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Przed rozpoczęciem uroczystości wywiady do mediów. Z lewej prof. M. Orkisz, z prawej mgr inż. W. Frączek.

Silnik uruchomił student WBMiL S. Marszałek.
Okolicznościowe upominki od prof. J. Lewitowicza 
dla prof. M. Orkisza i prof. K. Arczewskiego z PW.

Autograf na śmigle składa prof. K.J. Kurzydłowski.

Prezentacja motoszybowca AOS-71
Rzeszów - 12 marca 2013 r.

Model motoszybowca dla W. Frączka od rektorów PRz i PW. 

Autograf składa kierownik programu ULS w PW  dr inż. R. Świtkiewicz.

JM Rektor w otoczeniu studentów lotnictwa.

Fot. M. Misiakiewicz
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„Poza horyzont dnia codziennego” 
Prezentacja motoszybowca AOS-71 

w Politechnice Rzeszowskiej

„Są w życiu akademickim takie chwi-
le, które na zawsze zapadają w pamięci. 
Mogą one być związane z uzyskaniem 
kolejnych stopni i godności, ale mogą się 
też wiązać z poczuciem uczestniczenia 
w czymś niepowtarzalnym. Dzisiejszy 
dzień jest właśnie taką chwilą” - po-
wiedział JM Rektor prof. Marek Orkisz, 
otwierając w dniu 12 marca 2013 r. 
konferencję związaną z zakończeniem 
projektu Wielofunkcyjny dwumiejscowy 
motoszybowiec nowej generacji.

Kontynuując swoje wystąpienie,  
JM Rektor podziękował wszystkim zaan-
gażowanym w realizację projektu, przy-
pominając, że: „Projekt pn. Wielofunkcyj-
ny dwumiejscowy motoszybowiec nowej 
generacji zrodził się z marzeń grupy 
pracowników Politechniki Rzeszowskiej  
i Politechniki Warszawskiej, skupionych 
wokół idei reaktywacji przedwojennej 
Szkoły Szybowcowej mającej swoją sie-
dzibę w Bezmiechowej Górnej. Dzisiaj 
mogę powiedzieć, że motoszybowiec  
o numerze rejestracyjnym SP-8071 może 
dumnie szybować na bezmiechowskim 
niebie tak, jak chciał tego patron Akade-
mickiego Ośrodka Szybowcowego gen. 
bryg. pil. Tadeusz Góra. Projekt był reali-
zowany ze środków publicznych. Dzię-
kuję Pani minister nauki i szkolnictwa 
wyższego prof. Barbarze Kudryckiej za 
przyjęcie go do realizacji w ramach pro-
gramu Inicjatywa Technologiczna, Panu 
dyrektorowi Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju prof. Krzysztofowi Kurzy-
dłowskiemu za systematyczną pomoc  
w realizacji tak złożonego przedsięwzię-
cia oraz Panu prezesowi Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego Piotrowi Ołowskiemu, 
którego służby wspierały nas w bada-
niach certyfikacyjnych, niezbędnych do 
wykonywania lotów. Przede wszystkim 
dziękuję całemu zespołowi, który reali-
zował projekt - za zaangażowanie, błyski 
talentów i wielkie serce, jakie oddali-
ście temu przedsięwzięciu. Jest to jeden  

z wciąż nielicznych przykładów dowo-
dzących, że w polskich uczelniach tech-
nicznych idea może się zmaterializować, 
a prowadzone badania naukowe stano-
wią nie tylko próbę rozwiązywania bie-
żących problemów, ale także sięgnięcia 
poza horyzont dnia codziennego i wyty-
czenia nowych kierunków rozwoju okre-
ślonych dziedzin wiedzy oraz obszarów 
technicznych potrzeb”.

„Motoszybowiec jest wielkim, wspa-
niałym osiągnięciem i pokazaniem 
ogromnego wspólnego wysiłku oby-
dwu uczelni, które są wzajemnie kom-
plementarne w tym co robią. To jest 
droga, którą powinny kroczyć uczelnie,  
w szczególności techniczne” - dodał prof. 
dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechni-
ki Warszawskiej. 

W czasie konferencji odbyła się 
przygotowana na tę okazję premiera fil-
mu pt. AOS-71. Motoszybowiec nowej ge-
neracji. Następnie w oparach sztucznej 
mgły ukazała się majestatycznie piękna 
sylwetka motoszybowca, za sterem któ-
rego zasiadał i uruchomił silnik Seba-
stian Marszałek, student WBMiL. 

Nagrodzona gromkimi brawami pre-
zentacja stała się okazją do wystąpień. 
Jako pierwszy głos zabrał główny kon-
struktor motoszybowca mgr inż. Woj-
ciech Frączek, który, dziękując wszyst-
kim za współpracę, powiedział m.in.: 
„...chciałbym zwrócić uwagę na to, że 
wyjątkowość w projektowaniu motoszy-
bowca AOS-71 polegała również na tym, 
że obecnie nie ma standardów świato-
wych dotyczących certyfikacji statków 
powietrznych z napędem elektrycznym. 
Razem z Urzędem Lotnictwa Cywil-
nego projektem AOS-a uczestniczymy  
w tworzeniu takich standardów. Na tym 
polega również nowatorski charakter 
projektu motoszybowca AOS-71, który 
czeka teraz na dokończenie prób w locie 
i przekazanie do eksploatacji w kategorii 
„Specjalny”, jako latające laboratorium”.

W kolejnym wystąpieniu dyrektor 
NCBiR prof. Krzysztof J. Kurzydłowski 
podkreślił, że wystąpienie to jest dla 
niego osobistą radością „…podczas de-
monstrowania efektu szczególnego pro-
jektu, realizowanego pod nadzorem fi-
nansowym Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Ten owoc wspólnych działań 
pracy naukowców i studentów obydwu 
uczelni niezwykle umiejętnie łączy pra-
ce naukowe i inżynierskie z efektem dy-
daktycznym, a także otwiera drogę do 
następnych ambitnych przedsięwzięć”. 

Kolejno głos zabrali: wiceprzewod- 
nicząca Parlamentarnego Zespołu Lot-
nictwa, poseł na Sejm RP Krystyna 
Skowrońska oraz gen. bryg. prof. dr hab. 
inż. Jerzy Lewitowicz z Instytutu Tech-
nicznego Wojsk Lotniczych. 

Na zakończenie rektorzy PRz i PW 
w równie uroczystej oprawie wręczyli 
pamiątkowy model motoszybowca prof. 
Krzysztofowi J. Kurzydlowskiemu oraz 
mgr. inż. Wojciechowi Frączkowi, po 
czym zaprosili uczestników projektu do 
złożenia podpisów na przygotowanym 
w tym celu pamiątkowym śmigle.

Towarzysząca konferencji wido-
wiskowa prezentacja motoszybowca 
AOS-71 na scenie politechnicznej auli 
była uroczystym zwieńczeniem pięciu 
lat pracy oraz wysiłków ponad 60-oso-
bowej grupy pracowników i studentów 
obydwu uczelni, o czym obszernie in-
formowaliśmy Państwa w poprzednim 
wydaniu „Gazety Politechniki” (nr 2-3, 
luty-marzec 2013). 

Warto przypomnieć, że całościowe 
kierownictwo nad programem sprawo-
wał prof. dr hab. inż. Marek Orkisz - kie-
rownik Katedry Samolotów i Silników 
Lotniczych PRz, obecnie rektor Politech-
niki Rzeszowskiej. Koordynatorem pro-
gramu był mgr inż. Zdzisław Siekierda 
z wymienionej Katedry. Kierownikiem 
programu w Politechnice Warszawskiej 
był prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski 
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- dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej  
i Mechaniki Stosowanej, natomiast koor-
dynatorem programu w PW był mgr inż. 
Krzysztof Drabarek z Wydziału Mecha-
nicznego Energetyki i Lotnictwa. Głów-

nym konstruktorem motoszybowca 
AOS-71 jest mgr inż. Wojciech Frączek, 
także z WMEiL PW.

Motoszybowiec będzie wykorzysty-
wany m.in. jako latające laboratorium  

w Akademickim Ośrodku Szybowcowym 
w Bezmiechowej, a w perspektywie  
w pracy straży granicznej, straży pożar-
nej oraz wojsku.

Marta Olejnik

Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością m.in.: 
prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski - dy-
rektor Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 
- rektor Politechniki Warszawskiej; prof. 
dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - rektor 
Politechniki Wrocławskiej, przewodniczą-
cy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych; pil. dośw. dr inż. Maciej La-
sek - przewodniczący Państwowej Komisji 
Badania Wypadków Lotniczych; mgr inż. 
Wojciech Frączek - główny konstruktor 
motoszybowca wraz z dr. inż. Romanem 
Świtkiewiczem - kierownikiem programu 
ULS PW; Władysław Ortyl - senator RP; 
Krystyna Skowrońska - wiceprzewodni-
cząca Parlamentarnego Zespołu Lotnic-
twa, poseł na Sejm RP; Teresa Kubas-Hul 
- przewodnicząca sejmiku województwa 
podkarpackiego; Marek Sitarz - wicesta-
rosta powiatu rzeszowskiego; prof. Jerzy 
Banaszek - dziekan Wydziału Mechanicz-
nego Energetyki i Lotnictwa PW wraz ze 

współpracownikami z PW; prof. Krzysztof 
Arczewski - dyrektor Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW; 
prof. Aleksander Bobko - rektor Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego wraz z prorektorami  
i współpracownikami UR; płk dr. inż. Mi-
chał Burek - prorektor Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 
wraz z płk. dr. inż. Wojciechem Kotla-
rzem - dziekanem Wydziału Lotnictwa; 
prof. Tadeusz Markowski i prof. Andrzej 
Sobkowiak - rektorzy poprzednich kaden-
cji PRz; Marek Darecki - prezes Zarządu 
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. zarazem prezes 
Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Lotni-
cza” wraz z przedstawicielami firm zrze-
szonych w Stowarzyszeniu; Rafał Stęp-
nowski - prezes Zarządu Jeppesen Poland 
Sp. z o.o. w Gdańsku; Stanisław Nowak 
- prezes Zarządu Portów Lotniczych „Rze-
szów Jasionka” Sp. z o.o.; Henryk Pie-
trzak - prezes Zarządu Polskiego Radia 
Rzeszów S.A.; Jacek Szarek - dyrektor 
Oddziału Telewizji Polskiej w Rzeszowie; 

Grzegorz Sobczak - redaktor naczelny 
„Skrzydlatej Polski”; płk dypl. Zbigniew 
Winiarski - szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego; płk. dypl. Wojciech Ku-
charski - dowódca 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich; insp. Zdzisław Stopczyk  
- podkarpacki komendant wojewódz-
ki Policji w Rzeszowie; st. bryg. mgr inż. 
Bogdan Kuliga - podkarpacki komendant 
wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; 
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewi-
towicz z Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych; Andrzej Hawryluk - dyrek-
tor Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu, 
przedstawiciel prezesa Agencji Żeglugi 
Powietrznej; Marek Kachaniak - prezes 
Aeroklubu Rzeszowskiego; Jerzy Gliński 
- prezes Zarządu Śląskiego Centrum Na-
ukowo-Technologicznego Przemysłu Lot-
niczego Sp. z o.o.; przedstawiciele Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego Adam Markowski  
i Zbigniew Mączka - naczelnik Delegatury 
ULC w Rzeszowie.

Pamiątkowe zdjęcie przy motoszybowcu.
Fot. W. Wingralek
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Postanowieniem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polski z dnia 13 grudnia 
2012 r. pracownicy Politechniki Rze-
szowskiej zostali odznaczeni za zasługi 
na rzecz rozwoju nauki:
Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski: 

 � dr hab. inż. Andrzej Tomczyk, prof. 
PRz (WBMiL),

 � prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski 
(WBMiL),

Złotym Krzyżem Zasługi:
 � dr hab. inż. Grażyna Groszek, prof. 
PRz (WCh),

Srebrnym Krzyżem Zasługi:
 � dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, 
prof. PRz (WEiI),

 � dr hab. inż. Mariusz Sobolak, prof. 
PRz (WBMiL),

Brązowym Krzyżem Zasługi:
 � dr inż. Andrzej Burghardt (WBMiL),
 � dr inż. Grzegorz Lew (WZ),

Na zdjęciu z wojewodą podkarpackim Małgorzatą Chomycz-Śmigielską.
Fot. M. Misiakiewicz

Z OBRAD SENATU
Rozpoczynając posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2013 r., 

JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Orkisz wręczył gratulacje:
 � prof. dr. hab. Grzegorzowi Ostaszowi z okazji otrzymania  
z rąk prezydenta RP tytułu profesora nauk humanistycznych,

 � prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Tomczykowi z okazji otrzy-
mania z rąk prezydenta RP tytułu profesora nauk technicz-
nych.
Następnie Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie 

wniosków o zatrudnienie:
 � prof. dr. hab. Olexandra Gugnina na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na okres 5 lat,

 � dr. hab. inż. Macieja Heneczkowskiego na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,

 � dr. hab. inż. Mariusza Sobolaka na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
W dalszej kolejności Senat podjął uchwały:

 � nr 12/2013 w sprawie planowanej liczby studentów stu-
diów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach stu-
diów w roku akademickim 2013/2014,

 � nr 13/2013 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Sys-
temu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Rze-
szowskiej,

 � nr 14/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Politechniki Rzeszowskiej za 2012 r.,

 � nr 15/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu organiza-
cyjnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Poli-
techniki Rzeszowskiej,

 � nr 16/2013 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stu-
dia doktoranckie w Politechnice Rzeszowskiej w roku aka-
demickim 2013/2014.

Senat wysłuchał także:
 � informacji o działalności Działu Ochrony Własności Inte-
lektualnej w 2012 r. przedstawionych przez prorektora ds. 
nauki prof. dr. hab. inż. Leonarda Ziemiańskiego,

 � sprawozdania z realizacji projektów współfinansowanych 
ze środków UE zaprezentowanego również przez prorek-
tora ds. nauki,

 � informacji o działalności inwestycyjnej i remontowej  
w 2012 r. przedstawionych przez prorektora ds. rozwoju 
prof. dr. hab. inż. Kazimierza Buczka oraz kanclerza mgr. 
inż. Janusza Burego.

Agnieszka Zawora

Odznaczenia Prezydenta RP
dla naukowców z Politechniki Rzeszowskiej

 � dr inż. Bartosz Trybus (WEiI),
 � dr inż. Tomasz Więcek (WMiFS).

Uroczystość wręczenia odznaczeń 
odbyła się 6 marca 2013 r. w Podkar-

packim Urzędzie Wojewódzkim w Rze-
szowie.

Katarzyna Hadała
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7 lutego 

Politechnika Rzeszowska znalazła się na 960. miejscu  
w prestiżowym międzynarodowym rankingu uczelni wyż-
szych Webometrics, przygotowywanym przez CSIC (Conse-
jo Superior de Investigaciones Cientificas) - Najwyższą Radę 
Badań Naukowych w Madrycie. W rankingu uwzględniono 
ponad 21 tys. instytucji z całego świata związanych ze szkol-
nictwem wyższym, w tym aż 450 jednostek z samej Polski. 
Wśród pierwszego tysiąca najlepszych szkół wyższych świata 
znalazło się łącznie 20 uniwersytetów, politechnik i akademii 
z naszego kraju.

13 lutego 

JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Orkisz uczestniczył  
w obradach Okrągłego Stołu Innowacji. Było to spotkanie 
przedstawicieli rządu, nauki i biznesu, podczas którego dysku-
towano o polityce rządu wobec wyzwań, jakie stoją przed pol-
skim sektorem badań i rozwoju oraz o ułatwieniu współpracy 
biznesu z nauką. Spotkanie, które odbyło się w Warszawie, 
zainicjowała prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkol-
nictwa wyższego.

15 lutego 

JM Rektor wziął udział w Podkarpackim Kongresie Sportu 
Powszechnego. W auli Filharmonii Podkarpackiej spotkali się: 
parlamentarzyści, samorządowcy, działacze sportowi, przed-
stawiciele związków sportowych, trenerzy oraz nauczyciele 
wychowania fizycznego z terenu całego województwa. Kon-
gresowi przewodniczyła minister sportu i turystyki Joanna 
Mucha oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego 
Anna Kowalska. Podczas uroczystości Pani minister wręczyła  
pracownikom Politechniki Rzeszowskiej odznakę „Za Zasługi 
dla Sportu”. Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak został uhonoro-
wany złotą odznaką, natomiast mgr inż. Grzegorz Sowa srebr-
ną odznaką.

28 lutego 

JM Rektor wziął udział w seminarium eksperckim „Uczel-
nie i ich regiony”, zorganizowanym przez sekretarza stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie. Do udziału w spotkaniu zostali 
zaproszeni m.in. przedstawiciele: szkół wyższych, regionów, 
samorządów, biznesu oraz specjaliści. Debata miała na celu 
analizę głównych wyzwań stojących przed uczelniami w kon-
tekście rozwoju regionów, wykorzystania instrumentów poli-
tyki szkolnictwa wyższego w polityce regionalnej oraz nowych 
instrumentów wzmacniających synergię między uczelniami  
a regionami.

5 marca 

Odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono 
powstanie Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu 
„Dolina Lotnicza”. Założycielem Fundacji jest Stowarzyszenie 
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotni-
cza”, a patronem Politechnika Rzeszowska. Podczas konferen-
cji wskazano cele oraz przedmiot działania Fundacji. W trakcie 
oficjalnej inauguracji Fundacji Wspierania Edukacji ogłoszono 
także przekazanie pierwszej darowizny na rzecz Fundacji. 
Wchodzące w skład United Technologies firmy: WSK „PZL-
-Rzeszów” S.A., PZL Mielec, UTC Aerospace (dawny Goodrich) 
oraz Pratt & Whitney Aero Power przekazały czek na łączną 
kwotę 200 000 złotych.

6-8 marca 

JM Rektor uczestniczył w zorganizowanym przez Uni-
wersytet Zielonogórski posiedzeniu Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych. Tematyka Konferencji obejmo-

Z ŻYCIA UCZELNI - luty, marzec 2013 r.

Fot. D. Kędzierska

Fot. M. Bluj



Nr 4 (232)–KWIECIEŃ 2013    7

wała m.in. rotację adiunktów i przechodzenie na emeryturę 
nauczycieli akademickich, kategoryzację jednostek nauko-
wych w 2013 r. oraz współpracę uczelni zrzeszonych w KRPUT 
z Ministerstwem Obrony Narodowej.

12 marca 

Odbyła się prezentacja motoszybowca AOS-71. Więcej in-
formacji na str. 3-4 GP.

15 marca 

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył w Warsza-
wie nominacje profesorskie 54 przedstawicielom świata na-
uki i sztuki. W gronie nominowanych znalazł się prof. dr hab. 
Grzegorz Ostasz - dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki 
Rzeszowskiej.

18 marca 

JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Orkisz uczestniczył  
w posiedzeniu Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego.

20 marca 

Tygodnik „Wprost” opublikował ranking 50 szkół wyż-
szych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez 
pracodawców. Szefowie 500 największych polskich firm zo-
stali poproszeni o wytypowanie 5 kierunków studiów, których 
absolwenci są najchętniej przyjmowani przez daną firmę. Poli-
technika Rzeszowska uplasowała się na 16. miejscu. Kilka kie-

runków prowadzonych przez PRz znalazło się w pierwszych 
dziesiątkach w swoich kategoriach. Najwyżej uplasował się 
kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji.

21 marca 

Odbyło się posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej, 
o którym szerzej na str. 5. GP.

27 marca 

JM Rektor wziął udział w posiedzeniu Rady Naukowej In-
stytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Aleksander Taradajko

PERSONALIA

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA
Prof. dr hab. Grze-

gorz Ostasz, dziekan Wy- 
działu Zarządzania, kie-
rownik Zakładu Nauk Hu-
manistycznych Politechniki 
Rzeszowskiej, postanowie-
niem prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława  
Komorowskiego z dnia 17 
stycznia 2013 r. uzyskał ty- 
tuł naukowy profesora nauk 
humanistycznych. Postępo- 
wanie zostało przeprowa-
dzone przez Radę Wydziału 
Nauk Historycznych i Spo- 
łecznych Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie.

Prof. dr hab. inż. An- 
drzej Tomczyk, kierow-
nik Katedry Awioniki i Ste- 
rowania na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnic- 
twa Politechniki Rzeszow- 
skiej, postanowieniem pre- 
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Ko-
morowskiego z dnia 26 lu- 
tego 2013 r. uzyskał tytuł 
naukowy profesora nauk 
technicznych. Postępowa- 
nie zostało przeprowadzo- 
ne przez Radę Wydziału 
Budowy Maszyn i Lotnic-
twa Politechniki Rzeszow-
skiej.

Informujemy 
na łamach GP, że:

 � dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz - kierownik Kate-
dry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji na Wydzia-
le Budowy Maszyn i Lotnictwa, został powołany na eks-
perta Międzysekcyjnego Zespołu Inżynierii Powierzchni 
Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk  
w kadencji 2011-2014.

Marta Olejnik
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DOKTORATY
Dr Katarzyna Purc-

-Kurowicka, asystent w Ka- 
tedrze Prawa i Administra-
cji Politechniki Rzeszow-
skiej, uzyskała stopień na- 
ukowy doktora nauk praw-
nych w dyscyplinie prawo 
nadany przez Radę Wy-
działu Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Łódzkiego 
w dniu 14 grudnia 2012 r. 
Temat rozprawy doktor-
skiej: Instytucja Prezesa 
Rady Ministrów jako na-

czelnego organu administracji rządowej. Promotor w przewo-
dzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, Politechnika 
Rzeszowska.

Dr Ryszard Stagra-
czyński, asystent w Ka-
tedrze Fizyki Politechniki 
Rzeszowskiej, uzyskał sto- 
pień naukowy doktora na- 
uk fizycznych w dyscypli-
nie fizyka nadany przez 
Radę Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
w dniu 18 stycznia 2013 r. 
Temat rozprawy doktor-
skiej: Analiza splątania 
układów kwantowych dla 
ścisłych rozwiązań podstawienia Bethego. Promotor w prze-
wodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Lulek, Państwowa 
Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Ewa Kawalec

Nagrodzona 
praca 

doktorska
W dniu 14 grudnia 2012 r. w murach Wy-

działu Transportu Politechniki Śląskiej w Ka-
towicach odbyła się debata pt.: „Transportowe 
plany - teoria i praktyka - w polskim transpor-
cie”. Organizatorem było Ministerstwo Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. De-
batę połączono z wręczeniem Nagród Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej, Nagród Prezesa Zarządu PKP oraz Nagród 
Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji RP. 

W czasie debaty zostały wręczone nagro-
dy i wyróżnienia przyznane za najlepsze prace  
o tematyce transportowej w kategorii prac ha-
bilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i li-
cencjackich. 

Miło nam poinformować na łamach GP, że  
w kategorii prac doktorskich wyróżniono i na-
grodzono m.in. pracę doktorską dr. inż. Pawła 
Wojewody z Katedry Pojazdów Samochodo-
wych i Silników Spalinowych na WBMiL pt. Me-
todyka doboru silnika spalinowego do wybranej 
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konfiguracji napędu hybrydowego auto-
busu miejskiego”. Promotorem pracy był 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda, kie-
rownik wymienionej Katedry. 

Ponadto zostały nagrodzone i wy-
różnione książki i monografie o tematy-
ce transportowej. 

Ta sama praca została nagrodzo-
na również przez Komisję Konkurso-
wą Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Naukowego Silników Spalinowych im. 
profesora Zygmunta Szlachty. Uroczy-
ste wręczenie dyplomu i nagrody od-
było się 7 grudnia 2012 r. podczas VIII 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
PTNSS na Wydziale Samochodów i Ma-
szyn Roboczych Politechniki Warszaw-
skiej.

Marta Olejnik
Laureat odbiera nagrodę.

Fot. M. Kurlak

KRASP

Dokument nr 9/VI
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Uchwała 
Prezydium KRASP

z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie współdziałania MNiSW-KRASP 

na rzecz modernizacji kraju

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, usta-
wowo zobowiązana do działania na rzecz rozwoju szkolnictwa 
wyższego, nauki i kultury (Art. 55 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym), realizując swoje zdania w okresie 15 lat działalno-
ści, wielokrotnie dawała dowód zaangażowania w konkretne 
przedsięwzięcia na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i na-
uki, stanowiące kluczowy element procesu modernizacji na-
szego kraju. W załączniku prezentujemy przykładowe dokona-
nia KRASP o tym charakterze.

Przedstawiciele KRASP i jej partnera strategicznego  
- Fundacji Rektorów Polskich, w ramach powołanych w mini-
sterstwie zespołów eksperckich (ostatnio: Forum Ekspertów 
- 2010/2011 oraz Zespół ds. zmian przepisów prawnych do-
tyczących szkolnictwa wyższego - 2012), a także poza nimi, 
wielokrotnie podejmowali aktywne działania, opracowując 
konkretne rozwiązania oczekiwane przez uczelnie w naszym 
kraju. Rektorzy wiązali z tymi pracami nadzieje na wypraco-
wanie i przyjęcie zapowiedzianego „Programu rozwoju szkol-
nictwa wyższego” (patrz np. wypowiedź Pani Minister Bar-
bary Kudryckiej, zamieszczona przez Forum Akademickie nr 

3/2012, s. 25.), wskazującego sposoby rozwiązywania proble-
mów, z którymi borykają się szkoły wyższe. Program ten powi-
nien odwoływać się do dokumentów strategicznych, a w tym 
do środowiskowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na 
lata 2010-2020 (z 2009 r.), która, zapowiadając daleko idące 
zmiany, zyskała szerokie poparcie środowiska akademickiego 
i wielu innych środowisk, a także do projektu rządowej ho-
ryzontalnej strategii rozwoju kapitału ludzkiego (z 2011 r.), 
popartej przez KRASP. Takie działania dotychczas jednak nie 
nastąpiły.

W tym kontekście środowisko akademickie postrzega 
ostatnie działania MNiSW, w tym przedłożenie dokumentu 
„Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
niektórych innych ustaw”, którego tekst został opracowany 
poza działającym zespołem ministerialnym. KRASP uważa ta-
kie postępowanie za naruszające deklarowane zasady współ-
działania między organami rządowymi i reprezentatywnymi 
gremiami o charakterze społecznym.

KRASP podtrzymuje swoją stałą gotowość współdziałania 
z Ministerstwem w pracach nad programem rozwoju szkolnic-
twa wyższego, z uwzględnieniem rezultatów prac Forum Eks-
pertów z 2011 r.

Rektorzy wyrażają przekonanie, że wspólne prace nad 
przygotowaniem długofalowej wizji rozwojowej szkolnictwa 
wyższego i nauki, a nie tylko udział w procesie konsultacji 
proponowanych zmian legislacyjnych post factum, przyspieszą 
proces modernizacji kraju.

Załącznik znajduje się na stronie: www.krasp.org.pl_uchwały.
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Załącznik znajduje się na stronie: www.krasp.org.pl_uchwały.

Dokument nr 10/VI
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Stanowisko 
Prezydium KRASP

z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie orzekania o potrzebie udzielania 

nauczycielom akademickim 
urlopów dla poratowania zdrowia

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiają się w sprawie 
orzeczeń lekarskich wydawanych nauczycielom akademickim, 
dołączonych do wniosków o udzielenie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia oraz obserwowaną od pewnego czasu zwiększa-
jącą się liczbą nauczycieli akademickich korzystających z płat-
nego urlopu dla poratowania zdrowia, Prezydium Konferencji 
Akademickich Szkół Polskich dostrzega konieczność zmiany 
przepisów dotyczących orzekania o potrzebie udzielania tego 
typu urlopów.

Postulujemy zmianę treści Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dn. 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie 
udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla 
poratowania zdrowia (Dz.U. Nr 247, poz. 1817) tak, aby przy-
wrócić w nim ideę zapisu znajdującego się w zarządzeniu 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 25 marca 1991 r. 
Proponujemy, aby właściwe orzeczenie wydawała 3-osobowa 
komisja lekarska, powołana spośród specjalistów z danej dzie-
dziny medycyny przez kierownika poradni medycyny pracy,  
z którą uczelnia ma podpisany kontrakt na świadczenia zdro-
wotne.

Przewodniczący KRASP
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Fundacja Wspierania Edukacji
przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”

W związku z rozwojem branży lotniczej i stale rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowa-
ne kadry, w dniu 5 marca 2013 r. Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” oraz Politechnika Rzeszowska 
ogłosiły powstanie Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu. Głównym celem jej działal-
ności będzie rozwój edukacji naukowo-technicznej oraz promocja programów edukacyjnych wśród 
dzieci i młodzieży - przyszłego pokolenia polskich inżynierów.

Współpraca i wspólne inicjatywy Po-
litechniki Rzeszowskiej oraz firm nale-
żących do Stowarzyszenia „Dolina Lotni-
cza” dotyczące realizowania programów 
edukacyjnych adresowanych do dzieci  
i młodzieży ze szkół całego Podkarpa-
cia, spotykają się z niesłabnącym zain-
teresowaniem. Pięcioletnie doświad-

czenia, które zapoczątkował program 
„Odlotowa fizyka”, a następnie „Sugestia”  
i „Politechnika Dziecięca” pozwoliły na 
zbudowanie nowej, szerszej i jeszcze 
bardziej profesjonalnej oraz komplek-
sowej formuły oferty tych programów. 
Sprostała ona oczekiwaniom różnych 
środowisk, programów nauczania, jak 

również coraz większych możliwości 
przemysłu i nauki. W prace te zaanga-
żowali się przedstawiciele różnych śro-
dowisk: ludzie biznesu, nauczyciele, na-
ukowcy, studenci i uczniowie. 

Podjęto także działania nad pew- 
nym zinstytucjonalizowaniem wszyst-
kich aktywności, zbudowaniem wspól-
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nej platformy. Doprowadziły one do po-
wołania Fundacji Wspierania Edukacji 
przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. 
W dniu 27 listopada 2012 r. została ona 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Fundatorem (założycielem) 
Fundacji jest SGPPL „Dolina Lotnicza”, 
a patronem Politechnika Rzeszowska. 
Uczelnia od kilku lat aktywnie uczestni-
czy w organizacji i prowadzeniu, finan-
sowanych głównie przez WSK „PZL-Rze-
szów” S.A., programów edukacyjnych dla 
młodzieży. 

Obecnie, po wypełnieniu wszyst-
kich wymogów prawno-organizacyj-
nych związanych z działalnością funda-
cji (m.in. powołaniem Zarządu i Rady 
Fundacji), możemy oficjalnie ogłosić, 
że Fundacja Wspierania Edukacji przy 
Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” jest 
pełnoprawnym podmiotem i prowadzi 
działalność statutową. 

Zarząd Fundacji stanowią: 
 � prezes Zarządu - Marek Darecki (pre-
zes WSK „PZL-Rzeszów” S.A.), 

 � wiceprezes Zarządu - prof. Marek 
Orkisz (rektor Politechniki Rzeszow-
skiej), 

 � członkowie Zarządu - Marek Bujny 
(Ulratech), Andrzej Czarnecki (WSK 
„PZL-Rzeszów” S.A.), prof. PRz Adam 
Marciniec (Politechnika Rzeszow-
ska), prof. Andrzej Sobkowiak (Poli-
technika Rzeszowska).
Radę Fundacji tworzą: prof. PRz 

Wiktor Bukowski (od początku istnie-
nia „Politechniki Dziecięcej” prowadzi 
zajęcia stacjonarne i wyjazdowe), prof. 
Aleksander Bobko - rektor Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego (którego studenci 
uczestniczą w prowadzeniu zajęć poka-
zowych oraz pomagają przy organizacji 
„Politechniki Dziecięcej”), prof. PRz Ja-
rosław Sęp - dziekan Wydziału Budowy 
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej, Antoni Wydro - wicekurator 
podkarpacki (od kilku lat współpracuje 
z WSK przy prowadzeniu programów 
edukacyjnych), Janusz Zakręcki - prezes 
Zarządu, dyrektor naczelny WSK „PZL 
Mielec”. Bieżącą działalność Fundacji ko-
ordynuje dyrektor Łukasz Szuba. 

Głównym celem powołania Funda-
cji jest powierzenie prowadzenia za-
jęć jednemu podmiotowi, rozszerzenie  
i intensyfikacja działań oraz zdobywanie 

funduszy z innych źródeł. Będą to m.in.:
 � własna działalność komercyjna, np. 
pokazy zamawiane podczas imprez 
firmowych i samorządowych,

 � działalność wydawnicza i wysta-
wiennicza,

 � pozyskiwanie środków z darowizn 
od innych podmiotów gospodar-
czych.
Pierwszymi darczyńcami Funda-

cji - firmami, które wsparły tę wspólną 
inicjatywę, są cztery podmioty należące 
do Korporacji United Technologies: WSK 
„PZL-Rzeszów” S.A., WSK „PZL Mielec” 
(Sikorsky), Pratt&Whitney Aero Power 
Rzeszów (dawny Hamilton Sundstrand) 
oraz UTC Aerospace (dawny Goodrich 
Krosno-Rzeszów). To właśnie te firmy 
przekazały kwotę 200 000 zł. Pozwoli 
to na kontynuację programów edukacyj-
nych dla młodzieży.

Należą do nich m.in.:
 � „Politechnika Dziecięca” - zajęcia 
dla młodzieży szkół podstawowych  
w formie stacjonarnej (na terenie 
Politechniki Rzeszowskiej) - 10 sesji 
w roku oraz wyjazdowej - 6 wyjaz-
dów do innych miast na Podkarpaciu  
w ciągu roku kalendarzowego. Zaję-
cia są prowadzone jednorazowo dla 
grupy liczącej 150 dzieci. 

 � „Odlotowa Fizyka” - pokazowe za-
jęcia z fizyki (głównie z zagadnień 
związanych z lotnictwem) dla mło-
dzieży gimnazjalnej - około 50 2-go-
dzinnych zajęć w roku szkolnym.  
W organizacji pomaga Podkarpackie 
Kuratorium Oświaty.

 � „Sugestia” - pokazowe lekcje z fizy-
ki (głównie z zagadnień związanych 
z lotnictwem) dla młodzieży szkół 
średnich - około 50 2-godzinnych za-
jęć w roku szkolnym. W organizacji 
pomaga Podkarpackie Kuratorium 
Oświaty.
Jesteśmy przekonani, że kierowana 

do dzieci i młodzieży oferta programo-
wa będzie systematycznie wzbogacana 
o nowe formy i treści. Obejmie więcej 
szkół z Podkarpacia, a idea i działalność 
nowej Fundacji zostanie życzliwie przy-
jęta. Powołanie Fundacji to nowy etap 
działalności, m.in. z zakresu promocji 
wiedzy i nauk ścisłych wśród dzieci, mło-
dzieży oraz rodziców. Miejmy nadzieję, 
że ułatwieni on decyzję o wyborze kie-
runków studiów i miejsc przyszłej pracy, 
być może także w firmach skupionych  
w „Dolinie Lotniczej”. Warto dodać, że 
Stowarzyszenie to skupia od niedawna 
100 członków. 

Łukasz Szuba

„Dolina Lotnicza” to klaster przemysłowy zrzeszający 100 firm 
reprezentujących krajową branżę lotniczą. Obecnie jest w niej za-
trudnionych około 23 tys. osób. Szacuje się, że w ciągu najbliższych  
5 lat powstanie tutaj 4 tys. nowych miejsc pracy. Niezbędne jest 
zatem wdrożenie odpowiednich programów edukacyjnych kształ-
cących kolejne pokolenia wykwalifikowanych fachowców. W celu 
realizacji tak ambitnego zadania Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” 
powołało Fundację Wspierania Edukacji, która pomoże młodzieży 
w wyborze studiów oraz przyszłej pracy. Fundacja przejmie m.in. 
koordynację programów edukacyjnych organizowanych dotąd 
przez WSK „PZL-Rzeszów” S.A. i Politechnikę Rzeszowską.
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W dniach 15-16 stycznia 2013 r.  
w Muszynie, w pięknej zimowej scene-
rii, odbyła się VIII edycja Konferencji 
„Żadna zima niestraszna z MPEC-em 
Rzeszów”. Po raz kolejny, w ramach 
współpracy Politechniki Rzeszowskiej 
z Miejskim Przedsiębiorstwem Ener-
getyki Cieplnej - Rzeszów, na specjalne 
zaproszenie wzięli w niej udział: kanc-
lerz PRz Janusz Bury oraz pracownicy 
naukowi z Zakładu Ciepłownictwa i Kli-
matyzacji.

Tematem tegorocznego spotkania 
była „Niezawodność ciepła systemowe-

go Rzeszowa”, a współorganizatorami: 
MPEC-Rzeszów Sp. z o.o., PGE Elek-
trociepłownia Rzeszów, EC Fenice Sp. 
z o.o., Klinger w Polsce Sp. z o.o. oraz 
MPEC-Przemyśl Sp z o.o. Celem Konfe-
rencji było zapoznanie odbiorców ciepła  
z trendami występującymi w nowocze-
snym ciepłownictwie, przedstawienie 
zamierzeń i planów MPEC-Rzeszów oraz 
polityki związanej z zapewnieniem nie-
zawodności ciepła systemowego miasta 
Rzeszowa. Oprócz pracowników pionu 
technicznego MPEC-Rzeszów i MPEC-
-Przemyśl w obradach uczestniczyli 

także projektanci branży sanitarnej, ar-
chitekci oraz przedstawiciele spółdzielni 
mieszkaniowych zarówno Rzeszowa, jak 
i Przemyśla. Gościnnie udział wzięli pre-
zydent Przemyśla Robert Choma oraz 
zastępca prezydenta Rzeszowa Marek 
Ustrobiński.

W ramach Konferencji odbyły się 
dwa panele konferencyjne, w których 
czynnie uczestniczyli pracownicy Poli-
techniki Rzeszowskiej z ZCiK. Swoje re-
feraty przedstawili m.in.: dr inż. Bożena 
Babiarz, dr inż. Danuta Proszak-Miąsik 
i mgr inż. Krzysztof Nowak. Spotkanie 
zakończył panel dyskusyjny, w trakcie 
którego uczestnicy wymienili poglądy 
na tematy związane z rozwojem i przy-
szłością ciepłownictwa oraz ogrzewnic-
twa na terenie Rzeszowa. 

Ze względu na geograficzne poło-
żenie Muszyny w Beskidzie Sądeckim 
uczestnicy mogli w wolnych chwilach 
oddać się białemu szaleństwu na sto-
kach Szczawnika i Wierchomli. Dwa dni 
konferencji szybko minęły w sympatycz-
nej atmosferze, a organizatorzy zaprosili 
uczestników na kolejną, wiosenną edy-
cję konferencji pod hasłem „Majówka  
z MPEC-em Rzeszów”. 

Danuta Proszak-Miąsik

„Żadna zima niestraszna z MPEC-em Rzeszów”

KONFERENCJE-SYMPOZJA-SEMINARIA

Dwa dni konferencji szybko minęły...
Fot. własna

XX Seminarium „Wybrane problemy chemii”
Jubileuszowe, XX już, Seminarium 

„Wybrane problemy chemii” odbyło się 
w dniach 7-8 lutego 2013 r. Współor-
ganizatorami byli: Wydział Chemiczny 
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszowski 
Oddział Polskiego Towarzystwa Che-
micznego oraz I Liceum Ogólnokształ-
cące w Rzeszowie, głównymi koordyna-
torami ds. seminarium zaś dr hab. inż. 

Wiktor Bukowski, prof. PRz - prodziekan 
WCh oraz mgr Ewa Borowska-Brzoza  
- nauczycielka chemii w I LO. W pracach 
organizacyjnych pomagali także pracow-
nicy, doktoranci oraz studenci Wydziału 
Chemicznego, głównie członkowie Koła 
Naukowego Studentów Chemii ESPRIT 
i wydziałowego Samorządu Studenckie-
go.

W pierwszym dniu Seminarium po-
goda spłatała figla i obfite opady śnie- 
gu uniemożliwiły wielu uczestnikom 
dotarcie na czas. Nawet tradycyjny 
„kwadrans studencki” nie rozwiązał 
problemu i osoby z dalszych rejonów 
Podkarpacia przybywały sukcesywnie 
już w trakcie pierwszej godziny Semi-
narium.
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Część oficjalna i wykładowa odby-
ły się w auli V-1 Regionalnego Centrum 
Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblio-
teczno-Administracyjnego. Otwarcia do- 
konał prodziekan ds. nauki Wydziału 
Chemicznego dr hab. inż. Wiktor Bukow-
ski, prof. PRz, przedstawiając na wstępie 
historię organizacji Seminarium, charak-
terystykę Wydziału oraz informacje do-
tyczące tego spotkania. W części oficjal-
nej zabrał również głos przewodniczący 
Oddziału Rzeszowskiego Polskiego To-
warzystwa Chemicznego - prof. dr hab. 
inż. Jan Kalembkiewicz. 

Następnie przystąpiono do części 
wykładowej. Niezwykle interesujące wy- 
kłady zaprezentowali: 

 � prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak 
- „Baterie i ogniwa”,

 � prof. dr hab. 
inż. Jacek Lubczak 
- „Izomeria optycz-
na”.

Po zakończeniu 
części wykładowej 
młodzież pod opie-
ką studentów udała 
się na zajęcia labo-
ratoryjne. Kwalifi- 
kacji uczniów na 
te zajęcia dokona- 
li wcześniej współ-
organizatorzy Se-
minarium z I LO  
w Rzeszowie. Pozo-
stała część uczniów 
została zaproszona 
do zwiedzania labo-
ratoriów Wydziału 
Chemicznego. W tym 
czasie nauczyciele 
uczestniczyli w spo-
tkaniu z organizato-
rami Seminarium.

Zajęcia odbywa- 
ły się w laborato-
riach katedr i zakła-
dów Wydziału Che-
micznego. Opiekę 
merytoryczną spra-
wowali pracownicy 
i doktoranci Wy-

działu. Uczniów podzielono na dziewięć 
15-17-osobowych grup. Tematyka zajęć 
była następująca:

 � Katedra Biochemii i Biotechnologii - 
Substancje chemiczne w barwieniu 
bakterii. Prowadzący: dr Marta So-
chacka-Piętal,

 � Katedra Technologii Tworzyw 
Sztucznych - Polimery i tworzywa 
sztuczne. Prowadzący: dr inż. Łukasz 
Byczyński, dr Bożena Król, dr Barba-
ra Pilch-Pitera, dr inż. Joanna Wojtur-
ska, dr Anna Żmihorska-Gotfryd,

 � Katedra Technologii i Materiało-
znawstwa Chemicznego - Elementy 
syntezy i analizy związków organicz-
nych. Prowadzący: mgr inż. Sylwia 
Flaga, mgr inż. Sabina Kleczyńska, 
mgr inż. Anna Ryczek, mgr inż. Anna 
Czerniecka, 

 � Zakład Chemii Nieorganicznej i Ana-
litycznej - Kompleksometria. Prowa-
dzący: dr inż. Lidia Zapała,

 � Katedra Inżynierii Chemicznej i Pro-
cesowej - Wybrane operacje jednost-
kowe w inżynierii chemicznej. Pro-
wadzący: dr inż. Marcin Chutkowski, 
dr inż. Roman Bochenek, dr hab. inż. 
Wojciech Zapała, mgr inż. Mateusz 
Przywara,

 � Zakład Informatyki Chemicznej - 
Komputerowa edycja i wizualizacja 
struktur chemicznych. Wizualizacja 

KONFERENCJE-SYMPOZJA-SEMINARIA

Z powodu braku miejsc uczniowie zajmowali miejsca na schodach.
Fot. M. Misiakiewicz

W czasie zajęć laboratoryjnych uczniowie mogli samodzielnie 
przeprowadzić eksperymenty.

Fot. M. Misiakiewicz
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struktur białek. Prowadzący: dr inż. 
Grzegorz Fic,

 � Zakład Chemii Organicznej - Katali-
zatory przeniesienia międzyfazowe-
go. Klatraty. Prowadzący: dr inż. Iwo-
na Zarzyka,

 � Zakład Chemii Organicznej - Reakcje 
topochemiczne. Prowadzący: dr inż. 
Elżbieta Chmiel-Szukiewicz,

 � Katedra Chemii Fizycznej - Ozna-
czanie ilościowe metodą spektro-
fotometrii UV-VIS. Prowadzący: dr 

inż. Dorota Naróg, dr inż. Katarzyna  
Rydel.
Zarówno uczestnicy, jak i organi-

zatorzy ocenili Seminarium jako bar-
dzo udane. Podczas wykładów aula V-1 
była wręcz przepełniona. W pierwszym 
dniu dla części uczestników zabrakło  
w niej miejsc siedzących. Według wpi-
sów uczniów na listach obecności,  
w ciągu obydwu dni w samych wykła-
dach uczestniczyło około 860 osób spo-
nad 40 szkół województwa podkarpac-

kiego. Są to jednak dane szacunkowe ze 
względu na fakt, że część z nich dotarła 
na wykłady z opóźnieniem. 

Młodzieży jak zwykle najbardziej 
podobały się zajęcia laboratoryjne. 
Niestety większość uczniów w swoich 
szkołach nie ma zajęć, podczas których 
mogłaby samodzielnie przeprowadzać 
eksperymenty. 

Jaromir Lechowicz

Stan bezpieczeństwa pożarowego 
w obiektach Politechniki Rzeszowskiej

Realizację zadań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, a szczególnie za-
pewnienie bezpieczeństwa pożarowego 
obiektów naszej uczelni, sprawuje In-
spektorat BHP i Ochrony Przeciwpoża-
rowej. Działania tej jednostki koncentru-
ją się przede wszystkim na zapewnieniu 
bezpieczeństwa osób przebywających 
w budynkach i pomieszczeniach oraz 
ochronie mienia uczelni przed pożara-
mi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 
Realizowane są głównie zadania, ma-
jące na celu dostosowanie istniejących 
budynków do obowiązujących obec- 
nie standardów techniczno-budowla-
nych i użytkowych dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. Przyczyniają się one 
tym samym do polepszenia bezpieczeń-
stwa osób w budynkach i obiektach, ale 
również do systematycznej poprawy 
warunków studiowania dla naszych stu-
dentów oraz warunków pracy dla pra-
cowników uczelni.

Stan bezpieczeństwa pożarowego 
obiektów PRz ulega systematycznej po-
prawie. Od wielu lat nie było pożarów, 
nie zanotowano również interwencji 
jednostek straży pożarnej w celu likwi-
dacji tego i podobnego rodzaju zdarzeń. 

Inspektorat BHP i Ochrony Prze-
ciwpożarowej realizuje swoje działania 
głównie przez ciągły nadzór i kontrolę 
przestrzegania przepisów przeciwpo-
żarowych.

Opierając się na zatwierdzonym 
przez JM Rektora „Planie kontroli z za-
kresu bhp i ochrony przeciwpożarowej 
wydziałów i jednostek organizacyjnych 
Politechniki Rzeszowskiej”, przepro-
wadzono we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych uczelni kontrolę stanu 
bezpieczeństwa pożarowego budynków  
i terenów. Na podstawie jej wyników 
zostały wydane zalecenia pokontrolne, 
mające na celu usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości.

Dostosowanie budynków do wy-
magań określonych przepisami pra-
wa budowlanego i ochrony przeciw-
pożarowej

1. Zrealizowano prace związane z wy-
konaniem w DS „Akapit”, „Arcus”, 
„Nestor”, „Promień” i „Pingwin” na-
stępujących rozwiązań i systemów 
zabezpieczających:

 � instalacji sygnalizacji pożaru SAP 
obejmujących całkowitą ochronę bu-
dynków,

 � systemów oddymiania ewakuacyj-
nych klatek schodowych,

 � wydzielenia pożarowego stacji trafo 
zlokalizowanej w ewakuacyjnej klat-
ce schodowej w DS „Alchemik”.

2. W budynkach A, B i C zostały wyko-
nane prace budowlane i instalacyjne 
mające na celu poprawę warunków 
ewakuacji z tych budynków do stanu 
zgodnego z wymaganiami technicz-

nymi. Dzięki obudowie i wyposażeniu 
klatek schodowych tych budynków  
w urządzenia służące do usuwania 
dymów i gazów spalinowych, zlikwi-
dowano największą nieprawidło-
wość, polegającą na przekroczeniu 
dopuszczalnej długości dojść ewaku-
acyjnych w tych budynkach. 

3. W budynku H wykonano pomiesz-
czenie na butle z gazami techniczny-
mi, spełniające wymagania głównie  
z zakresu bezpieczeństwa pożaro-
wego. Butle, szczególnie z wodorem 
i acetylenem, zostały umieszczone  
w pomieszczeniu przystosowanym 
do składowania gazów palnych  
i wybuchowych. Pomieszczenie to 
wyposażono w detektory gazu i za-
wory odcinające, które zabezpieczają 
przed niekontrolowanym wypływem 
gazu z instalacji do budynku.

Zapewnienie dojazdów do budyn-
ków dla pojazdów służb ratowniczych 
(straż pożarna, pogotowie ratunkowe 
i in.)

W celu poprawy dojazdów do bu-
dynków, w tym wymaganych dróg poża-
rowych, wykonano rozbudowę i budo-
wę:

 � parkingu oraz dróg pożarowo-dojaz-
dowych w rejonie kompleksu budyn-
ków K oraz Stołówki Studenckiej i DS 
„Ikar”,

 � drogi pożarowej do budynku H.
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Współpraca wewnętrzna z wy-
działami i jednostkami organizacyj-
nymi uczelni 

1. W ramach współpracy z Działem 
Inwestycji i Remontów, wydziałami 
oraz innymi jednostkami organi-
zacyjnymi uczelni w ostatnim roku 
opracowano:

 � 30 opinii dotyczących spełnienia 
wymagań ochrony przeciwpożaro-
wej dla remontowanych, przebudo-
wywanych budynków oraz instalacji  
i urządzeń,

 � 8 opinii w sprawie spełnienia wyma-
gań ochrony przeciwpożarowej dla 
adaptowanych i rozbudowywanych 
budynków, 

 � 2 opinie dotyczące wymagań dla 
dróg pożarowych.

2. Uczestniczono w 17 komisjach od-
biorowych robót budowlanych od 
wykonawców.

Przegląd sprzętu, urządzeń i in-
stalacji zabezpieczających 

 � przeprowadzono okresowy (wyma-
gany min. 1/rok) przegląd oraz kon-
serwację instalacji, systemów i urzą-
dzeń przeciwpożarowych (instalacji 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyj-
nego, systemów oddymiania i zabez-
pieczenia przed zadymianiem dróg 
ewakuacyjnych, instalacji alarmu 
pożarowego SAP, dźwiękowego sys-
temu ostrzegawczego DSO) znajdują-
cych się na wyposażeniu poszczegól-
nych budynków uczelni,

 � przeszkolono konserwatora sprzę-
tu gaśniczego PRz, celem uzyskania 
uprawnień do prowadzenia przeglą-
dów i konserwacji hydrantów poża-
rowych,

 � przeprowadzono przegląd i czynno-
ści konserwacyjne wszystkich gaśnic 
i hydrantów będących na wyposaże-
niu wszystkich budynków. Czynności 
te są wykonywane przez konserwa-
tora naszej uczelni,

 � uzupełniono oznakowanie tablicami 
(zgodnie z PN) miejsc rozmieszcze-
nia gaśnic, hydrantów, przeciwpoża-
rowych wyłączników prądu, tablic 
rozdzielczych oraz kurków gazu.

Szkolenia, instruktarze, instruk-
cje bezpieczeństwa pożarowego

 � prowadzono na bieżąco szkolenia 

wstępne z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej dla nowoprzyjętych pra-
cowników (w ostatnim roku prze-
szkolono 79 osób),

 � w związku z rozbudową (dobudową 
dźwigów osobowych) do budynków 
A, B i C oraz zmianą sposobu użyt-
kowania I, II i III piętra budynku 
A, opracowano dla tych budynków 
nowe instrukcje bezpieczeństwa po-
żarowego. 
Pomimo ciągłych działań zmierza-

jących do poprawy bezpieczeństwa po-
żarowego, w dalszym ciągu pozostaje 
do wykonania wiele zadań mających na 
celu ulepszenie istniejącego poziomu 
ochrony przeciwpożarowej, dostoso-
wanie obiektów uczelni do wymagań 
nowych przepisów. Do najważniejszych 
z nich należy:

 � wykonanie dodatkowych klatek 
schodowych w DS „Akapit”, „Arcus”, 
„Nestor”, „Promień” i „Pingwin”,  
w celu zapewnienia wymaganych 
prawem warunków ewakuacyjnych 
(skrócenie długości dróg ewakuacyj-
nych),

 � dokonanie wydzieleń pożarowych  
w DS „Alchemik”, które uniemożliwią 
rozprzestrzenianie się ognia w bu-
dynku,  

 � wykonanie w DS „Ikar” (w obrębie 
klatek schodowych) nawodnionych 
pionów o średnicy DN 80 oraz wy-
posażenie tej instalacji w nasady 75 
(na zewnątrz przy klatkach scho-
dowych) do awaryjnego zasilania  
w wodę przez jednostki straży po-
żarnej.
Realizację wymienionych zadań za- 

planowano na 2013 r. Są one przewi-
dziane w planie remontów i dostosowa-
nia budynków Politechniki Rzeszowskiej 
do obecnie obowiązujących przepisów, 
zwłaszcza przeciwpożarowych. Uczelnia 
posiada dokumentację, w tym projekty 
budowlane oraz wymagane uzgodnienia 
i odstępstwa podkarpackiego komen-
danta wojewódzkiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej na wykonanie tych zadań 
inwestycyjnych. 

Tadeusz Szajnar

Prezentacja platformy 
Web of Knowledge

W dniu 6 marca 2013 r. odbyło się 
specjalistyczne szkolenie dotyczące 
baz dostępnych na platformie Web of 
Knowledge, którego organizatorem 
była Biblioteka Główna PRz. Spotka-
nie prowadził Marcin Kapczyński 
- przedstawiciel firmy Thomson Reu-
ters. Składało się ono z dwóch części. 
Pierwsza dotyczyła zakresu i wykorzy-
stania bazy Web of Science, tworzenia 
raportów cytowań oraz metody wyli-
czania indeksu Hirscha. Zagadnienia 
poruszane w drugiej części to lista 
filadelfijska, Impact Factor i sposoby 
tworzenia bibliografii załącznikowej 
z wykorzystaniem biblioteki Endnote 
Web. Spotkanie zakończyło się intere-
sującą dyskusją.

W szkoleniu skierowanym do pra-
cowników Politechniki Rzeszowskiej 

wzięli udział przedstawiciele wszyst-
kich wydziałów, biblioteki oraz innych 
jednostek uczelni. Spotkanie było od-
powiedzią na duże zainteresowanie 
bazą Web of Science (znajdującą się 
na platformie WoK), spowodowane 
wprowadzeniem przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowych 
wymagań z zakresu oceny dorobku na-
ukowego. Uczestnicy mieli możliwość 
poznania sposobów efektywnego wy-
korzystania bazy.

Bożena Kaniuczak
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nieparzyste), wystawy, koncerty, wido-
wiska” - podaje Wikipedia. 

Sam Autor, wspominając z senty-
mentem tamte czasy, mówi: „Wiodąca 
idea projektu była taka: symbolem morza 
jest ryba. Stąd taki zakrzywiony kształt 
„funikularny” jest bardzo racjonalny 
konstrukcyjnie na obciążenia pionowe.  
A wiatr od morza uzasadnia takie pękate 
ukształtowanie również na siły poziome. 
Jeżeli jeszcze sprężymy dolny pas kabla-
mi o dużej wytrzymałości, to dostaniemy 
„rybę” smukłą, o wysokości 1/20 rozpię-
tości i bardzo ekonomicznej konstruk-
cji. Śp. Maciej Gintowt był zachwycony 
pomysłem. Ale - powiada - jak dodamy  
z przodu od Grunwaldzkiej jeszcze ostry 
czub jako kontynuację pochyłych trybun, 
to dostajemy zarys kadłuba statku, który 

W grudniu 2012 r., z dala od Rzeszo-
wa, Hala „Olivia” w Gdańsku świętowa-
ła jubileusz 40-lecia. Dlaczego piszemy  
o tym na łamach GP? Piszemy, ponieważ 
rektor-senior, Pan Profesor Stanisław 
Kuś z Katedry Konstrukcji Budowlanych 
PRz był autorem projektu tego histo-
rycznego już dziś dla Polaków obiektu. 

To właśnie w Hali „Olivia” we wrze-
śniu 1981 r. odbył się pierwszy zjazd 
NSZZ „Solidarność” oraz pierwszy zjazd 
tego Związku już w wolnej Polsce. Tu 
także rozwinął się największy pokojo-
wy i obywatelski ruch ludzi walczących 
o godność człowieka i wolność słowa, 
popierany zarówno przez działaczy po-
kojowych, socjalistów, chrześcijan, kon-
serwatystów i liberałów, jak i prezyden-
ta USA Ronalda Raegana oraz papieża 
Polaka Jana Pawła II.

„Obiekt zaprojektowany przez in-
żyniera prof. Stanisława Kusia, Macieja 
Krasińskiego i architekta prof. Macieja 
Gintowta został przekazany do użytko-
wania 16 grudnia 1972 r. gdańskiemu 
klubowi hokeja na lodzie Stoczniowiec. 
Konstrukcja ma kubaturę 80 000 m³  
i jest wysoka na 12 m. Składa się z dwóch 
krytych lodowisk na 3867 i 800 widzów. 
W dużej hali można organizować impre-
zy do 5500 osób (z możliwością zwięk-
szenia do 6500). Budynek został zapro-
jektowany tak, aby przypominać łódź 
mierzącą się z falami morskimi. Hala 
posiada zaplecze sportowo-rekreacyj-
ne, hotelowe i gastronomiczne. Odby-
wają się w niej targi (Baltexpo - w lata 

Z Rzeszowa do Gdańska i dalej
Jubileusz 40-lecia Hali „Olivia”

też jest symbolem morza. …Przełomowy 
dla budowy „Olivii” był rok 1970, kiedy 
po strajku w Stoczni Gdańskiej władzę 
objął pierwszy sekretarz PZPR Edward 
Gierek w miejsce Władysława Gomół-
ki. Przekazał on budowę hali jako dar 
dla Stoczni. Potęga wykonawcza Stocz-
ni Gdańskiej była w tamtych latach tak 
wielka, że w dwa lata oddano do użyt-
ku gotowy obiekt, dzisiejszą jubilatkę,  
z pełnym wyposażeniem. I tak weszła do 
historii, zapewne długiej, po usunięciu 
w bieżącym roku wszelkich słabości po-
przedniego okresu”. 

„Olivia” to jeden z wielu obiektów  
o charakterze sportowo-widowiskowym 
zaprojektowanych przez urodzonego  
w Rzeszowie Pana Profesora, rektora  
Politechniki Rzeszowskiej w latach 
1987-1993, 1996-1999. Należą do nich 
m.in.: w Rzeszowie - Hala Targowa, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy  
ul. Pułaskiego, Hala Widowiskowo-Spor-
towa „Podpromie”, a także katowicki 
„Spodek” i kompleks obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych w Aleppo (Syria). 

Do najbardziej spektakularnych przy-
kładów eksperckiej działalności Pana 
Profesora należy zaliczyć wyprostowa-
nie przechylonego przy ul. Słowackiego  
w Rzeszowie budynku (o wys. 40 m) i u- 
dział w zapobieżeniu katastrofy budow-
lanej przy ul. Puławskiej w Warszawie. 

Przedstawiona przy tej okazji pre-
zentacja dorobku i działalności Pana 
Profesora jest dalece niekompletna. Ho-
norowy Obywatel Rzeszowa, zawsze pe-
łen humoru, uśmiechnięty i życzliwy, jest 
ambasadorem wielce cenionej polskiej 
myśli technicznej, także poza granicami 
naszego kraju. Wyrazem uznania pracy 
naukowej i zawodowej Pana Profesora 
jest złożenie do Senatu PRz w marcu br. 
przez Radę Wydziału Budownictwa i In-
żynierii Środowiska wniosku o nadanie 
prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Kusiowi 
tytułu i godności doktora honoris causa 
Politechniki Rzeszowskiej.

Marta OlejnikHala „Olivia”.
Żródło:http://commons.wikimedia.org/
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Certyfikat Akredytacji
Wydziałowego Laboratorium Badań 

Konstrukcji
W lutym 2013 r. Wydziałowe Labo-

ratorium Badań Konstrukcji na Wydziale 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
PRz uzyskało Certyfikat Akredytacji La-
boratorium Badawczego. Akredytacją są 
objęte badania konstrukcji mostowych 
pod próbnym obciążeniem. 

Nadany przez Polskie Centrum Akre-
dytacji certyfikat stanowi potwierdze-
nie, że Laboratorium spełnia wymaga-
nia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005  
i jest kompetentną jednostką z zakresu 
realizowanych badań. Akredytacja zo-
bowiązuje do prowadzenia pomiarów 
w bezstronny i rzetelny sposób, według 
udokumentowanych procedur, przy po-
mocy sprawnie działającej aparatury. 

Uzyskanie akredytacji było poprze-
dzone wdrożeniem w Laboratorium sys-
temu zarządzania zgodnego z przedsta-
wioną normą. Wdrożenie to wiązało się  
z wprowadzeniem do stosowania kil-
kunastu procedur szczegółowo okre-
ślających m.in. strukturę laboratorium, 
zakres obowiązków i uprawnień po-
szczególnych pracowników, a także  
zasady: współpracy ze zleceniodawca-
mi (klientami), nadzorowania badań 
niezgodnych z wymaganiami oraz po-
dejmowania działań korygujących i za-
pobiegawczych. Zdefiniowano szczegó-
łowo sposób postępowania z obiektami 
badań, warunki zapewnienia jakości wy-
ników i ich przedstawiania (oczywiście 
są opisane szczegółowo metody badań  
i ich walidacja).

Specjalne wymagania powołanej na 
wstępie normy odnoszą się do zapew-
nienia spójności pomiarowej. Aby je 
spełnić, w Laboratorium zmodernizowa-
no i uzupełniono przyrządy pomiarowe, 
a następnie wzorcowano je w specjali-
stycznych laboratoriach wzorcujących. 
Każdy przyrząd został oznakowany i jest 
nadzorowany, co oznacza, że może go 
używać tylko przeszkolony i upoważnio-
ny pracownik. 

Laboratorium jest zobowiązane do 
wykonywania tzw. „badań porównaw-
czych”, polegających na przeprowadze-
niu pomiarów na tym samym obiekcie 
przez co najmniej dwa niezależne labo-
ratoria. Wyniki są opracowywane osob-
no i następnie porównywane (różnica 
nie może przekroczyć wcześniej okre-
ślonej, dopuszczalnej wartości). Ponadto 
corocznie w Laboratorium są przepro-
wadzane przeglądy zarządzania i audyty, 

których głównym celem jest sprawdze-
nie przestrzegania procedur i potwier-
dzenie jakości wykonywanych badań.

Warto podkreślić, że Politechnika 
Rzeszowska jest drugą po Instytucie Ba-
dawczym Dróg i Mostów jednostką na-
ukowo-badawczą, której Laboratorium 
uzyskało akredytację z zakresu badań 
konstrukcji mostowych pod próbnym 
obciążeniem.

Lucjan Janas
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Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji Wydziału Budow-
nictwa i Inżynierii Środowiska poszerzył swoją bazę labora-
toryjną o nowe stanowisko. Zostało ono w całości wykonane 
i przekazane przez sponsora - firmę Danfoss. Stanowisko sta-
nowi układ trzech obiegów instalacji grzewczej wyposażony  
w różne kombinacje armatury regulacyjnej, pomiarowej i za-
bezpieczającej. Jest on zamontowany w panelu demonstracyj-
nym. Powstało w celu badania i porównania rożnych sposo-
bów hydraulicznego równoważenia instalacji grzewczych pod 
kątem ich wpływu na komfort użytkowników, przy minima-
lizacji zużycia energii. Pozyskany demopanel daje możliwość 
symulacji pracy instalacji ogrzewania i wody lodowej pod 
względem hydraulicznym dla różnych układów instalacji: jed-
no- i dwururowych oraz stało- i zmiennopływowych. 

W dniu 5 marca 2013 r. w nowo powstałym Laboratorium 
Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa stanowisko zostało oficjalnie 

przekazane przez przedstawicieli firmy Danfoss - Kazimierza 
Trojniara i Sebastiana Brzozę. Odbyło się także ciekawe me-
rytorycznie szkolenie techniczne, w trafny sposób wiążące 
zagadnienia teoretyczne z praktycznymi. W spotkaniu uczest-
niczyli m.in. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz - dziekan 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, dr hab. inż. 
Vyacheslav Pisarev, prof. PRz - kierownik Zakładu Ciepłownic-
twa i Klimatyzacji, zaproszeni projektanci branży sanitarnej 
oraz pracownicy Zakładu. Była to doskonała okazja do wymia-
ny doświadczeń z zakresu projektowania i działania instalacji 
centralnego ogrzewania, a pozyskany panel demonstracyjny 
stanowił podstawę do analiz i dyskusji. 

Dziekan WBiIŚ wręczył sponsorowi oficjalne podzięko-
wanie, podkreślając dużą rolę tego typu działań w kształceniu 
kadr inżynierskich - przyszłych projektantów, wykonawców  
i eksploatatorów. Kierownik Zakładu Ciepłownictwa i Kli-
matyzacji wyraził zadowolenie ze współpracy pracowników 
Zakładu ze środowiskiem inżynierskim, a w szczególności  
z firmą Danfoss. Efektem takiej współpracy jest niewątpliwie 
podniesienie jakości kształcenia studentów Politechniki Rze-
szowskiej.

Organizacja nowego Laboratorium wiązała się z prowa-
dzeniem wielu rozmów i spotkań z przedstawicielami firm 
produkujących elementy oraz urządzenia techniki grzewczej. 
Jako ich uczestnik, pragnę wyrazić swoją satysfakcję z osią-
gnięcia postawionych celów - doskonalenia procesu dydak-
tycznego. Zachęcam innych do podobnego działania. 

Bożena Babiarz
Stanowisko do badania hydraulicznego równoważenia instala-
cji grzewczych.

Fot. M. Misiakiewicz

Dziekan WBiIŚ prof. PRz P. Koszelnik składa podziękowanie 
przedstawicielom firmy Danfoss.

Fot. M. Misiakiewicz

Nowe stanowisko laboratoryjne
w Zakładzie Ciepłownictwa i Klimatyzacji
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Certyfikat językowy
zwiększeniem szans na rynku pracy

W dniu 13 marca 2013 r. Studium 
Języków Obcych PRz zorganizowało 
dla studentów naszej uczelni spotkania  
z panią Anną Gutkowską, przedstawi-
cielką Educational Testing Service (ETS) 
Global BV Sp. z o.o. Polski oddział ETS 
zajmuje się promocją i rozwojem usług 
oraz egzaminów ETS w naszym kraju,  
a także doradztwem z zakresu zarzą-
dzania edukacją językową i audytem 
językowym. W czasie spotkań zostały 
zaprezentowane testy TOEIC z języka 
angielskiego oraz WiDaF z języka nie-
mieckiego, które w ramach porozumie-
nia od 4 listopada 2009 r. są przeprowa-
dzane w Studium Języków Obcych. 

Egzamin TOEIC (Test of English for 
International Communication) ma na 
celu sprawdzenie praktycznej umie-
jętności posługiwania się językiem an-
gielskim w środowisku pracy i jest naj-
częściej zdawanym egzaminem z tego 
języka. Co roku zdaje go ok. 4,5 mln kan-
dydatów w całej Europie. Uzyskany cer-
tyfikat jest narzędziem przygotowują-
cym do wejścia na rynek pracy. Naszym 
studentom daje dodatkową możliwość 
zaliczenia lektoratu na uczelni, tj. zwol-
nienia z obowiązkowego egzaminu na 

studiach pierwszego stopnia, pod wa-
runkiem zdania go na poziomie co naj-
mniej B2 według ESOKJ.

Pytania testowe są oparte na praw-
dziwych sytuacjach z życia codzienne-
go i zawodowego. Na rozwiązanie testu 
przeznaczono dwie godziny, a składa 
się on z dwóch części. Część pierwsza: 
słuchanie (Listening Comprehension) 
- to 100 zadań, takich jak interpretacja 

obrazka, zadania pytanie-odpowiedź, 
dialogi i wypowiedzi. W części drugiej 
przewiduje się czytanie (Reading Com-
prehension) - 100 zadań obejmujących 
uzupełnianie zdań, udzielanie odpowie-
dzi na pytania do różnych tekstów (ogło-
szenia, maile, artykuły prasowe). 

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremd-
sprache in der Wirtschaft) ma na celu 
sprawdzenie znajomości języka nie-
mieckiego w biznesie oraz środowisku 
pracy. Składa się z dwóch części. Sek- 
cja I (105 minut) obejmuje:

 � słownictwo: administracja, produk-
cja, finanse i budżety, ubezpieczenia, 
handel, reklama, badania rynku, targi 
i imprezy itp. Konteksty: korespon-
dencja, materiały informacyjne, ra-
porty, protokoły, instrukcje itd.,

 � gramatykę: koniugacja, tryby, strona 
bierna, deklinacja, przyimki, spójni-
ki, zaimki itd.,

 � czytanie: teksty biznesowe, listy, opi-
sy produktów, reklamy, artykuły pra-
sowe itd.
Sekcja II (45 minut) to słuchanie: 

podstawowe informacje, dialogi, rozmo-
wy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialo-
gi sytuacyjne itd. Egzamin jest oceniany 
według skali 0-990 punktów. Podzielo-

Prezentacja certyfikatu TOEIC.
Fot. własna

Losowanie kandydatów na bezpłatne egzaminy.
Fot. własna
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no go na 3 oddzielne punktacje (0-330 
punktów) za każdy element egzaminu: 
słownictwo, czytanie, słuchanie. W trak-
cie spotkania nasi studenci wylosowali  
6 bezpłatnych kuponów na egzaminy, 
które odbędą się w 2013 r. 

Studium Języków Obcych Politechni-
ki Rzeszowskiej jest partnerem ETS od 
2009 r. Sesje egzaminacyjne odbywają 
się minimum dwa razy w roku. Najbliż-
sza zostanie przeprowadzona w dniu  
9 maja 2013 r. Dokładne informacje do-
tyczące egzaminu znajdują się na stronie 
SJO - www.sjo.prz.edu.pl. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
sprawdzić poziom swojej znajomości 
języka oraz uzyskać międzynarodowy 
certyfikat honorowany przez wielu pra-
codawców.

Aneta Sondej

Dział 
Międzynarodowej 

Współpracy 
Dydaktycznej 
i Naukowej 
informuje

Uprzejmie informujemy, że zosta-
ło ogłoszone zaproszenie do składania 
wniosków o indywidualne stypendia 
Rządu Chin dla studentów z krajów Unii 
Europejskiej, chcących podjąć studia  
w chińskich uczelniach. 

Termin składania wniosków upływa 
30 kwietnia 2013 r. Oferta zakłada przy-
znanie stypendiów 198 osobom. Szcze-
gółowe informacje na temat konkursu są 
dostępne na stronach:

China’s Mission to EU webpage, 
Contact: Mr. CHEN Gong: (+32)  
2 7729572-8318, chengong@moe.
edu.cn,
China Scholarship Council (CSC) we-
bsite.

Urszula Kluska

Nagrodzeni 
na XX Jubileuszowej 

Giełdzie Wynalazków 
Pracownicy Katedry Infrastruktury 

i Ekorozwoju PRz po raz kolejny zosta-
li docenieni za wartość merytoryczną  
i walory aplikacyjne innowacyjnego roz-
wiązania. Projekt pod nazwą Zbiornik 
retencyjny z samoczynnie regulowanym 
przepływem cieczy autorstwa prof. Józe-
fa Dziopaka i prof. PRz Daniela Słysia na-
grodzono na XX Jubileuszowej Giełdzie 
Wynalazków, która odbyła się w dniach 
5-7 lutego 2013 r. w Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie.

Dyplom i statuetkę z rąk podsekre-
tarza stanu w MNiSW Jacka Gulińskiego, 
w imieniu zespołu autorskiego, odebrał 
prof. Józef Dziopak. Wyróżnienie przy-
znano twórcom innowacji za między-
narodowe osiągnięcia wynalazcze. Pro-
jekt ten rok wcześniej międzynarodowe 
jury uhonorowało złotym medalem  
z wyróżnieniem na VI Międzynarodo-
wej Wystawie Wynalazków IWIS 2012  
w Warszawie. Uznano wówczas, że 
opracowany innowacyjny model hy-
drauliczny zbiornika retencyjnego z sa-
moczynnym sposobem jego opróżnia-
nia posiada uniwersalne zastosowanie  
w grawitacyjnych systemach kanaliza-
cyjnych, szczególne biorąc pod uwagę 
jego niskie koszty eksploatacyjne oraz 
wysoką efektywność kubaturową.

Ponadto minister Barbara Kudryc-
ka przyznała Politechnice Rzeszowskiej 
pięć dyplomów za projekty wynalazcze 
pracowników Katedry Infrastruktury 
i Ekorozwoju, które w ubiegłym roku 
zostały nagrodzone złotymi medalami 
przez międzynarodowe jury na wysta-
wach w Seulu, Sewastopolu i Warszawie.

Objęta patronatem ministra nauki  
i szkolnictwa wyższego XX Jubileuszowa 
Giełda Wynalazków zgromadziła przed-
stawicieli świata nauki i techniki, przed-
siębiorców, specjalistów różnych branż 
oraz innowatorów. Na ceremonii otwar-
cia, oprócz przedstawicieli MNiSW, byli 
obecni liczni działacze i kierownictwo 
wielu organizacji technicznych funkcjo-
nujących w Polsce.

W 2012 roku na 19 międzynaro-
dowych wystawach innowacji Polacy 
zaprezentowali ponad 700 opatentowa-
nych rozwiązań, za które zdobyli aż 52 
złote medale i 3 Grand Prix. Biorąc pod 
uwagę te dane, organizatorzy wystawy 
postawili sobie za cel promocję polskiej 
myśli naukowo-technicznej i populary-
zację wiedzy o wynalazkach, które pre-
zentowano w 2012 r. na międzynarodo-
wych wystawach.

Anna Brzechowska-Rębisz

Prof. J. Dziopak w gronie wyróżnionych.
Fot. A. Kisiel
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Z wielkim smutkiem informuje-
my, że w dniu 7 marca 2013 r. w wieku  
80 lat zmarł mgr inż. Kazimierz Sapeta, 
wieloletni nauczyciel akademicki naszej 
uczelni. Urodził się 12 kwietnia 1933 r. 
w Żywcu. Technikum Mechaniczne u- 
kończył w Bielsku-Białej, studia zaś na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Krakowskiej. Pracował w Zespole Szkół 
Samochodowych w Rzeszowie, Tech-
nikum Mechanicznym w Przeworsku, 
był konstruktorem i technologiem WSK 
„PZL-Rzeszów” S.A.

W latach 1964-1985 pracował w Ka- 
tedrze Technik Wytwarzania i Automa-
tyzacji, prowadząc zajęcia dydaktyczne 
z metrologii technicznej. Był bardzo do-
świadczonym nauczycielem praktykiem 
i wielkim przyjacielem studentów. Za-
wsze koleżeński i bardzo skromny. Jego 
pasją życiową było narciarstwo. Był za-

służonym, lubianym, długoletnim działa-
czem Polskiego Związku Narciarskiego, 
przewodniczącym Komisji Sędziowskiej, 
delegatem technicznym PZN, instrukto-
rem wykładowcą PZN. Kazimierz Sape-
ta wychował wielu sędziów i narciarzy. 
Był też współzałożycielem i wieloletnim 
instruktorem harcerskiego klubu nar-
ciarskiego w Rzeszowie. Po przejściu 
na emeryturę bardzo angażował się  
w pracę Koła Przewodników przy Mu-
zeum - Zamku w Łańcucie. Za swoje 
osiągnięcia w pracy został uhonorowany 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma 
odznaczeniami regionalnymi.

Drogi Kazimierzu, pozostaniesz w na- 
szej pamięci taki pogodny i uśmiechnię-
ty, jakim byłeś zawsze, pracując z nami. 
Spoczywaj w pokoju. 

Jan Burek

Z żałobnej karty

mgr inż. Kazimierz SAPETA 
(1933-2013)

WSPOMNIENIE

Z prac Uczelnianej Komisji Socjalnej
Politechniki Rzeszowskiej

Początek każdego nowego roku to 
nie tylko okres podsumowań, ale także 
planów na rok następny. Ta zasada do-
tyczy również Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych dla pracowników 
Politechniki Rzeszowskiej i ich rodzin.  

W styczniu br. Sekcja ds. Socjalnych  
i Bytowych przygotowała rozliczenie 
wykorzystania ZFŚS za 2012 r., które jest 
zbiorczym dokumentem prezentującym 
formy wydatkowania ZFŚS w „konkret-
nych liczbach”. Z analizy zestawienia 
przychodów i wydatków ZFŚS wynika, 

że pracownicy PRz i ich rodziny korzy-
stali z wielu różnych form dofinansowa-
nia. 

Największy udział w wydatkach  
z ZFŚS od lat stanowi dofinansowanie do 
wypoczynku pracowników. W 2012 ro- 
ku skorzystało z niego 1296 osób, czyli 
blisko 90% ogółu pracowników. Wydat-
ki poniesione z tego tytułu to 58% ogól-
nej kwoty wydatkowanej z ZFŚS. Kwoty, 
jakie otrzymywali pracownicy, zależą 
od wielkości dochodu przypadającego 
na członka rodziny i są znacznie zróż-

nicowane. Jest to wymuszone ustawą 
dotyczącą ZFŚS, która „odwraca” jakby 
piramidę zarobków, ustawiając ją we-
dług zasady: im mniej ktoś zarabia, tym 
więcej powinien otrzymać z ZFŚS. 

Inną formą wypoczynku, z którego 
chętnie korzystają pracownicy i ich ro-
dziny, są wycieczki. W 2012 roku udało 
się zorganizować 19 wycieczek, w tym 
4 wydziałowe. Z tego rodzaju dofinan-
sowania skorzystało 709 osób. Kwota 
wydana na dofinansowanie wycieczek 
to zaledwie 8%. Ta forma wydatkowania 



22  GAZETA POLITECHNIKI

pieniędzy z funduszu socjalnego jest nie-
wątpliwie bardzo atrakcyjnym punktem 
w działalności socjalnej uczelni. Jesteśmy 
postrzegani przez inne firmy jako chy-
ba już jedna z ostatnich instytucji, która  
w ten sposób umożliwia swoim pracow-
nikom jednocześnie wypoczynek i zwie-
dzanie Polski oraz Europy. Mimo że cza-
sem uczestnikom wycieczek „puszczają 
nerwy”, to gdy emocje opadną, pozostają 
tylko miłe wspomnienia. 

Trzeba pamiętać, że uczestnictwo 
w  wyjazdach zorganizowanych wyma-
ga pewnych kompromisów zarówno ze 
strony organizatora, jak i uczestników 
wycieczki. Od kilku lat biura podróży są 
wyłaniane w drodze przetargów, co nie-
stety nie gwarantuje najwyższej jakości 
tych wycieczek. W przygotowanie wa-
runków przetargu jest zaangażowanych 
wiele osób. Wprowadza się liczne obwa-
rowania i kryteria, ale i tak trudno jest 
zorganizować wycieczkę tak, by wszyscy 
byli zadowoleni. Czasami zdarzają się 
dodatkowe „atrakcje”, jak awaria au-
tobusu, nie wszystkim odpowiadające 
lokalne potrawy czy przewodnik, który 
mógłby być sympatyczniejszy. 

 Fundusz socjalny jest kierowany 
również do dzieci pracowników PRz  
w różnych formach dofinansowania. 
W okresie letnim ubiegłego roku dzie-
ci pracowników miały możliwość wy-
jechać na kolonię do Krynicy i obóz do 
Bułgarii. Organizowane co roku wyjaz-
dy, zazwyczaj w grupie znających się 
już dzieci pracowników, są bardzo do-
brze odbierane przez ich uczestników. 
Niekiedy dzięki nawiązanym na obozie 
znajomościom wśród dzieci, poznają 
się rodzice - pracownicy PRz, którzy do 
tej pory nie mieli możliwości spotkania 
na polu zawodowym, mimo że pracują  
w tej samej uczelni. Szkoda, że zaled-
wie 57 dzieci skorzystało z tej formy 
dofinansowania, która jest większa niż 
dofinansowanie do wypoczynku indy-
widualnego dzieci. Z dofinansowania do 
wypoczynku indywidualnego skorzysta-
ło w 2012 r. aż 802 dzieci, co oznacza, że 
zaledwie 7% dzieci wybrało wypoczy-
nek zorganizowany przez PRz. Może na-
leżałoby zachęcić dzieci do uczestnictwa 
w wyjazdach, bowiem w wielu przypad-
kach jest to dobra „szkoła życia” dla na-
szych pociech, nauka samodzielności, od-
powiedzialności za innych i współpracy  

w grupie rówieśników. Na wypoczynek 
dla dzieci przeznacza się około 18% fun-
duszu.

Oprócz wyjazdów, corocznie jest or-
ganizowana zabawa choinkowa dla dzie-
ci, w czasie której rozdaje się paczki ze 
słodyczami. Jest to grupa ok. 506 dzieci 
w wieku maksymalnie szkoły podsta-
wowej. Zawsze też z okazji Dnia Dziecka  
i Mikołaja Sekcja ds. Socjalnych i Byto-
wych wyszukuje ciekawe spektakle oraz 
filmy dla naszych milusińskich. 

W 2012 roku po raz pierwszy wpro-
wadzono pilotażowo jeszcze jedną 
formę dofinansowania dla dzieci: wy-
prawkę. Otrzymało ją 33 dzieci, które 
rozpoczęły szkołę podstawową. Zosta-
ło do dobrze przyjęte przez rodziców 
ponoszących znaczne koszty związane  
z nauką w szkole. Dlatego w przygotowy-
wanym planie na 2013 r. przewiduje się 
rozszerzenie tej formy dofinansowania 
na większą grupę dzieci. Szczegóły zo-
staną przedstawione po zatwierdzeniu 
planu, w ogłoszeniach informujących  
o tym, kto może skorzystać z takiej for-
my pomocy. 

W celu promowania zdrowego trybu 
życia, „żelazny punkt” wydatków z ZFŚS 
stanowi dofinansowanie zajęć sporto-
wych. Dotyczy to basenu (184 osoby), 
zajęć sportowych dla pań (46) i panów 
(72). Prowadzone są rozmowy dotyczą-
ce uatrakcyjnienia tych zajęć, np. przez 
zakup karnetów do fitness klubów. Nie-
stety, są one dosyć drogie, trudno więc 
w tej chwili podać więcej szczegółów na 
ten temat. 

Wiele osób, zamiast uprawiać sport, 
woli kibicować innym. Dlatego od kilku 
lat są dofinansowywane karnety na me-
cze siatkówki. Niestety liczba tych kar-
netów jest ograniczona (95), gdyż ich za-
kup na nowy sezon jest możliwy tylko po 
zwrocie starego karnetu z poprzedniego 
sezonu. Nie można więc dokupić dodat-
kowych karnetów dla wszystkich chęt-
nych. W razie wzrostu liczby zaintereso-
wanych, być może zaistnieje konieczność 
wyboru pomiędzy karnetami na siatków-
kę, do fitness klubu czy do filharmonii 
(33 karnety). Część pieniędzy z ZFŚS jest 
wydatkowana na zakup biletów na różne 
imprezy kulturalne w teatrze, filharmo-
nii i do kina. W 2012 roku zakupiono na 
imprezy kulturalne łącznie 795 biletów  
i 3408 karnetów do kina.

Bardzo ważna dla pracowników jest 
świadomość, że w trudnych sytuacjach 
życiowych, takich jak choroba pracow-
nika, współmałżonka, dzieci, wypadek, 
pożar, powódź czy bardzo trudna sytu-
acja finansowa wynikająca z utraty pra-
cy lub bardzo niskich zarobków, mogą 
oni otrzymać z ZFŚS zapomogę. W 2012 
roku Komisja Socjalna, po bardzo wnikli-
wej analizie wniosków,  udzieliła 167 za-
pomóg. W ramach szczególnego rodzaju 
pomocy wypłacono 5 zapomóg dla nie-
pełnoletnich dzieci po zmarłych pracow-
nikach PRz. Oprócz tych przypadków, 
Komisja Socjalna przyznała w 2012 r.  
44 zapomogi z tytułu znacznego wzrostu 
wydatków spowodowanych urodzeniem 
się dziecka w rodzinie pracownika PRz  
i tym samym pogorszenia się sytuacji 
materialnej rodziny. Te zapomogi napa-
wają optymizmem, w przeciwieństwie 
do zapomóg z tytułu choroby czy biedy 
w niektórych rodzinach pracowników 
PRz. Łącznie na zapomogi wykorzystuje 
się 12% funduszu.

Ze świadczeń socjalnych korzystają 
też nasi byli pracownicy, którzy odeszli na 
emeryturę bezpośrednio z PRz. Jest to co-
raz liczniejsza grupa, która w 2012 r. sko-
rzystała z różnych form świadczeń, takich 
jak działalność kulturalna i turystyczna 
(152 osoby), zapomogi (69 osób), pomoc 
finansowa (546 osób) przekazywana na 
corocznie organizowanym dla nich spo-
tkaniu z władzami uczelni.

W celu podsumowania rozliczenia 
za 2012 r. został sporządzony wykres 
prezentujący procentowy rozkład wyko-
rzystania środków z ZFŚS w zależności 
od rodzaju świadczenia. 

Ostateczne decyzje dotyczące wy-
datkowania ZFŚS podejmuje rektor, 
opierając się na uzgodnieniach i konsul-
tacjach pomiędzy kanclerzem a działają-
cymi w uczelni związkami zawodowymi: 
NSZZ Solidarność, ZNP i Solidarność’80.

Rolą Uczelnianej Komisji Socjalnej 
jest monitorowanie i bieżące korygo-
wanie wydatkowania funduszu tak, aby 
środki były wydawane zgodnie z przy-
jętym planem i zasadami dofinansowa-
nia, zawartymi w planie wydatków na 
bieżący rok, zgodnie z przyjętym regu-
laminem, z korzyścią dla pracowników  
i ich rodzin, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na osoby najbardziej potrzebu- 
jące. 
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Wszelkie działania muszą być zgod-
ne z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych 
- D.U. Nr 70 z 1996 r., poz. 335 z późn. 
zm. (ostatnia Dz.U. Nr 291 z 2011 r., poz. 
1707 - obowiązuje od 01.01.2012 r.) 
oraz Regulaminem udzielania pomocy  
z ZFŚS w PRz i opracowywanym co-
rocznie planem wydatków na dany 
rok. Ostatnia zmiana do ustawy o ZFŚS 
jeszcze bardziej uzależnia przyznawa-
nie świadczeń oraz wysokości dopłat  
z Funduszu od sytuacji życiowej, rodzin-
nej i materialnej osoby uprawnionej do 
korzystania z Funduszu. Najnowsza in-
terpretacja tej ustawy wymusza uzależ-
nienie wszystkich świadczeń z ZFŚS od 
miesięcznego dochodu przypadającego 
na członka rodziny. Stąd w planie na 
2013 r. muszą się znaleźć zasady, któ-
rych do tej pory nie było, tj. zapisy róż-
nicujące wielkość dofinansowania do 
wycieczek, kolonii, obozów w zależności 
od dochodu. Jedynie bilety, ze względu 
na niewielkie kwoty dofinansowania, 
nadal będą dofinansowywane jednako-
wo dla wszystkich - 50% ceny. O szcze-
gółach pracownicy będą informowani 
w ogłoszeniach dotyczących konkretnej 
wycieczki czy innego świadczenia. 

Zatem bardzo ważne jest poprawne 
określenie miesięcznego dochodu przy-
padającego na członka rodziny. Podsta-
wą naliczenia miesięcznego dochodu 
przypadającego na członka rodziny, 
uprawniającego do korzystania z dofi-
nansowywania w 2013 r., jest składany 
do Urzędu Skarbowego PIT za 2012 r. 

Zgodnie z przyjętymi w PRz zasa-
dami obliczania miesięcznego dochodu 
przypadającego na członka rodziny, za 
dochód ten uważa się przychód pomniej-
szony o koszty uzyskania i składki ZUS 
(tj. składki na ubezpieczenie społeczne  
i składkę zdrowotną). 

W zamieszczonej tabeli pokazano 
praktyczny sposób wyznaczania mie-
sięcznego dochodu przypadającego na 
członka rodziny na podstawie PIT-37. 
Opierając się na tym przykładzie, w spo-
sób analogiczny pracownicy wypełniają-
cy inne rodzaje PIT-ów mogą wyznaczyć 
miesięczny dochód przypadający na 
członka rodziny. Tak wyznaczony do-
chód stanowi podstawę do otrzymania 
określonych świadczeń, których wyso-
kość jest uzależniona od tego dochodu. 

Jest zatem bardzo ważne, aby go po-
prawnie wyliczyć. 

Komisja przypomina również, że 
ZFŚS jest kierowany do osób upraw-
nionych, czyli pracowników, emerytów 
i rencistów - byłych pracowników, ich 
współmałżonków, dzieci do 18. roku ży-
cia, a jeśli się uczą, nie pracują - do 24. 
roku życia (dzieci o orzeczonym stop-
niu niepełnosprawności bez względu 
na wiek), pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym oraz do in-
nych osób, którym pracodawca przyznał 

w regulaminie prawo korzystania ze 
świadczeń socjalnych (w przypadku PRz 
są to dzieci po zmarłych pracownikach). 

Działania niektórych pracowników, 
umożliwiające korzystanie z ZFŚS in-
nym osobom, którym te świadczenia 
nie przysługują, jest równoznaczne  
z tym, że pieniędzy będzie w efekcie 
mniej dla nas wszystkich. Podobno 
zdarzały się takie sytuacje (szczególnie  
w przypadku wycieczek). Były to próby 
zapisywania pracowników, w zamian 
za których miałyby jechać osoby nie-
związane z PRz. Takie praktyki są nie-
dopuszczalne. Nie dziwmy się wówczas, 
że niektóre świadczenia socjalne mogą 
zniknąć, bądź będą dofinansowywane 

mniejszą kwotą. Ponadto należy pamię-
tać, że każde dofinansowanie jest ob-
ciążone 18% podatkiem, który jest po-
trącany z wynagrodzeń pracowników,  
a otrzymane świadczenie jest wykazy-
wane w PIT-11 jako dochód pracowni-
ka. Zatem „użyczenie” swojego nazwi-
ska może „kosztować”.

Należy więc pamiętać, że fundusz 
musi być realizowany zgodnie z zało-
żeniami ustawy i regulaminu. W prze-
ciwnym wypadku na pracodawcę mogą 
być nałożone sankcje z tytułu niepra-

widłowego realizowania działalności 
socjalnej w danej organizacji. Sankcje 
mogą dotknąć również pracowników. 
Osoby składające wnioski o przyznanie 
wszelkich świadczeń są zobowiązane 
do składania oświadczeń, m.in. dotyczą-
cych dochodu, zgodnych z prawdą oraz 
do rzetelnego informowania o wszel-
kich okolicznościach mogących mieć 
wpływ na przyznanie świadczenia oraz 
jego wysokość. Stwierdzenie nieprawdy  
w składanych dokumentach skutkuje za-
wieszeniem w prawach do korzystania 
ze świadczeń na okres do 3 lat. Decyzję 
w sprawie zawieszenia podejmuje rek-
tor na wniosek Uczelnianej Komisji So-
cjalnej.

Formy wydatkowania ZFŚS w 2012 r. w Politechnice Rzeszowskiej.
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Sposób obliczania miesięcznego dochodu na członka rodziny za 2012 r. na przykładzie PIT-37
 Pracownik Współmałżonek Razem

Przychód 
z PIT cz. C1 - poz. 60 cz. C2 - poz. 87 suma

Koszty 
uzyskania cz. C1 - poz. 61 cz. C2 - poz. 88 suma

Składki na ubezpieczenie 
społeczne cz. D - poz. 91 cz. D - poz. 92 suma

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne cz. F - poz. 108 cz. F - poz. 109 suma

Roczny dochód rodziny1)

Liczba osób uwzględniana do wyznaczenia dochodu2)

Miesięczny dochód na osobę za 2012 r.3)

1) Sposób obliczania rocznego dochodu: 
Suma przychodu po odjęciu: sumy kosztów uzyskania, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie 
zdrowotne.
2) Osoby uwzględniane do wyznaczania dochodu: pracownik, współmałżonek oraz uczące się i niepracujące dzieci do 
24. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie (dzieci o orzeczonym stopniu niepełnosprawności - bez względu 
na wiek).
3) Miesięczny dochód na osobę za 2012 r.: roczny dochód rodziny należy podzielić przez 12 miesięcy i przez liczbę osób 
uwzględnianych do dochodu.

Sposób wyznaczania miesięcznego dochodu na członka rodziny za 2012 r.

Komisja Socjalna zaprasza pracow-
ników do składania propozycji oraz 
uwag dotyczących działalności socjal-
nej, gdyż takie sugestie i spostrzeżenia 
mogą pomóc Komisji w pracy i wpłynąć 
na lepsze wykorzystanie ZFŚS, a tym 
samym na zadowolenie osób uprawnio-

nych do korzystania z funduszu. Wszel-
kie informacje i odpowiednie druki do-
tyczące ZFŚS, znajdują się na stronie: 
http://sekcjasocjalna.portal.prz.edu.pl. 
Ponadto jest tam zakładka umożliwia-
jąca uaktywnienie subskrypcji, która 
powoduje, że pracownik będzie infor-

mowany e-mailem o każdym nowym 
ogłoszeniu dotyczącym ZFŚS. Zaprasza-
my do korzystania z tego serwisu. 

Małgorzata Łatka
przewodnicząca Uczelnianej 

Komisji Socjalnej

Iterum... czyli film o Rzeszowie 
i Politechnice Rzeszowskiej

Działania promocyjne uczelni zmie-
niają się dynamicznie i tak będzie nadal, 
biorąc pod uwagę wkraczanie szkol-
nictwa wyższego w niż demograficzny. 
Dotyczy to w równym stopniu poprawy 
jakości kształcenia oraz prowadzenia 
zaawansowanych badań naukowych czy 
intensywnego poszerzania współpra-
cy międzynarodowej. Jednak promo-
cję trzeba umiejętnie nagłośnić wśród 
przyszłych i obecnych studentów oraz 

pracowników uczelni, a także instytucji 
wyrażających chęć współpracy z Poli-
techniką. Osiągnięcie strategicznych ce-
lów bez informowania o nich jest jak na-
uczenie się do egzaminu i oddanie pustej 
kartki profesorowi - nielogiczne. 

Pamiętam, jak już na pierwszych 
wykładach z przedmiotu „marketing” 
na Wydziale Zarządzania Pan prof. Jan 
Adamczyk podkreślał, że działania pro-
mocyjne na rynku powinny przemówić 

zarówno do emocji, jak również racjonal-
ności odbiorcy komunikatu marketingo-
wego. Ta prosta, ale niestety rzadko sto-
sowana myśl (również na uczelni) była 
motywem działań Studenckiego Koła 
Naukowego Komunikacji Marketingowej, 
których efektem miał być projekt pod 
nazwą „Iterum... czyli film o Rzeszowie  
i Politechnice Rzeszowskiej”. 

Pierwsza poważna dyskusja dotyczą-
ca tej inicjatywy odbyła się na spotkaniu 
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Koła w lutym 2012 r., podczas którego 
zostały przedyskutowane różne pomysły 
na film. W rezultacie wybrano najtrud-
niejszy i najbardziej ryzykowny pomysł. 
W trakcie „burzy mózgów” wyselekcjo-
nowano słowa kluczowe, z którymi koja-
rzy się studentom Rzeszów i Politechnika 
Rzeszowska. Stanowiły one podstawę do 
późniejszego tworzenia scenariusza, kre-
owanego w dużym tempie przez blisko 
dwa miesiące. Pracowało nad nim kilka 
osób. Szczególne zaangażowanie wyka-
zały studentki: Justyna Bryk oraz Natalia 
Pechokas. Ostateczny scenariusz należał 
jednak do pani Justyny.

Kolejnym krokiem podczas realizacji 
przedsięwzięcia była organizacja castin-
gu przeprowadzonego w dniach 17-18 
kwietnia 2012 r., na który zostali zapro-
szeni mieszkańcy Rzeszowa. Zgłosiły się 
53 osoby, głównie studenci Politechniki 
Rzeszowskiej. Gościliśmy także studen-
tów innych rzeszowskich uczelni oraz 
licealistów. Wszystkie osoby były na-
grywane kamerą podczas prezentowa-
nia przygotowanego dla nich fragmentu 
scenariusza. Musiały także podzielić się  
z jury informacją na temat swoich zain-
teresowań oraz hobby. Osoby te repre-
zentowały wysoki poziom i z założenia 
miały stanowić największy atut filmu, 
czyli przedstawienie różnorodnego cha-
rakteru uczelni, miasta i jego mieszkań-
ców. Po wyłonieniu z castingu obsady, 
uzupełniono jej ostateczny skład, co 
sprawiło, że w filmie pojawiają się za-

równo osoby reprezentujące uczelnię 
(m.in. JM Rektor - prof. Marek Orkisz, 
kierownik Katedry Matematyki - prof. 
Józef Banaś, dziekan WZ - prof. Grze-
gorz Ostasz), jak również osoby rozpo-
znawalne w kraju, reprezentujące m.in. 
świat muzyki, satyry i sportu. Znalazły 
się wśród nich: związana z Rzeszowem 
Justyna Steczkowska, siatkarz Zbigniew 
Barman oraz bywalec rzeszowskich ju-
wenaliów - Krzysztof Skiba.

Prace nad projektem trwały 12 mie-
sięcy (z wyłączeniem wakacji). Prawie 

każda z ponad 50 scen była poprzedzona 
zdobywaniem pozwoleń i staraniami re-
alizatorów. Niektóre z nich uzyskano bar-
dzo szybko, były jednak takie sytuacje, 
że na pismo urzędowe czekaliśmy kilka 
miesięcy, co z kolei wydłużało ostateczny 
termin premiery.

Podczas niektórych etapów realiza-
cji filmu kapryśna pogoda sprawiła, że 
np. dla nagrania 8-sekundowej sceny eki-
pa czuwała „w pogotowiu” przez blisko 
3 tygodnie. Zdarzała się też złośliwość 
rzeczy martwych, gdy karta pamięci, 
na której znajdowały się ujęcia z juwe-
naliów uległa zniszczeniu. Na szczęście 
firma zajmująca się odzyskiwaniem da- 
nych z tego typu urządzeń ocaliła re-
alizatorów. Mimo tych drobnych prze-
ciwności losu podczas produkcji filmu, 
twórcy spotykali się z fantastyczną przy-
chylnością wielu osób i bezcenną pomo-
cą władz PRz oraz jej pracowników i stu-
dentów prawie wszystkich kierunków 
studiów, władz i pracowników Urzędu 
Miasta, przedstawicieli rzeszowskich 
firm, instytucji kultury i sportu. Wszyst-
kim Państwu serdecznie dziękujemy za 
okazaną pomoc 

Premiera filmu odbyła się wieczo-
rem 26 lutego br. w klubie „Kula - Bow-
ling & Club”, gdzie został również zorga-
nizowany drużynowy turniej w kręgle 
„Politechnika dla Rzeszowa”. W turnieju J. Bryk i K. Raczyński podczas realizacji sceny w samolocie OKL-u PRz.   

Fot. J. Bryk 

Realizacja sceny na Miasteczku Akademickim PRz, pośrodku D. Gębarowski.   
Fot. J. Makolądra 
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uczestniczyło 20 drużyn reprezentu-
jących studentów i pracowników PRz, 
a także Urząd Miasta Rzeszowa i Port 
Lotniczy „Rzeszów Jasionka”. Bawiło się 
wspólnie około 650 osób. Premiera fil-
mu została nagrodzona gromkimi bra-
wami, a niżej podpisany opiekun Koła 
- Damian Gębarowski otrzymał od stu-

dentów symbolicznego Oscara za reży-
serię filmu. 

Swoją otwartą premierę w Interne-
cie film miał 27 lutego 2013 r. i został 
bardzo ciepło przyjęty przez społecz-
ność uczelni i środowisko rzeszowskie. 
Po zaledwie dwóch tygodniach od pre-
miery, film był wyświetlony ponad 35 

tys. razy (w ponad 90% były to odtwo-
rzenia unikalne), co daje około 120 tys. 
minut szacowanego czasu oglądania. Dr 
Joanna Wiażewicz i mgr Joanna Sudoł-
-Pusz przetłumaczyły film na język an-
gielski. Dzięki temu w tym okresie został 
on wyświetlony w ponad 50 krajach na 
prawie wszystkich kontynentach świata. 
Ponad 96% wszystkich ocen jest pozy-
tywna lub bardzo pozytywna. 

Wszystkie dane są dla realizatorów 
informacjami „na wagę złota” potwier-
dzającymi, że obrano słuszną drogę 
podczas produkcji. Film był realizowa-
ny społecznie, a przedstawione fakty 
są jedynym satysfakcjonującym wyna-
grodzeniem zarówno dla opiekuna, jak  
i studentów Koła Naukowego Komu-
nikacji Marketingowej. Nieuniknione 
koszty realizacji zostały sfinansowane 
przez władze Politechniki, Urzędu Mia-
sta Rzeszowa oraz Samorząd Studencki 
PRz. Do wszystkich kierujemy specjalne 
podziękowania od realizatorów. Dzięku-
jemy Państwu za zaufanie i wsparcie na 
każdym etapie naszych prac.

Więcej informacji na temat filmu 
można znaleźć na stronie: www.film.prz.
edu.pl.

Damian Gębarowski

Realizacja sceny z udziałem reprezentanta Polski w piłce siatkowej Zbigniewa  
Bartmana.   

Fot. własna

MONITOR GP
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. ukazały się na-

stępujące akty normatywne Rektora Politechniki Rzeszowskiej:
 � zarządzenie nr 1/2013 z dnia 1 stycznia 2013 r. w spra-
wie zmiany zarządzenia nr 52/2012 Rektora PRz z dnia  
21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w strukturze Uczelni,

 � zarządzenie nr 2/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie Regulaminu zarządzania prawami 
własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników ba-
dań naukowych i prac rozwojowych,

 � zarządzenie nr 3/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. w spra-
wie uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich,

 � zarządzenie nr 4/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w spra-
wie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki 
Rzeszowskiej,

 � zarządzenie nr 5/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w spra-
wie powołania Konwentu w Politechnice Rzeszowskiej na 
kadencję 2012-2016,

 � zarządzenie nr 6/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowego postępowania zgłoszeniowego wyników 
prac intelektualnych,

 � zarządzenie nr 7/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie  
tworzenia spółek spin-off w Politechnice Rzeszowskiej,

 � zarządzenie nr 8/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie  
zasad wykorzystywania majątku Uczelni do komercjaliza-
cji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
wykonywania badań zleconych,

 � zarządzenie nr 9/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie  
utworzenia w Politechnice Rzeszowskiej Centrum Innowa-
cji i Transferu Technologii oraz zmian w strukturze organi-
zacyjnej Uczelni,

 � zarządzenie nr 10/2013 z dnia 11 marca 2013  r. w spra-
wie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Elek-
trotechniki i Informatyki,

 � zarządzenie nr 11/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie 
utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Budow-
nictwa i Inżynierii Środowiska,
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 � zarządzenie nr 12/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie  
zmian w strukturze organizacyjnej Politechniki Rzeszow-
skiej,

 � zarządzenie nr 13/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekruta-
cyjnej oraz wydziałowych komisji rekrutacyjnych podczas 
rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2013/2014 
i zasad wynagradzania nauczycieli akademickich biorących 
udział w pracach komisji rekrutacyjnych,

 � zarządzenie nr 14/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w spra-
wie organizacji i przeprowadzenia egzaminu wstępnego  
z uzdolnień plastycznych i predyspozycji architektonicz-
nych oraz sposobu ochrony tematów egzaminacyjnych na 
kierunek „architektura i urbanistyka” w roku akademickim 
2013/2014.

Marta Olejnik

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorządu Studenckiego PRz: DS „Promień”, ul. Akademicka 1/23, tel. 017 865 13 57

e-mail: samorzad@prz.edu.pl, www.samorzad.portal.prz.edu.pl

Konferencja naukowa „Przyszłość strefy euro  
- perspektywa Brukseli, perspektywa Warszawy”
Dnia 8 marca 2013 r. w Sali Notowań 

Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie odbyła się konferencja naukowa 
„Przyszłość strefy euro - perspektywa 
Brukseli, perspektywa Warszawy”. Inicja-
torem była poseł do Parlamentu Europej-
skiego i przewodnicząca Komisji Rozwoju 
Regionalnego - prof. Danuta Hübner we 
współpracy z: Klubem Polskim Europej-
skiej Partii Ludowej w Parlamencie Euro-
pejskim, Studenckim Kołem Naukowym 
„Eurointegracja” działającym przy Kate-
drze Ekonomii Wydziału Zarządzania Po-
litechniki Rzeszowskiej oraz Studenckim 
Kołem Naukowym „Touching Europe” 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Konferencja była podzielona na dwa 
panele. Pierwszy z nich miał formę de-
baty nad przyszłością strefy euro w Pol-
sce. Dyskusję na ten temat podjęli: prof. 
Danuta Hübner, dr Lidia Adamska z GPW, 
prof. Andrzej Wojtyna z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, dr Henry-
ka Bochniarz - prezydent PKPP „Lewia-
tan”, dr Stanisław Kluza - były przewod-
niczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
dr Andrzej Raczko z Zarządu NBP i prof. 
Dariusz Rosati z Komisji Finansów Pu-
blicznych Sejmu RP. 

Druga część konferencji odbyła się 
na zasadzie dwugłosu nt. przyszłości 

strefy euro. Uczestnikami byli: Jacek 
Rostowski - minister finansów, wicepre-
mier prezentujący punkt widzenia War-
szawy oraz Olli Rehn - komisarz UE ds. 
gospodarczych i walutowych reprezen-
tujący perspektywę Brukseli.

Wśród przedstawicieli Studenckiego 
Koła Naukowego „Eurointegracja” PRz  

na konferencji znalazł się opiekun Koła 
dr Mariusz Ruszel wraz ze studenta-
mi: Weroniką Gierą, Katarzyną Golemą, 
Sylwią Gorgosz, Sławomirem Dzimirem  
i Arturem Grzebykiem. 

W ramach przygotowań poprze-
dzających konferencję został zorgani-
zowany konkurs dla studentów na esej 

Członkowie SKN „Eurointegracja”oraz SKN „Touching Europe” Uniwersytetu War-
szawskiego z prof. D. Hübner.   

Fot. M. Skrzek 
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zatytułowany „Polska w strefie euro - wybór czy 
konieczność?”. Jego organizatorem była prof. dr 
hab. Danuta Hübner wraz ze Studenckim Kołem 
Naukowym „Eurointegracja” PRz oraz Studenc-
kim Kołem Naukowym „Touching Europe” Uni-
wersytetu Warszawskiego. Współpomysłodawcą 
konkursu był dr Mariusz Ruszel, adiunkt w Kate-
drze Ekonomii Wydziału Zarządzania PRz.

W składzie jury zasiadali: prof. Danuta Hüb-
ner, dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz oraz 
Krzysztof Bień, redaktor naczelny portalu www.
obserwatorfinansowy.pl.

Nagrodzono eseje autorstwa Jana Jęczmyka 
i Marty Miedzińskiej (Uniwersytet Warszawski) 
oraz Michała Olejniczaka (Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu). Nagrodę główną, wyjazd 
studyjny do Brukseli, zwycięzcy odebrali w dniu 
konferencji.

Weronika GieraKomisarz UE Olli Rehn w czasie debaty.   Fot. M. Skrzek 

W nadesłanej do uczelni w styczniu br. przesyłce z Ja-
ponii znajdowały się dwa czasopisma, a w nich m.in. infor-
macje o Rzeszowie i Politechnice Rzeszowskiej. 

Na zorganizowaną we wrześniu 2012 r. II Konferencję 
Lean Learning Academy na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa PRz zaproszenie przyjął m.in. Pan Kozo Sakano, dyrektor 
„Process Improvement Japan” z Nagoyi. Wygłosił on referat nt. 
Kształtowanie sposobu myślenia według filozofii Lean w japoń-
skich przedsiębiorstwach (leanacademy.portal.prz.edu.pl).

Pan Kozo Sakano przyjechał w towarzystwie Pana Tomoki 
Saito, przedstawiciela firmy Sango Co., Ltd. będącej dostawcą 
dla Toyota Motor Corporation. 

Wizyta trwała kilka dni i była doskonałą okazją do promocji 
zarówno Politechniki Rzeszowskiej, jak i miasta oraz regionu. 

W towarzystwie organizatorów konferencji goście zwiedzili 
m.in. firmę Hispano Suiza Polska w Sędziszowie Małopolskim, 
Goodrich Krosno oraz fabrykę Nowego Stylu w Jaśle.

Pośród zwiedzanych miejsc niezapomniane wrażenia 
wywarła wizyta w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Po-
litechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej, o czym m.in. Pan 
Kozo Sakano napisał w jednym z japońskich czasopism. Na 
uwagę gości zasłużył również, oddany do użytku w ubiegłym 
roku, nowy terminal lotniska „Rzeszów Jasionka”.

Tego rodzaju reakcja uczestników konferencji z Japonii 
niewątpliwie przysparza splendoru naszej uczelni. Cieszy 
też fakt, że wizyta w Politechnice Rzeszowskiej pozostawiła  
w nich miłe wspomnienia, a Rzeszów, region i nasz Akade-
micki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej zyskały piękną 
i niespodziewaną reklamę w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Dorota Stadnicka

Napisali o nas w Japonii
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Trochę więcej o sporcie

Odznaczenia Ministra Sportu i Turystyki 
dla naszych pracowników

W dniu 15 lutego br. w Rzeszowie odbył się Podkarpacki 
Kongres Sportu Powszechnego. W obradach, które odbywały 
się w auli Filharmonii Podkarpackiej, uczestniczyli m.in.: par-
lamentarzyści, samorządowcy, działacze sportowi, przedsta-
wiciele związków sportowych, trenerzy oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego z terenu całego województwa. Kongres 
został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podkarpackiego i był otwartą debatą na temat reformy 
polskiego sportu. Przewodniczyła mu minister sportu i tury-
styki Joanna Mucha oraz wicemarszałek Anna Kowalska.  

W czasie uroczystości minister Joanna Mucha odznaczy-
ła „Za Zasługi dla Sportu” m.in. działaczy Klubu Uczelnianego 

Akademickiego Związku Sportowego w Politechnice Rzeszow-
skiej: 

 � złotą odznakę otrzymał prof. Leszek Woźniak - obecny pre-
zes KU AZS,

 � srebrną odznaką został uhonorowany mgr inż. Grzegorz 
Sowa - wieloletni prezes KU AZS, obecnie jego sekretarz. 

Grzegorz Sowa

Wicemarszałek A. Kowalska w rozmowie z odznaczonym prof.  
L. Woźniakiem (z prawej zapaśnik R. Konieczny).     

Fot. D. Kędzierska 

Minister J. Mucha odznacza mgr. inż. G. Sowę.   
Fot. D. Kędzierska 

XXIX Plebiscyt na Najpopularniejszego 
Sportowca PRz rozstrzygnięty

Już po raz 29. rozstrzygnięto Plebi-
scyt na Najpopularniejszego Sportow-
ca Politechniki Rzeszowskiej. W dniu 
8 lutego 2013 r. Klub Studencki „PLUS” 
gościł sportowców, którzy reprezentują 
naszą uczelnię w mistrzostwach akade-
mickich oraz rozgrywkach ligowych.

Niespodzianki nie było. Po raz ko-
lejny I miejsce w plebiscycie przypadło 

zawodnikom drużyny tenisa stołowego 
w składzie: Paweł Chmiel, Piotr Chmiel 
i Tomasz Lewandowski (WZ). W ubie-
głym roku wywalczyli oni złoty medal  
w Europejskich Igrzyskach Akademic-
kich w Kordobie (Hiszpania). 

II miejsce zajął żeglarz olimpijskiej 
klasy laser - Aleksander Arian (WZ), brą-
zowy medalista Mistrzostw Świata Ju-

niorów (Buenos Aires, Argentyna) oraz 
złoty medalista Mistrzostw Polski AZS. 

Na najniższym stopniu podium sta-
nęli przedstawiciele sekcji piłki nożnej: 
Dawid Jamróz (WZ), Łukasz Adamski 
(WBiIŚ), Sławomir Świst (WBiIŚ) oraz 
bramkarz Michał Superson (WBiIŚ), któ-
rzy w AMP edycji 2011/2012 zajęli III 
miejsce wśród uczelni technicznych.
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Kolejne miejsca w plebiscycie zaję-
li medaliści Akademickich Mistrzostw 
Polski, przedstawicielki drużyny futsa-
lu kobiet: Małgorzata Sowa (WMiFS), 

Elżbieta Mróz (pracownik PRz), Korne-
lia Gąska (WZ), przedstawiciele sekcji 
żeglarskiej: Szymon Tkacz (WBMiL), 
Piotr Inglot (WMiFS i WE), Paweł Dep-

tuch (WEiI) oraz lekkoatletka Weronika 
Kobaka (WBMiL). Listę nominowanych 
zamykali złoci medaliści Akademickich 
Mistrzostw Podkarpacia: szachy - Michał 
Sycz (WEiI), kolarstwo górskie - Joanna 
Ochęduszkiewicz (WZ) oraz narciarstwo 
- Maria Wantusiak (WBMiL).

Emocjom związanym z plebiscytem 
towarzyszył nastrój jubileuszu 50-lecia 
AZS-u w Politechnice Rzeszowskiej. Na-
grody i wyróżnienia wręczył były prezes 
a obecny sekretarz AZS-u mgr inż. Grze-
gorz Sowa. Rolę konferansjera pełnił tre-
ner mgr Franciszek Gorczyca. 

Tradycyjnie po ogłoszeniu wyników 
rozpoczęła się zabawa karnawałowa, 
która trwała do późnych godzin nocnych. 
Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, 
życząc jednocześnie dalszych sukcesów 
w sporcie oraz nauce.

Piotr Inglot

Dwa razy złoto dla narciarzy 
Tradycyjnie początek marca jest 

okresem rozgrywania Akademickich Mi-
strzostw Województwa Podkarpackiego 
w Narciarstwie Alpejskim Kobiet i Męż-
czyzn. Już trzeci sezon z rzędu odbyły się 
one na stoku w Chyrowej k. Dukli. 

Zawodnicy AZS-u Politechniki Rze-
szowskiej, podobnie jak w ubiegłym 
roku, okazali się bezkonkurencyjni.  
W obydwu kategoriach kobiet i męż-
czyzn zdobyli drużynowo złote medale!

To już kolejny sezon, w którym nar-
ciarze KU AZS Politechniki Rzeszowskiej 
odnoszą sukcesy. Gratulujemy sportow-
com oraz trenerowi sekcji mgr. Francisz-
kowi Gorczycy ;-).

Drużyna pań wystąpiła w składzie: 
Karolina Wałach (WBiIŚ), Maria Wantu-
siak (WBMiL), Paulina Jurek (WZ) i Ewa 
Ruszała (WZ). 

Drużynę mężczyzn stanowili: De-
metriusz Serwański (WBMiL), Krzysz-
tof Pilch (WEiI), Piotr Inglot (WMiFS  
i WEiI), Dominik Szwagrzyk (WBMiL) 
oraz Marek Sitek (pracownik OKL-u).

Ewa Jahn
Mistrzowie Podkarpacia w narciarstwie alpejskim.   

Fot.  Archiwum  AZS-u 

Najlepsi sportowcy Politechniki Rzeszowskiej w 2012 r.
Fot. Archiwum AZS-u 
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Prezentacja motoszybowca AOS-71
Rzeszów - 12 marca 2013 r.

Od lewej przewodniczący PKBWL M. Lasek, W. Frączek i Z. Siekierda.

Po zakończeniu części oficjalnej. 
Od lewej: G. Sobczak, J. Gawęcki i prof. J. Szmidt.

Po uroczystym toaście (od lewej): 
prof. M. Orkisz, prof. J. Szmidt, prof. J. Więckowski i dr inż. M. Burek .

Zainteresowanie rozmową z prof. J. Lewitowiczem.
Od lewej: rektor UR prof. A. Bobko, rektor Uniwersytetu w Saarlan-
des prof. dr Volker Linneweber i prorektor prof. A. Marciniec.

Poseł na Sejm K. Skowrońska za sterem AOS-71.

vide s. 3-4

Fot. P. Kossakowski Fot. M. Misiakiewicz

Fot. M. Misiakiewicz

Fot. M. MisiakiewiczFot. P. Kossakowski

Fot. M. Misiakiewicz

Podpisanie porozumień pomiędzy rektorami PRz i PW oraz dziekanami współpracujących wydziałów. Zdjęcie po lewej: kanclerz PRz J. Bury, 
prof. J. Szmidt i prof. M. Orkisz. Po prawej: dyrektor AOS-u dr inż. T. Rogalski, prof. J. Sęp i prof. J. Banaszek.

Fot. P. KossakowskiFot. P. Kossakowski
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Po pasjonującym finale i prowadzeniu w decydującym secie 8:3 i 9:7 zawod-
nik SPAR AZS Politechniki Rzeszowskiej Tomasz Lewandowski uległ najlepszemu 
obecnie polskiemu zawodnikowi (77. na świecie) Danielowi Górakowi (Bogoria 
- Grodzisk Mazowiecki) 3:4 (-5,7,9,-7,10,-7,-9), w finale 81. Indywidualnych Mi-
strzostw Polski rozgrywanych 1-3 marca br. w Ostródzie. 

Tomek, który posiada już tytuły mistrzowskie we wszystkich młodzieżowych 
kategoriach wiekowych, walczył o swój pierwszy tytuł singlowy. Zdobył już złote 
medale za grę podwójną i dwa brązowe w singlu. Brakuje mu tylko tego najważ-
niejszego - triumfu indywidualnego. Finałowy pojedynek, komentowany w TVP 
przez trenera kadry Tomasza Krzeszewskiego, stał na bardzo wysokim poziomie. 
Dostarczył wielu emocji zarówno widzom na sali w Ostródzie, jak i przed ekranami 
telewizyjnymi oraz komputerowymi. Indywidualny mistrz miał zagwarantowany  
„z urzędu” wyjazd na mistrzostwa świata, które odbędą się w maju br. w Paryżu, więc 
tym bardziej szkoda tego tytułu. W drodze do finału Tomek wyeliminował w pół- 
finale obrońcę tytułu mistrzowskiego Wang Zeng Yi (Kolping Frac Jarosław) 4:1.

Tomasz Lewandowski przywiózł z 81. IMP w Ostródzie także brązowy medal za 
występ w grze mieszanej, w parze z Agatą Pastor (MKSTS Polkowice). Trzeci medal 
dla Politechniki Rzeszowskiej, brąz w deblu, wywalczył Paweł Chmiel w parze ze 
swoim bratem Piotrem (Strzelec Frysztak). Obrońca tytułu w deblu T. Lewandow-
ski wraz ze swoim partnerem J. Tomickim (Silesia Miechowice) przegrali w ćwierć-
finale 1:3 właśnie z braterskim deblem Chmielów. W mistrzostwach rzeszowską 
drużynę reprezentował jeszcze Michał Dąbrowski, zajmując dalsze miejsca.

Tadeusz Czułno

Tomasz Lewandowski wicemistrzem Polski!

Trzy medale indywidualnych mistrzostw Polski 
dla akademików z Rzeszowa

Akademickie złoto dla naszych piłkarek

W dniach 7-10 lutego 2013 r. odbył się w Szczecinie finał Akademickich Mi-
strzostw Polski w futsalu kobiet. Nasz pierwszy mecz rozegrany z Politechniką 
Łódzką nie należał do udanych. Pokazał jednak, że mamy wiele możliwości i woli 
walki. Pokonując Łódź 3:2 w meczu grupowym, strzelając decydującą bramkę  
w ostatniej minucie, zapewniłyśmy sobie drugie miejsce w klasyfikacji uczelni 
technicznych. Naszym pierwszym przeciwnikiem po fazie grupowej był Uniwersy-
tet Jagielloński. Przegrałyśmy 2:0. Mimo że wynik był dla nas niekorzystny, jeste-
śmy zadowolone ze swojej gry i postawy. 

W finałowym dniu miałyśmy przed sobą drugi najważniejszy mecz, taki nasz 
mały finał z Politechniką Śląską. Ze względu na to, że dwa wyjazdy na Akademickie 
Mistrzostwa Polski odbywały się w okresie sesji zimowej, kilka zawodniczek nie 
mogło przyjechać do Szczecina, a dwie były zmuszone wrócić dzień przed zakoń-
czeniem turnieju. Ostatni mecz zagrałyśmy w dużym osłabieniu, przez co rozgryw-
ka z Politechniką Śląską była dla nas bardzo męcząca, ale mimo to emocjonująca. 
Zostałyśmy najlepszą drużyną wśród uczelni technicznych w Polsce i obroniłyśmy 
tytuł z ubiegłego roku!
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