkajmy siê we Wroc³awiu

Konferencja
Motywacja jest jednym z najwa¿niejszych
czynników decyduj¹cych o efektywnoœci
w nauczaniu jêzyków obcych

Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

„Nowe spojrzenie na motywacjê w dydaktyce jêzyków

obcych”, Wroc³aw, 10-12 wrzeœnia 2007 r.

Przed Wydzia³em Filologicznym Uniwersyte-
tu Wroc³awskiego.

Fot. w³asna
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� Technologia informacyjna w na-
uczaniu jêzyków obcych,

� Motywowanie uczniów z dysfunk-
cjami s³uchu i wzroku,

� Teoretyczne aspekty zwi¹zane z ba-
daniem motywacji,

� Media i motywacja,
� Motywacja i procesy poznawcze.

Kszta³cenie jêzykowe jest procesem
d³ugofalowym, trwaj¹cym przez ca³e
¿ycie, którego jakoœæ okreœla Europej-
ski System Opisu Kszta³cenia Jêzy-
kowego Rady Europy. Dalsze jego
wzmacnianie w celu osi¹gniêcia mobil-
noœci, poprawy efektywnoœci komuni-
kacji miêdzy narodami, u³atwienia
dostêpu do informacji, zintensyfikowa-
nia kontaktów miêdzyludzkich oraz po-
lepszenia stosunków w pracy wymaga
sta³ej promocji i ustawicznego wspiera-
nia ze strony wszystkich szczebli syste-
mów edukacyjnych.

Proces przyswajania jêzyków jest
uzale¿niony od wielu czynników zwi¹-
zanych z uwarunkowaniami zewnêtrz-
nymi, takimi jak organizacja procesu
dydaktycznego, osoba nauczyciela,
oraz uwarunkowaniami wewnêtrzny-
mi, œciœle zwi¹zanymi z osob¹ ucz¹-
cego siê. Propagowanie metod naucza-
nia jêzyków kszta³c¹cych niezale¿noœæ
w myœleniu, ocenie i dzia³aniu w po-
³¹czeniu z umiejêtnoœciami sprawnego
i odpowiedzialnego funkcjonowania
w ¿yciu spo³ecznym nie mo¿e mieæ
miejsca, jeœli osoba ucz¹ca nie jest do
tego zmotywowana. Stopieñ zmotywo-
wania nauczycieli, ich entuzjazm i za-
anga¿owanie to kwestie tak samo
istotne w uczeniu jêzyków obcych jak
motywowanie uczniów. Zagadnieniu
temu poœwiêca siê znacznie mniej miej-
sca, choæ specyfika zawodu nauczycie-
la i wynikaj¹ce z niej obci¹¿enia (wa-
runki pracy, organizacja nauczania, po-
stawy uczniów, relacje z prze³o¿onymi)
mog¹ skutkowaæ mniejsz¹ efektywno-
œci¹, wypaleniem zawodowym, nieza-
dowoleniem samych uczniów, a w kon-
sekwencji nieodpowiednim wizerun-
kiem zawodu nauczyciela w spo³eczeñ-
stwie.

W ramach procesu motywuj¹cego
nauczycieli akademickich do odpo-
wiedniego przygotowania studentów
do wzmo¿onej, miêdzynarodowej mo-

bilnoœci i wspó³pracy, rozwijania kom-
petencji ró¿nojêzycznej ogromn¹ rolê
odgrywa europejska wspó³praca edu-
kacyjna w zakresie programu Socrates,
w szczególnoœci jego komponentów
promuj¹cych naukê jêzyków obcych:
Erasmus, Lingua, Grundtvig, Come-
nius, i wszelkie formy dokszta³cania,
w tym naukowe wyjazdy stypendialne.

Istotn¹ rolê wp³ywaj¹c¹ na jakoœæ
kszta³cenia maj¹ te¿ warunki pracy ka-
dry realizuj¹cej ten profil nauczania.
Przez warunki pracy rozumiem dwa
podstawowe elementy: strukturê orga-
nizacyjn¹ i bazê techniczn¹.

Struktura organizacyjna winna byæ
dobrana do specyfiki uczelni z rozró¿-
nieniem tak potrzeb kadrowych jed-
nostki uczelnianej, jak i specyfiki wy-
dzia³owej. Podzia³ pracy wewn¹trz
struktury jednostki powinien równie¿
uwzglêdniaæ:
� adaptacjê programów, w tym:

�dobór treœci programowych wraz
z analiz¹ ich zasadnoœci w zale¿-
noœci od poziomu kszta³cenia
i profilu wydzia³u,

�dobór podrêczników, literatury
metodycznej i uzupe³niaj¹cej,

�konsultacje ww. doboru z przed-
stawicielami naukowymi wy-
dzia³ów,

� zagadnienia metodyczne, w tym:
�opracowania dotycz¹ce realizacji

wyk³adów i æwiczeñ,
�scenariusze zastosowañ pomocy

dydaktycznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem œrodków multi-
medialnych,

�organizacjê zajêæ pokazowych,
� zagadnienia techniczno-organiza-

cyjne, w tym:
�gromadzenie informacji doty-

cz¹cych naboru i opinii studen-
tów,

�analizê popytu wg poziomu
kszta³cenia, rodzaju jêzyka, profi-
lu wydzia³owego w odniesieniu
bie¿¹cym i perspektywicznym,

�zabezpieczenie lokalowo-tech-
niczne i materia³owe,

� standardy egzaminacyjne.
Koniecznym warunkiem efektyw-

nego dzia³ania jednostki organizacyj-
nej jest równoleg³e stosowanie przej-
rzystego, powszechnie znanego syste-

mu wyró¿niania pracowników, których
zaanga¿owanie i efekty pracy s¹ wiêk-
sze od standardowych obowi¹zków.
Wewnêtrzne ró¿nicowanie pracowni-
ków poprzez ró¿ne formy nagradzania
i wyró¿niania powinno mieæ na celu
wzbudzenie pozytywnej rywalizacji
zmierzaj¹cej do optymalizacji procesu
nauczania.

Kolejnym bardzo istotnym czynni-
kiem wp³ywaj¹cym na jakoœæ kszta³ce-
nia jest baza techniczna. Wyodrêbnione
pracownie i laboratoria jêzykowe za-
opatrzone w nowoczesne œrodki multi-
medialne, skorelowane ze specyfik¹
wydzia³ow¹ w zakresie poszczegól-
nych jêzyków powinny stawaæ siê obo-
wi¹zuj¹cym standardem. Dostêpnoœæ
takich pracowni dla studentów powinna
wykraczaæ poza obowi¹zuj¹cy wymiar
zajêæ dydaktycznych i umo¿liwiaæ in-
dywidualne doskonalenie w omawia-
nym przedmiocie.

Wymienione aspekty tworz¹ jedno-
rodn¹ ca³oœæ, maj¹c¹ decyduj¹cy
wp³yw na jakoœæ kszta³cenia, a tym sa-
mym na w³aœciwe motywowanie stu-
dentów do osi¹gania celów w nauce
jêzyków obcych.

W zakresie motywowania uczestni-
ków konferencji do kreatywnego u-
czestnictwa, zorganizowno w Muzeum
Architektury uroczysty bankiet, wyj-
œcie na koncert - kantaty Jana Sebastia-
na Bacha 42. Miêdzynarodowego
Festiwalu Wratislavia Cantans pod ba-
tut¹ sir Johna Eliota Gardinera, The
Monteverdi Choir oraz The English Ba-
roqueSoloists, zwiedzanie Panoramy
Rac³awickiej, gotyckiej i renesansowej
architektury Rynku z Sukiennicami
i gmachem Ratusza, Uniwersytetu
Wroc³awskiego z per³¹ dolnoœl¹skiego
baroku - Aul¹ Leopoldina, oraz Ostro-
wa Tumskiego, najstarszej czêœci
Wroc³awia z gotyck¹ katedr¹ œw. Jana
Chrzciciela oraz koœcio³em Œwiêtego
Krzy¿a.

Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e atmosfe-
ra miasta oraz tematyka konferencji za-
inspiruj¹ nowe spojrzenie na wiele
poruszanych tu zagadnieñ, których za-
rys stara³am siê przedstawiæ.

Ma³gorzata Pomorska
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Konferencja

W dniach 26-29 wrzeœnia br. odby³a
siê XVIII ju¿ Miêdzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa SAKON'07 nt. "Meto-
dy obliczeniowe i badawcze w rozwoju
pojazdów samochodowych i maszyn
roboczych samojezdnych. Zarz¹dzanie
i marketing w motoryzacji". Konferen-
cja jest organizowana cyklicznie od
1990 r. przez Zak³ad Pojazdów Samo-
chodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Rzeszowskiej we wspó³-
pracy z Narodowym Uniwersytetem
Transportu w Kijowie oraz Akademi¹
Transportu Ukrainy - Zachodnim Cen-
trum we Lwowie.

Tradycyjnie, obrady konferencji
odby³y siê w urzekaj¹cej piêknem sce-
nerii zamku w Przec³awiu k. Mielca.
Uczestnikami byli zarówno naukowcy,
jak i praktycy z kraju i z Ukrainy o mo-
toryzacyjnym profilu zainteresowañ.
Naukowa czêœæ konferencji realizowa-
na by³a podczas dwudniowych obrad
plenarnych, w czasie których wy-
g³oszono ponad 30 referatów. Prezen-
towana problematyka dotyczy³a zagad-
nieñ teoretycznych i eksperymen-
talnych, realizowanych w jednostkach

naukowych i zak³adach przemys³o-
wych obejmuj¹cych zakresem dzia³al-
noœci zagadnienia motoryzacyjne.

Wiele miejsca w czasie dyskusji po-
œwiêcono zagadnieniom zwi¹zanym
z transportem drogowym i jego od-

dzia³ywaniu na œrodowisko naturalne.
Przebieg konferencji potwierdzi³ po-
trzebê jej organizowania, z uwagi na
wymianê myœli naukowej i zapoznanie
siê z praktycznymi rozwi¹zaniami sto-
sowanymi w obu krajach. Poniewa¿
w ramach Euroregionu Karpackiego
istniej¹ jeszcze niewykorzystane mo¿-
liwoœci rozszerzenia wspó³pracy i wy-
miany naukowej, dlatego organizo-
wana konferencja stanowi szczególn¹
formê realizacji tych dzia³añ.

Przedstawiciele strony ukraiñskiej
zwracali uwagê w swoich wypowie-
dziach na koniecznoœæ nawi¹zania œci-
œlejszych kontaktów naukowych
i gospodarczych zwi¹zanych z bran¿¹
motoryzacyjn¹ (dotyczy to g³ównie sil-
ników wysokoprê¿nych i autobusów
oraz szeroko pojêtego transportu dro-
gowego) oraz potrzebê zasilania gazo-
wego i wykorzystania paliw alterna-
tywnych. Podobnie jak w ubieg³ych la-
tach podkreœlono, ¿e organizowanie
konferencji w przyjêtej formie znako-
micie u³atwia wspó³pracê pomiêdzy
jednostkami naukowymi Polski i Ukra-

Prof. PRz Kazimierz Lejda i dziekan WBMiL prof. Feliks Stachowicz podczas uro-
czystego powitania uczestników konferencji.

Fot. w³asna

Merytoryczna czêœæ konferencji - obrady w sali konferencyjnej.
Fot. w³asna
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KONKURS

iny. Istotnym wynikiem prowadzonych
w czasie obrad dyskusji by³o sprecyzo-
wanie merytorycznego zakresu zagad-
nieñ transportu i ekologii motory-
zacyjnej, które zostan¹ zaprezentowa-
ne na konferencji SAKON'08.

Wymiernym, rzeczowym dorob-
kiem konferencji s¹ wydane materia³y

konferencyjne zawieraj¹ce 46 arty-
ku³ów. Publikacje swym zakresem
obejmuj¹ wiele ciekawych prac o cha-
rakterze obliczeniowym oraz wyniki
realizowanych badañ o charakterze
podstawowym i rozwojowym.

Organizatorzy konferencji pragn¹
podziêkowaæ za jej dofinansowanie,

w tym szczególnie Zak³adowi "Mielec-
-Diesel" GAZ Spó³ka z o.o. Udzielona
pomoc finansowa pozwoli³a w znacz-
nym zakresie pokryæ koszty organiza-
cyjne oraz wydanie materia³ów kon-
ferencyjnych.

Hubert Kuszewski

Rada Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej roz-
strzygnê³a konkurs na logo tego wydzia³u. Konkurs by³ skie-
rowany g³ównie do studentów i pracowników Politechniki
Rzeszowskiej, a tak¿e do wszystkich zainteresowanych osób
na równych prawach, bez ¿adnych ograniczeñ. Logo mia³o
zawieraæ nazwê Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej
lub jej skrót.

W g³osowaniu jawnym jednog³oœnie zwyciê¿y³ projekt
pani Idy Bonieckiej-Michalskiej, studentki I roku ZUMZ
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszow-
skiej. Zwyciê¿czyni konkursu otrzyma³a dyplom okoliczno-
œciowy.

Logo ma s³u¿yæ wizualnej identyfikacji wydzia³u na bil-
bordach, budynkach, tablicach, plakatach, papierze firmo-

wym, gad¿etach, w internecie oraz ró¿norodnych infor-
macjach tekstowych (gazety, ulotki, papier firmowy, prezen-
tacje).

Grup¹ g³ównych adresatów, do których logo wydzia³u
jest kierowane, s¹ studenci, uczniowie szkó³ œrednich, kan-
dydaci na studia, pracownicy wydzia³u i uczelni, media, fir-
my oraz instytucje bezpoœrednio czy poœrednio zwi¹zane
z Politechnik¹ Rzeszowsk¹ i Wydzia³em Matematyki i Fizy-
ki Stosowanej.

Beata Rzepka

Tradycyjnie ju¿, z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej Sekcja ds. Socjalnych
i Bytowych zorganizowa³a, przy muzy-
ce, kawie i ciastku, spotkanie kierow-
nictwa Politechniki z by³ymi pracowni-
kami naszej uczelni.

S¹ wœród nich zarówno nauczyciele
akademiccy, jak i pracownicy obs³ugi,
przebywaj¹cy na emeryturze lub korzy-
staj¹cy ze œwiadczeñ rentowych. Spot-
kania te s¹ nie tylko okazj¹ do odwie-
dzenia murów Politechniki. Nestorzy,
którzy zostawili tu wiele lat swojej pra-
cy, interesuj¹ siê ¿yciem uczelni, jej
spo³ecznoœci¹, rozwojem.

9 paŸdziernika 2007 r. rektor prof.
Andrzej Sobkowiak spotka³ siê w sali
posiedzeñ Senatu z by³ymi nauczycie-
lami akademickimi, przekazuj¹c im
najlepsze ¿yczenia i podziêkowania za
wiele lat pracy w uczelni. Zapozna³ ze-

Spotkanie emerytowanych nauczycieli akademickich.
Fot. M. Misiakiewicz

Spotkania
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branych z obecn¹ sytuacj¹ Politechniki
Rzeszowskiej, odpowiada³ na liczne
pytania zainteresowanych ¿yciem
uczelni nauczycieli akademickich.
W spotkaniu wziê³o udzia³ 75 osób.
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych 12
paŸdziernika 2007 r. zorganizowa³a dla
tej grupy wycieczkê turystyczn¹ do
Sandomierza.

6 paŸdziernika br. w gronie a¿ 406
osób odby³o siê w sto³ówce studenckiej
doroczne spotkanie by³ych pracowni-
ków in¿ynieryjno-technicznych, admi-
nistracji i obs³ugi, tak¿e z udzia³em
JM Rektora, kanclerza uczelni mgr. in¿.
Wac³awa Gaw³a oraz przedstawicieli
zwi¹zków zawodowych. Dla tej grupy
by³ych pracowników równie¿ zorgani-
zowano, w dniach od 16 do 18 paŸdzier-
nika 2007 r., wycieczkê turystyczn¹ do
Krynicy i okolic.

Tradycyjnie ju¿, dla uatrakcyjnienia
spotkania wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañ-
ca PRz "Po³oniny". W imieniu emery-
tów i rencistów, za zorganizowanie
spotkania i pamiêæ podziêkowa³a by³a
pracownica Sekcji ds. Socjalnych i By-
towych pani Krystyna Kawalec, ¿ycz¹c
kierownictwu i wszystkim pracowni-
kom naszej uczelni wszelkiej pomyœl-
noœci w pracy zawodowej i ¿yciu
osobistym.

Spotkania te s¹ niew¹tpliwie okazj¹
do poinformowania by³ych pracowni-
ków o formach korzystania z Zak³ado-
wego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych,
którego cz¹stkê otrzymali w³aœnie
w czasie wymienionych spotkañ. Za
rok znów siê spotkaj¹.

Dorota P³aksiak

Byli pracownicy in¿ynieryjno-techniczni, obs³ugi i administracji spotkali siê
w sto³ówce.

Fot. M. Misiakiewicz

Od kilku lat "Po³oniny" ubarwiaj¹ te spotkania. Z prawej JM Rektor.
Fot. M. Misiakiewicz

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

Na pocz¹tku listopada 2007 r. na
wszystkich wydzia³ach Politechniki
Rzeszowskiej oby³y siê wybory do wy-
dzia³owych samorz¹dów studenckich.

Najwiêkszym problemem by³a frek-
wencja, która rzadko przekracza³a kil-
kanaœcie procent ogó³u studentów na
wydziale.

W wyniku tych¿e wyborów,
w pierwszej kolejnoœci og³oszono
nowy sk³ad wydzia³owych samo-
rz¹dów studentów:

Samorz¹d Studencki w nowym sk³adzieSamorz¹d Studencki w nowym sk³adzie
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Wydzia³ Matematyki
i Fizyki Stosowanej

� Judyta Klocek - przewodnicz¹ca
� Agnieszka Kida - zastêpca
� Katarzyna Jurek
� Piotr Waluda

Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa

� Klaudia Ortyl - przewodnicz¹ca
� £ukasz Szuba - zastêpca
� Mateusz R¿any
� Marcin Szpecht
� Dariusz £uksik

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
� £ukasz R¹czka - przewodni-

cz¹cy
� Angelika Banaœ - zastêpca
� Grzegorz Hammer - zastêpca
� Damian Gêbarowski
� Paulina Gurgul
� Sebastian Lipski

Wydzia³
Chemiczny

� Edyta Janik - przewodnicz¹ca
� Rafa³ Konefa³ - zastêpca
� Iwona Sêk
� Anna Szmyd

Wydzia³ Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska

� Andrzej Repel - przewodnicz¹cy
� Edyta Szeremeta - zastêpca
� Patrycja Poniatowska
� Piotr Mazur
� Grzegorz Tokarski

Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki

� Piotr Bartman - przewodnicz¹cy
� Wojciech Goclon - zastêpca
� Bogus³aw Rymut - zastêpca
� Pawe³ Cy³o
� Piotr Marek

Nastêpnie wydzia³owe samorz¹dy
studenckie wyznaczy³y swoich repre-
zentantów do Rady Uczelnianej - sa-
morz¹du g³ównego. One to wybra³y
zarz¹d, który bêdzie reprezentowa³
ogó³ studentów Politechniki.

W nowym Samorz¹dzie Studen-
tów Politechniki Rzeszowskiej znale-
Ÿli siê:

� £ukasz Szuba (WBMiL) - prze-
wodnicz¹cy

� Judyta Klocek (WMiFS) - wice-
przewodnicz¹ca

� Mateusz R¿any (WBMiL) - wi-
ceprzewodnicz¹cy

� Andrzej Repel (WBiIŒ)
� Edyta Janik (WCh)
� Piotr Bartman (WEiI)
� Klaudia Ortyl (WBMiL)

Bogus³aw Rymut

W dniach od 29 wrzeœnia do 7 paŸ-
dziernika 2007 r. odby³ siê coroczny
kongres stowarzyszenia EUROAVIA
(Annual Meeting of EUROAVIA Con-
gress - AMEAC). W tym roku Grupa

Lokalna (Affiliated Society - AS) z Pa-
tras (Grecja) zobowi¹za³a siê zorgani-
zowaæ zjazd reprezentantów AS.
W kongresie brali udzia³ studenci
z Grup Lokalnych takich pañstw, jak:

Niemcy, Belgia, Holandia, Turcja,
W³ochy, Portugalia, Chorwacja, no i o-
czywiœcie dwaj studenci z Politechniki
Rzeszowskiej: Artur Pêkalski (V MDL)
oraz Maksymilian Czubak (II MDLiK).
Mieli oni zaszczyt reprezentowaæ Ko³o
Naukowe EUROAVIA Rzeszów.

Na czterech ca³odniowych spotka-
niach kongresowych (Business Mee-
ting - BM) uczestnicy prezentowali
osi¹gniêcia i wydarzenia, jakie mia³y
miejsce w Grupach Lokalnych w ci¹gu
roku akademickiego 2006/2007. Nasza
prezentacja zrobi³a na uczestnikach
ogromne wra¿enie. Te wiadomoœci
w przysz³oœci zaowocuj¹ sprawnym
funkcjonowaniem naszego Ko³a Na-
ukowego EUROAVIA Rzeszów oraz
zachêc¹ do nowych dzia³añ.

Najciekawszym miêdzynarodowym
wydarzeniem ub. roku by³y 3-tygodnio-
we warsztaty konkursowo-projektowe
Design Workshop w Sheffield w Wiel-
kiej Brytanii. Mia³y one miejsce w za-
k³adach Rolls Royce'a i polega³y na za-

Studenci z Ko³a Naukowego EUROAVIA RzeszówStudenci z Ko³a Naukowego EUROAVIA Rzeszów

na kongresie w Grecji

Maksymilian Czubak i Artur Pêkalski podczas kongresu.
Fot. w³asna
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projektowaniu systemu napêdowego
statku bezza³ogowego. Praca uczestni-
ków by³a kierowana oraz oceniana
przez in¿ynierów z zak³adów firmy
Rolls Royce'a. Pragniemy dodaæ, ¿e
jednym z uczestników Jury tego wyda-
rzenia by³ prof. dr hab. in¿. Marek Or-
kisz z Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa naszej uczelni.

Jednym z g³ównych punktów kon-
gresu by³o przekazanie w³adzy w Miê-
dzynarodowym Zarz¹dzie (Inter-
national Board - IB). Zarz¹d (Designa-
ted International Board) wybrany na
poprzednim kongresie w Ankarze przy-
gotowa³ plan dzia³ania (Business Plan)
oraz plan finansowy (Financial Plan) na
kolejny rok miêdzynarodowej dzia³al-
noœci stowarzyszenia EUROAVIA
(EA). Zatwierdzenie obu planów

odby³o siê na trzecim spotkaniu kon-
gresowym i od tego dnia EA jest koor-
dynowana przez nowy zarz¹d, którego
cz³onkiem jest student Politechniki
Rzeszowskiej - Artur Pêkalski. Obj¹³
on stanowisko skarbnika i w jego rê-
kach bêd¹ wszystkie sprawy finansowe
dotycz¹ce miêdzynarodowej dzia³alno-
œci stowarzyszenia przez najbli¿szy
rok.

Kongres by³ prowadzony w jêzyku
angielskim, co nie przeszkodzi³o w za-
warciu znajomoœci i przyjaŸni ze stu-
dentami z innych europejskich uczelni.
U³atwili to organizatorzy, którzy za-
pewnili ró¿nego rodzaju atrakcje, takie
jak zwiedzanie miast: Delfy i Ateny.

Kongres w Patras by³ dla nas bardzo
cennym doœwiadczeniem, Ÿród³em cie-
kawych pomys³ów i bodŸcem do dal-
szej pracy.

Maksymilian Czubak
Artur Pêkalski

Nowy Zarz¹d Miêdzynarodowy (od lewej: Andrea Münzig, Donald Riedeberger,
Jozef De Moor, Artur Pêkalski oraz Sebastian Rothamel).

Fot. w³asna

Nasi reprezentanci podczas zwiedzania Aten.
Fot. w³asna

Po¿egnanie przez nas sezonu 2007
mia³o miejsce w Donovalach. Bez w¹t-
pienia jest to wymarzone miejsce dla
wszystkich aktywnie spêdzaj¹cych
czas. Obcowanie z otaczaj¹c¹ przyrod¹
dostarcza niezapomnianych prze¿yæ
nie tylko lataj¹cym, ale równie¿ tury-

stom pokonuj¹cym pieszo wyznaczone
szlaki. A jest co zwiedzaæ i ogl¹daæ.

Podró¿ w nieznane rozpoczêliœmy
w Rzeszowie - wszyscy byliœmy pod-
ekscytowani tym, co za kilka godzin
stanie siê rzeczywistoœci¹. Dziêki do-
brej organizacji pakowanie sprzêtu

odby³o siê w miarê szybko. Jeszcze
tylko ostatni "rzut oka" na listê niezbêd-
nych rzeczy i mo¿emy wyruszaæ w pod-
ró¿. Pojazdy "ci¹gn¹ siê po asfal-
cie"(tyle sprzêtu zapakowaliœmy), re-
szta przebiega wed³ug planu. Kilka za-
krêtów, d³uuuugi tunel i ju¿ prawie

"Soko³y" na s³owackim niebie
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jesteœmy na miejscu. S³oñce mocno
przygrzewa, a¿ trudno wytrzymaæ w za-
mkniêciu, chcia³oby siê wykrzyczeæ
"przygodo ju¿ pêdzê do Ciebie".

Ka¿dy wyjazd jest niepowtarzalny,
a to ze wzglêdu na osoby lub na miejsce
noclegu. W tym przypadku ekipa
sk³ada³a siê ze "starej gwardii" AKL-u:
Gracian, Fiona, Prezes wszystkich pre-

zesów, Rzepecki, Ricardo - prezes, Kris
- wiceprezes, Ania i inni. Miejscem na-
szego noclegowania by³ drewniany do-
mek nieopodal wyci¹gu, co w opinii
wszystkich by³o "trafieniem w dzie-
si¹tkê". Gospodarzem, jak siê póŸniej
okaza³o, by³ ratownik górski, czyli
pierwsz¹ pomoc mieliœmy za³atwion¹.

Pogoda rozpieszcza³a nas tylko
przez pierwsze dwa dni �. Wszyscy
chêtni do zapoznawania siê z przyrod¹,
b¹dŸ to z lotu ptaka, b¹dŸ z perspektywy
¿abiej, mieli tak¹ okazjê. Ka¿dy stara³
siê maksymalnie wykorzystaæ ten czas.
Ekipa lataj¹cych ju¿ od wczesnych go-
dzin grupowa³a siê na górze zwanej
Nova hola (1370 m n.p.m.). Kontrola
sprzêtu to podstawa, wiêc "raz, dwa, raz
- próba ³¹cznoœci", wszystko dzia³a bez
zarzutu. Dziêki wsparciu finansowemu,
jakie otrzyma³ AKL od Fundacji Roz-
woju Politechniki Rzeszowskiej oraz
dziêki staraniom kanclerza pana Wac-
³awa Gaw³a, ³¹cznoœæ w powietrzu
przebiega³a bez zastrze¿eñ. Kieruj¹c

oczy ku niebu, mo¿na by³o podziwiaæ
tych, którzy czerpi¹ przyjemnoœæ z lata-
nia. Jeden komin, drugi komin, kilka
zakrêtów i ju¿ mo¿na l¹dowaæ. Jeszcze
tylko szybkie pakowanie skrzyd³a do
worka, ostry sprint do wyci¹gu i nadzie-
ja na zabranie siê gondolk¹ na górê.

Niestety, wszystko co piêkne musi
siê skoñczyæ - w tym przypadku doty-

czy³o to aury. Mimo kapi¹cego z nieba
deszczyku nikt nie narzeka³ na brak za-
jêæ. Tyle by³o miejsc wartych zobacze-

nia, a pogoda nie kaza³a wybieraæ po-
miêdzy glajtem a zwiedzaniem. By³a to
bez w¹tpienia komfortowa sytuacja, bo
który glajciarz przy odpowiednich wa-
runkach zrezygnowa³by z lotu na rzecz
poznawania nowych miejsc pieszo �?
Pierwsze kroki skierowaliœmy do odda-
lonego oko³o 20 km od Donovalów
piêknego miasteczka Banska Bystrica.
Mieliœmy okazjê podziwiaæ architektu-
rê kamienic s¹siaduj¹cych z G³ównym
Placem miasteczka. Miejsce to têtni³o
¿yciem pomimo z³ej pogody, a kawia-
renki zape³nione by³y smakoszami do-
brej kawy i herbaty. Nas natomiast
skusi³ napis ZMRZLINA (czyt. lody)
i po zamówieniu owych zmrzlinek czu-
liœmy siê jak prawdziwi turyœci. Wido-
ki, jakie rozpoœciera³y siê z G³ównego
Placu, by³y urzekaj¹ce.

Ciekawoœæ œwiata i odkrywanie jego
uroków doprowadzi³y nas w konsek-
wencji do Harmaneckiej Jaskyni (260
m n.p.m.). Wyznaczon¹ trasê, przewi-
dzian¹ na oko³o 45 min, nasza ekipa

Donovaly - Nova hola.
Fot. Archiwum AKL

Kontrola linek to po³owa sukcesu.
Fot. Archiwum AKL
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nieustraszonych pokona³a w nieca³e
20 min. Dlatego te¿ temperatura pa-
nuj¹ca w jaskini (5-6°C) nie stanowi³a
dla nas problemu. Widoki by³y bajecz-
ne, a fauna nie dawa³a o sobie zapo-
mnieæ za spraw¹ lataj¹cych tu¿ nad
g³owami nietoperzy. Wieczory spêdza-
liœmy, wspólnie biesiaduj¹c przy ko-
minku i wspominaj¹c ca³e 11 lat
istnienia Akademickiego Klubu Lotni-
czego w Politechnice Rzeszowskiej.

Odje¿d¿aj¹c, odczuliœmy swoisty
wewnêtrzny niedosyt, zwi¹zany z chê-
ci¹ poznania tego malowniczego miejs-
ca. Aura nie pozostawi³a nam wyboru
i po¿egna³a nas opadami bia³ego puchu.
Mimo to nasze pok³ady energii by³y je-
szcze tak du¿e, ¿e z przyjemnoœci¹ zde-
cydowaliœmy siê na wyœcig gokartami
o tytu³ "Niepokonanego cz³onka AKL".
Pierwsze miejsce zdoby³ Prezes wszy-
stkich prezesów (zaskoczenia ¿adnego
nie by³o), drugie - Gracian, trzecie -
Fiona (ta pozycja ucieszy³a wszystkie
osoby, zwane przez niektórych "nie-
wiastami"). Z ca³ej zabawy wyszliœmy
ogólnie bez szwanku, nie licz¹c oczy-
wiœcie kilku siniaków czy zadrapañ.
Wra¿enia, jakich ten wyjazd nam dos-
tarczy³, na d³ugo pozostan¹ w naszej pa-
miêci i w sercach, a za ca³¹ resztê mo¿-
na zap³aciæ…�

Katarzyna Szczupa³

Kolejna edycja konkursu "Grasz o sta¿" rozpoczyna siê w lutym, jednak ju¿
teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zarejestrowania siê na
stronie i udzia³u w jesiennym quizie dotycz¹cym "Grasz o sta¿". Do wygrania
atrakcyjne nagrody rzeczowe - m.in. nowoczesne iPody.

XIII edycja konkursu "Grasz o sta¿" rusza 4 lutego, wraz z opublikowaniem na
stronie internetowej zadañ konkursowych. Jak co roku zadania bêd¹ dotyczy³y
ró¿nych dziedzin, wiêc na pewno ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.

W konkursie organizowanym przez Gazetê Wyborcz¹ oraz Pricewaterhouse
Coopers mog¹ wzi¹æ udzia³ studenci III, IV, V roku oraz absolwenci do 30. roku
¿ycia, bez wzglêdu na rodzaj uczelni, kierunek oraz tryb studiów. Dziêki "Grasz
o sta¿" m³ode i aktywne osoby maj¹ szansê na zdobycie czêsto pierwszych powa-
¿nych doœwiadczeñ zawodowych, które staj¹ siê przepustk¹ do sta³ej pracy.
W minionej, XII edycji konkursu "Grasz o sta¿" fundatorami sta¿y zosta³o 57 firm,
11 agencji reklamowych i domów mediowych ze Stowarzyszenia Agencji Rekla-
mowych, 10 organizacji pozarz¹dowych i 13 fundatorów nagród dodatkowych.
Ufundowali oni 230 praktyk w Polsce i za granic¹ oraz 25 zestawów nagród do-
datkowych, w sk³ad których wesz³y: studia podyplomowe, kursy jêzykowe, szko-
lenia, laptopy, nagrody ksi¹¿kowe, prenumeraty magazynów. Wiêcej informacji
mo¿na uzyskaæ na stronie www.grasz.pl.

* * *
Konkurs "Grasz o sta¿" jest organizowany od 1996 r. 78% studentów zna mar-

kê "Grasz o sta¿", konkurs zosta³ te¿ oceniony jako najbardziej profesjonalny
i presti¿owy w badaniu konkursów studenckich, przeprowadzonym w 2005 r. na
g³ównych uczelniach w ca³ej Polsce.

Ju¿ wkrótce rusza XIII edycja "Grasz o sta¿"!

Na miarê
XXI w. - do-
nosi DP z 19

wrzeœnia 2007 r. "Wczoraj na Politechni-
ce Rzeszowskiej uroczyœcie otwarto no-
woczesne laboratorium Badañ Mate-
ria³ów dla Przemys³u Lotniczego. Bêd¹
tam prowadzone prace naukowo-badaw-
cze dla przedsiêbiorstw lotniczych". Wy-
darzenie odnotowa³y te¿ "Nowiny" z 19
wrzeœnia w artykule zatytu³owanym
"Studenci bli¿ej nowych technologii".
O otwarciu Laboratorium pisaliœmy ob-
szernie w numerze 11/2007 GP.

* * *
Najpierw badania, póŸniej innowa-

cja - informuje DP z 5 paŸdziernika

2007 r. "Studenci Politechniki Rzeszow-
skiej przekazali wyniki swoich badañ do
wykorzystania w³adzom Kolbuszowej".
Informacja zwi¹zana jest z napisaniem
prac magisterskich przez studentów Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, za-
wieraj¹cych wyniki badañ dotycz¹cych
m.in. zastosowania odnawialnych Ÿróde³
energii do produkcji ciep³a w budowa-
nym basenie. Przedsiêwziêcie kosztow-
ne, ale byæ mo¿e w przysz³oœci do wyko-
rzystania.

Dumny po-
cz¹tek roku - do-
nosi GW z 6 paŸ-

dziernika 2007 r. "Mimo, ¿e termin mija
w 2010 r. uczelnia spe³nia ju¿ wymaga-
nia stawiane przez now¹ ustawê o szkol-
nictwie wy¿szym i mo¿e u¿ywaæ nazwy
politechnika" - to cytat z przemówienia
JM Rektora na inauguracji roku akade-
mickiego 5 paŸdziernika br. Wydarzenie
odnotowa³y te¿ 8 paŸdziernika Nowiny
w art. "Vivat Academia na Politechnice
i w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania" oraz
Super Nowoœci z 11 paŸdziernika w art.
"Wiosn¹ ruszy budowa", cytuj¹c wypo-
wiedŸ Rektora dotycz¹c¹ inwestycji
uczelnianych. Przemówienie JM oraz re-
lacjê z inauguracji mo¿na znaleŸæ w nu-
merze 11/2007 GP.
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Masz szan-
se: powalcz
o indeks! -
czytamy w N

z 12 wrzeœnia 2007 r. "To ju¿ ostatni
dzwonek, by postaraæ siê o miejsce na
studiach dziennych na uczelniach pañ-
stwowych". Dodatkowa rekrutacja w na-
szej uczelni otworzy³a drogê do studio-
wania kierunków: automatyka i robotyka,
mechanika i budowa maszyn, zarz¹dza-
nie i in¿ynieria produkcji, technologia
chemiczna, in¿ynieria materia³owa, elek-
tronika i telekomunikacja, matematyka,
specjalnoœæ zastosowanie matematyki
w ekonomii, towaroznawstwo, zarz¹dza-
nie.

* * *
Nie chc¹ studiowaæ fizyki - czytamy

w N z 2 paŸdziernika br. "W tym roku na
Politechnice Rzeszowskiej najbardziej
obleganymi kierunkami by³y: biotechno-
logia, budownictwo, lotnictwo i kosmo-
nautyka, informatyka i zarz¹dzanie. Na
studia dzienne uczelnia przyjê³a ponad
2 tys. osób".

Najmniej chêtnych by³o na fizykê tech-
niczn¹ i in¿ynieriê materia³ow¹, o czym
na ³amach N poinformowa³a rzecznik
uczelni A. Worosz.

* * *
Komora bêdzie t³umiæ sygna³y - in-

formuj¹ N z 22 listopada 2007 r. "Jakie
zak³ócenia w naszych domach wywo³uj¹
np. odkurzacz czy komórka? W najbli¿-
szym czasie dok³adnie zbadaj¹ to nau-
kowcy z Politechniki Rzeszowskiej. Po-
wstaje tu najnowoczeœniejsze w Polsce
po³udniowo-wschodniej laboratorium".
Laboratorium dzia³aæ bêdzie w kierowa-
nym przez prof. PRz W³odzimierza Kali-
tê Zak³adzie Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych.

Chemików
nam trzeba -
informuj¹ SN
z 13 wrzeœnia

2007 r. "Wybitni uczeni prezentowali
podczas ogólnopolskiej konferencji naj-

nowsze osi¹gniêcia z dziedziny chemii.
Wœród nich by³ m.in. znany wynalazca
prof. Leon Gradoñ" - laureat Polskiego
Nobla 2006. XIX Ogólnopolska Konfe-
rencja In¿ynierii Chemicznej i Proceso-
wej odby³a siê w naszej uczelni (o czym
pisaliœmy w poprzednim numerze GP),
a przewodnicz¹cy Komitetu Organiza-
cyjnego prof. Roman Petrus zapewni³, ¿e
specjaliœci z tej dyscypliny naukowej na
pewno bêd¹ potrzebni.

10 lat Za-
k³adu Mecha-
niki P³ynów

i Aerodynamiki Politechniki Rzeszow-
skiej - czytamy w nr. 2(63)/2007.
"W dniu 12 lipca 2007 r. na Politechnice
Rzeszowskiej uroczyœcie przekazano do
eksploatacji nowy tunel aerodynamicz-
ny". O jubileuszu Zak³adu, jubileuszu
prof. PRz T. Knapa i uruchomieniu nowe-
go tunelu pisaliœmy obszernie w poprzed-
nim numerze GP.

Opracowanie
M.O.

Na stronie internetowej: www.daad.pl dostêpna jest
oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2008/2009.
Na podanej stronie znajduj¹ siê równie¿ formularze apli-
kacyjne.

* * *
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w piœmie

do prof. Tadeusza Lutego - przewodnicz¹cego Konferen-
cji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, informuje
o mo¿liwoœci wspó³pracy naukowej z Królestwem Arabii
Saudyjskiej, szczególnie w zakresie nauk œcis³ych (fizyki,
nanotechnologii, informatyki, chemii). Zainteresowanych
ww. wspó³prac¹ prosimy o kontakt z Dzia³em Wspó³pracy
z Zagranic¹.

* * *
VULCANUS IN JAPAN PROGRAMME - posiadamy

informacje o programie dla studentów, umo¿liwiaj¹cym
odbycie rocznej praktyki w przedsiêbiorstwie japoñskim.
Otrzymane stypendium (15000 euro) przeznaczone jest na
pokrycie kosztów podró¿y i pobytu w Japonii. Szcze-
gó³owe informacje nt. programu znajduj¹ siê na stronie
www.eujapan.com/europe/vulcanus_japan.html. Termin
sk³adania aplikacji up³ywa 20 stycznia 2008 r.

Urszula Kluska

Dzia³ Wspó³pracy
z Zagranic¹ informuje

Dzia³ Wspó³pracy
z Zagranic¹ informuje

U¿ytkownicy sieci komputerowej Politechniki
Rzeszowskiej mog¹ korzystaæ z testowego dostêpu do
pe³nych tekstów 22 czasopism z zakresu informatyki,
nauk komputerowych i dziedzin pokrewnych wydaw-
nictwa IOSPress.

Wiêcej szczegó³ów na stronie Biblioteki G³ównej:

http://www.prz.rzeszow.pl/biblio/index.htm

Link: Ÿród³a elektroniczne, konsorcja - czasopisma
elektroniczne, nastêpnie wejœcie: dostêp testowy.

Dostêp testowy zosta³ zorganizowany przez ICM
Uniwersytetu Warszawskiego. Autoryzacja dostêpu
poprzez uczelniane numery IP zarejestrowane
w ICM. Czasopisma dostêpne s¹ pod adresem:

http://www.iospress.nl/html/jours_ccs.html

Dostêp trwa do 31 marca 2008 r.

Agnieszka Trawiñska

Dostêp do czasopism
elektronicznych

Dostêp do czasopism
elektronicznych
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Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!!
Klub Studencki PLUS posia-

da ju¿ w pe³ni sprawn¹, profe-

sjonaln¹ klimatyzacjê. Po raz

pierwszy zosta³a w³¹czona

w niedzielê 18 listopada na im-

prezê "KICZ PARTY". Od tej

pory bêdzie u¿ywana na ka¿dej

imprezie, co - mamy nadziejê -

uprzyjemni wszystkim zaba-

wê.

Zapraszamy na stronê internetow¹
klubu:

www.klubplus.pl

gdzie mo¿na siê dowiedzieæ o obec-
nie odbywaj¹cych siê i planowanych
imprezach oraz wyraziæ swoj¹ opiniê
na tematy zwi¹zane z PLUS-em.

� 15 listopada br. odby³ siê wie-
czorek kabaretowy. Na scenie
PLUS-a wyst¹pi³ £ukasz B³¹d

- aktor kabaretu "Kaczka Pchniê-
ta No¿em".

� 28 listopada na scenie PLUS-a
wyst¹pi³ LESTER KIDSON -
wokalista i gitarzysta z Kanady.
Gazeta Wyborcza pisa³a: "Lester
Kidson to Blues wzbogacony
o elementy funky, korzennego
rocka spod znaku Jimiego Hen-
driksa, a nawet jazzu". Po kon-
cercie "Rockowe ostatki" popro-
wadzi³ DJ IROCKEZ.

� 29 listopada mia³y miejsce An-
drzejki i "Pojedynek na dwie
konsole" - zagrali dla Was DJ
Kryzk, DJ El`Viz oraz DJ Ham-
SteR, o czym bêdzie mo¿na prze-
czytaæ w nastêpnym numerze
GP.

W grudniu zapraszamy na imprezê
z cyklu reggae Party.

Tadeusz Miko³owicz

Fot. w³asna

Fot. w³asna
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Fraszki
Stanislawa
Siekanca

PLOTKA

Reforma dzia³a,

mamy odnowê,

a plotki chodz¹,

¿e wraca nowe.

NA JARMARKU

Ile g³ów

tyle s³ów.

REKLAMA

TUSZOWANIA

Tu tuszuj¹

z animuszem

ciemne sprawy

jasnym tuszem.

BIEDNY KRYZYS

Wcale siê nad nim

nie lituj¹,

co kto zawini³,

to mu przypisuj¹.

DYM

Warkocze

ob³ocze.

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

,
/

Prawdziwym studentem zostaje siê
dopiero po pierwszej sesji, jednak ka¿-
dy z nowo przyjêtych studentów Poli-
techniki Rzeszowskiej móg³ zakoszto-
waæ prawdziwych uroków ¿ycia stu-
denckiego ju¿ 24 listopada 2007 r.
W tym dniu bowiem odby³y siê Otrzê-
siny nowych studentów naszej uczelni.
Impreza ta rokrocznie organizowana
jest przez przedstawicieli Samorz¹du

Studenckiego PRz. Podobnie jak w po-
przednim roku miejscem imprezy by³
"Klub pod Palm¹", dobrze znany stu-
dentom dziêki organizacji licznych im-
prez kulturalnych oraz koncertów. Ca³a
zabawa zosta³a zainaugurowana sym-
bolicznym pasowaniem dwóch ¿aków
na studentów Politechniki Rzeszow-
skiej przez prorektora ds. nauczania
profesora Leszka WoŸniaka.

¯adna impreza nie mo¿e siê odbyæ
bez dobrej muzyki. Organizatorzy ze
swojej strony zadbali o kilka zespo-
³ów, które wchodz¹ dopiero na rynek -
chodzi tu zw³aszcza o g³ówn¹ atrak-
cjê wieczoru, czyli zespó³ Feel
(www.feel.net.pl), który przy okazji
koncertu promowa³ swoj¹ debiutanck¹
p³ytê. Dodatkowymi atrakcjami raczy³
nas zespó³ Gutierez (www.gutie-

rez.art.pl), który tak¿e promowa³ swoj¹
debiutanck¹ p³ytê. Wyst¹pi³ równie¿
zespó³ The Breathtakers (http://
www.breathtakers.pl/). Czas pomiêdzy
koncertami wype³nia³y konkursy oraz
muzyka z playbacku. Ca³a impreza
trwa³a do wczesnych godzin porannych
- wszyscy bawili siê œwietnie.

Bogus³aw Rymut

Co trzeba zrobiæ, aby zostaæ studentem!
Fot. w³asna
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Tekst i fotografia
Stanis³aw Ko³odziej

F
ot

. F
. 

G
or

cz
yc

a

tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Wystêpuj¹cy w III lidze koszykarze uczelnianego AZS-u rozegrali ju¿ cztery spotkania 
i z kompletem oœmiu punktów prowadz¹ w ligowej tabeli.

Dru¿yna koszykówki AZS 
PRz. Stoj¹ od lewej: F. Kosim 
- trener, M. Sowa, D. Kostka, 
M. Osiniak, M. Szalka, 
A. Brud, M. Lutak - trener; 
ni¿ej: M. ¯mudka, M. Mi-
chalski, K. Cudo, K. Banyœ, 
S. Skop, M. Dro¿añski, 
K. Kielar. 

Tradycj¹ sta³o siê ju¿ spotkanie podsumowuj¹ce sezon ¿eglarski w Wojskowym Oœrodku 
Wypoczynkowym "Jawor" nad Zalewem Soliñskim. W dniach 20-21 paŸdziernika 2007 r. 
przyjecha³o ko³o 300 ¿eglarzy i dzia³aczy z ca³ego Podkarpacia.

G³ównym punktem uroczystoœci by³o og³oszenie wyników oraz wrêczenie pucharów, 
dyplomów i medali w V Jubileuszowej Edycji "Pucharu Soliny". Impreza ta, sk³adaj¹ca siê z cyklu 
7 regat w sezonie, zgromadzi³a w piêciu klasach sportowych ponad 100 jachtów. W jubileuszowych 
regatach bardzo dobrze wypad³y nasze trzy za³ogi p³ywaj¹ce w barwach AZS-u Politechniki 
Rzeszowskiej.

Po raz kolejny bezapelacyjne zwyciêstwo odnios³a regatowa "OMEGA" POL-13 ze sternikiem 
Micha³em Markiewiczem (II FD) i za³og¹: Piotr Inglot (I FD), Wojtek Nycz (V MDM), Kuba Srocki 
(I BD). Na siedem imprez/regat cztery razy wygrali, dwa razy zajêli drugie miejsce i raz trzecie. 
Drugie miejsce zajê³a równie¿ nasza za³oga  RZ-320 - sternik Marian Markiewicz (AZS),
 a z nim: Piotr Buchowski (V MDL), Anna Gil (III SD), Patrycja Kaszuba (III SD). W ca³ym sezonie 
dwa razy wygrali, cztery razy byli drudzy, raz zajêli szóste miejsce.

      Trzeci¹ ³ódk¹, która 
"wp³ynê³a" na podium "Pu- 
charu Soliny" w klasie tu- 
rystycznej, jest najmniejszy 
jacht BEZ IV "Ikar" pod 
dowództwem Marcina £a- 
baja i Agnieszki Nowak, 
absolwentów Politechniki. 
Z pucharami, dyplomami 
i medalami nasi ¿eglarze 
d³ugo, d³ugo œwiêtowali nie-
zwykle udany szkoleniowo
i promocyjnie sezon ¿eglar-
ski 2007. 

Tekst i fotografia
Franciszek Gorczyca

Od lewej: K. Srocki, W. Nycz, M. Markiewicz, F. Gorczyca, A. Gil,
M. Markiewicz, P. Inglot, A. Nowak, M. £abaj.

Autorzy tekstów

Maksymilian Czubak
Student II WBMiL, MDLiK

mgr Franciszek Gorczyca
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr Henryk Herba
Katedra Fizyki WMiFS

dr Stanis³awa Kanas
Katedra Matematyki WMiFS

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr in¿. Hubert Kuszewski
Zak³ad Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych WBMiL

Tadeusz Miko³owicz
Klub Studencki PLUS

dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Oczyszczania i Ochrony Wód WBiIŒ

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

Artur Pêkalski
Student V WBMiL, MDL

Dorota P³aksiak
Samodzielna Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

mgr Ma³gorzata Pomorska
Zastêpca kierownika Studium Jêzyków Obcych

mgr Joanna Ruszel
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Bogus³aw Rymut
Student III WEiI, FD

dr Beata Rzepka
Katedra Matematyki WMiFS

Katarzyna Szczupa³
Studentka V WBiIŒ, BD

dr in¿. Marek Œnie¿ek
Katedra Informatyki i Automatyki WEiI

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej

mgr Agnieszka Trawiñska
Biblioteka G³ówna
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