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O godzinie 8.56 w dniu 10 kwietnia
2010 r. w drodze na uroczystoœci 70-le-
cia zbrodni katyñskiej, w tragicznym
wypadku lotniczym ponieœli œmieræ
Para Prezydencka i znamienici Obywa-
tele Rzeczypospolitej Polskiej.

Znów jak przed piêcioma laty, gdy
odchodzi³ jeden z najwiêkszych Pola-
ków - papie¿ Jan Pawe³ II, na wieœæ
o tragicznej katastrofie samolotu Prezy-
denta Polski œwiat wstrzyma³ oddech.
W jednej chwili zszokowana Polska
sta³a siê milcz¹c¹ w ¿a³obie spo³eczno-
œci¹, umilk³y spory, dzwon Zygmunta
obwieœci³ œwiatu ten ogrom tragedii, za-
daj¹c jakby pytanie: quo vadis Polsko?

Nigdy dot¹d w naszym kraju nie
by³o przypadku, aby w jednej chwili

zniknê³a z powierzchni ziemi tak liczna
reprezentacja pañstwowa. Tragedia
pod Smoleñskiem pozbawi³a nasz kraj
Prezydenta i Jego Ma³¿onki, cz³onków
Kancelarii Prezydenta, wicemar-
sza³ków Sejmu i Senatu. Armia polska
straci³a swoich dowódców, zginê³o
m.in. duchowieñstwo, wielu urzêdni-
ków, parlamentarzystów, przedstawi-
cieli Rodzin Katyñskich, oficerów
BOR wraz z za³og¹ samolotu.

Wœród za³ogi samolotu znajdowa³a
siê dawna studentka Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa Politechni-
ki Rzeszowskiej Justyna Moniuszko.
Studiowa³a lotnictwo. Nie dostawszy
siê na pilota¿, w roku 2006 przenios³a
siê na Wydzia³ Mechaniczny Energety-

ki i Lotnictwa Politechniki Warszaw-
skiej.

Tak wiêc w 70 lat od tamtych strasz-
liwych wydarzeñ, smoleñskie cmenta-
rzysko poch³onê³o nowe ofiary. Nie-
pojête, ¿e w tym samym lesie po wielu
dziesi¹tkach lat ofiarê z ¿ycia z³o¿y³a
znów elita polskiej inteligencji. Fatum,
przeznaczenie, zbieg okolicznoœci, pa-
lec Bo¿y? Dramat trudny do zrozumie-
nia i zinterpretowania.

Od chwili tragedii, przed Pa³acem
Prezydenckim w Warszawie roœnie stos
kwiatów sk³adanych przez niepoliczo-
ne rzesze smutnych twarzy, p³on¹
tysi¹ce zniczy, we wszystkich parafiach
odprawiane s¹ liczne nabo¿eñstwa
¿a³obne, w urzêdach wy³o¿ono ksiêgi

...przelecia³ ptak przep³ywa ob³ok
upada liœæ kie³kuje œlaz
i cisza jest na wysokoœciach
i dymi mg³¹ smoleñski las...

Zbigniew Herbert "Guziki"

Polska w ¿a³obie

Sk³adamy najg³êbsze wyrazy wspó³czucia
rodzinie i bliskim tragicznie zmar³ych

ŒP.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

LECHA KACZYÑSKIEGO
i Jego Ma³¿onki

MARII KACZYÑSKIEJ
£aczymy siê w bólu i ¿a³obie z rodzinami i bliskimi

WSZYSTKICH OFIAR TEJ TRAGEDII

Rektor, Senat i Spo³ecznoœæ Akademicka
Politechniki Rzeszowskiej
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kondolencyjne. ¯a³obnym kirem
okry³y siê wszelkie instytucje pañstwo-
we, liczne domy prywatne, tê ¿a³obê
dzieli z nami wiele krajów œwiata.

Krytykowanego niejednokrotnie
Prezydenta ogl¹damy dziœ w zupe³nie
innym obrazie stacji telewizyjnych,
nieznanym dot¹d. T³umy ludzi przed
Pa³acem Prezydenckim, w koœcio³ach
i na ulicach mówi¹ za siebie. To jak
swoista mobilizacja, bowiem ka¿de
z wymienionych dalej nazwisk ode-
gra³o wa¿n¹ rolê w budowaniu wolnej
Polski. Byli patriotami i autorytetami
dla wielu œrodowisk, zyskiwali miliony
wyborców, mieli jeszcze wiele do zro-
bienia. Niespodziewana œmieræ wyr-
wa³a Ich ze s³u¿by pañstwowej, od ro-
dzin i przyjació³, w pe³ni Ich aktywnego
¿ycia. Prze¿ywamy ten nieogarniony
ból Bliskich i Rodzin Ofiar Smoleñ-
skiej Tragedii, ³¹czymy siê z Nimi
w ¿alu i smutku, wspó³uczestnicz¹c
w modlitwie.

Wbrew utartemu powiedzeniu, nie
jest prawd¹, ¿e nie ma ludzi nie-
zast¹pionych. Z ka¿dym z nich odesz³o
coœ niepowtarzalnego, coœ, czego nie
mo¿na podrobiæ, skopiowaæ. Po 10
kwietnia 2010 r. nic ju¿ nie bêdzie takie

samo - ¿ycie polskiej polityki d³ugo
jeszcze odczuwaæ bêdzie skutki tej
tragedii.

Oby ta ofiara sta³a siê przyczynkiem
rachunku sumienia nas wszystkich, od
lewej do prawej strony i sk³oni³a nie tyl-

ko do refleksji, ale tak¿e poprawy kul-
tury ¿ycia politycznego, której przy-
k³adów ostatnimi czasy nie mieliœmy
zbyt wiele.

Marta Olejnik

Polska w ¿a³obie

Msza œw. polowa. Wieniec sk³ada delegacja PRz w sk³adzie: prorektor J. Kluska,
kanclerz J. Bury i JM Rektor A. Sobkowiak.

Fot. M. Misiakiewicz

Fot. M. Misiakiewicz
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PREZYDENT RP Lech KACZYÑSKI
Maria KACZYÑSKA

ma³¿onka prezydenta

Ryszard KACZOROWSKI
ostatni prezydent RP na uchodŸstwie

Krzysztof PUTRA
wicemarsza³ek Sejmu
Krystyna BOCHENEK
wicemarsza³ek Senatu
Jerzy SZMAJDZIÑSKI
wicemarsza³ek Sejmu
W³adys³aw STASIAK

szef Kancelarii Prezydenta
Aleksander SZCZYG£O

szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego
Pawe³ WYPYCH

sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
Stanis³aw Jerzy KOMOROWSKI

podsekretarz stanu w MON
Tomasz MERTA

podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
Maciej P£A¯YÑSKI

szef Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Mariusz KAZANA

dyr. protoko³u dyplomatycznego MSZ
Mariusz HANDZLIK

podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
Andrzej KREMER

podsekretarz stanu w resorcie
spraw zagranicznych

Andrzej PRZEWO�NIK
sekretarz generalny Rady Ochrony Pamiêci

Walk i Mêczeñstwa
Piotr NUROWSKI

prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Janusz KOCHANOWSKI

rzecznik Praw Obywatelskich

S³awomir SKRZYPEK
prezes NBP

Janusz KURTYKA
prezes IPN

Janusz KRUPSKI
kierownik Urzêdu ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych

Pos³owie i senatorowie

Leszek DEPTU£A
Grzegorz DOLNIAK
Janina FETLIÑSKA
Gra¿yna GÊSICKA

Przemys³aw GOSIEWSKI
Izabela JARUGA-NOWACKA

Sebastian KARPINIUK
Aleksandra NATALII-ŒWIAT

Arkadiusz RYBICKI
Jolanta SZYMANEK-DERESZ

Zbigniew WASSERMANN
Wies³aw WODA

Edward WOJTAS
Stanis³aw ZAJ¥C

Przedstawiciele koœcio³ów
i wyznañ religijnych

ks. bp gen. dywizji Tadeusz P£OSKI
ordynariusz polowy WP

ks. abp gen. brygady Miron CHODAKOWSKI
prawos³awny ordynariusz WP

ks. p³k Adam PILCH
ewangelickie duszpasterstwo polowe

ks. pp³k Jan OSIÑSKI
ordynariat polowy WP

ks. Roman INDRZEJCZYK
kapelan prezydenta

ks. pra³at Bronis³aw GOSTOMSKI

W katastrofie pod Smoleñskiem zginêli
(wed³ug listy opublikowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Polska w ¿a³obie
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ks. Józef JONIEC
ks. Zdzis³aw KRÓL

ks. Andrzej KWAŒNIK
ks. Ryszard RUMIANEK

Przedstawiciele Si³ Zbrojnych RP

gen. Franciszek G¥GOR
szef sztabu generalnego WP

gen. Bronis³aw KWIATKOWSKI
dowódca Si³ Operacyjnych

gen. Andrzej B£ASIK
dowódca Si³ Powietrznych

gen. Tadeusz BUK
dowódca Si³ L¹dowych

gen. Wojciech POTASIÑSKI
dowódca Si³ Specjalnych

wiceadmira³ Andrzej KARWETA
dowódca Marynarki Wojennej

gen. Kazimierz GILARSKI
dowódca Garnizonu Warszawa

Przedstawiciele Rodzin Katyñskich
i innych stowarzyszeñ

Ewa B¥KOWSKA
Anna Maria BOROWSKA

Bartosz BOROWSKI
Edward DUCHNOWSKI
Tadeusz LUTOBORSKI

Zenona MAMONTOWICZ-£OJEK
Stefan MELAK

Stanis³aw MIKKE
Bronis³awa ORAWIEC-LOFFLER

Katarzyna PISKORSKA
Andrzej SARJUSZ-SK¥PSKI

Wojciech SEWERYN
Leszek SOLSKI

Teresa WALEWSKA-PRZYJA£KOWSKA
Gabriela ZYCH

Osoby towarzysz¹ce

Joanna AGACKA-INDECKA
Czes³aw CYWIÑSKI

pp³k. Zbigniew DÊBSKI
Katarzyna DORACZYÑSKA
Aleksander FEDOROWICZ

Dariusz JANKOWSKI
gen. bryg. Stanis³aw KOMORNICKI

Janusz KRUPSKI
Wojciech LUBIÑSKI
Barbara MAMIÑSKA

Janina NATUSIEWICZ-MILLER
Izabela TOMASZEWSKA
Anna WALENTYNOWICZ

Janusz ZAKRZEÑSKI

Funkcjonariusze BOR

Jaros³aw FLORCZAK
Artur FRANCUZ

Pawe³ JANECZEK
Pawe³ KRAJEWSKI

Dariusz MICHA£OWSKI
Piotr NOSEK

Agnieszka POGRÓDKA-WÊC£AWEK
Jacek SURÓWKA
Marek ULERYK

Za³oga samolotu

Arkadiusz PROTASIUK, kapitan
Robert GRZYWNA
Andrzej MICHALAK

Artur ZIÊTEK
Natalia JANUSZKO

Barbara MACIEJCZYK
Justyna MONIUSZKO

Polska w ¿a³obie

Czeœæ Ich Pamiêci
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Szanowni Przedstawiciele
Rodzin Katyñskich!
Szanowni Pañstwo!

W kwietniu 1940 roku ponad 21 ty-
siêcy polskich jeñców z obozów i wiê-
zieñ NKWD zosta³o zamordowanych.
Tej zbrodni ludobójstwa dokonano
z woli Stalina, na rozkaz najwy¿szych
w³adz Zwi¹zku Sowieckiego. Sojusz III
Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-
Mo³otow i agresja na Polskê 17 wrzeœ-
nia 1939 roku znalaz³y swoj¹ wstrz¹-
saj¹c¹ kulminacjê w zbrodni katyñ-
skiej. Nie tylko w lasach Katynia, tak¿e
w Twerze, Charkowie i w innych, zna-
nych i jeszcze nieznanych miejscach
straceñ wymordowano obywateli
II Rzeczypospolitej, ludzi tworz¹cych
podstawê naszej pañstwowoœci, nie-
ugiêtych w s³u¿bie ojczyzny. W tym sa-
mym czasie rodziny pomordowanych
i tysi¹ce mieszkañców przedwojennych
Kresów by³y zsy³ane w g³¹b Zwi¹zku
Sowieckiego, gdzie ich niewypowie-
dziane cierpienia znaczy³y drogê pol-
skiej Golgoty Wschodu.

Najbardziej tragiczn¹ stacj¹ tej dro-
gi by³ Katyñ. Polskich oficerów, du-
chownych, urzêdników, policjantów,
funkcjonariuszy stra¿y granicznej
i s³u¿by wiêziennej zg³adzono bez pro-
cesów i wyroków. Byli ofiarami niewy-

powiedzianej wojny. Zostali zamordo-
wani z pogwa³ceniem praw i konwencji
cywilizowanego œwiata. Zdeptano ich
godnoœæ jako ¿o³nierzy, Polaków i lu-
dzi. Do³y œmierci na zawsze mia³y
ukryæ cia³a pomordowanych i prawdê
o zbrodni. Œwiat mia³ siê nigdy nie do-
wiedzieæ. Rodzinom ofiar odebrano
prawo do publicznej ¿a³oby, do op³a-
kania i godnego upamiêtnienia najbli¿-
szych. Ziemia przykry³a œlady zbrodni,
a k³amstwo mia³o wymazaæ j¹ z ludz-
kiej pamiêci.

Ukrywanie prawdy o Katyniu - efekt
decyzji tych, którzy do zbrodni dopro-
wadzili - sta³o siê jednym z fundamen-
tów polityki komunistów w powojennej
Polsce: za³o¿ycielskim k³amstwem
PRL. By³ to czas, kiedy za pamiêæ
i prawdê o Katyniu p³aci³o siê wysok¹
cenê. Jednak bliscy pomordowanych
i inni odwa¿ni ludzie trwali wiernie
przy tej pamiêci, bronili jej i przekazy-
wali kolejnym pokoleniom Polaków.
Przenieœli j¹ przez czas komunistycz-
nych rz¹dów i powierzyli rodakom wol-
nej, niepodleg³ej Polski. Dlatego im
wszystkim, a zw³aszcza Rodzinom
Katyñskim, jesteœmy winni szacunek
i wdziêcznoœæ. W imieniu Rzeczypos-
politej sk³adam najg³êbsze podziêko-
wanie za to, ¿e broni¹c pamiêci o swo-
ich bliskich, ocaliliœcie Pañstwo jak¿e

wa¿ny wymiar naszej polskiej œwiado-
moœci i to¿samoœci.

Katyñ sta³ siê bolesn¹ ran¹ polskiej
historii, ale tak¿e na d³ugie dziesiêcio-
lecia zatru³ relacje miêdzy Polakami
i Rosjanami. Sprawmy, by katyñska
rana mog³a siê wreszcie w pe³ni zagoiæ
i zabliŸniæ. Jesteœmy ju¿ na tej drodze.
My, Polacy, doceniamy dzia³ania Ro-
sjan z ostatnich lat. T¹ drog¹, która zbli-
¿a nasze narody, powinniœmy iœæ dalej,
nie zatrzymuj¹c siê na niej ani nie co-
faj¹c.

Wszystkie okolicznoœci zbrodni ka-
tyñskiej musz¹ zostaæ do koñca zbada-
ne i wyjaœnione. Wa¿ne jest, by zosta³a
potwierdzona prawnie niewinnoœæ
ofiar, by ujawnione zosta³y wszystkie
dokumenty dotycz¹ce tej zbrodni. Aby
k³amstwo katyñskie znik³o na zawsze
z przestrzeni publicznej. Domagamy
siê tych dzia³añ przede wszystkim ze
wzglêdu na pamiêæ ofiar i szacunek dla
cierpienia ich rodzin. Ale domagamy
siê ich tak¿e w imiê wspólnych warto-
œci, które musz¹ tworzyæ fundament za-
ufania i partnerstwa pomiêdzy s¹siedni-
mi narodami w ca³ej Europie.

Oddajmy wspólnie ho³d pomordo-
wanym i pomódlmy siê nad ich g³owa-
mi. Chwa³a bohaterom! Czeœæ Ich pa-
miêci!

�ród³o: Rzeczpospolita,
11 kwietnia 2010 r.

Poni¿ej przemówienie, które Prezydent RP Lech Kaczyñski mia³ wyg³osiæ
10 kwietnia 2010 r. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu w 70. rocznicê

zbrodni katyñskiej.

"S³owa, które nie pad³y"

Polska w ¿a³obie
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Urodzi³ siê 25 lutego 1953 r. w ¯aganiu. Ukoñczy³ Akademiê Rolnicz¹ w Lub-
linie, by³ lekarzem weterynarii. Ca³e doros³e ¿ycie zwi¹za³ z Mielcem i powiatem
mieleckim. Mia³ du¿e doœwiadczenie w dzia³alnoœci samorz¹dowej, bez reszty
oddany polskiej wsi by³ radnym województwa podkarpackiego. W latach
2002-2006 sprawowa³ trudn¹, acz zaszczytn¹ funkcjê marsza³ka województwa
podkarpackiego. Z racji jej pe³nienia czêsto goœci³ w Politechnice Rzeszowskiej.
Spotykaliœmy siê z Nim przy wielu ró¿nych okazjach, m.in. w sierpniu 2004 r. na
otwarciu Akademickiego Oœrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej. Bardzo cieszy³ siê z tej piêknej inicjatywy Politechniki,
podkreœlaj¹c w swoim przemówieniu dynamiczny rozwój rzeszowskiej uczelni
technicznej i jej presti¿ na mapie edukacyjnej Polski. W paŸdzierniku 2007 r. zo-
sta³ wybrany do Sejmu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. By³ cz³onkiem
Sejmowej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji do
spraw Unii Europejskiej oraz w ostatnim czasie jednej z Komisji Œledczych,
w której pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego. Pozostawi³ ¿onê i dwóch synów.
W naszej pamiêci pozostanie zawsze serdeczny, aktywny, pe³en pomys³ów i zaan-
ga¿owania, z ¿yczliwym uœmiechem do wszystkich.

Leszek Deptu³a, pose³ na Sejm RP

Urodzi³a siê 13 grudnia 1951 r. w Warszawie. Skoñczy³a gi¿yckie Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, przez kilka lat mieszka³a na Mazurach. W 1974 roku ukoñ-
czy³a studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1985 r.
uzyska³a stopieñ doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Od
wrzeœnia do grudnia 1991 r. by³a doradc¹ ministra pracy i polityki socjalnej.
Przez wiele lat zajmowa³a siê polityk¹ spo³eczn¹ i problemami zwi¹zanymi
z zatrudnieniem w Polsce. W sierpniu 2001 r. objê³a stanowisko wiceprezesa
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, w rz¹dach Kazimierza Marcinkie-
wicza i Jaros³awa Kaczyñskiego, kolejno od 31 paŸdziernika 2005 r. pe³ni³a
funkcjê ministra rozwoju regionalnego. W wyborach parlamentarnych w 2007 r.
uzyska³a mandat poselski, kandyduj¹c ju¿ z podkarpackiej listy Prawa i Spra-
wiedliwoœci. W dniu 6 stycznia 2010 r. wybrano j¹ na przewodnicz¹c¹ Klubu
Parlamentarnego PiS. W Politechnice Rzeszowskiej goœci³a na inauguracji roku
akademickiego 2007/2008, a tak¿e w towarzystwie wicepremiera œp. Prze-
mys³awa Gosiewskiego 11 paŸdziernika 2007 r. na konferencji poœwiêconej
otwarciu Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej. Pozostawi³a rodzinê
i córkê Klarê. Zapamiêtamy J¹ jako osobê kompetentn¹ i uœmiechniêt¹, otwart¹
na potrzeby innych.

Gra¿yna Gêsicka, pose³ na Sejm RP

Fot. J. Kochañski

(www.gesicka/pl)

Polska w ¿a³obie

¯egnamy Podkarpackich Parlamentarzystów
Byli naszymi Goœæmi
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Urodzi³ siê 1 maja 1949 r. w Œwiêcanach k. Jas³a. W 1971 roku ukoñczy³ studia
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego. By³ obroñc¹ dzia³aczy opozy-
cyjnych w procesach politycznych, w latach 1971-1973 pracowa³ jako aplikant
w S¹dzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a póŸniej (1973-1975) w S¹dzie Powiato-
wym w Jaœle. Od 1975 do 1976 r. by³ sêdzi¹ w S¹dzie Rejonowym w Jaœle. W la-
tach 1977-1980 pracowa³ jako aplikant w Okrêgowej Radzie Adwokackiej
w Rzeszowie, nastêpnie w Zespole Adwokackim w Kroœnie (1980-1984) i w Ze-
spole Adwokackim w Jaœle (1984-1990). W 1993 roku za³o¿y³ w³asn¹ Kancelariê
Adwokack¹ w Jaœle. By³ pos³em na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I, III, V i VI
kadencji, wicemarsza³kiem Sejmu III kadencji. Pracowa³ w wielu komisjach sej-
mowych. W latach 1992-2005 nale¿a³ do Zjednoczenia Chrzeœcijañsko-Narodo-
wego, pe³ni³ funkcjê wiceprezesa oraz prezesa Zarz¹du G³ównego tej partii.
W latach 2002-2005 by³ radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Z listy
wyborczej Prawa i Sprawiedliwoœci, mandat Senatora RP uzyska³ w wyborach
uzupe³niaj¹cych przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r., œlubowanie z³o¿y³
25 czerwca 2008 r. Pozostawi³ ¿onê i dwoje dzieci. Chêtny do pomocy i otwarty na
potrzeby bliŸnich, zostanie w pamiêci wielu wdziêcznych Mu osób.

Marta Olejnik

Stanis³aw Zaj¹c, senator RP

(www.senat.gov.pl)

Polska w ¿a³obie

Spo³ecznoœæ akademicka rzeszowskich uczelni uczci³a pamiêæ Ofiar Smoleñskiej Tragedii. W dniu 15 kwietnia
z inicjatywy Samorz¹dów Studenckich odby³ siê Marsz Milczenia zakoñczony Msz¹ œw. w Katedrze Rzeszowskiej.
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Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego
w rozbudowie

W dniu 15 lutego 2010 r. w Sali Se-
natu PRz uroczyœcie podpisana zosta³a
umowa pomiêdzy Politechnik¹ Rze-
szowsk¹ a Budimexem, jako wyko-
nawc¹ prac budowlanych. Zakres tych

prac obejmuje budowê betonowego
pasa startowego, drogi ko³owania, bu-
dynku na symulatory, hangaru dla sa-
molotów, a tak¿e kontenerowej stacji
paliw - wszystko do koñca 2011 r.

Do tej pory Oœrodek nie posiada³
w³asnej stacji paliw ani betonowego
pasa startowego. Nowy pas bêdzie mia³
900 m d³ugoœci.

"Rozbudowa i doposa¿enie Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Igna-
cego £ukasiewicza" to tytu³ projektu finansowanego z bud¿etu pañstwa oraz ze œrodków Unii Euro-
pejskiej (szczegó³owo o wymienionym projekcie pisaliœmy w GP nr 12/2009). Projekt skupia siê na
rozbudowie infrastruktury OKL-u oraz doposa¿eniu go w niezbêdny sprzêt spe³niaj¹cy obecne wy-
mogi szkoleniowe i bezpieczeñstwa.

Rozpoczêcie spotkania przez JM Rektora prof. A. Sobkowiaka.
Fot. M. Kozio³
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PERSONALIA

Mgr in¿. Marek Go³êbiowski, asystent w Zak³adzie Podstaw Elektrotechniki i Informa-
tyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk tech-
nicznych w dyscyplinie elektrotechnika, nadany przez Radê Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w dniu 19 marca 2010 r. Temat rozprawy doktor-
skiej: Wp³yw indukcyjnoœci rozproszenia autotransformatorów zasilaj¹cych wielopulsowe
uk³ady prostownikowe na wspó³czynnik odkszta³ceñ pr¹dów sieciowych. Promotor w przewo-
dzie doktorskim: dr hab. in¿. Jerzy Lewicki, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy
doktorskiej: prof. zw. dr in¿. Henryk Tunia, Politechnika Œwiêtokrzyska w Kielcach i dr hab.
in¿. Marian Wysocki, Politechnika Rzeszowska. Rada Wydzia³u wyró¿ni³a rozprawê dok-
torsk¹.

DOKTORATY

Na mocy aktu notarialnego, podpi-
sanego 19 maja 2009 r. przez marsza³ka
województwa podkarpackiego Zyg-
munta Cholewiñskiego i rektora naszej
uczelni prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Sob-
kowiaka, Politechnika Rzeszowska
sta³a siê w³aœcicielem 38 ha gruntów
przylegaj¹cych do terenu Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasion-
ce. Teren wyceniony na ponad 12 mln
z³ sprzedany zosta³ Politechnice przez
Zarz¹d Województwa Podkarpackiego
z 99% bonifikat¹, za symboliczn¹ kwo-
tê ok. 146 tys. z³. To w³aœnie na tym te-
renie rozpocznie siê realizacja projektu
finansowanego z Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013.

Wartoœæ ca³ego projektu wynosi
ok. 40 mln z³, z czego 16 mln z³ prze-
znaczonych jest na rozbudowê Oœrod-
ka. Za pozosta³e œrodki zakupione
zostan¹ dwa symulatory i siedem samo-
lotów, w tym 5 jednosilnikowych
i 2 dwusilnikowe. Przetarg na samoloty
zosta³ ju¿ rozstrzygniêty - dostarczy je
firma JB INVESTMENTS Spó³ka
z o.o. z Warszawy. Przetarg na symula-
tory jest w toku. To bêdzie ju¿ pokaŸna
flota, bo z³o¿ona z 15 samolotów.

Modernizacja i rozbudowa Oœrodka
wp³ynie niew¹tpliwie na unowoczeœ-
nienie bazy, a tym samym na wzrost ja-
koœci szkolenia praktycznego stu-

dentów. Prace budowlane ju¿ siê
rozpoczê³y.

Marta Olejnik

Wa¿ny moment podpisania umowy.
Fot. M. Kozio³
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PROFESURY UCZELNIANE

Maciej
Pompa-Roborzyñski

Piotr Koszelnik

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora zwyczajnego
w Politechnice Rzeszowskiej prof. dr. hab. in¿. Macieja
Pompê-Roborzyñskiego w Katedrze Gospodarki ¯ywnoœcio-
wej i Towaroznawstwa na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
na czas nieokreœlony z dniem 1 kwietnia 2010 r.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Politechnice Rzeszowskiej dr. hab. in¿. Piotra Ko-
szelnika w Katedrze In¿ynierii i Chemii Œrodowiska na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska na okres 5 lat
z dniem 1 maja 2010 r.

Bronis³aw Œwider

Nominacje profesorskie

Prof. dr hab. in¿. Aleksander
Koz³owski - kierownik Katedry
Konstrukcji Budowlanych na
Wydziale Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska, otrzyma³
w dniu 3 marca 2010 r. w Pa³acu
Prezydenckim tytu³ naukowy
profesora nauk technicznych,
nadany przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Lecha Ka-
czyñskiego postanowieniem
z dnia 25 wrzeœnia 2009 r.

Prof. dr hab. in¿. Aleksander
Koz³owski urodzi³ siê 31 stycznia
1955 r. w Jaros³awiu. Studia wy¿sze
odby³ w latach 1974-1979 na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Rzeszowskiej, uzyskuj¹c
tytu³ magistra in¿yniera budownictwa.

Stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych w dyscyplinie bu-
downictwo nada³a Aleksandrowi
Koz³owskiemu Rada Naukowa
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie w 1988 r., stopieñ
naukowy doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie
budownictwo uzyska³ w 2000 r.
uchwa³¹ Rady Wydzia³u In¿ynierii
L¹dowej Politechniki Warszaw-
skiej. Postêpowanie o nadanie
tytu³u profesora nauk technicznych
przeprowadzi³a Rada Wydzia³u
In¿ynierii L¹dowej Politechniki
Warszawskiej.

Profesor A. Koz³owski ma
30-letni sta¿ pracy zawodowej, na-
ukowej i dydaktycznej. W 1979
roku zosta³ zatrudniony na stanowi-

Fot. w³asna
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sku asystenta sta¿ysty, nastêpnie asy-
stenta i starszego asystenta w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych WBiIŒ Poli-
techniki Rzeszowskiej. Od 1988 roku
pracowa³ na stanowisku adiunkta,
a w 2001 r. zosta³ mianowany na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego.
W latach 2002-2004 pracowa³ jako vi-
siting profesor w Universidade da Beira
Interior, Covilha, Portugalia, prowa-
dz¹c wyk³ady z konstrukcji stalowych,
zespolonych i specjalnych. W kadencji
2005-2008 pe³ni³ funkcjê prorektora ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej i regio-
nalnej, a w bie¿¹cej kadencji 2008-
-2012 pe³ni fukcjê prodziekana ds.
nauki Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska.

Profesor A. Koz³owski jest autorem
i wspó³autorem ³¹cznie ok. 175 orygi-
nalnych publikacji naukowych, w tym
98 po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego. Jest wspó³au-
torem 4 monografii, 1 podrêcznika aka-
demickiego oraz 1 skryptu, wspó³re-
daktorem 2 monografii. Ma w swoim
dorobku 77 artyku³ów w recenzowa-
nych czasopismach zagranicznych,
ogólnokrajowych i lokalnych, 40 re-
cenzowanych referatów konferencji za-
granicznych, 41 recenzowanych refera-
tów konferencji krajowych oraz 12 ra-
portów naukowych programu COST.

Dzia³alnoœæ naukowa prof. A. Koz-
³owskiego dotyczy zagadnieñ modelo-
wania i zaawansowanej analizy kon-
strukcji budowlanych. Szczególnym
polem jego zainteresowañ jest zagad-
nienie wêz³ów podatnych - w tej dzie-
dzinie jest uznanym autorytetem krajo-
wym i zagranicznym. Dzia³alnoœæ na-
ukowa dotyczy w szczególnoœci:
= badañ doœwiadczalnych po³¹czeñ,

wêz³ów i elementów konstrukcji
stalowych i zespolonych stalowo-
-betonowych,

= analizy konstrukcji stalowych i ze-
spolonych z wêz³ami podatnymi
oraz oceny wp³ywu sztywnoœci
wêz³ów na zachowanie siê kon-
strukcji,

= opracowania pomocy projektowych
do oceny sztywnoœci i noœnoœci

wêz³ów konstrukcji stalowych i ze-
spolonych,

= opracowania procedur projekto-
wych obliczania konstrukcji ramo-
wych z wêz³ami podatnymi,

= kszta³towania i optymalizacji kon-
strukcji,

= analizy statecznoœci z³o¿onych
uk³adów konstrukcyjnych,

= metod obliczeniowych wprowadzo-
nych do norm europejskich Eurokod
EC3 i EC4.

Ostatnio, w ramach programów na-
ukowych COST zajmuje siê:
= ocen¹ efektywnoœci i ekonomiki,

z uwzglêdnieniem oddzia³ywania
na œrodowisko, obiektów budowla-
nych wykonanych w ró¿nych tech-
nologiach - ocena wykonywana jest
z wykorzystaniem tzw. analizy
zrównowa¿onego rozwoju (susta-
nability),

= ustaleniem nienormowych lub po-
nadnormatywnych oddzia³ywañ
i obci¹¿eñ budynków oraz metod za-
pewnienia budynkom bezpiecznego

ich przeniesienia (robustness i struc-
tural integrity).
Profesor A. Koz³owski kierowa³ re-

alizacj¹ kilku projektów badawczych.
Obecnie kieruje polskim zespo³em
w europejskim projekcie badawczym
"Renovation of Buildings using Steel
Technologies" ROBUST, realizowa-
nym w ramach Research Fund for Coal
and Steel - Fundusz Badawczy Wêgla
i Stali. Jest tak¿e kierownikiem grantu
"Modernizacja budynków z zastosowa-

niem konstrukcji stalowych". By³ pro-
motorem 2 obronionych prac dok-
torskich. Pe³ni³ funkcjê recenzenta
5 prac doktorskich, a tak¿e recenzenta
w 1 przewodzie habilitacyjnym. By³
promotorem 65 prac dyplomowych ma-
gisterskich i in¿ynierskich, w tym 5 na-
grodzonych w konkursie ministra bu-
downictwa. Recenzowa³ 76 prac dyplo-
mowych.

Profesor A. Koz³owski bra³ i bierze
czynny udzia³ w pracach komitetów na-
ukowych i organizacyjnych 14 konfe-
rencji naukowych krajowych i zagra-

Wrêczenie nominacji przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
Fot. www.prezydentpl/aktualnoœci

Nominacje profesorskie
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nicznych. Pe³ni³ m.in. funkcjê sekreta-
rza organizacyjnego konferencji na-
ukowych KILiW PAN i KN PZITB,
Krynica 1993 i 1994, by³ cz³onkiem
Komitetu Naukowego i Steruj¹cego ko-
lejnych konferencji European Confe-
rence on Steel Structures EUROSTEEL
(w Coimbrze, Maastricht i Graz), za-
stêpc¹ przewodnicz¹cego Komitetu
Naukowego i przewodnicz¹cym Komi-
tetu Organizacyjnego XI International
Conference on METAL STRUCTU-
RES ICMS, Rzeszów 2006.

Profesor A. Koz³owski wspó³pracu-
je naukowo z wieloma oœrodkami
krajowymi i zagranicznymi, bierze
udzia³ w miêdzynarodowych progra-
mach badawczych, m.in. europejskim
programie COST (Cooperation in
Science and Technology), w ramach
którego uczestniczy³ w grupach robo-
czych i by³ cz³onkiem Management
Committee projektów: COST C1,
COST C12, COST C16, COST C25,

COST C26, TU0601, TU0701. Jest tak-
¿e zaproszonym cz³onkiem - za³o¿ycie-
lem Miêdzynarodowej Sieci Naukowej
w dziedzinie konstrukcji stalowych "In-
ternational Network of Scientific Part-
ners in the field of Steel Construction",
prowadzonej przez ArcelorMittal,
2007.

Równolegle z prac¹ naukow¹ i dy-
daktyczn¹ w Politechnice Rzeszow-
skiej prof. dr hab. in¿. Aleksander
Koz³owski zajmowa³ siê dzia³alnoœci¹
zawodow¹, pracuj¹c na czêœci etatu
w biurach projektów. Jest wspó³auto-
rem wielu projektów konstrukcji stalo-
wych i ¿elbetowych, m.in. w Rzeszo-
wie POLFA-ICN, oraz ponad 100 eks-
pertyz i opinii technicznych. W 1986
roku uzyska³ uprawnienia budowlane,
a w 1995 r. tytu³ rzeczoznawcy budow-
lanego oraz rzeczoznawcy PZITB. Od
1996 roku by³ cz³onkiem Komisji Wo-
jewody Rzeszowskiego i Podkarpac-
kiego ds. Uprawnieñ, a obecnie jest

cz³onkiem tej Komisji w Izbie In¿ynie-
rów Budownictwa.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ prof. A. Ko-
z³owski by³ wielokrotnie nagradzany
i odznaczany. Otrzyma³ 14 indywidual-
nych i zespo³owych Nagród Rektora
Politechniki Rzeszowskiej za osi¹gniê-
cia naukowe, odznaczenie "Zas³u¿o-
nym dla Politechniki Rzeszowskiej"
(2009), Z³ot¹ Odznakê PZITB (2009),
Medal Komisji Edukacji Narodowej
(2006), Nagrodê Rektora Politechni-
ki Warszawskiej za udzia³ w pracach
zespo³u WIL Politechniki Warszaw-
skiej (2006), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
(2003), Nagrodê im. prof. Stefana
Bry³y (2001), Srebrn¹ Odznakê PZITB
(1999), 8 nagród i wyró¿nieñ ministra
budownictwa. Od 1994 roku jest cz³on-
kiem Sekcji Konstrukcji Metalowych
Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej
PAN, a od 2008 r. wiceprzewod-
nicz¹cym tej Sekcji.

(tekst autoryzowany)

Prof. dr hab. in¿. Pawe³ Paw-
lus z Katedry Technologii Ma-
szyn i Organizacji Produkcji
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa otrzyma³ w dniu 3 marca
2010 r. w Pa³acu Prezydenckim
tytu³ naukowy profesora nauk
technicznych, nadany przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyñskiego po-
stanowieniem z dnia 30 grudnia
2009 r.

Profesor Pawe³ Pawlus urodzi³ siê
1 listopada 1961 r. w Rzeszowie.
W 1980 roku ukoñczy³ I Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Stanis³awa Konar-
skiego w Rzeszowie, a w latach 1980-
-1985 odby³ studia wy¿sze na Wydziale

Mechanicznym Politechniki Rzeszow-
skiej, gdzie uzyska³ tytu³ magistra in¿y-
niera mechanika o specjalnoœci samo-
chody i ci¹gniki. W latach 1986-1987
pracowa³ w PP POLMOZBYT Rze-
szów. W dniu 1 paŸdziernika 1987 r.
podj¹³ pracê w Politechnice Rzeszow-
skiej, pocz¹tkowo w Zak³adzie Pojaz-
dów Samochodowych i Silników Spali-
nowych (wczeœniejsza nazwa Zak³ad
Eksploatacji Pojazdów Samochodo-
wych), a od 2004 r. w Katedrze Techno-
logii Maszyn i Organizacji Produkcji.

Stopieñ doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej "budo-
wa i eksploatacja maszyn" nada³a mu
w 1993 r. Rada Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszow-
skiej na podstawie rozprawy doktor-

Fot. w³asna
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skiej "Wp³yw struktury geometrycznej
powierzchni cylindrów na wybrane pa-
rametry eksploatacyjne wielocylindro-
wego silnika spalinowego", a stopieñ
naukowy doktora habilitowanego w tej
samej dyscyplinie - w 2000 r. - nada³a
mu Rada Wydzia³u Budowy Maszyn
i Zarz¹dzania Politechniki Poznañskiej
na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. "Struktura geometryczna po-
wierzchni cylindrów podczas eksploa-
tacji silnika spalinowego".

Profesor P. Pawlus jest obecnie pro-
fesorem nadzwyczajnym w Katedrze
Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
Zajmuje siê metrologi¹ chropowatoœci
powierzchni oraz zagadnieniami tribo-
logicznymi. Swoj¹ dzia³alnoœæ na-
ukow¹ skoncentrowa³ na analizie struk-
tury geometrycznej powierzchni tulei
cylindrowych na etapach technologii
i eksploatacji. Zajmuje siê ponadto ana-
liz¹ b³êdów podczas pomiarów styko-
wych mikrogeometrii powierzchni,
modelowaniem struktury geometrycz-
nej powierzchni losowych, analiz¹ to-
pografii powierzchni kilkuproceso-
wych oraz wp³ywem kieszeni smaro-
wych na modyfikowanie w³aœciwoœci
tribologicznych skojarzeñ tr¹cych.

Jest autorem lub wspó³autorem
oko³o 170 publikacji naukowych, z cze-
go ponad 30 ukaza³o siê w znanych cza-
sopismach z Listy Filadelfijskiej, m.in.
Precision Engineering, Measurement,
Wear, Tribology International, Tribo-
logy Letters, Journal of Materials Pro-
cessing Technology, International Jou-
rnal of Machine Tools and Manufac-
ture, Key Engineering Materials.

Aktywnie uczestniczy³ w wielu kon-
ferencjach naukowych (w Niemczech,
Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji,
Finlandii, Danii, Austrii i Egipcie). Jest
autorem 2 monografii. Wspó³uczestni-
czy³ w ok. 15 tematach badawczych dla
przemys³u. Wypromowa³ 6 doktorów
nauk technicznych w dyscyplinie budo-
wa i eksploatacja maszyn, by³ opieku-
nem prac dyplomowych ponad 100 ab-

solwentów (in¿ynierów i magistrów in-
¿ynierów). Jest cz³onkiem Sekcji In¿y-
nierii Jakoœci i Diagnostyki Komitetu
Metrologii i Aparatury Naukowej Pol-
skiej Akademii Nauk oraz grupy tema-
tycznej "Pomiary i zapewnienie jakoœci
w systemach produkcyjnych" w ra-
mach Sieci Doskona³oœci Procesów
Produkcyjnych Promet.

Profesor P. Pawlus przebywa³ na
sta¿ach naukowych w Warwick Uni-
versity, Anglia (pobyt 10-miesiêczny
w latach 1994/1995), w ramach stypen-
dium British Council oraz Halmstad
University, Szwecja (pobyt 2-tygod-
niowy w 2005 r.). Prowadzi zajêcia dy-
daktyczne z przedmiotów: "badania
operacyjne" oraz "niezawodnoœæ i eks-
ploatacja maszyn". Prowadzi³ wyk³ady
oraz seminaria w jêzyku angielskim
w Politechnice Rzeszowskiej oraz
uczelniach w Austrii, Szwecji, Francji,
Niemczech i Szwajcarii.

By³ przewodnicz¹cym komitetu or-
ganizacyjnego konferencji "Wytwa-

rzanie elementów maszyn ze stopów
metali o specjalnych w³aœciwoœciach"
(maj 2006 r.) oraz 12. Konferencji Miê-
dzynarodowej "Metrology and Proper-
ties of Engineering Surfaces" (lipiec
2009 r.). Jest redaktorem naczelnym
specjalnego wydania czasopisma
Wear, obejmuj¹cego wybrane referaty
zaprezentowane na konferencji "Me-

trology and Properties of Engineering
Surfaces". Jest przewodnicz¹cym Wy-
dzia³owej Komisji Wyborczej (kaden-
cja 2008-2012) oraz pe³nomocnikiem
dziekana Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa ds. programu SOCRATES-
-ERASMUS.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i dy-
daktyczn¹ by³ wielokrotnie nagradzany
Nagrodami Rektora Politechniki Rze-
szowskiej. Postêpowanie w sprawie na-
dania mu tytu³u naukowego profesora
przeprowadzi³a Rada Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej.

(tekst autoryzowany)

Wrêczenie nominacji przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
Fot. www.prezydentpl/aktualnoœci
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Profesorem Honorowym AGH

Profesor Józef Giergiel

Ze sporym wyprzedzeniem cza-
sowym trzymam w rêku kopertê na-
des³an¹ z Krakowa - wewn¹trz
estetyczne, eleganckie druki - Za-
proszenie na uroczyste posiedzenie
Senatu Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie wystosowane
przez JM Rektora tej¿e uczelni.
Z jednym tylko punktem "porz¹dku
dnia" - nadanie godnoœci Profesora
Honorowego AGH naszemu uczel-
nianemu od 1999 r. Koledze, pro-
fesorowi Józefowi Giergielowi. Go-
dzina rozpoczêcia uroczystoœci ni-
czym na Anio³ Pañski, w samo
po³udnie - data: trzeci dzieñ trzecie-
go miesi¹ca roku AD 2010.

Nobliwa aula AGH wype³niona
doœæ dok³adnie, a gdzie nie spojrzê,
dostojne g³owy profesorskie przesy-

pane siwizn¹ i b³yskaj¹ce ³ysiny.
No, parê m³odych twarzy te¿ jest.
Rzeszowska ekipa wcale pokaŸna:
dwóch rektorów, dwóch prorekto-
rów, dziekan WBMiL. Naliczy³em
te¿ 6 profesorów - ja wzorujê siê na
rektorze AGH, który z kartki prze-
czyta³ zaledwie kilka nazwisk i zaj-
mowanych stanowisk - pozosta³ych
powita³ an block.

Gaude Mater Polonia za-
brzmia³o po wejœciu Senatu poprze-
dzonego pocztem sztandarowym.
Rektor z wysokoœci zajmowanego
stanowiska i najwy¿szego miejsca
w auli prowadzi tê akademick¹ uro-
czystoœæ: laudacja, nadanie godno-
œci Profesora Honorowego, wy-
st¹pienie Jubilata.

Przyjemnie siê s³ucha relacji
sk³adanej przez Jubilata. Kiedyœ -
przyznaje siê - uczestnicz¹c w po-
dobnych uroczystoœciach, pyta³em
siebie - "dlaczego nie ja?" - teraz,

bêd¹c podmiotem tej uroczystoœci, py-
tam "dlaczego ja?". Jubilat mimo ukoñ-
czonych 79 lat prezentuje siê rzeœko,
sprawnie, z ca³¹ powag¹ bierze na sie-
bie tê now¹ godnoœæ.

My z "rzeszowskiej prowincji" nie
bez satysfakcji s³yszymy, ¿e Jubilat po-
dzieli³ swe serce i swe intelektualne
sprawnoœci pomiêdzy dwie uczelnie -
tu Akademia Górniczo-Hutnicza, a tam
Politechnika Rzeszowska. Gaudeamus
Igitur spina jak klamr¹ i zamyka uro-
czystoœæ.

Pozostaje pisz¹cemu te s³owa - su-
miennemu œwiadkowi uroczystoœci -
¿yczyæ Jubilatowi "Sto Lat" - aby jak
najd³u¿ej dopisywa³o Mu zdrowie, aby
nieustannie darzy³ go Stwórca tymi da-
rami, które os³aniaj¹ d¹¿enie do Prawdy
- jedyne powo³anie Ludzi Nauki godne
- Ludzi Nauki. Szczêœæ Ci Bo¿e, Darz
Bóg!

Ludomir M. Laudañski

Fot. K. Kurc

Prof. Krzysztof Arczewski z Politechniki Warszawskiej (z lewej) w towarzystwie
Profesora Honorowego.

Fot. L. Laudañski
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Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
prorektor ds. rozwoju Politechniki Rze-
szowskiej prof. dr hab. in¿. Marek OR-
KISZ zosta³ wybrany na wiceprze-
wodnicz¹cego Kolegium Senioratu
Lotnictwa Polskiego. Funkcjê tê pe³ni
od 2008 r.

W sk³ad Kolegium Senioratu wcho-
dz¹ znane w polskim lotnictwie autory-
tety i osobistoœci - tym bardziej cenna
jest reprezentacja Politechniki Rze-
szowskiej na czo³owych miejscach tego
szacownego gremium. Kadencja w³adz
trwa 4 lata.

Stowarzyszenie posiada osobowoœæ
prawn¹, a terenem jego dzia³alnoœci jest

obszar ca³ej Polski i, jeœli przepisy na to
pozwalaj¹, poza granicami kraju. Sie-
dziba w³adz naczelnych Stowarzysze-
nia mieœci siê w Krakowie. Seniorat
Lotnictwa Polskiego tworz¹ oddzia³y
terenowe, a Podkarpacie wspó³tworzy
Stowarzyszenie Lotników Polski Po-
³udniowej im. mjr. pil. Karola Pniaka -
dowódcy 308. Krakowskiego Dywizjo-
nu Myœliwskiego. Uroczyœcie obcho-
dzonym przez Stowarzyszenie œwiêtem
jest dzieñ 9 wrzeœnia, na pami¹tkê hi-
storycznego sformowania 308. Dywi-
zjonu Myœliwskiego Krakowskiego
w 1941 r. w Wielkiej Brytanii.

Szczytne s¹ cele Stowarzyszenia, do
których nale¿¹ m.in.: dba³oœæ o rozwój
lotnictwa polskiego i kultywowanie
jego tradycji, integracja œrodowisk lot-
niczych, popularyzowanie lotnictwa
wœród m³odzie¿y, prowadzenie dzia³al-
noœci naukowej i szkoleniowej.

Cele statutowe Stowarzyszenia i Po-
litechniki w wymienionych obszarach
siê pokrywaj¹. Tym samym Stowarzy-
szenie Lotników Polski Po³udniowej
jest ciekawym i adekwatnym miejscem
promocji Politechniki Rzeszowskiej -
mo¿e ona korzystaæ z wiedzy i autory-
tetu cz³onków Stowarzyszenia, m.in.
w celach wychowawczych.

Marta Olejnik

Reprezentacja Politechniki Rzeszowskiej
w Senioracie Lotnictwa Polskiego

KRASP

DOKUMENT nr 31/V
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 6 marca 2010 r.

w sprawie projektu zmian kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania œrodków finansowych na dzia³alnoœæ statutow¹

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich -
w zwi¹zku z opublikowaniem projektu
Rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego Roz-
porz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania oraz rozliczania
œrodków finansowych na dzia³alnoœæ
statutow¹ - wobec opóŸnienia prac nad
przygotowaniem i przeprowadzeniem
parametryzacji uwa¿a, ¿e nale¿y prze-
prowadziæ parametryzacjê zgodnie z o-
bowi¹zuj¹c¹ ustaw¹, dokonuj¹c jed-

nak¿e korekty jej kryteriów. W szcze-
gólnoœci istotne jest:

1. Uszczegó³owienie regu³ okreœla-
nia wspó³czynnika EPC dla poszcze-
gólnych grup pracowników zatrudnio-
nych w jednostkach organizacyjnych
uczelni oraz pracowników zatrudnio-
nych w jednostkach organizacyjnych
Polskiej Akademii Nauk i jednostkach
badawczo-rozwojowych, systemowe
okreœlenie jego wartoœci oraz uszcze-
gó³owienie sposobu okreœlania liczby
N uwzglêdnianej w ankiecie jednostki

i przypisanie wspó³czynnikowi EPC
wartoœci 0,5 dla pracowników nauko-
wo-dydaktycznych uczelni i wartoœci 1
dla pracowników naukowych PAN
i JBR-ów.

Takie systemowe rozwi¹zanie bie-
rze pod uwagê istotne zró¿nicowanie
statusu, zadañ i funkcji oraz zwi¹zane-
go z nimi zaanga¿owania czasu pracy
pracownika naukowo-dydaktycznego
uczelni i pracownika wy³¹cznie nauko-
wego PAN czy jednostki badawczo-
-rozwojowej. W projekcie rozporz¹-
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dzenia mówi siê o tym, ale bez propozy-
cji konkretnych wzglêdnych wartoœci
przypisanych poszczególnym stanowi-
skom (por. przypis 3 Wzoru Ankiety
Jednostki Naukowej). Proponowanie
takich ogólnych zasad parametryzacji
dla stanowisk pracowniczych ww. in-
stytucji - niesystemowo przypisany
wspó³czynnik EPC, te same grupy jed-
norodne - mo¿e prowadziæ do arbitral-
nych ustaleñ wartoœci wspó³czynnika
EPC i w konsekwencji do niesprawie-
dliwych ocen jednostek organizacyj-
nych uczelni.

2. W³aœciwe zbudowanie grup jed-
norodnych, umo¿liwiaj¹ce obiektywne
porównanie jednostek poprzez uw-
zglêdnienie faktu istnienia du¿ej liczby
niejednorodnych podstawowych jed-
nostek organizacyjnych (np. wydzia³y
matematyczno-fizyczno-chemiczne,
wydzia³y biologiczno-chemiczne, wy-
dzia³y biologiczno-geograficzne i wy-
dzia³y biologii molekularnej, wydzia³y
biologii i nauk o Ziemi, etc.) i dopusz-
czenie odrêbnej parametryzacji dla jed-
nostek nale¿¹cych do ró¿nych grup
jednorodnych wchodz¹cych w sk³ad
jednej podstawowej jednostki organi-
zacyjnej (wydzia³u) oraz - wynikaj¹ce
z takiej odrêbnej parametryzacji - od-

rêbne okreœlanie wysokoœci dotacji sta-
tutowej dla ka¿dej z takich jednostek.

Takie rozwi¹zanie sprzyja integracji
i konsolidacji podstawowych jednostek
organizacyjnych uczelni, przeciw-
dzia³aj¹c jednoczeœnie ich nadmiernej
atomizacji, co jest zgodne z tendencja-
mi œwiatowymi odchodzenia od zbyt
du¿ej specjalizacji i wykorzystywania
efektu synergii nauki i kszta³cenia.
Przyznawanie punktów - podobnie jak
monografiom - podrêcznikom akade-
mickim o charakterze syntezy.

Wykreœlenie przepisów, które arbi-
tralnie decyduj¹ o jakoœci i wartoœci
tekstu naukowego, a mianowicie:

a) przepisu, wed³ug którego rozdzia³
bêd¹cy czêœci¹ monografii musia³by
mieæ co najmniej 1 arkusz wydawniczy,
by móg³ podlegaæ ocenie (por. przypis 5
Wzoru Karty Oceny Jednostki Nauko-
wej),

b) przepisu, wed³ug którego mia-
³yby byæ wyeliminowane z oceny pu-
blikacje zawarte w tzw. zeszytach spe-
cjalnych i suplementach (por. przypis 2
Wzoru Karty Oceny Jednostki Nauko-
wej),
ocenie powinien bowiem podlegaæ ka¿-
dy tekst pozytywnie zakwalifikowany
do druku przez recenzentów, a o jego

wartoœci nie mo¿e w ¿aden sposób
przes¹dzaæ jego d³ugoœæ czy forma pu-
blikacji.

Uwzglêdnianie w karcie oceny re-
cenzowanych tekstów ukazuj¹cych siê
w postaci elektronicznej - takie stano-
wisko jest zgodne z rozwijan¹ przez
œrodowisko naukowe ide¹ open access.

Zachowanie zasady przyznawania
ca³oœci punktów za publikacjê wieloau-
torsk¹ ka¿dej jednostce, w której afilio-
wany jest dany wspó³autor (por. przypis
2 Wzoru Karty Oceny Jednostki Na-
ukowej).

Przyznawanie punktów nie tylko za
liczbê uprawnieñ do nadawania stopni
doktora i doktora habilitowanego, ale
tak¿e za liczbê przeprowadzonych
przewodów doktorskich i habilitacyj-
nych oraz przeprowadzonych i uzys-
kanych tytu³ów naukowych profesora.

Skreœlenie z obowi¹zuj¹cych regu-
lacji zapisu dotycz¹cego przyznawania
punktów za wyroby, us³ugi i podobne
formy dzia³alnoœci jednostki w zakresie
praktycznego zastosowania wyników
badañ naukowych i prac rozwojowych.

Przewodnicz¹ca KRASP
prof. dr hab. Katarzyna
Cha³asiñska-Macukow

Z laureatem Nagrody im. Eugeniusza Piaseckiego

mgr. Jackiem LUTAKIEM

rozmawia Marta Olejnik

- kierownikiem SWFiS

0 Serdecznie gratulujê Panu wyró¿-
nienia, jakim jest Nagroda im. E. Pia-
seckiego. Gdzie i kiedy j¹ Panu wrê-
czono?

W dniach 12-13 grudnia 2009 r.
odby³ siê w Warszawie XXIII Zjazd
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego,
podczas którego wybrano nowe w³adze
statutowe na dwuletni¹ kadencjê. Na-

grodê otrzyma³em z r¹k prezesa Za-
rz¹du G³ównego AZS, senatora, prof.
Marka Rockiego.

0 Komu i za co przyznawana jest ta
nagroda?

Nagroda im. Eugeniusza Piaseckie-
go jest przyznawana od 1986 r. szcze-
gólnie wyró¿niaj¹cym siê nauczy-

cielom wychowania fizycznego i trene-
rom pracuj¹cym w szko³ach wy¿szych
i jednostkach Akademickiego Zwi¹zku
Sportowego. Eugeniusz Piasecki by³
lekarzem, teoretykiem wychowania fi-
zycznego i higieny szkolnej. Przez wie-
le lat by³ zwi¹zany z Uniwersytetem
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przy
którym stworzy³ pierwsze w Polsce
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Studium Wychowania Fizycznego
kszta³c¹ce nauczycieli (by³ autorem
programu nauczania).

0 Przypomni nam Pan przebieg pra-
cy w Politechnice Rzeszowskiej?

W Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu pracujê od 1976 r., w latach
1991-1999 pe³ni³em funkcjê z-cy kie-
rownika ds. organizacji i rozwoju bazy
sportowo-turystycznej. W paŸdzierni-
ku 1999 r. zosta³em kierownikiem Stu-
dium.

0 Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e z chwil¹ objê-
cia przez Pana funkcji kierownika
SWFiS coœ siê zmieni³o...

W 1999 roku powsta³ zamys³ rozbu-
dowy istniej¹cej dotychczas bazy spor-
towej, pod nazw¹ Centrum Dydak-
tyczno-Sportowe Politechniki Rze-
szowskiej. Cztery lata póŸniej projekt
nowoczesnej hali sportowej z dwoma
boiskami, si³owni¹ i zapleczem by³ go-
towy, a budowa ruszy³a w 2004 r.
i trwa³a do 2006 r. W ramach Centrum
SWFiS dysponuje wiêc trzema pe³no-
wymiarowymi arenami sportowymi do
pi³ki koszykowej, siatkowej i tenisa
ziemnego, halowej pi³ki no¿nej oraz
si³owni¹. Dziêki zaadaptowaniu po-
mieszczeñ w bud. M (GSR) zyskaliœmy
równie¿ salê sportów walki (dojo), salê
fitness, saunê, pomieszczenie magazy-
nowe i wypo¿yczalniê sprzêtu sporto-
wego. Zosta³ tak¿e rozbudowany
i wyposa¿ony w nowoczesny sprzêt ga-
binet usprawnienia ruchowego, z które-
go korzystaj¹ studenci niepe³no-
sprawni, z urazami po wypadkach,
schorzeniami wymagaj¹cymi indywi-

dualnych æwiczeñ oraz kobiety w ci¹¿y.
Ponadto, przy wspó³pracy z Klubem
Uczelnianym AZS PRz powsta³a naj-
wiêksza w Rzeszowie œciana wspinacz-
kowa.

0 Zmieniaj¹ siê czasy. Czy Studium
proponuje obecnie nowe, bardziej
atrakcyjne formy zajêæ dla studentów?

W ramach obowi¹zkowych zajêæ
z wychowania fizycznego dla studen-
tów mieszcz¹ siê gry zespo³owe (ko-
szykówka, pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na
itp.), zajêcia na p³ywalni, gdzie stu-
denci mog¹ rozpocz¹æ naukê lub do-

skonaliæ nabyte ju¿ umiejêtnoœci. Bar-
dzo popularne wœród studentek s¹ zajê-
cia z aerobiku. Studenci naszej uczelni
mog¹ równie¿ uczestniczyæ w zajê-
ciach kilkunastu sekcji sportowych

Klubu Uczelnianego AZS
(m.in. tenis sto³owy, ¿eglar-
stwo, wspinaczka, karate ky-
okushin, unihokej).

0 O ile wiem, od wielu lat
dzia³a Pan w Akademickim
Zwi¹zku Sportowym. Jak
dzisiaj przebiega ta wspó³-
praca?

Klub Uczelniany AZS
PRz od 1996 r. posiada oso-
bowoœæ prawn¹ i jest pod
merytorycznym nadzorem
Studium. Œciœle ze sob¹
wspó³pracujemy, organi-
zuj¹c wspólnie zawody spor-
towe i imprezy sportowo-
-rekreacyjne dla studentów
i pracowników naszej uczel-
ni. Wiele z nich na sta³e
wesz³o do kalendarza Klubu.
Przyk³adem udanej wspó³-
pracy jest tak¿e wspomnia-
na wczeœniej najwiêksza
w Rzeszowie œciana wspi-
naczkowa.

0 Plany na najbli¿sze lata?

Jedynym obiektem, który obecnie
wynajmujemy na potrzeby zajêæ dy-
daktycznych studentów naszej uczel-
ni jest p³ywalnia Rzeszowskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji. Zajêcia te
s¹ bardzo popularne wœród studentów,
dlatego chcielibyœmy poszerzyæ nasz¹
ofertê dydaktyczn¹ i udostêpniæ im
w³asn¹ kryt¹ p³ywalniê. Mam nadzie-
jê, ¿e uda siê nam doprowadziæ do jej
budowy i za kilka lat Centrum Dy-
daktyczno-Sportowe Politechniki Rze-
szowskiej powiêkszy siê o nowy obiekt
dydaktyczny.

0 ¯ycz¹c spe³nienia realizacji po-
wziêtych planów, serdecznie dziêkujê
za rozmowê.

Fot. M. Misiakiewicz

SPROSTOWANIE

W nawi¹zaniu do materia³u prasowego pt. "Urz¹dzenie w diagnostyce
i rehabilitacji dysfunkcji rêki" (GP nr 3/2010, str. 14.) uprzejmie informujê,
¿e nagroda NOT (I miejsce) zosta³a przyznana zespo³owi w sk³adzie:
W. Bieniasz, R. Œliwa, natomiast nagrodê SIMP (I miejsce) otrzymali:
W. Bieniasz, R. Œliwa, A. Lesiak.

Przepraszam za niepe³ne informacje.

Patrycja Ewa Jagie³owicz
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Nasi Goœcie

Minister Cezary Grabarczyk
W dniu 8 lutego 2010 r. goœciliœmy

w Politechnice ministra infrastruktury
Cezarego Grabarczyka, okolicznoœci¹
spotkania by³a zaœ konferencja pt. "Per-
spektywy rozwoju kolei w Polsce ze
szczególnym uwzglêdnieniem Podkar-
pacia". Ministrowi towarzyszy³o liczne
grono osób, m.in. prezes zarz¹du PKP
S.A. Andrzej Wach, prezes zarz¹du
PKP CARGO Wojciech Ba³czun, pre-
zes zarz¹du spó³ki Przewozy Regional-
ne Tomasz Moraczewski.

Honory gospodarza pe³ni³ JM Rek-
tor prof. Andrzej Sobkowiak, podkre-
œlaj¹c, ¿e choæ uczelnia ze swej istoty
powo³ana jest do dzia³alnoœci naukowej
i badawczej, to zawsze otwarta jest na
dyskusje dotycz¹ce rozwoju Podkar-
pacia.

Spotkanie wpisane w kampaniê wy-
borcz¹ PO (co podkreœlono w czasie
jego trwania) w dalszej kolejnoœci
odby³o siê pod przewodnictwem pos³a
Zbigniewa Rynasiewicza - przewod-
nicz¹cego Sejmowej Komisji Infra-
struktury.

W spotkaniu wziêli ponadto udzia³
pos³owie z Podkarpacia: Renata Bu-

tryn, Krystyna Skowroñska, Jan W. To-
maka, Tomasz Kulesza oraz wojewoda
podkarpacki Miros³aw Karapyta, mar-
sza³ek województwa Zygmunt Chole-
wiñski, a tak¿e starostowie i bur-
mistrzowie z regionu oraz dyrektorzy
zak³adów pracy, g³ównie z grupy PKP
i Przewozów Regionalnych. W czasie
tego spotkania wrêczono ministrowi
Grabarczykowi sygnowan¹ przez obec-
nych na spotkaniu pos³ów petycjê
w sprawie uwzglêdnienia Rzeszowa

przy budowie Kolei Du¿ych Prêdkoœci
w Polsce.

Nikogo dziœ nie trzeba przekony-
waæ, ¿e to dla gospodarki rzecz wa¿na
i ¿e coraz gorsze niestety s¹ polskie
koleje - tak¿e pod wzglêdem obs³ugi
pasa¿era. Tymczasem Spó³ka, zamiast
modernizowaæ i budowaæ, sp³aca
zad³u¿enie wraz z ogromnymi odsetka-
mi. Tylko na 2010 r. przypada a¿ 1 mld
100 mln sp³aty! Jak poinformowano,
Rz¹d planuje uzyskane z prywatyzacji
œrodki przekazaæ na rozwój systemów
komunikacji kolejowej w Polsce.

O planach inwestycyjnych w infra-
strukturê powiedzia³ prezes PKP An-
drzej Wach, szczególny nacisk k³ad¹c
na liniê E-30 z Wroc³awia przez Kra-
ków i Rzeszów do granicy z Ukrain¹.
Od Krakowa pocz¹wszy, linia ta bêdzie
modernizowana w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowi-
sko, a jej przewidywane parametry to
160 km/godz. Natomiast od Rzeszo-
wa do granicy bêdzie to ju¿ rewitali-
zacja linii, a dopuszczalna prêdkoœæ
wyniesie 120 km/godz. Modernizowa-
na bêdzie tak¿e linia Rzeszów-Jas³o,
na remont linii Jas³o-Zagórz zarezer-
wowane s¹ œrodki.

Z roku na rok nak³ady na zakup no-
wego taboru rosn¹, mimo to zaniedba-

z wizyt¹

Spotkanie odby³o siê w sali P-2.
Fot. M. Misiakiewicz

Od lewej: A. Wach, C. Grabarczyk, Z. Rynasiewicz i JM Rektor A. Sobkowiak.
Fot. M. Misiakiewicz
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Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE

dr Wojciech SIEMASZKO

(1950-2010)

Moje wspomnienia o doktorze
Wojciechu Siemaszce dotycz¹ okresu
Jego pracy w Politechnice Rzeszow-
skiej. W roku 1978 w Katedrze Ma-
tematyki podj¹³ pracê asystent - sta¿y-
sta mgr Wojciech Siemaszko, absol-
went Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-
towicach, autor pracy magisterskiej na
temat aproksymacji funkcji analitycz-
nych funkcjami wymiernymi. Zdoby³
sympatiê kolegów swoj¹ otwartoœci¹,
kole¿eñskoœci¹, a tak¿e aktywnoœci¹
na seminariach i konferencjach na-
ukowych.

Gdy w 1980 r. na terenie Politech-
niki Rzeszowskiej powstaje NSZZ
"Solidarnoœæ", Wojciech Siemaszko
zostaje jej cz³onkiem, a w póŸniej-
szych latach aktywnym dzia³aczem.

Do roku 1995, czyli czasu odejœcia
z Politechniki Rzeszowskiej, uzyskuje
kolejno stanowisko asystenta, starsze-
go asystenta i adiunkta. W 1983 roku
Instytut Matematyczny Polskiej Aka-
demii Nauk na podstawie rozprawy
doktorskiej pt. "U³amki ³añcuchowe
rozga³êzione dla funkcji analitycz-
nych wielu zmiennych" nadaje Woj-
ciechowi Siemaszce stopieñ naukowy
doktora nauk matematycznych.

Po zdobyciu stopnia naukowego
doktora wspó³pracowa³ chêtnie
z m³odszymi kolegami, dziel¹c siê

swoim doœwiadczeniem. W czasie
pracy w Katedrze Matematyki PRz
odby³ sta¿e naukowe w Politechnice
Lwowskiej i we Francji.

Oprócz dzia³alnoœci naukowej,
Wojciech Siemaszko zajmowa³ siê
wspomaganiem zajêæ z matematyki,

by³ równie¿ wspó³autorem "Algebry
z geometri¹".

Szerokie zainteresowania spo³ecz-
ne skierowa³y Go do dzia³alnoœci
zwi¹zkowej. W latach 1989-1991
pe³ni³ rolê przewodnicz¹cego Komisji
Zak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy
Politechnice Rzeszowskiej. By³ rów-
nie¿ jednym z cz³onków - za³o¿ycieli
Obywatelskiego Komitetu Wyborcze-
go przed wyborami do Sejmu i Senatu
w 1989 r.

W 1991 roku pe³ni³ rolê przewod-
nicz¹cego Regionalnego Komitetu
Wyborczego NSZZ "Solidarnoœæ",
w latach 1992-1995 by³ cz³onkiem
Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidar-
noœæ" w Rzeszowie. Pe³ni³ równie¿
rolê szefa Sztabu Wyborczego Lecha
Wa³êsy.

Wiadomoœæ o œmierci naszego Ko-
legi, zdolnego matematyka, pedagoga
i wspania³ego organizatora zasmuci³a
wszystkich, którzy mieli okazjê z Nim
wspó³pracowaæ i wszystkich, którzy
Go bli¿ej poznali. Zastanie w naszej
pamiêci nie tylko jako wspania³y Ko-
lega, ale te¿ dobry i serdeczny Przyja-
ciel.

Marek Bierowski

nia wielu ostatnich lat s¹ ogromne.
Wyremontowany zosta³ dworzec
w Rzeszowie, na remont czekaj¹ dwor-
ce w £añcucie, Przeworsku i Przemy-
œlu. Choæ nie wszystkie inwestycje
zostan¹ ukoñczone przed EURO 2012,
to nie powinny powodowaæ utrudnienia
ruchu na wschód. Uwagê poœwiêcono
tak¿e innym zagadnieniom z tego ob-
szaru, m.in. zatrudnieniu, konkurencyj-
noœci i okreœlonym odcinkom tras ko-
lejowych. Na spotkaniu nie pominiêto
kwestii drogowych, umowy na auto-

strady zosta³y ju¿ podpisane, m.in. na
terenie Podkarpacia.

Do przedstawionych planów od-
niós³ siê marsza³ek Zygmunt Chole-
wiñski, poruszaj¹c m.in. kwestie w³as-
noœciowe, finansowe i samorz¹dowe.
Tak¿e wojewoda Miros³aw Karapyta
podkreœli³, ¿e rozwój systemów komu-
nikacyjnych tego regionu w znacznej
mierze przyczynia siê do sprawnej ko-
munikacji w ruchu granicznym i doda³,
¿e choæ województwo podkarpackie
nie jest gospodarzem EURO 2012, to

kwestia przygotowania odpowiedniej
infrastruktury jest dla tego regionu
priorytetowa.

Podsumowaniem spotkania by³a
dyskusja, po której delegacja rz¹dowa
uda³a siê m.in. do Oœrodka Kszta³cenia
Lotniczego, gdzie minister Grabarczyk
spotka³ siê ze studentami Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa - od Mini-
sterstwa Infrastruktury zale¿y wszak¿e
finansowanie szkolenia lotniczego
w OKL-u, tak ostatnimi laty trudne do
zdobycia.

Marta Olejnik
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Wizyta z Nowej Dêby
W dniu 21 stycznia 2010 r. Ka-

tedrê Fizyki i Wydzia³ Chemiczny
odwiedzili uczniowie klasy o pro-
filu matematyczno-fizyczno-che-
micznym z Zespo³u Szkó³ nr 1
z siedzib¹ w Nowej Dêbie. Ucz-
niowie pod opiek¹ nauczycieli,
w tym tak¿e dyrektor pani mgr
in¿. Janiny Lubery, odwiedzili la-
boratoria Katedry, wziêli udzia³
w pokazach i prostych doœwiad-
czeniach.

Pani dyrektor (ukoñczy³a studia
w Politechnice Rzeszowskiej na kie-
runku "in¿ynieria œrodowiska") odwie-
dzi³a Katedrê Fizyki dwukrotnie.
Dziêki temu ustalono zakres i rodzaje
wspólnych dzia³añ Zespo³u Szkó³ z No-
wej Dêby i Katedry Fizyki Politechniki
Rzeszowskiej.

Wizyta wspomnianej klasy odby³a
siê w ramach umowy podpisanej przez
uczelniê i Zespó³ Szkó³ nr 1 w Nowej
Dêbie. Na mocy tej umowy Politechni-
ka Rzeszowska objê³a patronatem ho-
norowym klasê o profilu matema-
tyczno-fizyczno-chemicznym. W ra-
mach patronatu honorowego Politech-
nika Rzeszowska zobowi¹za³a siê do:
8 organizowania dla uczniów klas po-

litechnicznych specjalnych dodatko-

wych zajêæ prowadzonych na tere-
nie Politechniki lub szko³y przez pra-
cowników naukowo-dydaktycznych
Politechniki Rzeszowskiej,

8 umo¿liwienia uczniom klasy poli-
technicznej zaanga¿owania siê
w prace kó³ naukowych dzia³a-

j¹cych w Politechnice Rzeszow-
skiej,

8 objêcia opiek¹ naukow¹ zdolnych
uczniów klasy politechnicznej i po-
mocy w ich rozwoju.
Analogiczn¹ umowê podpisa³o tak-

¿e I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Kró-
la W³adys³awa Jagie³³y z Dêbicy.

Wizytê w Politechnice z pewnoœci¹ zapamiêtaj¹...
Fot. Archiwum Katedry Fizyki

Uczniowie z Nowej Dêby w Katedrze Fizyki. Objaœnieñ udziela dr T. Wiêcek.
Fot. Archiwum Katedry Fizyki
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Poniewa¿ od kilku lat na zasadach
wolontariatu w laboratoriach studenc-
kich pracownicy Katedry Fizyki pro-
wadz¹ zajêcia z uczniami I i IV LO

w Rzeszowie, zwróci³em siê do dy-
rekcji tych liceów o wyst¹pienie do
JM Rektora w sprawie porozumienia

o wspó³pracy unormowanej stosowny-
mi umowami.

Tadeusz Paszkiewicz

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji
Matematycznej (http://sem.edu.pl/)
w roku szkolnym 2009/2010 jest orga-
nizatorem 61. Olimpiady Matematycz-
nej. W tej edycji Olimpiady Matema-
tycznej zosta³ utworzony okrêg podkar-
packi, obejmuj¹cy swoim zasiêgiem
dzia³ania na terenie województwa pod-
karpackiego. Powo³any zosta³ Komitet
Okrêgowy Olimpiady Matematycznej
w Rzeszowie w nastêpuj¹cym sk³adzie:
dr hab. Jaros³aw Górnicki, prof. PRz -
przewodnicz¹cy KO OM, oraz cz³on-
kowie: dr hab. Jacek Chudziak, prof.
UR, dr Janusz Dronka, dr Renata Jura-
siñska, dr Leszek Olszowy, dr Marek
Sobolewski, dr Pawe³ Witowicz. Sekre-
tarzem Komitetu jest pani mgr Celina
Preis.

W obecnej edycji Olimpiady Mate-
matycznej w okrêgu podkarpackim
wziê³o udzia³ 130 uczniów. Pierwszy
etap polega³ na samodzielnym roz-
wi¹zaniu w domu w ustalonym termi-
nie 12 zadañ (ich treœæ jest dostêpna na
stronie internetowej http://www.mi-
muw.edu.pl w zak³adce "zadania")
i przes³aniu rozwi¹zañ do w³aœciwego

Komitetu Okrêgowego. Po sprawdze-
niu nades³anych rozwi¹zañ Komitet
Okrêgowy Olimpiady Matematycznej
w Rzeszowie do zawodów stopnia dru-
giego zakwalifikowa³ 51 uczniów, któ-
rzy reprezentowali szko³y z Jaros³awia,
Jas³a, Krosna, Leska, £añcuta, Mielca,
Przemyœla, Rzeszowa, Sanoka, Stalo-
wej Woli, Tarnobrzega.

Zawody drugiego stopnia 61. Olim-
piady Matematycznej odby³y siê
w dniach 19-20 lutego 2010 r. Ka¿dego
dnia uczniowie mieli do rozwi¹zania
trzy zadania w czasie 5 godzin. Zawody
zosta³y przeprowadzone w obiektach
Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie
zakwalifikowani do trzeciego etapu

(ogólnopolskiego fina³u OM) otrzy-
maj¹ maksymaln¹ ocenê z matury z ma-
tematyki, a na wiele kierunków studiów
przyjmowani bêd¹ z pominiêciem po-
stêpowania kwalifikacyjnego. Z oczy-
wistych wzglêdów uczelnie bardzo
chêtnie widz¹ w swoich murach studen-
tów, którzy byli uczestnikami Olimpia-
dy Matematycznej.

Mamy nadziejê, ¿e utworzony w ra-
mach najstarszej polskiej olimpiady
przedmiotowej - Olimpiady Matema-
tycznej - okrêg podkarpacki i powo³any
w Rzeszowie Komitet Okrêgowy Olim-
piady Matematycznej stan¹ siê trwa³ym
elementem naszego krajobrazu eduka-
cyjnego. Jednoczeœnie jest to wyraŸny
sygna³ pokazuj¹cy uczniom po³udnio-
wo-wschodniej Polski, ¿e w rzeszow-
skim oœrodku akademickim mo¿na
uzyskaæ solidne wykszta³cenie w za-
kresie nauk matematycznych, które
jest niezbêdne do rozwoju opartego na
wiedzy.

Jaros³aw Górnicki
Przewodnicz¹cy Komitetu

Okrêgowego Olimpiady
Matematycznej w Rzeszowie

Olimpiada matematyczna
Pierwszy raz od 60 lat w Rzeszowie

Motoszybowiec
nowej generacji AOS-71

Politechnika Rzeszowska przy
wspó³pracy z Politechnik¹ Warszaw-
sk¹ opracowuje program budowy oraz
badañ innowacyjnego, dwumiejsco-
wego motoszybowca AOS-71 w ra-
mach projektu badawczego Inicjatywy
Technologicznej pt. "Wielofunkcyjny
dwumiejscowy motoszybowiec nowej

generacji", który jest realizowany
w przedsiêwziêciu ministra nauki
i szkolnictwa wy¿szego "Inicjatywa
technologiczna I", z inicjatywy Miê-
dzyuczelnianego Wielofunkcyjnego
Lotniczego Laboratorium Naukowo-
-Badawczego w Bezmiechowej. Pro-
gram AOS-71 to kontynuacja eduka-

cyjnego programu ULS realizowanego
od ponad 30 lat na Wydziale Mecha-
nicznym Energetyki i Lotnictwa Poli-
techniki Warszawskiej, który zaowoco-
wa³ powstaniem m.in. szybowców
PW-5 "Smyk" oraz PW-6. Egzemplarz
motoszybowca AOS-71 bêdzie wyko-
rzystywany jako demonstrator nowych
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technologii w dzia³alnoœci prowadzo-
nej w Miêdzyuczelnianym Wielo-
funkcyjnym Laboratorium Naukowo-
-Badawczym w Bezmiechowej.

Projekt badawczy ma na celu opra-
cowanie konstrukcji i technologii mo-
toszybowca, zbudowanie jego pro-
totypu oraz przeprowadzenie wstêp-

nych badañ. AOS-71 bêdzie siê cha-
rakteryzowa³ wyj¹tkowymi w³aœci-
woœciami, które umo¿liwi¹ przeprowa-
dzanie badañ w locie. Ponadto cecho-
waæ go bêd¹ niskie koszty eksploatacji
oraz bezpieczne w³aœciwoœci lotne
w przypadku przerwania pracy silnika.
W Polsce nie istnieje jeszcze taki moto-
szybowiec, dlatego opracowywany
projekt wniesie istotne elementy no-
watorskie do dotychczasowych roz-
wi¹zañ.

W przysz³oœci planuje siê równie¿
wdro¿enie motoszybowca do produkcji
seryjnej, gdzie znajdzie zastosowanie
m.in. w szkoleniu podstawowym pilo-
tów, lotach doskonal¹cych i spraw-
dzaj¹cych, startach w zawodach, lotach
rekreacyjnych i pasa¿erskich.

Patrycja Ewa Jagie³owicz
Motoszybowiec nad Bezmiechow¹.

Fot. Archiwum WBMiL

Centrum Studiów Podyplomowych
przy Wydziale Zarz¹dzania i Marketin-
gu PRz uruchomi³o nowe kierunki stu-
diów. S¹ to: zarz¹dzanie i pozyski-
wanie funduszy europejskich, porad-
nictwo zawodowe i doradztwo karier,
poradnictwo zawodowe i doradztwo
karier dla nauczycieli oraz poœrednic-
two pracy. Proponowana oferta nie jest
wynikiem prostego podsumowania sta-
tystyk z rynku pracy, ale wychodzi na-
przeciw zapotrzebowaniu rynku.

Kszta³cenie podyplomowe na tych
kierunkach to sposób na pog³êbienie
posiadanej ju¿ specjalizacji, poszerze-
nie jej o nowe obszary, uporz¹dkowa-
nie wiedzy i doœwiadczenia oraz
ukierunkowanie siê na dalszy rozwój,
czy wreszcie zaspokojenie w³asnych
ambicji i g³odu wiedzy. Przy okazji jest
szans¹ na awans zawodowy i podwy¿-
ki, gdy¿ pracodawcy coraz bardziej
ceni¹ wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników.

Programy studiów konsultowane
by³y ze specjalistami - praktykami zaj-
muj¹cymi siê odpowiednimi zagadnie-
niami. W zwi¹zku z tym grono wyk³a-
dowców reprezentuje zarówno teoriê,
jak i praktykê. Pozwala to na przekaza-
nie wiedzy oraz doœwiadczeñ ³¹cz¹cych
obie te sfery. Umo¿liwia równie¿ po-
g³êbienie wspó³pracy oraz wypracowa-
nie wniosków przydatnych w praktyce.

Poradnictwo zawodowe i doradz-
two karier to oferta skierowana do pra-
cowników instytucji rynku pracy za-
równo rz¹dowych, jak i samorz¹do-
wych, organizacji pozarz¹dowych, sek-
tora przedsiêbiorstw, instytucji oto-
czenia biznesu, a tak¿e studentów
wszystkich kierunków studiów. Studia
przygotowuj¹ do pe³nienia roli doradcy
zawodowego (doradcy kariery) i uwz-
glêdniaj¹ coraz bardziej powszechny
miêdzynarodowy i miêdzykulturowy
kontekst planowania i przebiegu ka-
riery.

Poradnictwo zawodowe i doradz-
two karier dla nauczycieli adresowa-
ne jest g³ównie do nauczycieli szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, którzy po ukoñcze-
niu studiów bêd¹ pe³niæ rolê szkolnego
doradcy zawodowego zgodnie z roz-
porz¹dzeniem Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania i organiza-
cji pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w publicznych przedszkolach,
szko³ach i placówkach oœwiatowych.

Studia poœrednictwo pracy prze-
znaczone s¹ dla czynnych poœredników
pracy, z co najmniej rocznym sta¿em
pracy, wykonuj¹cych zawód poœredni-
ka pracy w publicznych i niepublicz-
nych instytucjach rynku pracy.

Zarz¹dzaniem i pozyskiwaniem
funduszy europejskich chcemy zain-
teresowaæ przede wszystkim osoby
zwi¹zane zawodowo z pozyskiwaniem
funduszy unijnych. W toku studiów

Studia podyplomowe
szans¹ na awans zawodowy i podwy¿ki
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s³uchaczom zostanie przekazana wie-
dza ca³kowicie lub czêœciowo dla nich
nowa (albo poszerzona) i umiejêtnoœci
wynikaj¹ce z konstrukcji projektowa-
nego programu. W zwi¹zku z tym stu-
dia adresowane s¹ przede wszystkim do
pracowników administracji publicznej,
przedsiêbiorców, organizacji poza-
rz¹dowych, dziennikarzy, studentów

wszystkich kierunków studiów, a tak¿e
tych osób, które wi¹¿¹ swoje per-
spektywy zawodowe z prac¹ w agen-
dach UE i z funduszami UE.

Zapraszamy do zapoznania siê
z wszystkimi propozycjami Centrum
Studiów Podyplomowych, które co pó³
roku aktualizuje swoj¹ ofertê eduka-
cyjn¹ dostosowan¹ do zapotrzebowa-

nia rynku pracy. Wkrótce uruchomione
zostan¹ nowe kierunki studiów, na któ-
rych ka¿dy bêdzie móg³ znaleŸæ coœ
zgodnego ze swoimi zainteresowania-
mi czy predyspozycjami.

Wiêcej szczegó³ów na stronie inter-
netowej: http://csp.portal.prz.edu.pl/.

Artur Polakiewicz

Reprezentuj¹c JM Rektora Politech-
niki Rzeszowskiej, ni¿ej podpisany
uczestniczy³ (w paŸdzierniku 2006
i 2009 r.) w dwóch kolejnych edycjach
Konferencji Rektorów Uniwersytetów
Europejskich w Uppsali. W ramach rea-
lizowanych programów tych konferen-
cji przewidziano uroczyste podpisanie
umów o wspó³pracy przez ich uczestni-
ków z gospodarzami reprezentowany-
mi przez rektora Uppsala University.
Zawarte zosta³y cztery umowy - dwie
o wspó³pracy dydaktycznej Politechni-
ki Rzeszowskiej z Uppsala University
i dwie (Letter of Agreement Regarding
Baltic University Courses) na prowa-
dzenie kursów przez pracowników Ka-
tedry Infrastruktury i Ekorozwoju
z programu BUP w zakresie Sustain-
able Baltic Region - SBR i Sustainable
Water Management - SWM.

Od ponad 15 lat wspó³pracujê z ze-
spo³em specjalistów z Uppsala Univer-
sity w Szwecji, prowadz¹cym miê-
dzynarodowy program dydaktyczny
The Baltic University Programme -
BUP. Jednym z efektów tej wspó³pracy
by³o m.in. uzyskanie w 2001 r. certyfi-
katu w zakresie Sustainable Water Ma-
nagement in the Baltic Sea Basin,
o tematyce zwi¹zanej z szeroko ro-
zumianym rozwojem zrównowa¿o-
nym w gospodarce wodno-œciekowej.
Uprawnia on do prowadzenia wy-
k³adów z kilku przedmiotów w uczel-
niach krajów nale¿¹cych do Unii Euro-
pejskiej i realizuj¹cych program BUP.

W ramach tej wspó³pracy od trzech
lat Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju
PRz uczestniczy w edukacyjnym pro-
jekcie i kursie miêdzynarodowym pn.
Zrównowa¿ony Rozwój Regionu Ba³-
tyckiego (Sustainable Baltic Region -

SBR) w ramach przedmiotu rozwój
zrównowa¿ony w gospodarce komu-
nalnej. Jego ukoñczenie z wynikiem co
najmniej dobrym pozwala studentom
na uzyskanie angielskiego certyfikatu
Sustainable Baltic Region - SBR z wy-
kazem studiowanych zagadnieñ i pod-

pisami dyrektora BUP z Uppsala Uni-
versity oraz ni¿ej podpisanego. W ci¹gu
trzech lat 49 studentów PRz specjaliza-
cji infrastruktura i ekorozwój na kie-
runku in¿ynieria œrodowiska pomyœlnie
zda³o egzaminy w stopniu upowa¿-
niaj¹cym do otrzymania tego miêdzy-
narodowego certyfikatu Uniwersytetu
Ba³tyckiego. Jednoczeœnie daje to
uczestnikom kursu od 7,5 do 10 punk-
tów kredytowych w systemie ECTS.

Potrzeba prowadzenia takiego
przedmiotu wynika z koniecznoœci za-
poznania przysz³ych absolwentów kie-
runku in¿ynieria œrodowiska z aktualn¹
tematyk¹ zwi¹zan¹ z rozwojem zrów-
nowa¿onym terenów zurbanizowa-
nych. Wpisuje siê ona w ogólno-
œwiatow¹ tendencjê d¹¿¹c¹ do racjo-
nalnego prowadzenia gospodarki ko-
munalnej w aspekcie wykorzystywania
dóbr przyrody z uwzglêdnieniem
ochrony istniej¹cych ekosytemów. Pre-
zentowana podczas zajêæ wiedza ujmu-
je zasady projektowania inwestycji
in¿ynierskich z uwzglêdnieniem stoso-
wanych technologii proekologicznych,
zw³aszcza zwi¹zanych z infrastruktur¹
i gospodark¹ wodno-œciekow¹, oraz za-
sad rozwoju zrównowa¿onego w ujêciu
systemowym.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jest to pierw-
szy w œwiecie tak szeroki program edu-
kacyjny o zasiêgu miêdzynarodowym.
Jego wysokie notowania w skali Euro-
py i œwiata stanowi¹ inspiracjê do two-
rzenia podobnych programów edu-

Zjednoczeni Ba³tykiem

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Nad szwedzkim Ba³tykiem jesieni¹.
Fot. w³asna
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kacyjnych. Przyk³adem s¹ kraje Morza
Œródziemnego i grupa krajów afrykañ-
skich po³o¿onych nad jeziorem Victo-
ria.

Program BUP powsta³ w Szwecji
w 1991 r. z inicjatywy Uppsala Univer-
sity. Obejmuje on sieæ uczelni zlokali-
zowanych w strefie zlewni Morza
Ba³tyckiego. Obecnie w BUP bierze
udzia³ ju¿ ponad 170 uniwersytetów
z prawie 100 miast w 14 krajach. U-
czestnikami BUP s¹ uczelnie pañstwo-
we i prywatne o profilu humanistycz-
nym, technicznym, rolniczym, pedago-
gicznym i ekonomicznym.

Dzia³alnoœæ BUP obejmuje zagad-
nienia zrównowa¿onego rozwoju,
ochrony œrodowiska i przemian poli-
tycznych zachodz¹cych w regionie,
podkreœlaj¹c kluczow¹ rolê uczelni
wy¿szych w rozwoju procesów poko-
jowych i demokratycznych. Program
ten ma wyj¹tkowo wa¿ne znaczenie,
bior¹c pod uwagê istniej¹ce problemy
w ochronie œrodowiska w strefie zlewi-
ska Morza Ba³tyckiego. W tym wysoko
uprzemys³owionym i gêsto zaludnio-
nym regionie bez wspó³pracy miêdzy-
narodowej i wspólnych wysi³ków nie
jest mo¿liwe rozwi¹zanie wielu z³o¿o-

nych problemów ekologicznych i zapo-
bieganie degradacji wód Morza Ba³tyc-
kiego i wód do niego sp³ywaj¹cych.

Uniwersytet Ba³tycki od wielu lat
prowadzi kursy, w ramach których rea-
lizowana jest tematyka o charakterze
specjalistycznym, m.in.: Œrodowisko
Morza Ba³tyckiego, Narodowoœci
Ba³tyku, Rozwój Zrównowa¿ony Re-

gionu Ba³tyckiego, Rozwój Zrówno-
wa¿ony w Gospodarce Wodno-Œcie-
kowej, Zrównowa¿ony Rozwój Spo-
³eczeñstwa i inne. Odpowiednio do
obecnych oczekiwañ wprowadzane s¹
nowe programy - odnosz¹ce siê do
aktualnych problemów. Jednym z nich
(co nale¿y wyró¿niæ) jest kurs Miasta
Zrównowa¿one.

Program Uniwersytetu Ba³tyckiego
koordynowany jest przez sekretariat
w Uppsala University oraz kilkanaœcie
centrów regionalnych odpowiedzial-
nych za rozpowszechnianie informacji,
dystrybucjê materia³ów dydaktycz-
nych, organizacjê konferencji i inne
formy jego dzia³alnoœci. Ogólnopolskie
Centrum Uniwersytetu Ba³tyckiego
znajduje siê obecnie w Politechnice
£ódzkiej i wspó³pracuje z 45 uczelnia-
mi w kraju.

Uniwersytet Ba³tycki wykorzystuje
szeroko nowoczesne technologie infor-
macyjne i sposoby komunikacji. Radio-
i teleaudycje, komputerowe i satelitarne
seminaria oraz konferencje studenckie,
a tak¿e lekcje prowadzone przez wio-
d¹cych specjalistów za pomoc¹ nowo-
czesnej telefonii i telemostów miêdzy
krajami s¹ na porz¹dku dziennym.
W celu tworzenia banku danych do-
tycz¹cych sytuacji ekologicznej w Re-
gionie Ba³tyckim, wdra¿ania za³o¿eñ

W trakcie podpisywania umowy o wspó³pracy Politechniki Rzeszowskiej
z Uppsala University.

Fot. w³asna

Umowa o wspó³pracy dydaktycznej (od lewej: Maria Hejna - Network Manager,
prof. J. Dziopak - PRz, Christie Jacobson - Director The Baltic University
Programme).

Fot. w³asna
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ekorozwoju i oceny oddzia³ywania na
œrodowisko, BUP uczestniczy w pro-
jekcie Baltic Environment Information
Dissemination Services - BEIDS.

Uniwersytet Ba³tycki œciœle wspó³-
pracuje z urzêdami miast Regionu
Ba³tyckiego, naukowcami, planistami,
architektami, przedsiêbiorcami i polity-
kami w celu opracowania wszechstron-
nych i efektywnych programów edu-
kacyjnych, czego odzwierciedleniem
s¹ m.in. regularne miêdzynarodowe
spotkania w Uppsali w ramach "Baltic

Meeting Point", w których BUP bierze
aktywny udzia³. Szerokiemu roz-
powszechnianiu przez Uniwersytet
Ba³tycki wiedzy ekologicznej, uœwia-
damianiu zagro¿eñ ekologicznych,
ekonomicznych i spo³ecznych oraz
propagowaniu odpowiedniego trybu
¿ycia sprzyja jego aktywna wspó³praca
z ponad 20 kompaniami telewizyjnymi
w kilkunastu krajach regionu, dziêki
której w wielu z nich zosta³y wy-
emitowane, wyprodukowane przez
BUP, filmy edukacyjne.

Studenci Uniwersytetu Ba³tyckiego
maj¹ szerokie mo¿liwoœci wymiany
wiedzy, doœwiadczeñ i rozwoju umie-
jêtnoœci komunikowania siê podczas
regularnych konferencji studenckich,
organizowanych przez BUP w ró¿nych
krajach. Najwiêkszym powodzeniem
ciesz¹ siê konferencje w Borkach, obo-
zy m³odzie¿owe i rejsy statkiem po Mo-
rzu Ba³tyckim.

Józef Dziopak

Profesor Jürgen Appell
z wyk³adem

w Katedrze Matematyki

W dniach 8-12 marca 2010 r. go-
œciem Katedry Matematyki by³ prof. dr
hab. Jürgen Appell, wybitny specjalis-
ta z zakresu analizy funkcjonalnej,
cz³onek zespo³ów redakcyjnych zna-
nych czasopism naukowych, m.in. Fi-
xed Point Theory, Journal of Function
Spaces and Applications, pracownik
Department of Mathematics, Universi-
ty of Würzburg (Niemcy).

Profesor Appell przeprowadzi³
cykl wyk³adów dla studentów kie-
runku matematyka na temat w³as-
noœci funkcji ci¹g³ych, ró¿nicz-
kowalnych i ca³kowalnych, reali-
zowany w ramach projektu
"Zwiêkszenie liczby absolwentów na
kierunkach informatyka oraz matema-
tyka". Wyg³osi³ równie¿ odczyt nauko-

wy dla studentów i pracowników, pt.
Nonlinear Superposition Operators.

Anetta Szynal-Liana

Profesor J. Appell w otoczeniu pracowników i goœci Katedry Matematyki.
Fot. w³asna

Profesor J. Appell podczas odczytu.
Fot. w³asna
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Wyk³ady w ramach International Classroom - Erasmus Challenge

GO FOR IT!GO FOR IT!
W dniu 4 marca 2010 r. odby³o

siê pierwsze spotkanie z cyklu
International Classroom - Eras-
mus Challenge (ICEC) zainicjo-
wane przez Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu, wspó³organizowa-
ne z Dzia³em Wspó³pracy z Za-
granic¹ naszej uczelni.

ICEC to cykliczne spotkania ze stu-
dentami polskimi i zagranicznymi, a ich
cele to: umo¿liwienie studentom PRz
uczestnictwa w wyk³adach anglojê-
zycznych, promowanie wœród nich wy-
jazdów zagranicznych oraz integracja
ze studentami - obcokrajowcami. Patro-
nat medialny nad imprez¹ objê³o Aka-
demickie Radio Centrum.

Dla studentów zagranicznych orga-
nizujemy tzw. zajêcia otwarte, prowa-
dzone na poszczególnych wydzia³ach
Politechniki w formie wyk³adów, war-
sztatów i innych zajêæ praktycznych.

W spotkaniu inauguracyjnym u-
czestniczyli: prof. dr hab. in¿. Feliks
Stachowicz - prorektor ds. ogólnych

PRz, dr Beata Zatwarnicka Madura -
prodziekan WZiM, pracownicy, stu-
denci zagraniczni i studenci WZiM.
Spotkanie cieszy³o siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem, co te¿ utwierdzi³o
nas w przekonaniu o s³usznoœci po-
mys³u wyk³adów obcojêzycznych.

Czêœci¹ zasadnicz¹ imprezy by³
wyk³ad pt. Human Resources Manage-

Dr Krystyna Kmiotek w trakcie wyk³adu.
Fot. w³asna

Zainteresowanie spotkaniem by³o du¿e.
Fot. w³asna

Autorski program opracowany
przez pracowników Wydzia³u Za-
rz¹dzania i Marketingu, maj¹cy na
celu umo¿liwienie studentom Poli-
techniki Rzeszowskiej:

� uczestnictwa w wyk³adach w jêzy-
ku angielskim,

� integracji ze studentami zagra-
nicznymi przebywaj¹cymi w PRz
w ramach programu Erasmus.

Koordynatorzy programu:
mgr Magdalena Suraj-So³tysiak
dr in¿. Miros³aw So³tysiak

Biuro programu:
Bud. L, pok. L-130,
Tel.: (17) 865 1915,
madeline@prz.edu.pl
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ment Determinants. Employment flexi-
bility in Polish Companies, przepro-
wadzony w sposób niezwykle przystêp-
ny i bardzo interesuj¹cy przez dr Kry-
stynê Kmiotek.

Ostatni punkt programu stanowi³o
wyst¹pienie hiszpañskich studentów
z University of Oviedo, studiuj¹cych
obecnie na WZiM, którzy opowiedzieli
o swoim kraju, regionie oraz macierzy-
stej uczelni. Mieliœmy równie¿ okazjê
pos³uchaæ krótkiego pokazu gry na Gai-
ta, tradycyjnym instrumencie z regionu
Asturii. Zagraniczni studenci podzielili
siê swoimi wra¿eniami z pobytu w Pol-
sce, ca³oœci dope³ni³a prezentacja zdjêæ
z wêdrówek po Polsce z relaksuj¹c¹
hiszpañsk¹ muzyk¹ w tle.

Kolejne wyk³ady z cyklu ICEC za-
planowano do czerwca 2010 r. Popro-
wadz¹ je wyk³adowcy WZiM, a do-
tyczyæ one bêd¹ m.in. zagadnieñ z za-
stosowania informatyki w zarz¹dzaniu,
wykorzystania fotografii w reklamie,
narzêdzi public relations oraz prowa-
dzenia firmy w otoczeniu wielokulturo-

wym. Dodatkowo, polscy studenci
WZiM podziel¹ siê swoimi doœwiad-
czeniami z wymiany zagranicznej w ra-
mach programu Erasmus.

Wiêcej informacji zamieszczono na
stronie Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu oraz Dzia³u Wspó³pracy z Zagra-
nic¹. Serdecznie zapraszamy.

Magdalena Suraj-So³tysiak

Studenci zagraniczni WZiM, od lewej: Cristina Pello, Carlos Casado i Julio
Gutierrez, pokaz hiszpañskiej muzyki tradycyjnej.

Fot. w³asna
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Seminaria Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska:

R w dniu 7 paŸdziernika 2009 r. przed-
stawiony zosta³ referat nt. "Hybrydo-
wa identyfikacja trzech problemów
mechaniki konstrukcji i materia³ów"
autorstwa pracowników Katedry Me-
chaniki Konstrukcji PRz: dr in¿. Ma-
rzeny K³os, dr. in¿. Bartosza Millera
i prof. zw. dr. hab. in¿. Zenona Wasz-
czyszyna oraz dr in¿. Ewy Pabisek
z Politechniki Krakowskiej,

R w dniu 2 grudnia 2009 r. przedstawio-
ny zosta³ referat nt. "Remonty mo-
stów - system wspomagaj¹cy decyzje
z zastosowaniem sieci neuronowych"
autorstwa dr. in¿. Lucjana Janasa i dr.
in¿. Bartosza Millera, adiunktów
w Katedrze Mechaniki Konstrukcji,

R w dniu 16 grudnia 2009 r. dr in¿. Zbig-
niew Kie³basa, adiunkt w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych wyg³osi³
referat nt. "W³aœciwoœci p³askich
i skrêconych arkuszy blach fa³do-
wych",

R w dniu 6 stycznia 2010 r. dr in¿. Izabe-
la Skrzypczak, adiunkt w Katedrze
Geodezji wyg³osi³a referat nt. "Staty-
styczna kontrola w³aœciwoœci beto-
nu",

R w dniu 13 stycznia 2010 r. dr in¿.
Grzegorz Bajorek, adiunkt w Kate-
drze Konstrukcji Budowlanych
wyg³osi³ referat nt. "Rola laborato-
rium akredytowanego (notyfikowa-
nego) w kszta³towaniu jakoœci w bu-
downictwie",

R w dniu 27 stycznia 2010 r. dr in¿.
Zdzis³aw Pisarek, adiunkt w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych wyg³osi³
referat nt. "Projektowanie wêz³ów
stalowych belek o du¿ych wysoko-
œciach".

Seminaria Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa:

R w dniu 25 listopada 2009 r. mgr in¿.
Jacek Tutak, uczestnik Studium Dok-
toranckiego WBMiL wyg³osi³ referat
nt. "Manipulator do rehabilitacji koñ-
czyny górnej",

R w dniu 2 grudnia 2009 r. mgr in¿. Pa-
trycja Jagie³owicz, asystentka w Ka-
tedrze Konstrukcji Maszyn wyg³osi³a
referat nt. "Wyznaczanie œladu styku
w przek³adniach zêbatych metod¹
zamra¿ania odkszta³ceñ",

R w dniu 22 grudnia 2009 r. mgr in¿.
Agnieszka Poradka, zatrudniona
w WSK "PZL-Rzeszów" SA przed-
stawi³a referat nt. "Wp³yw przemian
fazowych i mikrostruktury na wytrzy-
ma³oœæ po³¹czeñ rurowych w silni-
kach lotniczych",

R w dniu 3 lutego 2010 r. mgr in¿. Jacek
Bro¿yna, asystent w Katedrze Metod
Iloœciowych w Ekonomii (WZiM)
przedstawi³ referat nt. "Wp³yw b³ê-
dów wykonania konstrukcji skrzyd³a
szybowca na jego wytrzyma³oœæ
skrêtn¹".

Seminaria Wydzia³u Chemicznego:

R w dniu 2 grudnia 2009 r. referaty
wyg³osili uczestnicy Miêdzynarodo-
wego Studium Doktoranckiego Insty-
tutu Katalizy i Fizykochemii Po-

SEMINARIA WYDZIA£OWE
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wierzchni PAN w Krakowie, Wy-
dzia³u In¿ynierii i Technologii
Chemicznej Politechniki Krakow-
skiej i Wydzia³u Chemicznego PRz
(MSD):
- mgr in¿. Pawe³ B³oniarz z Katedry

Chemii Fizycznej, nt. "Efekty ka-
talityczne w procesach aktywacji
tlenu cz¹steczkowego i nadtlenku
wodoru oraz ich wykorzystanie
w utlenianiu substancji organicz-
nych",

- mgr in¿. Karolina D³ugopolska
z Katedry Biochemii i Biotechno-
logii, nt. "Synteza i badania boro-
wych analogów nukleotydów jako
inhibitorów syntazy tymidylano-
wej",

- mgr in¿. Robert Sitarz z Katedry
In¿ynierii Chemicznej i Proceso-
wej, nt. "Modelowanie matema-

tyczne przep³ywów wiedzy w pro-
cesach separacji",

R w dniu 9 grudnia 2009 r. referaty
wyg³osili doktoranci MSD:
- mgr in¿. Marcin Olechowski z Ka-

tedry In¿ynierii Chemicznej i Pro-
cesowej, nt. "Wp³yw wilgotnoœci
na reologiê materia³ów sypkich",

- mgr in¿. Joanna Kostka z Katedry
In¿ynierii Chemicznej i Proceso-
wej, nt. "Modelowanie procesów
adsorpcyjnych prowadzonych
w warunkach wysokich spadków
ciœnieñ",

- mgr in¿. £ukasz Pêkala z Katedry
In¿ynierii Chemicznej i Proceso-
wej, nt. "Projektowanie optymal-
nych sieci wodorowych".

R w dniu 17 grudnia 2009 r. dr hab. Ma-
rian Cholewa z Monash Centre for

Synchrotron Science (MCSS), Mo-
nash University, Melbourne, Austra-
lia wyg³osi³ referat nt. "Nowe nano-
materia³y i ich zastosowania w de-
tektorach promieniowania".

Seminaria Katedry Matematyki
na Wydziale Matematyki

i Fizyki Stosowanej:

R w dniu 9 grudnia 2009 r. dr Agnieszka
Chlebowicz, adiunkt w Katedrze Ma-
tematyki przedstawi³a referat nt. "O
ca³kowalnych rozwi¹zaniach nieli-
niowego ca³kowego równania Volter-
ry",

R w dniu 6 stycznia 2010 r. dr Marta
Król, adiunkt w Katedrze Matematyki
przedstawi³a referat nt. "Stabilnoœæ
stochastycznych równañ ró¿niczko-
wych".

Bronis³aw Œwider
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Wykaz konferencji naukowych
organizowanych przez Politechnikê  Rzeszowsk¹ w 2010 r.

- przed wakacjami

£ 15-17 kwietnia 2010 r.,
Czarna k. Ustrzyk Dolnych
Miêdzynarodowa Konferencja Na-
ukowa nt. "Spo³eczno-ekonomicz-
ne determinanty funkcjonowania
polskiej gospodarki XXI wieku"
Przewodnicz¹cy komitetu organiza-
cyjnego: dr Marcin GÊBAROWSKI
Organizator: Katedra Marketingu

£ 20-21  maja  2010 r., Polañczyk
VIII Konferencja nt. "Flawonoidy
i ich zastosowanie"
Przewodnicz¹ca komitetu organiza-
cyjnego: dr hab. Maria KOPACZ,
prof. PRz
Organizator: Zak³ad Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej
Wspó³organizator: Rzeszowski Od-
dzia³ Polskiego Towarzystwa Che-
micznego

£ 25-28  maja  2010 r., Bukowiec
II Krajowa Konferencja Naukowo-
-Techniczna nt. "Po³¹czenia mon-
ta¿owe - PM 2010"
Przewodnicz¹cy komitetu organiza-
cyjnego: prof. dr hab. in¿. Jerzy
£UNARSKI, prof. zw. PRz

Organizator: Katedra Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji
Wspó³organizatorzy:
- Instytut Mechanizacji Budownic-

twa i Górnictwa Skalnego w War-
szawie,

- Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie,

- Politechnika Poznañska,
- Wojskowa Akademia Techniczna

w Warszawie,
- Instytut Technologii Eksploatacji

w Radomiu,
- Instytut Zaawansowanych Tech-

nologii Wytwarzania w Krakowie,
- Akademia In¿ynierska w Polsce

£ 26-29 maja 2010 r.,  Polañczyk
III Konferencja Energia S³oneczna
SOLINA 2010, nt. "Wykorzystanie
energii odnawialnych w innowacyj-
nych rozwi¹zaniach technicznych"
Przewodnicz¹cy komitetu organiza-
cyjnego: dr hab. in¿. Lech LICHO-
£AI, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Budownictwa
Ogólnego

£ 26-29  maja 2010 r., Bezmiechowa
V Seminarium poœwiêcone proble-
matyce badawczej i dydaktycznej
katedr i zak³adów szkó³ wy¿szych
oraz instytutów naukowo-badaw-
czych o profilu lotniczym
Przewodnicz¹cy komitetu organiza-
cyjnego: prof. dr hab. in¿. Marek OR-
KISZ, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Samolotów
i Silników Lotniczych
Wspó³organizator: Centrum Zaawan-
sowanych Technologii AERONET
"Dolina Lotnicza"

£ 6-8 lipca 2010 r., Krasiczyn
II Krajowa Konferencja Nano- i Mi-
kromechaniki
Przewodnicz¹ca komitetu organiza-
cyjnego: dr hab. Anna KUCABA-
-PIÊTAL, prof. PRz
Organizator: Wydzia³ Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa
Wspó³organizatorzy:
- Komitet Mechaniki PAN,
- Instytut Podstawowych Proble-

mów Techniki PAN w Warszawie

Bronis³aw Œwider
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W dniu 25 wrzeœnia 2010 r. (sobo-
ta) odbêd¹ siê obchody jubileuszu
45-lecia Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki. Program obchodów
przewiduje m.in.: jubileuszow¹ mszê
œw., uroczyste posiedzenie Rady
Wydzia³u Elektrotechniki i Informa-
tyki z udzia³em JM Rektora PRz i za-
proszonych goœci oraz absolwentów
Wydzia³u, zwiedzanie laboratoriów
i sal dydaktycznych Wydzia³u, spot-
kanie kole¿eñskie przy wspólnej ko-
lacji, po³¹czone z zabaw¹ taneczn¹
do "bia³ego rana".

Godnoœæ sprawowania patronatu
honorowego nad imprez¹ przyj¹³

JM Rektor Politechniki Rzeszow-
skiej prof. dr hab. in¿. Andrzej Sob-
kowiak. Organizatorzy zjazdu spo-

dziewaj¹ siê przybycia kilkuset absol-
wentów studiów dziennych, zaocznych
i wieczorowych. Wszystkich absolwen-
tów oraz sponsorów zainteresowanych
wziêciem udzia³u w obchodach jubi-
leuszu 45-lecia Wydzia³u Elektrotech-
niki i Informatyki zapraszamy do od-
wiedzenia internetowej strony zjazdu:
http://zjazd.prz.edu.pl, gdzie mo¿na
siê zarejestrowaæ i zapoznaæ ze szcze-
gó³owym programem jubileuszu.

Serdecznie zapraszamy!

Wies³awa Malska
Jakub Wojturski

BIBLIOTEKA informuje
Nowe konsorcja czasopism elektronicznych dostêpne w 2010 r.

poprzez sieæ uczelnian¹ Politechniki Rzeszowskiej

Jubileusz 45-lecia
Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki

Politechniki Rzeszowskiej

W 2010 roku w ramach licencji krajowych sfinansowa-
nych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
PRz otrzyma³a dostêp do baz: EBSCO i Web of Knowledge.
Bazy EBSCO dostêpne s¹ na platformie EBSCOhost i obej-
muj¹ szeroki zakres dziedzinowy: nauki œcis³e, humanistycz-
ne, spo³eczne, psychologiê, edukacjê, nauki ekonomiczne,
biznes, informatykê, technikê, biologiê, chemiê, fizykê.

¨ BAZY PE£NOTEKSTOWE
º Academic Search Complete - wielodziedzinowa baza

pe³notekstowa, obejmuje ponad 7100 czasopism pe³no-
tekstowych, w tym ponad 6100 czasopism recenzowa-
nych naukowo. Tematyka bazy dotyczy nauk spo³ecz-
nych, humanistycznych, medycznych, biomedycznych,
psychologii, rolnictwa, nauk œcis³ych, technicznych.
Baza obejmuje m.in. ok. 3000 czasopism w pe³nym tek-
œcie indeksowanych w bazie SCOPUS, ponad 800 cza-
sopism pe³notekstowych z nauk œcis³ych indeksowa-
nych w bazie ISI Science Citation Index (biologia, che-
mia, fizyka, matematyka, nauki techniczne i biome-
dyczne), ponad 700 czasopism pe³notekstowych z za-
kresu nauk spo³ecznych indeksowanych w ISI Social
Sciences Citation Index.

º Business Source Complete - najobszerniejsza dostêp-
na baza pe³notekstowa z zakresu nauk ekonomicznych
i biznesu, zawieraj¹ca ponad 29000 publikacji pe³no-
tekstowych, w tym ponad 3300 czasopism pe³noteksto-
wych i ponad 900 monografii z zakresu marketingu,
zarz¹dzania, ekonomii, finansów, ksiêgowoœci, bizne-
su, handlu i wielu innych dziedzin.

º Regional Business News - dodatek do bazy Business
Source zawieraj¹cy pe³ne teksty 100 regionalnych pu-
blikacji amerykañskich z zakresu biznesu.

º Health Source-Nursing/Academic Edition - baza za-
wieraj¹ca ok. 550 czasopism pe³notekstowych oraz
abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk
medycznych.

º Health Source-Consumer Edition - zawiera pe³ne
teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism,
ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i bro-
szur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia,
medycyny ogólnej, medycyny sportowej.

ºMaster File Premier - wielodziedzinowa baza pe³no-
tekstowa przeznaczona w szczególnoœci dla bibliotek
publicznych, zawieraj¹ca ok. 1700 czasopism pe³no-
tekstowych o tematyce ogólnej, spo³ecznej.
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º Newspaper Source - oferuje dostêp do 45 pe³noteksto-
wych gazet amerykañskich i miêdzynarodowych w jê-
zyku angielskim, takich jak: The Christian Science Mo-
nitor, USA Today, The Washington Post, The Washing-
ton Times, The Times (Londyn), The Toronto Star, The
Sunday Times (Wielka Brytania), Budapest Sun, Slovak
Spectator, The Australian, Irish Times, Japan Times
oraz wielu innych.

¨ BAZY BIBLIOGRAFICZNE
º Agricola - zawiera dane bibliograficzne z Narodowej

Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa
USA. Obejmuje ponad 4,6 mln opisów bibliograficz-
nych odnoœnie do artyku³ów z czasopism, monografii,
prac naukowych, patentów, oprogramowania, mate-
ria³ów audiowizualnych, raportów, rozdzia³ów ksi¹¿ek
i ró¿nego rodzaju dokumentów Ÿród³owych poœwiêco-
nych wszystkim aspektom tematyki rolniczej i nauk po-
krewnych.

ºMedline - kluczowa baza z zakresu medycyny wyda-
wana przez Narodow¹ Bibliotekê Medycyny USA. Za-
wiera indeksy i abstrakty artyku³ów z ponad 4800 cza-
sopism z zakresu medycyny, pielêgniarstwa, stomato-
logii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycz-
nych.

º ERIC - baza, któr¹ wydaje Edukacyjne Centrum Infor-
macji finansowane przez Departament Edukacji USA,
zawieraj¹ca ponad 1,3 mln opisów bibliograficznych
oraz linki do ponad 317000 pe³notekstowych dokumen-
tów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk spo³ecz-
nych z archiwami od 1966 r.

º GreenFILE - zawiera informacje bibliograficzne z ba-
dañ dotycz¹cych ró¿nych aspektów wp³ywu cz³owieka
na œrodowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja pu-
blikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumen-
tów rz¹dowych obejmuje m.in. problematykê: global-

nego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania,
zanieczyszczenia œrodowiska, zrównowa¿onego rol-
nictwa, odnawialnych Ÿróde³ energii.

º Library, Information Science & Technology Abs-
tracts (LISTA) - zawiera pe³ne indeksy i abstrakty
ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjono-
wan¹ zawartoœæ z ponad 175 czasopism. Ponadto w ba-
zie znajduj¹ siê dane bibliograficzne odnoœnie do
ksi¹¿ek, raportów i materia³ów konferencyjnych. Te-
matyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo.

Bazy EBSCO s¹ dostêpne na stronie:

http://search.ebscohost.com.

W ramach licencji krajowej Politechnika Rzeszowska
otrzyma³a dostêp do nastêpuj¹cych baz Web of Konowledge:
ºWeb of Science 2009-2010,
º Journal Citation Report 2010,
º Conference Proceedings Citation Index 2010.
S¹ to bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cy-

towañ. Indeksy cytowañ zawieraj¹ abstrakty, podstawowe
informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach
z czasopism znajduj¹cych siê na liœcie Master Journal List
(tzw. Lista Filadelfijska). Dostêpny jest tak¿e krótki opis
oprogramowania Web of Sciences w jêzyku polskim:

http://vls.icm.edu.pl/instrukcje/
/WebOfSciences.html.

Bazy Web of Knowledge s¹ dostêpne na stronie:

http://isiknowledge.com
lub poprzez stronê koordynatora konsorcjum ICM UW:

http://zatoka.icm.edu.pl/sci/.
Wiêcej informacji o konsorcjach czasopism elektronicz-

nych dostêpnych poprzez sieæ uczelnian¹ znajd¹ Pañstwo na
stronie domowej Biblioteki:

http://www.prz.rzeszow.pl/biblio/.
Agnieszka Trawiñska

W okresie od 1 stycznia do 15 marca 2010 r. ukaza³y siê na-
stêpuj¹ce akty normatywne Rektora Politechniki Rzeszowskiej:
o Zarz¹dzenie nr 1/2010 z 12 stycznia 2010 r. zmieniaj¹ce

zarz¹dzenie nr 16/2009 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie powo³ania komisji rekruta-
cyjnych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów wy¿-
szych oraz studiów doktoranckich w roku akademickim
2009/2010,

o Zarz¹dzenie nr 2/2010 z 20 stycznia 2010 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 10/2002 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zasad korzystania z miejsc
parkingowych na terenach Politechniki Rzeszowskiej
w strefach ograniczonego parkowania,

o Zarz¹dzenie nr 3/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania tabeli norm przydzia³u œrod-
ków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia robocze-

go dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej im. Ignace-
go £ukasiewicza zatrudnionych w uczelnianych obiektach
dydaktycznych i socjalnych oraz tabeli norm zaopatrzenia
w œrodki czystoœci pracowników Politechniki Rzeszowskiej
im. I. £ukasiewicza,

o Zarz¹dzenie nr 4/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej uczelni,

o Zarz¹dzenie nr 5/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie or-
ganizacji sta³ego dy¿uru Politechniki Rzeszowskiej,

o Zarz¹dzenie nr 6/2010 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Rzeszow-
skiej.

o Zarz¹dzenie nr 7/2010 z dnia z 15 lutego 2010 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 17/2009 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci op³at
wnoszonych przez osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie na studia
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wy¿sze oraz na studia doktoranckie w Politechnice Rze-
szowskiej w roku akademickim 2009/2010,

o Zarz¹dzenie nr 8/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie
warunków wynagradzania nauczycieli akademickich za
udzia³ w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademic-
kim 2010/2011,

o Zarz¹dzenie nr 9/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie or-
ganizacji i przeprowadzenia egzaminu wstêpnego z uzdol-
nieñ plastycznych i predyspozycji architektonicznych oraz
przestrzegania zasad i sposobu ochrony tematów egzamina-
cyjnych na kierunek "architektura i urbanistyka" w roku aka-
demickim 2010/2011,

o Zarz¹dzenie nr 10/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie
powo³ania i dzia³ania sta³ej komisji do przeprowadzenia
przetargów na dostawy, us³ugi i roboty budowlane,

o Zarz¹dzenie nr 11/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 15/2008 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z 15 maja 2008 r. w sprawie instrukcji postêpowania przy
przegl¹dach technicznych obiektów budowlanych w Poli-
technice Rzeszowskiej,

o Zarz¹dzenie nr 12/2010 z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie
organizacji roku akademickiego 2010/2011 dla studentów
i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w Politechnice Rzeszowskiej.

Z a g r o ¿ o n e
projekty Poli-
techniki - infor-
muje GW z 21

grudnia 2010 r. "Dwa projekty Politech-
niki Rzeszowskiej s¹ wœród tych, którym
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
wytyka ogromne opóŸnienia. Grozi, ¿e
wstrzyma finansowanie tych inwestycji.
W³adze uczelni s¹ zaskoczone krytyk¹" -
czytamy. Wyjaœnieñ na ³amach GW
udzieli³ JM Rektor, informuj¹c, ¿e reali-
zacja projektów odbywa siê zgodnie ze
zaktualizowanymi harmonogramami za-
akceptowanymi przez PARP. Sprawa do-
tyczy projektów OKL-u i Regionalnego
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne-
go, do których realizacji konieczna by³a
aktualizacja harmonogramów spowodo-
wana protestami wniesionymi w ramach
procedury przetargowej. Plac budowy
Centrum zosta³ ju¿ przekazany wyko-
nawcy i roboty trwaj¹. Podobnie w przy-
padku OKL-u.

* * *
Akademia dla dzieci i rodziców - czy-

tamy w GW z 9 stycznia 2010 r. "Ogrom-
ny sukces Politechniki Dzieciêcej utwo-
rzonej przy Politechnice Rzeszowskiej
zaowocowa³ kolejnymi edukacyjnymi
propozycjami dla najm³odszych. Wy¿sza
Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania uru-
chamia Akademiê Twórczego i Logicz-
nego Myœlenia" - czytamy. Udzia³ w zajê-
ciach, w odró¿nieniu od bezp³atnych za-
jêæ w Politechnice, jest doœæ kosztowny.
Niemniej liczy siê inicjatywa.

* * *
O innowacyjnoœci i informatyzacji

naszego regionu - czytamy w GW
z 11 stycznia 2010 r. "Czy na Podkarpa-

ciu powstanie potê¿ny oœrodek badaw-
czo-rozwojowy? O tym rozmawiano
m.in. w pi¹tek w Rzeszowie na pierw-
szym wyjazdowym spotkaniu parlamen-
tarnego zespo³u ds. innowacyjnoœci i in-
formatyzacji". O wydarzeniu pisaliœmy
w poprzednim wydaniu GP.

* * *
Hetman trzyma politechnikê w sza-

chu - czytamy na ³amach GW z 22 stycz-
nia 2010 r. Minister Rozwoju Regional-
nego wstrzyma³ wyp³atê zaliczek na
3 projekty PRz, co GW zapowiada³a ju¿
17 grudnia 2009 r. w artykule "Podkarpa-
ckie na koñcu". JM Rektor A. Sobkowiak
informowa³ wówczas, ¿e nasze projekty
s¹ ju¿ w realizacji. Tymczasem 22 stycz-
nia GW poda³a, ¿e decyzj¹ wiceministra
rozwoju regionalnego K. Hetmana
wstrzymano dotacjê na realizacjê ww.
projektów. Politechnika oficjalnie nie zo-
sta³a o tym poinformowana i zgodnie z u-
aktualnionym z PARP harmonogramem
realizuje budowê Regionalnego Cen-
trum Dydaktyczno-Konferencyjnego.
W mniejszym stopniu zaawansowany
jest projekt rozwoju OKL-u, z powodu
wniesienia protestu przez jedn¹ z firm na
przetarg budowy pasa startowego. Doku-
menty trafi³y do Krajowej Izby Odwo-
³awczej, o czym poinformowa³ prorektor
ds. rozwoju prof. M. Orkisz. Do tematu
powróci³a GW 3 lutego br. w artykule pt.
"Politechnika sama finansuje inwesty-
cje". Mimo tych zak³óceñ uczelnia dzia³a
na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa i rozli-
cza prowadzone inwestycje zgodnie z u-
mow¹ na zasadzie refundacji poniesio-
nych wydatków. "Politechnika mo¿e bu-
dowaæ OKL" - to kolejny artyku³ na temat
inwestycji, z 5 lutego br.

* * *
Bezmiechowa to nie oœrodek wypo-

czynkowy - czytamy w GW z 2 lutego
2010 r. GW cytuje "forumowiczów" za-
intrygowanych, ich zdaniem, brakiem
wykorzystania w okresie zimowym bu-
dynku Oœrodka przez turystów. Sprawê
na ³amach GW wyjaœni³ prorektor ds. roz-
woju prof. Marek Orkisz, przypominaj¹c,
¿e to akademicki Oœrodek mieszcz¹cy
m.in. laboratoria naukowo-badawcze, nie
zaœ hotel. Zapewnienie warunków bez-
pieczeñstwa to m.in. gwarancja dojazdu
na szczyt góry, niemo¿liwego w przypad-
ku zasypanej œniegiem drogi.

* * *
Do Jasionki przylec¹ nowe samoloty

- informuje GW z 5 lutego 2010 r. "…roz-
strzygniêty zosta³ przetarg na zakup sied-
miu nowych samolotów. Okreœlenie "no-
wych" jest tu kluczowe, bo w ostatnich la-
tach Politechnikê Rzeszowsk¹ staæ by³o
co najwy¿ej na zakup u¿ywanych ma-
szyn, a ostatnie tak du¿e zakupy robi³a ba-
gatela - 30 lat temu". Samoloty zakupiono
w ramach projektu rozbudowy i moderni-
zacji OKL-u. O przetargu na zakup samo-
lotów informowa³a te¿ rzeszowska TVP.

* * *
Mundury dla studentów pilota¿u -

informuje GW z 5 lutego 2010 r. "Poli-
technika Rzeszowska postanowi³a wy-
ró¿niæ studentów najbardziej presti¿o-
wej specjalnoœci - pilota¿u - i zafundowaæ
im mundury". Koszt munduru wynosi
400 z³, z czego po po³owie p³ac¹ studenci
i uczelnia. Wielk¹ inicjatywê w tym
wzglêdzie wykazali sami studenci, dla
których mundury w liczbie 31 zosta³y
uszyte. To dobrze, ¿e powrócono do tej
piêknej i chlubnej tradycji.

POLITECHNICEPRASA OG
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* * *
Motoszybowiec - lataj¹ce laborato-

rium - czytamy w GW z 9 lutego 2010 r.
"Na Politechnice Rzeszowskiej powstaje
motoszybowiec z napêdem elektrycz-
nym. Bêdzie wykorzystywany do szkoleñ
i prowadzenia badañ, ale dziêki temu, ¿e
jest bardzo cichy, w przysz³oœci mo¿e byæ
u¿ywany np. do patrolowania lasów".
Motoszybowiec budowany jest wespó³
z Politechnik¹ Warszawsk¹, jest pierw-
szym wspólnym projektem obu uczelni.
Na projekt przeznaczono 10,5 mln z³,
œrodki pochodz¹ z programu "Inicjatywa
Technologiczna". Vide str. 23-24.

* * *
O komunikacji, kolejce i p³atnej stre-

fie parkowania - czytamy w GW z 11 lu-
tego 2010 r. "Czy wydanie 80 mln z³ na
budowê kolejki nadziemnej w Rzeszowie
ma sens?" W tej sprawie odby³a siê deba-
ta œrodowiskowa, w czasie której student
PRz Wojciech Tworek skrytykowa³ po-
mys³ wprowadzenia tego rodzaju komu-
nikacji, uzasadniaj¹c swoje racje wysoki-
mi kosztami i ma³¹ mo¿liwoœci¹ poprawy
komunikacji w Rzeszowie. Argumenty
wzbudzi³y zainteresowanie nie tyko osób
debatuj¹cych, ale tak¿e prasy i Telewizji
Rzeszów.

* * *
Najm³odsi odebrali dyplomy - infor-

muje GW z 15 lutego 2010 r. "W sobotê
pierwsi absolwenci Politechniki Dzieciê-
cej odebrali dyplomy od przedstawicieli
w³adz Politechniki Rzeszowskiej oraz
prezesa WSK Marka Dareckiego" - czy-
tamy. Dyplomy PD wrêczone zosta³y
"ma³ym studentom" 13 lutego br. Kolej-
ny semestr PD, z racji niedofinansowania
projektu, prowadzony bêdzie na dotych-
czasowych zasadach.

* * *
Stypendia w kluczowych dziedzi-

nach - informuje GW z 25 lutego 2010 r.
"1 marca rusza przyjmowanie wniosków
na stypendia doktoranckie, które przy-
znaje urz¹d marsza³kowski. Na chêtnych
czeka 105 stypendiów - 3 tys. z³ miesiêcz-
nie". Warunkiem uzyskania stypendium
jest otwarty przewód doktorski i miejsce
zamieszkania na Podkarpaciu. Stypendia
pochodz¹ z Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki i s¹ adresowane do doktoran-
tów dyscyplin uznawanych za kluczowe,
m.in. rolnictwo ekologiczne, us³ugi infor-
matyczne, tworzywa sztuczne, odnawial-

ne Ÿród³a energii. O stypendia niew¹tpli-
wie staraæ siê bêd¹ tak¿e doktoranci PRz.

* * *
Zespó³ wespó³ przy juwenaliach -

czytamy w GW z 10 marca 2010 r. "Stu-
denci mog¹ rozpocz¹æ odliczanie do naj-
wiêkszej imprezy roku - XVII Juwena-
liów Rzeszowskich. Uczelnie dogada³y
siê i zorganizuj¹ im wspólnie darmow¹
zabawê na bulwarach". Informacje o ju-
wenaliach zamieœci³y te¿ 10 marca Nowi-
ny - artyku³ pt. "Brainstorm gwiazd¹ ju-
wenaliów". O juwenaliach informujemy
na str. 46-47.

Podkarpacka
g o s p o d a r k a
rozwija skrzyd-

³a - czytamy w F nr 1(43), styczeñ-luty
2010. "Politechnika jest nie tylko roz-
wijaj¹c¹ siê uczelni¹ kszta³c¹c¹ stu-
dentów na wydzia³ach stacjonarnych,
lecz tak¿e jednostk¹ czynnie w³¹czaj¹c¹
siê w proces doskonalenia kadr dla lot-
nictwa, gdy¿ jako jedyna w Polsce uczel-
nia umo¿liwia zdobycie kwalifikacji
pilota lotnictwa cywilnego na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa" - czytamy.
Przy wspó³pracy z Samorz¹dem Wo-
jewództwa Podkarpacie staje siê wa¿nym
dla gospodarki regionem, w ramach CZT
Aeronet DL rozwija siê w obszarze lot-
nictwa wspó³praca miêdzynarodowa, od
2008 r. funkcjonuje Preinkubator Aka-
demicki, od 2003 r. zaœ Podkarpacki Park
Naukowo-Technologiczny. "Obecnie
najwiêksze wyzwanie stanowi realizacja
indywidualnego projektu kluczowego
koordynowanego przez Politechnikê
Rzeszowsk¹ w ramach PO Innowacyjna
Gospodarka, pn. "Nowoczesne techno-
logie materia³owe stosowane w prze-
myœle lotniczym", o czym na ³amach
Faktów informuje prof. PRz Romana
Ewa Œliwa.

AZS po stare-
mu - czytamy
w FA nr 2/2010.

W dniach 12-13 grudnia w Szkole G³ów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego obradowa³
XXIII Zjazd AZS. Wrêczone zosta³y na-
grody AZS-u, laureatem Nagrody im.
E. Piaseckiego zosta³ mgr Jacek Lutak -
kierownik Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w naszej uczelni, o czym
informowaliœmy na ³amach GP Nr
1-2/2010.

Warto inwes-
towaæ w studia
podyplomowe -

czytamy w LS nr 1/2010. Wywiadu nt.
korzyœci ze studiowania udzieli³a dr Bea-
ta Zatwarnicka-Madura, prodziekan ds.
rozwoju na Wydziale Zarz¹dzania i Mar-
ketingu. O studiach podyplomowych sze-
rzej na str. 24-25 GP.

M³odzi zmie-
niaj¹ naukê -
czytamy w m

z 31 stycznia 2010 r. "Mateusz i Kamil,
polscy studenci w Islandii, pracuj¹ nad
najnowoczeœniejszymi ekologicznymi
metodami uzyskiwania energii. Czy po
powrocie do Polski bêd¹ mieli jakieœ
szanse na kontynuacjê pracy badawczej?
Barbara Kudrycka oficjalnie powo³a dziœ
Radê M³odych Naukowców, która ma
doradzaæ ministerstwu, jak promowaæ
m³ode talenty" - czytamy. Z satysfakcj¹
informujemy, ¿e jeden ze studentów -
Mateusz Kluska, studiuje informatykê na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
PRz. W Islandii studiowa³ na kierunku
odnawialne Ÿród³a energii, tam te¿ ukoñ-
czy³ pionierski projekt dotycz¹cy pro-
dukcji biometanolu z dwutlenku wêgla
i wodoru oraz produkcji pr¹du z metano-
lu. O sukcesie naszego studenta poinfor-
mowa³y te¿ SN z 1 lutego, w artykule pt.
"Mateusz wynalaz³ metodê produkcji
czystego paliwa". Rozmowa z M. Klusk¹
na str. 37-39.

Ostatni lot
T a d e u s z a
Góry - infor-

muje GŒ z 8 stycznia 2010 r. "W swoj¹
ostatni¹ drogê odlecia³ w godzinach ran-
nych, 4 stycznia 2010 r. w locie docelo-
wym, jakich wiele wykonywa³ w swym
d³ugim ¿yciu" - czytamy. Tadeusza Górê
- patrona Akademickiego Oœrodka Szy-
bowcowego w Bezmiechowej po¿egna³a
tak¿e delegacja Politechniki Rzeszow-
skiej. To smutne wydarzenie odnotowa³y
m.in.: Kurier Lubelski z 8 stycznia 2010 r.
- art. pt. "Urodzi³ siê dla latania", G³os
Œwidnika z 15 stycznia - art. pt. "Po¿eg-
naliœmy cz³owieka legendê", Nasz
Dziennik z 18 stycznia 2010 r. - art. pt.
"Wœród szybowników nie mia³ sobie
równych", stacje radiowe i telewizyjne,
prasa w ca³ym kraju. Gazeta Politechniki
wspomina³a nestora polskiego lotnictwa
w nr. 3/2010.
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Z uczelni
do przemys-
³u - czytamy
w N 6 stycznia

2010 r. "Politechnika Rzeszowska im. Ig-
nacego £ukasiewicza to od lat renomo-
wana w regionie i kraju szko³a wy¿sza
kszta³c¹ca magistrów in¿ynierów ró¿-
nych specjalnoœci. Tylko w tej uczelni
funkcjonuje tak ekskluzywny kierunek
jak kszta³cenie pilotów". Lotnictwo, to
nie tylko lotnicy - wyjaœnia na ³amach N
dr in¿. E. Rejman, prodziekan Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa, prezen-
tuj¹c ofertê dydaktyczn¹ Wydzia³u. Wy-
konanie najwy¿szej jakoœci produktu lot-
niczego wymaga zaanga¿owania specja-
listów z wielu innych dziedzin, m.in. in¿.
mechaniki i budowy maszyn, mechatro-
niki, technik komputerowych. Dlatego
uczelnia wspó³pracuje tak¿e z przemy-
s³em lotniczym, w tym najbli¿sz¹ nam
WSK "PZL-Rzeszów".

* * *
Wyró¿nienie dla trenera - informuj¹

N z 8 stycznia 2010 r. "Jacek Lutak, kie-
rownik Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu, jako jedyny w kraju zosta³
wyró¿niony Honorow¹ Nagrod¹ im. Eu-
geniusza Piaseckiego. Nagroda przyzna-
wana jest przez Zarz¹d G³ówny AZS dla
szczególnie wyró¿niaj¹cych siê nauczy-
cieli wychowania fizycznego i trenerów
pracuj¹cych w szko³ach wy¿szych i jed-
nostkach organizacyjnych AZS". Infor-
macjê o wyró¿nieniu mgr. J. Lutaka za-
mieszczono w poprzednim numerze GP
oraz na str. 18-19 niniejszego wydania.

* * *
Dr Woœ liderem innowacji - pisz¹ N

z 19 stycznia 2010 r. "Dr in¿. Pawe³ Woœ
z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej otrzyma³ tytu³
lidera w podkarpackiej edycji konkursu
Krajowi Liderzy Innowacyjnoœci 2009".
Wydarzenie odnotowa³a te¿ GW
z 18 stycznia: "Wynalazek naszego nau-
kowca mo¿e zrewolucjonizowaæ moto-
ryzacjê", a tak¿e z 19 stycznia 2010 r.:
"Silnik Wosia: oszczêdny i ekologiczny",
17 stycznia br. TVP Rzeszów, liczne me-
dia krajowe, tak¿e polonijne. O wyró¿-
nieniu dr. Wosia i jego dokonaniach pisa-
liœmy w nr. 3/2010 GP.

* * *
Nowe uprawnienia - informuj¹ N 2 lu-

tego 2010 r. "Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

uzyska³ uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w dyscyplinie elektrotechnika".
Podobn¹ informacjê zamieœci³a GW
z 2 lutego w artykule pt. "Nowe upraw-
nienia dla politechniki". O awansie na-
ukowym WEiI mo¿na przeczytaæ w po-
przednim numerze GP.

* * *
Nagrodzono studentów PRz - czyta-

my w N z 3 lutego 2010 r. "Innowacyjne
oœwietlenie, wdra¿anie systemów jako-
œciowych, wytwarzanie elektrowni wia-
trowych oraz wdra¿anie nowych pro-
jektów w produkcji, to nagrodzone po-
mys³y studentów Politechniki Rzeszow-
skiej bior¹cych udzia³ w konkursie" -
czytamy. Konkurs organizowany by³
przez Stowarzyszenie na rzecz Innowa-
cyjnoœci i Transferu Technologii HORY-
ZONTY, o czym informowaliœmy w po-
przednim wydaniu GP.

* * *
Budimex rozbuduje Oœrodek Kszta³-

cenia Lotniczego w Jasionce - informuj¹
N z 16 lutego 2010 r. " Prawie kilometro-
wy betonowy pas startowy, droga ko³o-
wania, hangar dla samolotów, budynek
na symulatory i kontenerowa stacja pa-
liw. Wszystko to powstanie przy OKL-u
w Jasionce do jesieni przysz³ego roku" -
czytamy. 15 lutego podpisana zosta³a
umowa - wykonawc¹ tych prac bêdzie
Budimex. Wydarzenie odnotowa³a Tele-
wizja Rzeszów i GW z 15 lutego - art. pt.
"Rusza rozbudowa Oœrodka Kszta³cenia
Lotniczego".

* * *
Politechnika kupi samoloty - zapo-

wiadaj¹ N z 19 lutego 2010 r. "Politechni-
ka Rzeszowska ju¿ w przysz³ym tygo-
dniu podpisze umowê na zakup dwóch
samolotów dwusilnikowych Piper Sene-
ca V." Niedawno rozstrzygnê³a w tej
sprawie przetarg. Wygra³a go firma JB
Investments z Warszawy, która jest rów-
nie¿ zwyciêzc¹ drugiego przetargu na 5
samolotów jednosilnikowych Liberty
XL2 - czytamy.

* * *
Dosolili nam - czytamy w SN z 22 lute-

go 2010 r. "W walce z zim¹ przegrywaj¹
nasze buty, samochody, a tak¿e przyro-
da" - czytamy. Wywiadu nt. szkodliwoœci
nadmiaru soli na zaœnie¿onych ulicach
i chodnikach udzieli³ SN prof. Piotr Król
z Wydzia³u Chemicznego PRz.

* * *

Wierni przysiêdze i Polsce niepod-
leg³ej - czytamy w N z 24 lutego br.
"W podokrêgu AK Rzeszów w latach
1943-44 precyzyjnie rozszyfrowano
i kontrolowano niemieckie doœwiadcze-
nia z broni¹ V1 i V2" - czytamy. W roz-
mowie z dziekanem WZiM prof. PRz
Grzegorzem Ostaszem, autorem ksi¹¿ki
"Podziemna armia. Podokrêg Rzeszów"
dowiadujemy siê o wielu do dziœ ma³o
znanych zdarzeniach z czasów ostatniej
wojny. Promocja ksi¹¿ki odby³a siê
w Muzeum Okrêgowym w Rzeszowie.

* * *
Dostaæ siê na pilota¿ w Rzeszowie, to

jak wygraæ los na loterii. Ona siê do-
sta³a! - czytamy w N z 5 marca 2010 r.
O fascynacji lotnictwem, lataniu na szy-
bowcach w Bezmiechowej i studiowaniu
pilota¿u na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa opowiada na ³amach N El¿-
bieta Nycz - studentka naszej uczelni.
"O lataniu marzy³am od dziecka" - to ko-
lejna rozmowa z nasz¹ studentk¹, tym ra-
zem na ³amach "Teraz Rzeszów".

* * *
Politechnika zaprasza dzieci - o re-

krutacji na drugi semestr Politechniki
Dzieciêcej informuj¹ N z 4 marca 2010 r.
Uruchomione zosta³y dwie grupy po 156
dzieci ka¿da. Zainteresowanie t¹ form¹
"studiów" nie maleje, o czym poinformo-
wa³a tak¿e 4 marca GW w artykule pt.
"Rusza nabór na nowy semestr Politech-
niki Dzieciêcej". Podobn¹ informacjê po-
dano 4 marca na ³amach "Teraz Rze-
szów".

Przywracanie uœci-
sku - informuje PT
nr 2-3/2010. "Stowa-
rzyszenie In¿ynierów

i Techników Mechaników Polskich od
dwóch lat organizuje konkurs pt. "Naj-
lepsze osi¹gniêcia techniczne roku". Pod
koniec ub.r. rozstrzygniêto drug¹ edycjê
konkursu. Pierwsze miejsce (ex aequo)
zdoby³a nowa metoda i urz¹dzenie w dia-
gnostyce i rehabilitacji dysfunkcji rêki",
autorstwa zespo³u naukowców Politech-
niki Rzeszowskiej". To osi¹gniêcie nale-
¿y do pani prof. PRz Romany Œliwy, dr.
Wojciecha Bieniasza z WBMiL oraz
prof. Andrzeja Lesiaka z Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie, o czym pisa-
liœmy w poprzednim wydaniu GP. O suk-
cesie czytamy tak¿e w "S³u¿bie Zdrowia"
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z 25 stycznia 2010 r.: "Konstrukcja do
przywracania sprawnoœci rêki".

S u k c e s y
rzeszowskich
uczelni - infor-
muj¹ SN z 21

grudnia 2009 r. "W pó³finale Akademic-
kich Mistrzostw Polski w Tenisie Sto-
³owym, rozegranym w Krakowie, trium-
fowa³y dru¿yny rzeszowskie" - czytamy.
W gronie 21 dru¿yn mêskich bezkonku-
rencyjni byli studenci Politechniki Rze-
szowskiej - podopieczni trenera Tadeu-
sza Czu³ny ze SWFiS PRz. W tym samym
wydaniu SN znalaz³ siê artyku³ pt. "Do-
bry wystêp Lewandowskiego". O sukce-
sach naszych sportowców pisaliœmy
w poprzednim wydaniu GP.

* * *
Nowy profesor - informuj¹ SN z 21

grudnia 2009 r. "Prezydent Rzeczpospo-
litej Polskiej nada³ tytu³ naukowy profe-
sora doktorowi hab. in¿. Aleksandrowi
Koz³owskiemu z Politechniki Rzeszow-
skiej". Prof. A. Koz³owski pracuje w Ka-
tedrze Konstrukcji Budowlanych na
WBiIŒ, o czym na str. 12-14 GP.

* * *
Najlepsi absolwenci - czytamy w SN

z 21 grudnia 2009 r. "Wybitne wyniki
w nauce lub dzia³anie na rzecz kreowania
pozytywnego wizerunku uczelni, za to
wszystko mo¿na by³o zdobyæ Medale
"Primus Inter Pares". Przyzna³a je najlep-
szym studentom ju¿ po raz szósty Funda-

cja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej"
- czytamy. O wyró¿nieniach pisaliœmy
w poprzednim wydaniu GP.

* * *
Na studia z podstawówki - czytamy

w SN z 28 stycznia 2010 r. SN donosz¹
o pierwszej "wyjazdowej sesji" Politech-
niki Dzieciêcej zorganizowanej 29 stycz-
nia w Gimnazjum nr 1 w Jaros³awiu. Te-
mat spotkania brzmia³: "Fizyka na co
dzieñ i od œwiêta". Zainteresowanie wy-
jazdow¹ PD by³o - podobnie jak w Rze-
szowie - du¿e. "Czy ogórek mo¿e byæ ba-
teri¹?" - to kolejny artyku³ nt. zajêæ w PD
w Jaros³awiu opublikowany na ³amach
SN.

* * *
Aby wybór zawodu nie by³ przypad-

kowy - czytamy w SN z 11 lutego 2010 r.
"Na Politechnice Rzeszowskiej zosta³y
uruchomione 4 nowe kierunki w ramach
studiów podyplomowych. S¹ to: zarz¹-
dzanie i pozyskiwanie funduszy europej-
skich, poradnictwo zawodowe i doradz-
two karier, poradnictwo zawodowe i do-
radztwo karier dla nauczycieli, poœred-
nictwo pracy" - czytamy. Nabór prowa-
dzono do 19 lutego, o czym na ³amach SN
poinformowa³ dziekan WZiM prof. PRz
Grzegorz Ostasz. Vide str. 24.

* * *
Politechnika - Off Art Night - czyta-

my w SN z 4 marca 2010 r. Pod wymie-
nion¹ w tytule nazw¹ Samorz¹d Stu-
dencki PRz zorganizowa³ dla studentów
darmowy koncert, po³¹czony z wystaw¹

obrazów w klubie Live, o czym piszemy
na str. 44-45 niniejszego wydania GP.

Politechnika
ma³ych stu-
dentów - czyta-
my w VIP B&S

(styczeñ-luty 2010). "Tworzeniu w Rze-
szowie Politechniki Dzieciêcej przyœwie-
ca³y dwa cele. Z jednej strony mia³ to byæ
sposób na pokazanie dzieciom, ¿e mate-
matyka, fizyka czy chemia wcale nie s¹
takie straszne, a wrêcz przeciwnie - mog¹
byæ interesuj¹ce". Zachêcenie najm³od-
szych do nauki przedmiotów œcis³ych jest
naczelnym celem, tak Politechniki Rze-
szowskiej, jak i WSK "PZL-Rzeszów".
To potencjalni studenci i wykszta³cona
kadra dla przemys³u - nie tylko Podkarpa-
cia. O wielkiej popularnoœci PD pisali-
œmy w poprzednich wydaniach, tak¿e
o zorganizowaniu zajêæ w Jaros³awiu.

* * *
Œpiewaj¹cy Profesor WoŸniak - przy-

pomina VIP B&S (styczeñ-luty 2010).
"Profesor WoŸniak kryszta³ow¹ kulê
zdoby³ z najwiêkszym rozmachem, bo za
wyœpiewany wyk³ad "Oblicza globaliza-
cji" w trakcie II Rzeszowskiego Festiwa-
lu Nauki, Techniki i Sztuki". O wyró¿nie-
niu profesora Leszka WoŸniaka presti-
¿ow¹ nagrod¹ za najlepsz¹ prezentacjê
festiwalow¹ w konkursie Serwisu Nauka
w Polsce, informowaliœmy w numerze
1-2/2010 GP.

Opracowanie
Marta Olejnik

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

Kolejny student Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w lutym br. po-
wróci³ z dyplomem magistra islandzkiej Szko³y Renewable Energy Science (RES). Pracowa³ tam nad
jedyn¹ tego typu na œwiecie metod¹ produkcji czystego paliwa, o czym informowaliœmy w po-
przednim wydaniu GP.

* * *
Przed rokiem absolwentami Szko³y RES zostali tak¿e studenci WEiI - Lech Birek i Stanis³aw Molito-

rys. Wszyscy dotychczas charakteryzowali siê wysokim profilem akademickim, a z uwagi na inten-
sywnoœæ programu nauczania wymagania by³y bardzo wysokie. Do 20 stycznia 2010 r. trwa³a rekruta-
cja na kolejny rok - tym razem 5 studentów WBMiL rozpoczê³o studia w Szkole RES. Pobyt i zajêcia
studentów w ca³oœci finansuje strona islandzka, w ramach Funduszu Norweskich Mechanizmów
Finansowych i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Od Redakcji:

VIP B&S
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0 Gratulujê Panu dyplomu magistra
islandzkiej Szko³y RES, ale nade
wszystko sukcesu. Jakiej tematyce po-
œwiêci³ Pan swoj¹ pracê magistersk¹?

Bardzo dziêkujê! Projekt magister-
ski, nad którym pracowa³em, dotyczy³
dwóch etapów: produkcji metanolu i je-
go utylizacji. Ja zajmowa³em siê
pierwsz¹ czêœci¹, przygotowa³em ana-
lizê technoekonomiczn¹ produkcji me-
tanolu z naturalnego gazu, wêgla,
biomasy (drewno) oraz dwutlenku wê-
gla. Skupi³em siê g³ównie na produkcji
metanolu z CO2, gdy¿ wspó³praco-
wa³em z firm¹ Carbon Recycling Inter-
national (CRI), która opatentowa³a
metodê produkcji metanolu z dwutlen-
ku wêgla i wodoru. Zaj¹³em siê te¿ stu-
dium wykonalnoœci produkcji me-
tanolu dla Islandii i Polski - wyniki tych
badañ umieœci³em w mojej pracy magi-
sterskiej, która bêdzie dostêpna dla ka¿-
dego na stronie internetowej RES.

0 Krótka charakterystyka tego pio-
nierskiego projektu?

Obecnie metanol produkowany jest
niemal¿e tylko z naturalnego gazu, jed-
nak jego produkcj¹ z dwutlenku wêgla
zainteresowani s¹ najwiêksi producen-
ci, w tym Methanex. Przygotowana
analiza produkcji metanolu z ró¿nych
materia³ów (o czym wspomnia³em
wczeœniej), pokaza³a balans energii
i masy oraz koszty zwi¹zane z pro-
dukcj¹ metanolu. Do produkcji metano-
lu z dwutlenku wêgla, prócz CO2 musi
byæ u¿yty wodór wyprodukowany w o-
sobnym procesie. Islandia jako kraj,
w którym ponad 90% elektrycznoœci
pochodzi z odnawialnych Ÿróde³, mo¿e
sobie pozwoliæ na produkcjê wodoru
z wody przez elektrolizê. Wraz z koleg¹
Kamilem £aciñskim z Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie

postanowiliœmy dowieœæ, ¿e metanol
produkowany z CO2 ma takie same
w³aœciwoœci jak produkowany z gazu
czy innych materia³ów. U¿yliœmy ogni-
wa paliwowego typu Direct Methanol
Fuel Cell (DMFC), by z biometanolu
z CO2 wyprodukowaæ pr¹d. Okaza³o
siê, ¿e by³a to pierwsza na œwiecie pro-
dukcja elektrycznoœci z metanolu wy-
twarzanego z dwutlenku wêgla. Do-
datkowo uzyskane wyniki porównali-
œmy z testami przeprowadzonymi z me-
tanolem z naturalnego gazu, dowodz¹c,
¿e s¹ one identyczne. W rezultacie pro-
jekt ukaza³ pe³n¹ œcie¿kê produkcji
i utylizacji czystego paliwa, zaczynaj¹c
od wychwycenia CO2 z gazów komino-
wych, produkcji wodoru, w dalszym
etapie metanolu i elektrycznoœci. Pro-
jekt dowiód³, ¿e dwutlenek wêgla mo¿e
pos³u¿yæ jako materia³ do produkcji

czystego paliwa. Dodatkowo metoda
produkcji metanolu zaproponowana
przez CRI charakteryzuje siê ujemn¹
emisj¹ dwutlenku wêgla do atmosfery,
gdy¿ jest on wychwytywany i u¿ywany
w procesie syntezy metanolu.

0 Czy to zagadnienie nurtowa³o Pana
ju¿ wczeœniej, szuka³ Pan tego po-
mys³u, czy to by³ zwyk³y zbieg okolicz-
noœci?

Odk¹d rozpocz¹³em studia na RES,
moim celem by³a praca nad projektem
zwi¹zanym z biopaliwami oraz tematy-
ka, która mia³aby zastosowanie w Pol-
sce. Poddaj¹c taki pomys³, prof. Por-
steinn Ingi Sigfússon, dyrektor Innova-
tion Center Iceland zaproponowa³ mi
pracê nad projektem przy wspó³pracy
z firm¹ CRI. Po³¹czenie tematyki bio-
paliw oraz oryginalnoœci projektu by³o
strza³em w dziesi¹tkê.

- studentem Politechniki Rzeszowskiej,
absolwentem Szko³y RES

Z Mateuszem Klusk¹

rozmawia Marta Olejnik

M. Kluska (poœrodku) w miêdzynarodowym towarzystwie.
Fot. M. Kluska
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0 Na czym polega oryginalnoœæ pro-
jektu?

Projekt zak³ada u¿ycie dwutlenku
wêgla jako materia³u do produkcji bio-
paliwa, którym w tym przypadku jest
metanol. Dodatkowo dostêpnoœæ no-
woczesnych technologii, jak ogniwa
paliwowe, umo¿liwi³a produkcjê czy-
stej elektrycznoœci, minimalizuj¹c emi-
sjê zanieczyszczeñ do atmosfery. Jeœli
spojrzymy na projekt, z pewnej per-
spektywy widzimy, ¿e energia elek-
tryczna mo¿e byæ produkowana z dwu-
tlenku wêgla poprzez metanol. Co wiê-
cej, metanol nie musi s³u¿yæ tylko do
produkcji elektrycznoœci, ale mo¿e byæ
u¿ywany jako sk³adnik mieszanki pali-
wowej w samochodach, zmniejszaj¹c
emisjê. Rozwijaj¹cy siê przemys³ che-
miczny równie¿ powoduje zwiêkszone
zapotrzebowanie na metanol i produkty
pochodne, dlatego dwutlenek wêgla
emitowany z fabryk i elektrowni mo¿e
pos³u¿yæ do jego produkcji.

0 Komu i czemu mo¿e s³u¿yæ ten pro-
jekt? Czy sam Pan nad nim pracowa³?

Produkcja metanolu w Islandii nie
jest teori¹. W tym roku Carbon Recyc-
ling International finalizuje budowê fa-
bryki metanolu przy jednej z islandz-
kich elektrowni geotermalnych. Produ-
kowany tam metanol pos³u¿y jako
sk³adnik mieszanki paliwowej. Meta-
nol charakteryzuje siê wszechstronnym
zastosowaniem, od przemys³u che-
micznego pocz¹wszy, po transport czy
te¿ produkcjê wszelakich tworzyw.
W projekcie oprócz mnie uczestniczy³
wspomniany Kamil £aciñski, który
skupi³ siê nad utylizacj¹ metanolu,

g³ównie nad produkcj¹ pr¹du przy
u¿yciu DMFC.

0 Dwutlenek wêgla spêdza sen z po-
wiek wielu w³odarzy tego œwiata. Czy
Pana zdaniem to problem rzeczywisty
czy koniunkturalny?

Niestety, jest to problem, który nasi-
la siê z roku na rok. Koncentracja dwu-
tlenku wêgla w atmosferze, jak podaj¹
niektóre Ÿród³a, przekracza obecnie 380
ppm i ci¹gle roœnie. Nie mo¿emy nagle
zatrzymaæ emisji CO2 do atmosfery, nie
mo¿emy te¿ nagle przestaæ u¿ywaæ sa-
mochodów, zatrzymaæ produkcji wsze-
lakich wyrobów, elektrycznoœci, nie-
mo¿liwe jest zamkniêcie fabryk, kopalñ
itp. Dlatego nasuwa siê pytanie: jak
przy obecnym trybie ¿ycia i wzroœcie
produkcji mo¿na zmniejszyæ emisjê
dwutlenku wêgla do atmosfery?

0 Kiedyœ by³a te¿ ropa naftowa i inne
substancje, których u¿ycie powoduje
du¿¹ emisjê dwutlenku wêgla. Z roz-
wojem przemys³u ta struktura siê
zmieni³a, ale ociepleniu klimatu za-
przeczy³a choæby tegoroczna zima...

Ropa naftowa wci¹¿ jest u¿ywana
i przez najbli¿sze lata na pewno to siê
nie zmieni. Jest u¿ywana nie tylko do
produkcji paliw, ale równie¿ wszela-
kich materia³ów, jak guma czy plastik.
Rozwój technologii pozwoli³ na uzy-
skanie wiêkszej wydajnoœci silników
typu Internal Combustion, które napê-
dzaj¹ wspó³czesne samochody i dziêki
temu, poprzez ograniczenie zu¿ycia pa-
liwa zmniejsza siê emisja zanieczysz-
czeñ do atmosfery. Co wiêcej, rozwój
przemys³u wcale nie spowodowa³
zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ,
lecz ich zwiêkszenie. Co do ocieplenia
klimatu, to efekt ten jest widoczny
go³ym okiem. Upalne i suche lata oraz
niskie temperatury zim¹ s¹ w³aœnie
efektem ocieplania siê klimatu. Œrednia
temperatura w ci¹gu ostatnich 100 lat
podnios³a siê o 0,74°C, a to z kolei po-
woduje wymieranie niektórych gatun-
ków zwierz¹t oraz podnoszenie po-
ziomu wód w oceanach poprzez top-
niej¹ce lodowce. Naukowcy dowiedli,
¿e efekt ocieplania siê klimatu jest nie-

rozerwalnie zwi¹zany ze wzrostem stê-
¿enia CO2 w atmosferze. Dlatego
mamy spory orzech do zgryzienia, czyli
jak ow¹ emisjê utrzymaæ na bezpiecz-
nym poziomie.

0 Kto ju¿ zainteresowa³ siê Pana pro-
jektem?

Projekt spotka³ siê z ogromnym za-
interesowaniem w Islandii. Pisa³y o nim
najwiêksze islandzkie gazety: Morgun-
bladid i Freitabladid, równie¿ media,
takie jak telewizja czy radio, podawa³y
informacje o "pierwszym na œwiecie
strumieniu elektronów wyprodukowa-
nym z dwutlenku wêgla". Najbardziej
jednak cieszy mnie fakt, ¿e polskie me-
dia tak¿e wykaza³y zainteresowanie
projektem. Kilka podkarpackich i ol-
sztyñskich gazet, m.in. wydawnictwo
Agora, poda³o informacje o tym pro-
jekcie. Mam nadziejê, ¿e polski prze-
mys³ równie¿ zastanowi siê nad tego
typu rozwi¹zaniem, zmierzaj¹cym do
zmniejszenia emisji dwutlenku wêgla
do atmosfery. Dodatkowo, krajowa
produkcja takiego biopaliwa jak meta-
nol pozwoli³aby uniezale¿niæ siê od im-
portu i wzmocniæ swoj¹ pozycjê na
arenie miêdzynarodowej.

0 Czy zastanowi³ siê Pan ju¿ nad
wizj¹ efektywnego wdro¿enia tego pro-
jektu?

Jak ju¿ wspomnia³em, budowana
jest w Islandii fabryka metanolu przy
jednej z elektrowni geotermalnych.
CRI chce rozpocz¹æ produkcjê metano-
lu z CO2 ju¿ w tym roku. Jeœli chodzi
o Polskê, metoda ta ma spory potencja³:
60% energii w Polsce pochodzi z wêg-
la, 90% elektrycznoœci z elektrowni
wêglowych, a to powoduje jedn¹ z naj-
wiêkszych emisji dwutlenku wêgla
w Europie. Wychwytuj¹c dwutlenek
wêgla z gazów kominowych polskich
elektrowni i mieszaj¹c go z wodorem,
mo¿na w doœæ nieskomplikowany spo-
sób rozpocz¹æ produkcjê metanolu
w naszym kraju. Problem pojawia siê
przy produkcji wodoru, ale przy spo-
rym potencjale produkcyjnym biomasy
i biogazu i on mo¿e byæ rozwi¹zany.

SPROSTOWANIE

Student PRz Mateusz Kluska stu-
diowa³ w Islandii na kierunku "odna-
wialne Ÿród³a energii" w ramach Fundu-
szu Norweskich Mechanizmów Finan-
sowych i Funduszy Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, a nie programu
Erasmus, jak mylnie poinformowa³am
w GP nr 3/2010, str. 15. Za pomy³kê
uprzejmie przepraszam.

Marta Olejnik
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0 Nowoczesne technologie to Pana
g³ówne zainteresowania?

Tak, od dziecka interesowa³em siê
technologiami, g³ównie elektronik¹
i konstrukcjami. Demontuj¹c samo-
chód - zabawkê na baterie, budowa³em
swój pojazd z klocków, u¿ywaj¹c sil-
niczka z tego zdemontowanego. Gdy
pojawi³y siê pierwsze komputery, po-
dejmowa³em siê wszelkich prac, by za-
robiæ na swój w³asny. Zami³owanie do
technologii przewa¿y³o przy wyborze
kierunku studiów, czyli informatyki
w Politechnice Rzeszowskiej. Z bie-
giem czasu zacz¹³em dostrzegaæ, ¿e
granice pomiêdzy wszelkimi dziedzi-
nami zacieraj¹ siê, a informatyka stoso-
wana jest wszêdzie, od chemii po
budownictwo czy w³aœnie energetykê.
Studiuj¹c na RES-ie, równie¿ postano-
wi³em wskoczyæ na g³êbok¹ wodê i wy-
bra³em specjalizacjê ogniwa paliwowe
& wodór. Nie maj¹c odpowiednich
podstaw z dziedziny chemii i mechani-
ki, wszystkiego musia³em uczyæ siê od
podstaw, jednak odrobina chêci pozwo-
li³a na szybkie nadrobienie zaleg³oœci
z dziedziny elektrochemii czy termody-
namiki.

0 Powróæmy do studiów w Islandii.
W Szkole RES studia magisterskie
trwaj¹ rok kalendarzowy, podczas gdy
u nas w normalnym trybie - ponad 2 la-
ta. To ogromny wysi³ek i praca… Co
jest tam takiego szczególnego, czego
u nas nie ma?

To prawda, to by³ niezwykle inten-
sywny i pracowity rok. Poszczególne
przedmioty odbywaj¹ siê blokowo, tzn.
od jednego do trzech tygodni prowa-
dzony jest jeden przedmiot, który koñ-
czy siê obron¹ projektu i egzaminem,
po nim zaczyna siê kolejny. Czasem
podczas jednego tygodnia musieliœmy
napisaæ raport, przygotowaæ prezenta-
cjê do obrony projektu oraz napisaæ eg-
zamin z informacji przekazanych
w tygodniu. Niekiedy nie by³o nawet
wolnych weekendów. Z drugiej strony
dziekan, nauczyciele i pracownicy biu-
ra byli œwiadomi tego, ¿e jesteœmy dale-
ko od domu, przepracowani i zestreso-
wani, dlatego starali siê nam pomagaæ

we wszelakich sprawach, niekiedy nie-
zwi¹zanych ze studiami. Organizowali
wspólne wycieczki czy te¿ wieczorne
spotkania. Panowa³a bardzo przyjazna
i ¿yczliwa atmosfera, co zmniejsza³o
stres i motywowa³o do dalszej pracy.

0 W jak licznym gronie Pan studiowa³
i poœród przedstawicieli ilu krajów
œwiata?

W roku 2009/2010 studiowa³o 38
studentów, w tym 14 Polaków. Studen-
ci pochodzili z wielu krajów œwiata
(Chile, Meksyk, USA, S³owacja, Wê-
gry, Estonia, Polska, Rosja, Kazach-
stan). Ró¿norodnoœæ kultur powodo-
wa³a wzajemn¹ fascynacjê i za¿arte
dyskusje, niekiedy drobne nieporozu-
mienia. Generalnie, obecnoœæ w miê-
dzynarodowym towarzystwie uczy
tolerancji i cierpliwoœci, zrozumienia
i odpowiedniego podejœcia. Daje to nie-
samowicie du¿e doœwiadczenie w kon-
taktach z ludŸmi.

0 Jest Pan studentem V roku infor-
matyki, to w równym stopniu splendor
dla Pana i Wydzia³u, na którym Pan
studiuje. W jakim stopniu zamierza
Pan wykorzystaæ zdobyte doœwiadcze-
nia w kolejnej pracy magisterskiej,
z informatyki w³aœnie?

Jestem niesamowicie wdziêczny
w³adzom Politechniki Rzeszowskiej,
gdy¿ dziêki tej uczelni mia³em mo¿li-
woœæ wyjazdu do Islandii. Wszêdzie
stara³em siê uto¿samiaæ z Politechnik¹
i reklamowaæ j¹ najlepiej jak potrafiê.

Dziekan RES-u dr Björn Gunnarsson
by³ zadowolony ze studentów Politech-
niki Rzeszowskiej. W lutym br. wyje-
cha³o ich a¿ piêciu. Dr Björn osobiœcie
mówi³ mi, ¿e charakteryzuj¹ siê œwiet-
nym profilem naukowym. Dwaj po-
przedni absolwenci RES z Politechniki
Rzeszowskiej równie¿ osi¹gnêli œwiet-
ne wyniki w Islandii i uczestniczyli
w nie mniej nowatorskim projekcie ma-
gisterskim. Nawi¹zuj¹c do mnie, nie-
stety nie mam mo¿liwoœci realizacji
projektu magisterskiego ³¹cz¹cego
technologiê wodoru, ogniw paliwo-
wych i informatyki w Politechnice Rze-
szowskiej. Niezale¿nie od wszystkiego,
pracownicy CRI nauczyli mnie pisaæ
wszelkie prace i artyku³y przy u¿yciu
œcis³ego i technicznego jêzyka, tak¿e
systematycznoœci i wywi¹zywania siê
z poleconych zadañ, a to na pewno bê-
dzie pomocne w pisaniu pracy magis-
terskiej na moim Wydziale.

0 Dziêkuj¹c Panu za wyczerpuj¹c¹
rozmowê, ¿yczê kolejnych sukcesów.

Mateusz na z³¹czeniu dwóch p³yt tektonicznych: Amerykañskiej i Europejskiej.
Fot. M. Kluska
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W dniach 3-6 grudnia 2009 r. odby³o
siê w Warszawie II Forum M³odzie¿y
Polskiego Pochodzenia studiuj¹cej
w Polsce. Organizatorem Forum by³
ks. Krzysztof Po¿arski z Sankt Peters-
burga. Na Forum przedstawione zosta³y
problemy, z jakimi boryka siê m³odzie¿
polskiego pochodzenia: z Bia³orusi,
Litwy, £otwy, Ukrainy, Kazachstanu
i Gruzji. Tym razem przedstawicielka-
mi rzeszowskich uczelni by³y ni¿ej
podpisane studentki Wydzia³u Za-
rz¹dzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej: Marta Pelczar, Julia Let-
niowska i Olena Po¿o.

Liczba uczestników Forum by³a
ograniczona, choæ chêtnych by³o wielu.
My spe³ni³yœmy wszystkie oczekiwa-
nia organizatorów i tym sposobem
mog³yœmy wzi¹æ udzia³ w konferencji.

Uczestnicy Forum zostali zapro-
szeni 6 grudnia 2009 r. do Pa³acu Pre-
zydenckiego, gdzie w czasie spotkania
z Pani¹ Mari¹ Kaczyñsk¹ wrêczono Jej
dokument koñcowy II Forum w spra-
wie sytuacji materialnej tej grupy osób,

dostêpu do dóbr kultury i polskich u-
czelni. Pani Prezydentowa zapewni³a

nas o wsparciu przez Prezydenta RP
inicjatywy kszta³cenia siê w Polsce
osób polskiego pochodzenia ze Wscho-
du. Szczególnie podkreœli³a znaczenie
kontaktów z Ojczyzn¹, pielêgnowania
tradycji i kultury polskiej, zachêcaj¹c
tym samym do dalszego zdobywania
wiedzy i promowania rodzimej kultury
oraz nauki w krajach, z których po-
chodz¹. Podarowa³a tak¿e uczestnikom
spotkania p³yty CD, zawieraj¹ce 71
ksi¹¿ek klasyki polskiej literatury
w formie elektronicznej.

Dla nas by³o to cenne i wzruszaj¹ce
spotkanie. Dlatego te¿ na zakoñczenie
dedykowa³yœmy Pani Prezydentowej
jej ulubion¹ piosenkê "Polskie kwiaty",
a póŸniej z pozosta³ymi studentami
podziwia³yœmy wnêtrza Pa³acu Prezy-
denckiego.

Julia Letniowska
Marta Pelczar

Olena Po¿o

II Forum M³odzie¿y Polskiego
Pochodzenia w Warszawie

“Polskie kwiaty” dla Pani Prezydentowej.
Fot. w³asna

W Pa³acu Prezydenckim z Pani¹ Mari¹ Kaczyñsk¹ poœrodku. Nasze studentki
zaproszone do Pa³acu na obchody Dnia Polonii nie spotkaj¹ siê ju¿ z Pani¹ Pre-
zydentow¹.

Fot. w³asna
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Dnia 4 grudnia 2009 r. w Cen-
trum Prasowym Foksal w War-
szawie odby³a siê Ogólnopolska
Gala Wolontariatu, w czasie któ-
rej studentka Wydzia³u Chemicz-
nego naszej uczelni - Sabina
Kleczyñska otrzyma³a wyró¿nie-
nie za wybitne zaanga¿owanie
w dzia³alnoœæ programu "PRO-
JEKTOR - wolontariat studen-
cki".

W tym samym miesi¹cu, 11 grudnia
2009 r., odby³a siê w Rzeszowie II Pod-
karpacka Gala Wolontariatu, zorga-
nizowana przez Fundacjê Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y BARKA. Pod-
czas tej ceremonii przyznano statuetki
dla najbardziej zaanga¿owanych wo-
lontariuszy w naszym województwie.
Wœród nagrodzonych tak¿e znalaz³a siê
bohaterka niniejszego artyku³u.

Tak wiêc Sabina Kleczyñska do-
³¹czy³a do elitarnego grona dziewiêciu
wolontariuszy, odznaczonych t¹ statu-
etk¹ w ci¹gu dwóch lat. Jak dodaje Ka-
mil Wrzos - koordynator programu

w województwie podkarpackim - Sabi-
na ze swoim zaanga¿owaniem jest do-

skona³ym przyk³adem osoby, która
mimo wielu zajêæ potrafi tak¿e znaleŸæ
czas, którym chce siê podzieliæ z inny-
mi.

Z uwagi na wrodzon¹ skromnoœæ la-
ureatki du¿o czasu up³ynê³o, zanim po-
zwoli³a nam przybli¿yæ swoj¹ sylwetkê
na ³amach Gazety Politechniki.

Sabina Kleczyñska jest studentk¹
III roku Wydzia³u Chemicznego Poli-
techniki Rzeszowskiej. Chemia od
zawsze by³a jej wielk¹ pasj¹, jednak
wa¿niejsza od samej pasji jest dla niej
mo¿liwoœæ dzielenia siê z innymi.
Szansê tak¹ da³ jej program "PROJEK-
TOR - wolontariat studencki". Celem
programu jest dotarcie do dzieci i m³o-
dzie¿y z ma³ych miejscowoœci z aktyw-
noœci¹ i wiedz¹ studentów, którzy prze-
kazuj¹ uczniom pozytywne wzorce
osobowe i swoj¹ postaw¹ zachêcaj¹ ich
do dalszego rozwoju. Pokazuj¹ nowe

Sabina Kleczyñska
- wolontariuszka z pasj¹

Sabina Kleczyñska podczas odbierania nagrody na Ogólnopolskiej Gali Wolonta-
riatu w Warszawie.

Fot. Portal inspiruj.pl

Sabina Kleczyñska podczas praktycznych zajêæ z dzieæmi - spalanie opi³ków
¿elaza.

Fot. Portal inspiruj.pl
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horyzonty, wspólnie odnajduj¹ zainte-
resowania i razem spêdzaj¹ czas.

Sabina pochodzi z Futomy ko³o
B³a¿owej i tam w³aœnie, przed czterema
laty, zaczê³a siê jej przygoda z wolon-
tariatem.

Projekt odbywa³ siê w szkole pod-
stawowej w Futomie, gdzie pracuje
moja mama. Tam pozna³am Kamila
Wrzosa, który zarazi³ mnie ide¹ Projek-
tora. Pocz¹tkowo prowadzi³am zajêcia
wspólnie z innymi wolontariuszami.
By³y to projekty plastyczne i ruchowe.
PóŸniej zaczê³am prowadziæ zajêcia
z chemii - dzieciom bardzo siê to spodo-
ba³o.

Sabina chcia³aby, aby dzieci po-
chodz¹ce z ma³ych miejscowoœci mia-
³y, tak jak ona, mo¿liwoœæ realizacji
swoich marzeñ i pasji poprzez dostanie
siê na wymarzone studia. Pragnie te¿,
aby dla jak najwiêkszej liczby m³odych
osób tak¹ wymarzon¹ uczelni¹ by³a
w³aœnie Politechnika Rzeszowska. Dla-
tego aktywnie zachêca dzieci do zain-
teresowania siê naukami œcis³ymi,
a zw³aszcza chemi¹.

Na swoich zajêciach staram siê za-
interesowaæ uczestników, przybli¿yæ im
fascynuj¹cy œwiat chemii. Moim celem
jest pokazanie, ¿e jest to przedmiot cie-
kawy, którym mo¿na siê bawiæ, a nie tyl-
ko czysta szkolna teoria. Dzieciakom

pokazujê m.in.: wybuchy, spalanie
banknotów czy zmianê barw substancji
w probówce.

Udzia³ w programie "PROJEKTOR
- wolontariat studencki" wymaga
niew¹tpliwie bezinteresownego po-
œwiêcenia swojego cennego wolnego
czasu, którego jak wiadomo w czasie
studiów czêsto nie ma zbyt wiele. Fakt
ten dla Sabiny nie stanowi wiêkszego
problemu. Wolontariat jest dla niej
swoistym wyzwaniem oraz szans¹ na
sprawdzenie samej siebie.

Daje to wiele satysfakcji, spe³niam
siê w tym, co robiê. Wolontariat daje
mo¿liwoœæ wykazania siê i sprawdze-
nia.

Dzieci, to - jak twierdzi - bardzo wy-
magaj¹ca widownia i trzeba umieæ za-
walczyæ o ich zainteresowanie oraz
sympatiê. Brak gratyfikacji finansowej
za poœwiêcany czas i energiê tak¿e nie
stanowi dla Sabiny problemu. Aprobata
ze strony najm³odszych, z jak¹ czêsto
spotykaj¹ siê jej zajêcia, sprawia wiele
radoœci oraz daje satysfakcjê i spe³nie-
nie. Jest to dla niej najlepsza forma
zap³aty.

Wolontariat wed³ug niej przynosi
tak¿e wiele innych korzyœci, jest m.in.
szans¹ na poznanie wielu ciekawych lu-
dzi, ludzi z pasj¹, pragn¹cych wyrwaæ
z ¿ycia jak najwiêcej i zara¿aj¹cych

swoim zaanga¿owaniem i optymizmem
innych. Ponadto udzia³ w programach
stwarza mo¿liwoœæ odwiedzenia ró¿-
nych zak¹tków Polski:

Podczas minionych wakacji w ra-
mach programu zosta³a zorganizowa-
na, wspólnie z koncernem PGNiG,
akcja Energia Nauki, w której przez
3 tygodnie jeŸdzi³am po Mazowszu
i Podkarpaciu z grup¹ studentów, by
propagowaæ nauki œcis³e w formie in-
teraktywnych pokazów.

Jej ambicja i zaanga¿owanie stano-
wi¹ inspiracjê dla innych studentów na-
szej uczelni, którzy przy³¹czaj¹ siê do
dzia³alnoœci w ramach programu.
Przyk³adem jest chocia¿by I Woje-
wódzki Halowy Turniej Pi³ki No¿nej -
"Sport Twoj¹ Szans¹", zorganizowany
dla szkó³ programu "PROJEKTOR -
wolontariat studencki", który odby³ siê
z inicjatywy grupy studentów Politech-
niki Rzeszowskiej we wspó³pracy
z Fundacj¹ Pomocy Dzieciom i M³o-
dzie¿y BARKA.

Sabina pragnie zachêciæ wszystkich
studentów do wziêcia udzia³u w tego
typu projektach: W zanadrzu musisz
mieæ tylko czas, energiê, ciekawy po-
mys³ oraz chêæ podzielenia siê tym z in-
nymi.

Wiêcej informacji o programie na
stronie: www.projektor.org.pl.

Pawe³ Rz¹sa

Wytyczamy w Bezmiechowej
szlak turystyczny im. Marii Czerkawskiej

Kim by³a Maria Czerkawska?

Urodzona w 1881 r. w Bezmiecho-
wej Górnej - otoczona dziewicz¹ przy-
rod¹ i surowym ¿yciem bieszczadzkich
wsi - by³a przede wszystkim wra¿liw¹
na piêkno przyrody oraz na ludzkie

cierpienie poetk¹. Tworzy³a z dala od
wielkomiejskiego nurtu literackiego
zwanego M³od¹ Polsk¹. W póŸniejszej
twórczoœci mo¿na znaleŸæ powi¹zania
jej twórczoœci z dzie³ami Leopolda
Staffa. Jej brat by³ studentem Politech-

niki Lwowskiej. Wybuchy kolejno I i II
wojny œwiatowej powodowa³y, ¿e jako
szlachcianka musia³a uciekaæ z Bez-
miechowej. Zawsze bardzo do niej tê-
skni³a, czego nie mo¿na nie zauwa¿yæ
w jej twórczoœci.

Studenckie Ko³o Naukowe Geodetów „GLJB” podjê³o siê trudu wytyczenia trzech szlaków
turystycznych wychodz¹cych z szybowiska w Bezmiechowej, o czym informowaliœmy na ³amach

nr. 12/2009 Gazety Politechniki. S¹ to: wytyczony ju¿ zachodni Szlak Rektorski, po³udniowy
Szlak im. Marii Czerkawskiej – poetki urodzonej w Bezmiechowej, pó³nocny Szlak im. gen. pil.
Tadeusza Góry – patrona Akademickiego Oœrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej.

Obecnie trwaj¹ przygotowania do wytyczenia Szlaku im. Marii Czerkawskiej.
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Krótko studiowa³a na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim. Opiekowa³a siê cho-
rym ojcem, edukowa³a ch³opów, wspo-
maga³a finansowo, leczy³a, kieruj¹c siê
intuicj¹ i medycyn¹ ludow¹, uczy³a
w miejscowej szkole, zna³a siê na rol-
nictwie, leœnictwie i pszczelarstwie.
Podczas okupacji ratowa³a przed a-
resztowaniami uprawiaj¹cych handel
papierosami oraz pomaga³a potrze-
buj¹cym. Bêd¹c w Bezmiechowej,
wysy³a³a listy z proœbami o anonimowe
przekazywanie pieniêdzy dla miesz-
kaj¹cych w krakowskim przytu³ku.
Prawdopodobnie popar³a te¿ inicjaty-
wê, aby na jej ziemiach, gdzie by³y
wspania³e warunki wietrzne i terenowe,
powsta³o szybowisko dla studentów
Politechniki Lwowskiej, którego ponoæ
zosta³a Matk¹ Chrzestn¹.

¯ycie ciê¿ko j¹ doœwiadczy³o: jej
m¹¿ i brat zginêli z r¹k bolszewików
(wczeœniej zes³ani na Daleki Wschód),
jej dom rodzinny zosta³ najpierw roz-
grabiony, a póŸniej zburzony. Za ka¿-
dym razem musia³a rozpoczynaæ
wszystko od nowa, rozdzielenie ze
swym "zielonym domem", jakim by³a
Bezmiechowa i Rudenka, póŸniejsze
z³amanie nogi i utrata wzroku nie po-
zbawi³y jej ¿ywotnoœci i pogody ducha.
Nie mia³a dzieci. Zosta³a wychowana
w duchu patriotycznym i religijnym.
Spor¹ czêœæ twórczoœci poœwiêci³a
dzieciom, pisz¹c dla nich o piêknie
przyrody. By³a bardzo mocno z¿yta ze
swoim œrodowiskiem, co wywar³o nie-
ma³y wp³yw na jej twórczoœæ.

Zmar³a w 1973 r. w Krakowie, gdzie
osiad³a po zakoñczeniu II wojny œwia-
towej. Zosta³a pochowana na cmenta-
rzu Salwatorskim (Salwator – dzielnica
Krakowa). Niestety, jest dzisiaj poetk¹

zapomnian¹. Swoim ¿yciem i twórczo-
œci¹ udowodni³a, ¿e zas³uguje na miano
tzw. Poetki Ekologicznej.

Szlak im. Marii Czerkawskiej obej-
mie ekomuzeum „Zielony Cieñ” w Ru-
dence, za³o¿one przez Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju Szko³y w Rudence.
Trasa ekomuzeum liczy 10 km, a na

szlaku znajd¹ siê: Uherce Mineralne
(pracownia gobelinów pani Zofii Zda-
nowicz) - Rudenka (Izba Pamiêci Marii
Czerkawskiej w szkole) - dawna drew-
niana cerkiew greckokatolicka z 1843 r.
z czêœciowo zachowanym ikonostasem
i polichromi¹ wnêtrza (dziœ koœció³
rz.-kat.) - dawna kuŸnia - pracownia
rzeŸbiarska - widokowe wzniesienia
nad wsi¹ z panoram¹ na Park Krajobra-
zowy Gór S³onnych i Bieszczady Wy-
sokie (teren Stowarzyszenia QUO-
VADIS ) - wypa³ wêgla drzewnego -
Bezmiechowa Górna (miejsce po dwo-
rze Marii Czerkawskiej) - rezerwat
przyrody "Dyrbek" - szybowisko
w Bezmiechowej - Akademicki Oœro-
dek Szybowcowy Politechniki Rze-
szowskiej - zejœcie do Bezmiechowej
Górnej.

Przewidywany termin wyznaczenia
szlaku to wakacje 2010 - o jego otwar-

ciu poinformujemy Pañstwa na ³amach
GP.

Korzystaj¹c z okazji, serdecznie
dziêkujê dyrektor Niepublicznej Szko-
³y Podstawowej w Rudence pani mgr
Danucie Konopce za udostêpnienie ma-
teria³ów.

Anna Szwed

Maria Czerkawska

Wstêpna trasa szlaku.PS

Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e z tej
linii Czerkawskich wywodzi siê
znany nam polski hokeista Ma-
riusz Czerkawski, który ju¿ wy-
kupi³ w Bezmiechowej dzia³kê
z zamiarem wybudowania tu
w³asnego domu.
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Wieczór 4 marca br. zapowia-
da³ siê wyj¹tkowo ciekawie, a to
za spraw¹ nowej inicjatywy Sa-
morz¹du Studenckiego, o naz-
wie POLITECHNIKA - OFF ART
NIGHT.

Organizatorzy wydarzenia chcieli
pokazaæ, ¿e studentom uczelni tech-
nicznych nie jest obce zainteresowanie
kultur¹ i sztuk¹. W wolnych chwilach
uprawiaj¹ oni malarstwo, grafikê, rysu-
nek, œpiewaj¹ i graj¹ w zespo³ach mu-
zycznych. Impreza odby³a siê w klubie
LIVE, a g³ównym punktem imprezy
by³y koncerty. Jako pierwsi na scenê
wyszli panowie z m³odego rzeszow-
skiego zespo³u ANIMUS, a po ich kon-
cercie zagra³a gwiazda wieczoru - ze-
spó³ PUSTKI.

Przez ca³y ten wieczór w klubie mo-
gliœmy ogl¹daæ wystawê, na której za-
prezentowano obrazy z elementami
sztuki wspó³czesnej, rysunek, grafikê.
Autorami obrazów byli: prof. Leszek
WoŸniak oraz student, który pragnie

pozostaæ anonimowy. W klubie goœcili-
œmy oko³o 800 osób, wszystkim obec-

nym dziêkujemy na œwietn¹ zabawê i o-
biecujemy, ¿e to nie ostania taka impre-
za w naszym wykonaniu.

* * *
ANIMUS - rzeszowska grupa muzy-
ków. W obecnym sk³adzie pracuje od
marca 2009 r., kiedy to Kuba - wokali-
sta, do³¹czy³ do kapeli. Historia zespo³u
zaczê³a siê znacznie wczeœniej. Na
pocz¹tku 2007 r. trzej obecni cz³onko-
wie zespo³u: Maciek, Dominik oraz Mi-
cha³, spotkali siê na próbie w celu roz-
poczêcia wspólnego grania. Z czasem
do zespo³u do³¹czy³ Tomek oraz Grze-
siek - pierwszy wokalista. I tak powsta³
ANIMUS. W tym sk³adzie grupa od-
nios³a kilka sukcesów, zdobywaj¹c: na-
grodê publicznoœci na przegl¹dzie Roc-
kowa Noc, nagrodê g³ówn¹ PZM Sce-
na. Grupa zarejestrowa³a te¿ pierwsze
demo w profesjonalnym studiu. Czer-
wiec 2008 r. by³ dla nich miesi¹cem za-
wirowañ w sk³adzie - wspó³pracê z ze-
spo³em rozpocz¹³ S³awek, natomiast
zakoñczy³ j¹ Grzesiek. Po d³ugim okre-

Politechnika

OFF ART NIGHTOFF ART NIGHT

Fot. M. Misiakiewicz

Zespó³ ANIMUS.
Fot. M. Misiakiewicz
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sie poszukiwañ godnego nastêpcy
Grzegorza na horyzoncie pojawi³ siê
Kuba. Od tego czasu ANIMUS koncer-
tuje i przygotowuje siê do zarejestrowa-
nia nowego materia³u w szerszym
sk³adzie. Brzmienie kapeli (dŸwiêki
i s³owa) to wypadkowa ró¿nych inspira-
cji i w³asnych wizji muzyki poszczegól-
nych cz³onków zespo³u, doprawiona
szczypt¹ etniki, progresji i niecodzien-
nych eksperymentów z wykorzysta-
niem ró¿nych instrumentów. Obecnie

zespó³ liczy szeœæ osób, z czego czte-
rech panów to studenci Politechniki
Rzeszowskiej.

* * *
PUSTKI - zespó³ jest uznawany przez
krytyków za jeden z najbardziej ambit-
nych i oryginalnych na polskim rynku
muzycznym, wyró¿nia siê ciekawymi
tekstami i oryginalnym brzmieniem. Ze-
spó³ ma na swoim koncie 5 p³yt - ostat-
nia, pt. KALAMBURY, sk³ada siê z u-
tworów zespo³u napisanych do wierszy

polskich poetów, m.in. Leœmiana,
Wawi³owa, Wyspiañskiego, Gajcego
czy Broniewskiego. Album KALAMBU-
RY zosta³ nominowany do Paszportów
Polityki 2009. Pustki zosta³y tegorocz-
nym laureatem Nagrody Artystycznej
Miasta Torunia im. Grzegorza Cie-
chowskiego. W obecnej chwili zespó³
tworz¹: Radek £ukasiewicz - gitary,
œpiew, Grzegorz Œluz - perkusja, Bar-
bara Wroñska - œpiew, instr. klawiszo-
we, Szymon Tarkowski - bas.

Wojciech Goclon

Studenci Politechniki Rzeszowskiej
wraz z opiekunem Ko³a Naukowego
Drogowców dr. in¿. Les³awem Bi-
chaj³o zorganizowali wyjazd naukowo-
-techniczny, w którego programie
uwzglêdniono przede wszystkim zwie-
dzenie Muzeum Drogownictwa
w Szczucinie k. Tarnowa. Muzeum
dzia³a jako Wydzia³ Historii Drogow-
nictwa Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Uczestników
wycieczki przywita³ i oprowadzi³ po
Muzeum naczelnik tego¿ Wydzia³u pan
Marcel Bochenek.

Ka¿da przekazywana informacja
powi¹zana by³a tematycznie z prezen-
towan¹ ekspozycj¹, obejmuj¹c¹ budo-
wê oraz utrzymanie dróg i mostów,

z podkreœleniem myœli technicznej
cz³owieka, jego pracy i osi¹gniêæ.

W ekspozycji wewnêtrznej przed-
stawiono nam m.in. eksponaty budowy
oraz utrzymania dróg i mostów, pracê
przy budowach w postaci scenek rodza-
jowych z figurami naturalnych rozmia-
rów oraz inne, równie ciekawe rzeczy.
W ka¿dej z sal mogliœmy us³yszeæ wie-
le informacji i historii zwi¹zanych
z drogownictwem. Wydzia³ Historii

Drogownictwa posiada tak¿e ekspozy-
cjê zewnêtrzn¹, gdzie podziwialiœmy
maszyny i urz¹dzenia s³u¿¹ce do pracy
drogowców w dawnych czasach. Zoba-
czyliœmy m.in.: kocio³ parowy, smolar-
kê, walec oko³kowany i inne nie-
spotykane ju¿ w eksploatacji maszyny.

Kolejnym etapem wycieczki by³ po-
bliski Tuchów i firma WIMED, zaj-
muj¹ca siê oznakowaniem i bezpie-
czeñstwem na drogach. Tutaj zostali-

W dniu 5 marca 2010 r. Stu-
denckie Ko³o Naukowe Dro-
gowców dzia³aj¹ce na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynie-
rii Œrodowiska zorganizowa³o
wyjazd naukowo-techniczny,
którego g³ównym celem by³o
zwiedzenie Muzeum i Skanse-
nu Drogownictwa w Szczuci-
nie oraz wizyta w firmie
WIMED w Tuchowie. Organi-
zatorami i koordynatorami
wyjazdu byli: dr in¿. Les³aw
Bichaj³o oraz studentka Moni-
ka Cyganik.

wyjazd naukowo-techniczny
DROGOWCÓWDROGOWCÓW

Student Damian Dembowski "na ekspozycji zewnêtrznej".
Fot. T. KuŸniarz
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œmy powitani przez prezesa firmy pana
Zdzis³awa D¹bczyñskiego, który naj-
pierw opowiedzia³ o dzia³alnoœci i hi-
storii firmy, a nastêpnie o bezpie-
czeñstwie ruchu drogowego. Zobaczy-
liœmy interesuj¹ce prezentacje, a w nich
m.in. crash testy, przedstawiaj¹ce
kszta³t i rodzaj bariery ochronnej oraz
jej wybór podczas projektowania drogi
lub mostu, co tak¿e mo¿e mieæ wp³yw
na bezpieczeñstwo uczestników ruchu
drogowego. Poznaliœmy firmê "od
œrodka", pokazano nam, jak powstaj¹
znaki drogowe pionowe oraz informa-
cyjne, a tak¿e maszyny i materia³y,
z których s¹ wykonywane.

Do Rzeszowa powróciliœmy zado-
woleni z wyjazdu, dziêki któremu po-
znaliœmy wiele interesuj¹cych nas
zagadnieñ i pog³êbiliœmy swoj¹ wiedzê

z zakresu drogownictwa. Na pewno ten
cenny dla nas wyjazd zostanie w pa-

miêci i wspomnieniach wszystkich
uczestników.

Monika Cyganik

W firmie WIMED.
Fot. M. Ostrowski

Ju¿ wkrótce na s¹siaduj¹cej z rze-
szowskim Ratuszem scenie prezydent
Rzeszowa przeka¿e klucze do bram
miasta ok. piêædziesiêciu tysi¹com stu-
dentów, którzy od 12 maja bêd¹ mieæ
swoje œwiêto. Wydarzenia te rozpocz-
nie, jak co roku, korowód ulicami mia-
sta, a do udzia³u w nim serdecznie
zachêcamy. Pamiêtajcie, ¿e na najcie-
kawiej przebranych uczestników mar-
szu czekaj¹ nagrody.

Po uroczystym rozpoczêciu œwiêto-
wania na Rynku dotrzemy na Bulwary,
gdzie bêd¹ mieæ miejsce liczne, organi-
zowane dla Was, koncerty. Ju¿ od go-
dziny 16.00 wszyscy studenci bêd¹ siê
mogli bawiæ przy wystêpach wielu ze-
spo³ów. W œrodê 12 maja na naszej sce-
nie zagoszcz¹: Patrycja Markowska,
East West Rockers, After The Ice, Far-
be Lehre, Haratacze oraz Carrion.
W czwartek i pi¹tek na terenie Mias-
teczka Akademickiego Politechniki
Rzeszowskiej bêdziecie mogli wzi¹æ
udzia³ w konkursach oraz zawodach
sportowych prowadzonych do godz.

Juwenalia tu¿, tu¿

Juwenalia 2009 - korowód ulicami Rzeszowa.
Fot. w³asna
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Tylko w klubie PLUS!!!
Dnia 5 lutego br. odby³a siê kolejna

impreza z cyklu Reggae Party! Na sce-
nie PLUSA wyst¹pi³y zespo³y JAHFA-
HRAI z Rzeszowa oraz ZIMBABOO
ze Stalowej Woli.

Oba zespo³y zagra³y fantastycznie,
a w lokalu da³o siê odczuæ mocn¹ daw-
kê pozytywnej energii p³yn¹cej ze sce-
ny. Wszyscy bawili siê œwietnie, a my
zapraszamy ju¿ nied³ugo na kolejny
koncert...

* * *
Jak co roku 14 lutego jest dniem za-

kochanych. Do PLUSA zaprosiliœmy
wszystkich na Walentynkowe Kicz
Party. Oprócz szalonych rytmów Dis-
co Polo nie zabrak³o w tym dniu licz-

nych dedykacji oraz popularnych przy-
tulañcówJ.

* * *
OSTATKI w Plusie! W dniu 16 lu-

tego w rytmach disco po¿egnaliœmy
karnawa³ 2010.

Na dyskoteki zapraszamy ponow-
nie.

* * *
Jak zawsze wszelkie aktualne infor-

macje o planowanych imprezach znaj-
dziecie na naszej stronie internetowej:
www.klubplus.pl.

Tadeusz Miko³owicz

Zespó³ ZIMBABOO ze Stalowej Woli.
Fot. w³asna

15.00. Mam nadziejê, ¿e ka¿dy z Was
znajdzie coœ ciekawego dla siebie,
a je¿eli by siê tak nie sta³o, to zachêca-
my do kibicowania. Oczywiœcie mo¿e-
cie wzbogaciæ siê o ciekawe nagrody.

W kolejne dni rzeszowskie Bulwary
bêd¹ równie¿ miejscem koncertów.
W czwartek 13 maja wyst¹pi¹ dla Was:
Strachy na Lachy, Coma, Lao Che, Je-
zus Chrysler Suicide oraz Fabryka

Snów. W pi¹tek pos³uchacie zespo³ów:
Habakuk, Sokó³ feat. Pono, Akurat oraz
Marie. Z pewnoœci¹ niezapomniane
wra¿enia zostawi po sobie zagraniczna
gwiazda tegorocznych rzeszowskich
juwenaliów, jak¹ bêdzie zespó³ Brain-
storm.

Nasze œwiêto zakoñczymy pokazem
sztucznych ogni. To tylko czêœæ atrak-
cji, jakie przygotowaliœmy dla uczestni-

ków imprezy. Je¿eli chcecie poznaæ po-
zosta³e, to zapraszamy do udzia³u w za-
bawie w dniach 12-14 maja br. Nie
pozwólcie, by ominê³a Was najlepsza
impreza tego rokuJ.

Komitet Organizacyjny XVII Rze-

szowskich Juwenaliów serdecznie

ZAPRASZA.
Judyta R¿any

Zespó³ JAHFAHRAI z Rzeszowa.
Fot. w³asna



48 GAZETA POLITECHNIKI

W dniach 18-21 lutego 2010 r.
na lotnisku w Œwidniku odby³y
siê 44. Lubelskie Zimowe Zawo-
dy Samolotowe.

Po raz kolejny pierwsze miejsce
w kategorii zawodników wyczyno-
wych zajê³a za³oga z Aeroklubu Kra-
kowskiego: czo³owy pilot rajdowo-na-
wigacyjnej kadry narodowej Micha³
Wieczorek i studentka specjalizacji pi-
lota¿owej na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej Aleksandra Bednorz - nawi-
gator. Pozostali studenci WBMiL:
Pawe³ Zaremski i Piotr Cho³uj zajêli
7. miejsce w klasyfikacji generalnej,
a za³oga Kamil Paw³ow i Rafa³ Rajchel
- 17.

Nasze za³ogi lata³y na samolotach
Cessna 150 Aeroklubu "Orl¹t" w Dêbli-

nie. W konkurencji amatorów zwyciê-
¿y³a za³oga ze Œwidnika: Marcin Dwo-
rak i Borys Kulczycki (9. miejsce
w klasyfikacji generalnej). Nagrodê dla
najm³odszej za³ogi - ufundowan¹ przez
red. Tadeusza Chwa³czyka statuetkê
lotnika - otrzyma³a za³oga: Arkadiusz
G¹siorowski i Dawid Nosalski (suma
wieku pilota i nawigatora - 39 lat oraz
wysokie jak na "m³okosów" 6. miejsce
w klasyfikacji generalnej).

Tradycja zawodów siêga prze³omu
stycznia i lutego 1931 r., kiedy to roze-
grano I Lubelsko-Podlaskie Zimowe
Zawody Lotnicze. Przeprowadzono je
dziêki staraniom Lubelskiego Klubu
Lotniczego oraz Klubu Lotniczego
Podlaskiej Wytwórni Samolotów.
Za³o¿eniem organizatorów by³o roz-
grywanie ich na przemian, raz w Lub-

Trochê wiêcej o SPORcie

Studenci Politechniki
na lubelskim turnieju zimowym

W trudach zimowej pogody...
Fot. P. Cho³uj

Zwyciêska za³oga pil. M. Wieczorek i nawig. A. Bednorz w oczekiwaniu na wyniki.
Fot. w³asna
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linie, raz w Bia³ej Podlaskiej. Po wzno-
wieniu w 1963 r. te¿ odbywaj¹ siê na
zmianê na podlubelskich lotniskach -
w Radawcu i w Œwidniku. W ci¹gu
ca³ej historii zawodów warunki atmos-
feryczne uniemo¿liwi³y przeprowadze-
nie ich tylko dwukrotnie. W latach
1989-1995 nast¹pi³a przerwa z przy-
czyn niezale¿nych od organizatorów.
Warto jednak wiedzieæ, ¿e s¹ to jedyne
na œwiecie zawody samolotowe rozgry-
wane w okresie zimowym od prawie
80 lat!

Popularnoœæ zimowego turnieju
z roku na rok roœnie. W tym roku w za-
wodach wystartowa³o 20 ekip z aero-
klubów z ca³ego kraju, podzielonych na
dwie kategorie: wyczynow¹ oraz ama-
torsk¹. Wœród samolotów dominowa³y:
Cessna 150 i 152, ULM 3Xtrim.

S³abe warunki pogodowe uniemo¿-
liwi³y rozpoczêcie zawodów zgodnie
z programem. Pierwszego dnia ze
wzglêdu na szybko pogarszaj¹c¹ siê wi-
docznoœæ konkurencja zosta³a od-
wo³ana. Drugiego dnia, w sobotê, roze-
granie konkurencji uniemo¿liwi³y opa-
dy deszczu ze œniegiem oraz niskie
podstawy chmur. Dopiero w niedzielê,
w dniu zaplanowanym na rozloty za³óg,

uda³o siê rozegraæ jedn¹ konkurencjê
rajdow¹. W ocenie zawodników orga-
nizacja zawodów by³a bardzo dobra,
a za³ogi prezentowa³y wysoki poziom
umiejêtnoœci lotniczych.

Zwyciêzcom sk³adamy serdeczne
gratulacje, a wszystkim lotnikom ¿yczy-
my wielu sukcesów oraz tylu l¹dowañ,
co i startów.

Marta Olejnik

Trochê wiêcej o SPORcie

Piotr Cho³uj i Pawe³ Zaremski - studenci WBMiL.
Fot. P. Cho³uj

W rozegranych w dniach 1-5 marca
br. w Szczyrku VI Mistrzostwach
Polski Pilotów w Narciarstwie Al-
pejskim nasi reprezentanci, w sk³adzie:
Marek Sitek, Bart³omiej Pyzik,
Mateusz Stupka i Kamil Paw³ow,
wygrali zawody w klasyfikacji gene-
ralnej. Mateusz Stupka okaza³ siê
najlepszy w slalomie specjalnym,
pozostawiaj¹c z ty³u ponad 50 pilo-
tów reprezentuj¹cych PLL LOT,
Ryanaira, szko³y lotnicze i aerokluby.

Stanis³aw Ko³odziej

Piloci
na stoku

Od lewej: Jacek Chrustek - Aeroklub Podhalañski, Tadeusz Jakubiec - PLL LOT,
Mateusz Stupka - AZS Politechnika Rzeszowska, Jakub Cichocki - Ryanair.

Fot. w³asna
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Trochê wiêcej o SPORcie

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e szkoleniowiec na-
szych pingpongistów mgr Tadeusz Czu³no zosta³ wybra-
ny przez czytelników gazety codziennej Nowiny
trenerem roku 2009, w piêædziesi¹tym ju¿ plebiscycie
na 10 najpopularniejszych sportowców Podkarpacia.

Dru¿yna tenisistów Politechniki Rzeszowskiej zdo-
by³a w 2009 r. br¹zowy medal w dru¿ynowych Mistrzo-
stwach Polski i wspaniale zaprezentowa³a siê w Pucharze
ETTU. Zawodnicy szkoleni przez trenera T. Czu³nê zdo-
byli w ubieg³ym roku 4 medale w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski (IMP), jak równie¿ 8 medali
w Akademickich Mistrzostwach Polski i 5 podczas Aka-
demickich Mistrzostw Europy. Wraz z dru¿yn¹ AZS PRz
reprezentowa³ Polskê na Uniwersjadzie w Belgradzie.
Mgr Tadeusz Czu³no od 40 lat pracuje z m³odzie¿¹ aka-
demick¹ i dzia³a w AZS-ie.

Gratuluj¹c naszemu Koledze, ¿yczymy Mu du¿o
zdrowia i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do kolejnych sukcesów,
zarówno sportowych, jak i osobistych.

Stanis³aw Ko³odziej

Tadeusz Czu³no
trenerem roku

Akademickie Mistrzostwa Polski
w tenisie sto³owym

Klub Tañca Towarzyskiego
Politechniki Rzeszowskiej PLUS DANCE

zaprasza do uczestnictwa
w KURSACH TAÑCA

² kursy tañca towarzyskiego (od podstaw)
² kursy tañca towarzyskiego
(dla œredniozaawansowanych)

² kursy tañca "2 na 1" (DiscoFox)
² kursy tañców weselnych

(równie¿ choreografia Pierwszego Tañca)
² lekcje indywidualne

² weekendowe kursy tañca

Dla wszystkich studentów
10% zni¿ka na zajêcia

(z wyj¹tkiem kursu "2 na 1").
Informacje o nowych grupach
czy terminach zajêæ znajdziecie

na stronie internetowej klubu tañca
www.plusdance.pl

oraz na stronie klubu PLUS www.klubplus.pl

Z A P R A S Z A M Y!

W imponuj¹cym stylu pingpongiœci
naszej uczelni obronili tytu³ najlepszej
akademickiej dru¿yny w Polsce. Naj-
pierw w pó³finale krakowskim pozosta-
wili w pobitym polu 21 zespo³ów
z Lubelszczyzny, Œwiêtokrzyskiego
i Ma³opolski. W finale ogólnopolskim
rozegranym w Cieszynie w obiektach
Uniwersytetu Œl¹skiego, od 27 do
29 stycznia 2010 r., tak¿e pokonali
wszystkich oponentów i powtórzyli
sukces sprzed roku.

W zawodach wziê³o udzia³ 16 naj-
lepszych w kraju zespo³ów mêskich
i 14 ¿eñskich. Tytu³y obronili mistrzo-
wie z ub. roku - wœród kobiet AJD Czê-
stochowa, a w gronie mê¿czyzn Po-
litechnika Rzeszowska. Po dwa naj-
lepsze zespo³y w kategorii kobiet
i mê¿czyzn uzyska³y prawo startu
w Akademickich Mistrzostwach Euro-
py, które odbêd¹ siê w rosyjskim Kaza-
niu w terminie 22-27 czerwca 2010 r.
Rzeszowianie w rozgrywkach grupo-

wych gromili swoich rywali, kolejno
Politechnikê Œl¹sk¹, Uniwersytet
Szczeciñski, WSFiZ Bia³ystok, WSB
Toruñ, AWF Wroc³aw po 3:0 i dopiero
w finale napotkali godnego siebie ry-
wala - Akademiê im. Leona KoŸmiñ-
skiego z Warszawy. W sk³adzie goœci
gra³ reprezentant Polski Patryk Choj-
nowski z Ostródy, który zdoby³ dla
swojego zespo³u 2 punkty, pokonuj¹c
szczêœliwie Lewandowskiego 3:2
(w drugim secie "Lewy" prowadzi³ 10:4
i przegra³) i Wosia 3:0. Zadecydowa³
jednak bardziej wyrównany sk³ad PRz,
dla której punkty zdobyli: Pawe³ i Piotr
Chmielowie oraz Tomasz Lewandow-
ski po 1. W ca³ym turnieju dla dru¿yny
rzeszowskiej punktowali: Piotr Chmiel
- 6, Pawe³ Chmiel - 5, Tomasz Lewan-
dowski - 4, Alan Woœ - 3. W konkuren-
cji kobiet wyst¹pi³a dru¿yna rze-
szowskiego Uniwersytetu, która zajê³a
6. miejsce.

Ostateczna klasyfikacja medalowa
AMP w tenisie sto³owym mê¿czyzn

na 2010 r.:
1. Politechnika Rzeszowska

(Tomasz Lewandowski,
Pawe³ Chmiel, Piotr Chmiel,
Alan Woœ)

2. ALK Warszawa
3. WSB Toruñ
4. UW-M Olsztyn
5. WSFiZ Bia³ystok
6. Politechnika Gdañska
7. AJD Czêstochowa
8. AWF Wroc³aw
9. UP Kraków

10. WSPiZ £ódŸ
11. Uniwersytet Szczeciñski
12. AE Katowice
13. Politechnika Krakowska
14. Politechnika Œl¹ska
15. AWF Kraków
16. AGH Kraków

Tadeusz Czu³no
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Fot. Archiwum AZS

Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie sto³owym
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Oficjalne otwarcie mistrzostw.

Na “arenie igrzysk”.

Nasi medaliœci i trener roku 2009 Tadeusz Czu³no.

Sekretariat zawodów przy pracy.

P. Chmiel w “stanie
 spoczynku”.
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SREBRO W UNIHOKEJU

Srebrne medale wywalczy³y nasze 
zespo³y kobiet i mê¿czyzn w Aka-
demickich Mistrzostwach Pod-
karpacia w unihokeju. Dziewczyny 
rywalizowa³y w ¯urawicy 20 marca 
br., a ch³opcy w Rzeszowie w obiek- 
tach sportowych PRz w dniu 13 mar-
ca 2010 r.

Br¹zowy medal wywal-
czy³y nasze siatkarki 
w Akademickich Mis-
trzostwach Podkarpacia 
rozgrywanych w Poli-
technice w sobotê 20 mar-
ca br. Wystêpuj¹cy dzieñ 
póŸniej siatkarze prze-
grali w fina³ach po bar- 
dzo zaciêtej grze w tie-
-breakach z WSIiZ oraz 
UR i zajêli czwarte 
miejsce.

W SIATKÓWCE TYLKO BR¥Z

Fragment meczu 
AZS PRz - UR (3:2)

Siatkówka kobiet. Mecz AZS PRz - KN Przemyœl (2:0).

Siatkówka mê¿czyzn. Tie-break w meczu AZS PRz - WSIiZ (22:24).
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