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Kronika wyborów
W chwili, gdy czytaj¹ Pañstwo ten

specjalny numer "Gazety Politechniki",
nowo wybrane w³adze uczelni spra-
wuj¹ ju¿ swój mandat. Wybory na ka-
dencjê 2005-2008 odby³y siê po raz
ostatni na podstawie ustawy o szkolnic-
twie wy¿szym, obowi¹zuj¹cej od ponad
dwudziestu lat. Nastêpne wybory bêd¹
zapewne nieco inaczej przebiegaæ.

Teraz nadszed³ czas na podsumowa-
nie ostatnich wyborów. Uczelniana Ko-
misja Wyborcza (UKW), której mia³am
zaszczyt przewodniczyæ, dzia³a³a
w 16-osobowym sk³adzie. Pierwsze po-
siedzenie UKW, podczas którego wy-
brano przewodnicz¹cego, zastêpcê
i sekretarza, odby³o siê 20 paŸdziernika
2004 r. Sk³ad UKW jest nastêpuj¹cy:
� dr Krystyna CH£ÊDOWSKA - prze-

wodnicz¹ca,
� dr hab. in¿. £ukasz WÊSIERSKI,

prof. PRz - zastêpca,
� mgr Anna CIEŒLICKA - sekretarz,
� dr hab. in¿. Les³aw GO£ÊBIOW-

SKI, prof. PRz,
� prof. dr hab. in¿. Roman KADAJ,
� mgr Henryk MEDER,
� dr hab. in¿. Ireneusz OPALIÑSKI,

prof. PRz,
� dr Marta POMYKA£A,
� Robert PRUS,
� dr in¿. Janusz PUSZ,
� dr in¿. Jan RODZIÑSKI,
� Piotr SACHAJKO,
� dr in¿. Aleksander STARAKIE-

WICZ,
� dr hab. in¿. Miros³aw ŒMIESZEK,

prof. PRz,
� mgr Alicja ŒWIADEK,
� dr Stanis³aw WIECZOREK.

Pierwsze robocze posiedzenie
UKW odby³o siê 3 listopada 2004 r.
Opracowano na nim regulamin i tryb
przeprowadzania wyborów w³adz aka-
demickich w Politechnice Rzeszow-
skiej na kadencjê 2005-2008 oraz har-
monogram wyborów. Utworzono rów-
nie¿ pozawydzia³owe okrêgi wyborcze
(jednostki miêdzywydzia³owe, admini-
stracja i obs³uga, OKL) oraz powo³ano
komisje wyborcze w tych okrêgach. Se-
nat Politechniki Rzeszowskiej w dniu

18 listopada 2004 r. zatwierdzi³ wszyst-
kie dokumenty przygotowane przez
UKW.

8 grudnia odby³o siê zebranie okrê-
gowych komisji wyborczych, na któ-
rym cz³onkowie komisji wybrali
swoich przewodnicz¹cych i zastêpców.
W tym samym dniu UKW spotka³a siê
z przewodnicz¹cymi wydzia³owych
i okrêgowych komisji wyborczych.
Uczestnicy zebrania zostali poinformo-
wani o trybie przeprowadzania wybo-
rów i harmonogramie.

Pierwszym zadaniem komisji wy-
borczych by³ wybór, do 31 stycznia
2005 r., cz³onków Uczelnianego Kole-
gium Elektorów (UKE). Zadaniem tego
gremium by³ wybór rektora i prorekto-
rów uczelni. W dniu 10 lutego 2005 r.
odby³o siê zebranie cz³onków UKE, na
którym dokonano wyboru przewod-
nicz¹cego, zastêpcy, sekretarza. Pe³nie-
nie tych funkcji powierzono nastê-
puj¹cym osobom:
� dr. hab. in¿. Markowi Gotfrydowi,

prof. PRz - funkcjê przewodnicz¹-
cego,

� dr. hab. in¿. Szczepanowi Woliñskie-
mu, prof. PRz - zastêpcy przewod-
nicz¹cego,

� dr. in¿. Grzegorzowi Bajorkowi - se-
kretarza.
Wybrano równie¿ komisjê skruta-

cyjn¹ w sk³adzie:
� dr hab. Jaros³aw Górnicki, prof. PRz -

przewodnicz¹cy,
� dr in¿. Jan Zacharzewski,
� Krzysztof Wa¿ny.

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej
by³o przygotowywanie kart do g³oso-
wania, obliczanie g³osów podczas wy-
borów rektora i prorektorów.

W dniach od 24 stycznia do 4 lutego
2005 r. pracownicy uczelni i studenci
mogli zg³aszaæ kandydatów na stano-
wisko rektora Politechniki Rzeszow-
skiej. Zg³oszono na to stanowisko
12 kandydatów. Zgodê na kandydowa-
nie wyrazili:
� prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz,
� dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak,

prof. PRz,

� prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañ-
ski.
Lista kandydatów zosta³a podana do

wiadomoœci wszystkich pracowników
i studentów 10 lutego 2005 r. 28 lutego
przewodnicz¹cy UKE dr hab. in¿. Ma-
rek Gotfryd zorganizowa³ otwarte spot-
kanie z kandydatami na stanowisko
rektora. Na pocz¹tek zaprezentowali siê
sami kandydaci. PóŸniej odpowiadali
na pytania uczestników spotkania zada-
ne wprost z sali lub pisemnie.

Dzieñ 3 marca by³ jednym z najwa¿-
niejszych dni roku 2005 dla Politechni-
ki Rzeszowskiej. Odby³y siê wybory
rektora. Wiêkszoœci¹ g³osów w I turze
g³osowania wybrano na to stanowisko
dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka,
prof. PRz.

Rektor elekt zg³osi³ na stanowiska
prorektorów nastêpuj¹cych kandyda-
tów:
� prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Markow-

skiego - na prorektora ds. ogólnych,
� dr. hab. in¿. Aleksandra Koz³owskie-

go, prof. PRz - na prorektora ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej i re-
gionalnej,

� dr hab. in¿. Jacka Kluskê, prof. PRz -
na prorektora ds. nauki,

� prof. dr. hab. in¿. Leszka WoŸniaka -
na prorektora ds. nauczania.
15 marca odby³o siê spotkanie kan-

dydatów z pracownikami i studentami
uczelni, a dwa dni póŸniej - 17 marca -
nast¹pi³y wybory prorektorów. Wiêk-
szoœci¹ g³osów UKE popar³o kandy-
datury zaproponowane przez rektora
elekta. Nastêpnym etapem by³y wybory
w³adz wydzia³owych - dziekanów, pro-
dziekanów oraz cz³onków Senatu Poli-
techniki Rzeszowskiej i cz³onków Rad
Wydzia³ów. Wybory te dokona³y siê
w wiêkszoœci wydzia³ów do 30 maja
2005 r. Na Wydziale Chemicznym ter-
min wyborów przed³u¿ono z powodu
niedokonania wyboru jednego z pro-
dziekanów w I turze g³osowania i ko-
niecznoœci zg³oszenia innej kan-
dydatury.

Sk³ad Senatu oraz Rad Wydzia³ów
jest zamieszczony na str. 4-8.
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Ostatnim aktem wyborczym by³ wy-
bór, w dniu 9 czerwca 2005 r., elekto-
rów Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego. Zostali nimi:
� prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz,
� prof. dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Ro-

de,
� dr in¿. Bogus³aw Do³êga,
� dr in¿. Jakub Wojturski,
� dr Beata Zatwarnicka-Madura.

Elektorzy z uczelni technicznych
wybior¹ 24 listopada cz³onków Rady
G³ównej: 4 przedstawicieli profesorów
lub doktorów habilitowanych oraz
2 doktorów.

Podsumowuj¹c ca³oœæ wyborów
przeprowadzonych w Politechnice
Rzeszowskiej, nale¿y stwierdziæ, ¿e zo-
sta³y one przeprowadzone zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem, tzn. zgodnie
z ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym, sta-
tutem Politechniki Rzeszowskiej oraz
zatwierdzonym przez Senat uczelni re-
gulaminem i trybem przeprowadzania

wyborów w³adz akademickich. Wybor-
cy nie z³o¿yli ¿adnego protestu do
Uczelnianej Komisji Wyborczej. Nie
oznacza to oczywiœcie, ¿e wszyscy s¹
zadowoleni ze sposobu przeprowadze-
nia wyborów. Spotykamy siê z zarzu-
tem, ¿e brak zapisu o koniecznoœci
zg³aszania przynajmniej dwóch kandy-
datów na stanowiska prorektorów czy
prodziekanów praktycznie jest ograni-
czeniem wyboru. Oczywiœcie mo¿na
dyskutowaæ, czy zapis taki jest s³uszny.
Uczelnianej Komisji Wyborczej i Sena-
towi, który taki zapis przyj¹³, wydaje
siê, ¿e tak. Nie jest bowiem prawd¹, ¿e
taki zapis odbiera wyborcom mo¿li-
woœæ wyboru. Jak pokaza³a praktyka,
jeœli wyborcy nie chc¹ dokonaæ wyboru
kandydata przedstawionego np. przez
dziekana, to takiego wyboru nie doko-
naj¹ i zgodnie z zapisem regulaminu
dziekan elekt zmuszony jest do przed-
stawienia innej kandydatury. Oczywiœ-
cie ka¿dy zapis w regulaminie mo¿na

zmieniæ, jeœli tylko proponowana
zmiana nie stoi w sprzecznoœci z obo-
wi¹zuj¹c¹ ustaw¹ i statutem. Jak sadzê,
zmiana ustawy o szkolnictwie wy¿-
szym wymusi równie¿ pewne zmiany
w statucie uczelni. Jest to dobra okazja
do wprowadzenia równie¿ zapisów do-
tycz¹cych wyborów. Jeœli maj¹ Pañ-
stwo propozycje zmian, to proszê
kierowaæ je w formie pisemnej do
UKW lub w formie elektronicznej na
mój adres: kch@prz.edu.pl.

Wszystkim osobom zaanga¿owa-
nym w przeprowadzenie wyborów ser-
decznie dziêkujê w imieniu swoim
i Uczelnianej Komisji Wyborczej za
dobr¹ pracê, a wszystkim wybranym
¿yczê podejmowania trafnych decyzji,
dobrze s³u¿¹cych pracownikom i stu-
dentom naszej uczelni.

Przewodnicz¹ca UKW
Krystyna Ch³êdowska

Senat Politechniki Rzeszowskiej wybrany na kadencjê 2005-2008

1. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz - rektor
2. prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski - prorektor ds. ogólnych
3. dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz -

prorektor ds. wspó³pracy miêdzynarodowej i regionalnej
4. dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz - prorektor ds. nauki
5. prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak - prorektor ds. nauczania
6. prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski -

dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
7. prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz -

dziekan Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
8. prof. dr hab. in¿. Henryk Galina -

dziekan Wydzia³u Chemicznego
9. dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz -

dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki
10. dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. PRz -

dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
11. prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk - WZiM
12. prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki - WBMiL
13. prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz - WBMiL
14. prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz - Katedra Fizyki
15. prof. dr hab. in¿. Roman Petrus - WCh
16. prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - WBMiL
17. prof. dr hab. Janusz Soboñ - WZiM
18. prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus - WEiI
19. prof. dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode - WCh
20. dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz - WEiI
21. dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof. PRz - WEiI
22. dr hab. in¿. Ludomir Laudañski, prof. PRz - WZiM

23. dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof. PRz - WBiIŒ
24. dr hab. in¿. Adam Marciniec, prof. PRz - WBMiL
25. dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof. PRz - WBMiL
26. dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz - WBiIŒ
27. dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz - WBMiL
28. dr hab. Kazimierz Winnicki, prof. PRz - WZiM
29. dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz - WBiIŒ
30. dr hab. in¿. Marian Wysocki, prof. PRz - WEiI
31. dr in¿. Bogus³aw Do³êga - WBMiL
32. dr Andrzej Gazda - WZiM
33. dr in¿. Maciej Heneczkowski - WCh
34. dr in¿. Jadwiga Kaleta - WBiIŒ
35. dr Grzegorz Ostasz - WZiM
36. dr in¿. Jadwiga P³oszyñska - WEiI
37. dr in¿. Edward Rejman - WBMiL
38. dr in¿. Jan Rodziñski - WEiI
39. dr in¿. Aleksander Starakiewicz - WBiIŒ
40. mgr Jacek Lutak - SWFiS
41. in¿. Maria Hendzel - Administracja
42. mgr Janina Koz³owska-Buczek - Administracja
43. mgr in¿. Maria Popek - Administracja
44. Stanis³aw Worosz - WBMiL
45. Krzysztof Cebula - WCh
46. Piotr Gomu³ka - WZiM
47. Tomasz Góra - WBMiL
48. Patrycja Poniatowska - WBiIŒ
49. Piotr Sachajko - WEiI
50. Adam Sarat - WZiM
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Jan Górski Szczepan WoliñskiW³adys³aw £akotaLeonard Ziemiañski

1. prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski - dziekan
2. dr hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz - prodziekan ds. nauki
3. dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof. PRz -

prodziekan ds. nauczania
4. dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz -

prodziekan ds. ogólnych i rozwoju
5. dr hab. in¿. Józef Dziopak, prof. PRz
6. dr hab. in¿. Bogus³aw Januszewski, prof. PRz
7. dr hab. in¿. Jan Jaremski, prof. PRz
8. prof. mgr in¿. Andrzej Jarominiak
9. prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj

10. prof. dr hab. in¿. Galyna Kalda
11. dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz
12. prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ
13. dr hab. in¿. Lech Licho³ai, prof. PRz
14. dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz
15. dr hab. in¿. Vyacheslav Pisarev, prof. PRz
16. dr hab. in¿. arch. Aleksandra Prokopska, prof. PRz
17. dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, prof. PRz
18. dr hab. Micha³ Proksa, prof. PRz

19. dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
20. dr hab. in¿. Adam Reichhart, prof. PRz
21. dr hab. in¿. arch. Adam Rybka, prof. PRz
22. prof. dr hab. in¿. Józef Sanecki
23. dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz
24. dr in¿. Ewa Michalak
25. dr in¿. Lucjan Œlêczka
26. dr in¿. Jadwiga Kaleta
27. dr in¿. Dorota Papciak
28. dr in¿. Grzegorz Pi¹tkowski
29. dr in¿. Bartosz Miller
30. dr in¿. Aleksander Starakiewicz
31. mgr Maria Jaracz
32. mgr in¿. Marek Wilczak
33. mgr Zdzis³awa Winnik
34. Micha³ Lebryk
35. Patrycja Poniatowska
36. Zofia Siuda
37. Edyta Szeremeta

Rada Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Rada Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

1. prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz - dziekan
2. dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz - prodziekan ds. nauki
3. dr in¿. Pawe³ Litwin - prodziekan ds. nauczania
4. dr in¿. Edward Rejman - prodziekan ds. nauczania
5. prof. dr hab. in¿. Ruben Akopjan
6. dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz, prof. PRz
7. prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Brusow
8. dr hab. in¿. Jan Bucior, prof. PRz
9. dr hab. in¿. Jan Burek, prof. PRz

10. prof. zw. dr hab. in¿., dr h.c. Józef Giergiel
11. prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki
12. dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof. PRz
13. prof. dr in¿. Wies³aw Kaniewski
14. dr hab. in¿. Tadeusz Knap, prof. PRz

15. prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki
16. dr hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñski, prof. PRz
17. dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
18. prof. dr hab. in¿. Volodymyr Liubimov
19. prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski
20. dr hab. in¿. Adam Marciniec, prof. PRz
21. prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski
22. dr hab. in¿. Marian Mija³, prof. PRz
23. prof. zw. dr in¿., dr h.c. Kazimierz Oczoœ
24. dr hab. in¿. Zbigniew Oniszczuk
25. prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz
26. prof. dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz
27. dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof. PRz
28. dr hab. in¿. Janusz Porzycki, prof. PRz



6 GAZETA POLITECHNIKI

Roman Petrus Janusz PuszDorota AntosHenryk Galina

29. prof. dr hab. in¿. Valeriy Shevelya
30. prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski
31. prof. dr hab. in¿. Wiktor Szabajkowicz
32. dr hab. in¿. Romana Œliwa, prof. PRz
33. dr hab. in¿. Miros³aw Œmieszek, prof. PRz
34. dr hab. in¿. £ukasz Wêsierski, prof. PRz
35. dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³ek, prof. PRz
36. prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Wójcik
37. dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, prof. PRz
38. dr in¿. Bogus³aw Do³êga
39. dr in¿. Andrzej Pacana
40. dr in¿. Jaros³aw Sêp
41. dr in¿. Joanna Wilk

42. dr in¿. Piotr Wygonik
43. dr in¿. W³adys³aw Zielecki
44. mgr Jan Banaœ
45. mgr in¿. Ewa Furman
46. mgr Katarzyna Korzyñska
47. in¿. Jacek Misiura
48. dr in¿. Ma³gorzata Wierzbiñska
49. Barbara Go³as
50. Tomasz Góra
51. Piotr Cury³o
52. Barbara Jarosz
53. Marcin Kêdzior
54. Lucjan Sus³o

Rada Wydzia³u Chemicznego

1. prof. dr hab. in¿. Henryk Galina - dziekan
2. prof. dr hab. in¿. Roman Petrus - prodziekan ds. nauki
3. dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. PRz - prodziekan ds. ogólnych
4. dr Janusz Pusz - prodziekan ds. studenckich
5. dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof. PRz
6. dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz
7. prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski
8. prof. dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski
9. dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz

10. dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz
11. prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz
12. dr hab. in¿. Piotr Król, prof. PRz
13. dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. PRz
14. dr hab. in¿. Ireneusz Opaliñski, prof. PRz
15. dr hab. in¿. Przemys³aw Sanecki, prof. PRz
16. prof. dr hab. Andrzej Skrêt
17. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
18. prof. dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode

Andrzej Tomczyk Edward RejmanPawe³ LitwinFeliks Stachowicz
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19. prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec
20. dr in¿. Roman Bochenek
21. dr in¿. Grzegorz Fic
22. dr in¿. Jolanta P³oszyñska
23. mgr in¿. Maria Fibiger

24. mgr in¿. Tadeusz Wiêcek
25. Rados³aw Babiarz
26. Urszula Paszek
27. Pawe³ Œliwa

Andrzej Kolek Jan RodziñskiJadwiga P³oszyñskaKazimierz Buczek

1. dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz - dziekan
2. dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof. PRz - prodziekan ds. nauki
3. dr in¿. Jadwiga P³oszyñska - prodziekan ds. nauczania
4. dr in¿. Jan Rodziñski - prodziekan ds. nauczania
5. prof. dr hab. Stanis³aw Apanasewicz
6. dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz
7. dr hab. in¿. Adam Brañski, prof. PRz
8. dr hab. in¿. Roman Dmytryshyn, prof. PRz
9. prof. dr hab. in¿. Micha³ Doro¿owiec

10. dr hab. in¿. Les³aw Go³êbiowski, prof. PRz
11. dr hab. in¿. Marek Gotfryd, prof. PRz
12. dr hab. in¿. Franciszek Grabowski, prof. PRz
13. prof. dr hab. in¿. Zenon Hotra
14. dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz
15. dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz
16. dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof. PRz
17. prof. dr hab. in¿. Sergij Kryvyy
18. dr hab. in¿ Jerzy Lewicki, prof. PRz
19. prof. dr hab. in¿. Georgi Loutski
20. prof. dr hab. in¿. Edward Nawarecki
21. prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Piróg
22. dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz
23. dr hab. in¿. Ryszard Rut, prof. PRz

24. prof. dr hab. in¿. Bogdan Stadnyk
25. dr hab. in¿. Zbigniew Œwider, prof. PRz
26. prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus
27. prof. dr hab. in¿. Romuald W³odek
28. dr hab. in¿. Marian Wysocki, prof. PRz
29. dr in¿. Andrzej Kubaszek
30. mgr in¿. Micha³ Knott
31. dr in¿. Bronis³aw Mruga³a
32. dr in¿. Jan Prokop
33. dr in¿. Andrzej Rylski
34. dr in¿. Marek Œnie¿ek
35. dr in¿. Stanis³aw Wyderka
36. mgr in¿. Renata Fularska
37. mgr Agnieszka Ko³odziej
38. mgr in¿. Dorota KuŸniar
39. mgr in¿. Zbigniew Zawiœlak
40. Sylwia Ksi¹¿ek
41. Edyta Ryznar
42. Piotr Sachajko
43. Siudak Beata
44. Rafa³ Szymanek
45. Ireneusz Wêgrzyn

Rada Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki

Rada Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu

1. dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. PRz - dziekan
2. dr hab. in¿. Ludomir Laudañski, prof. PRz -

prodziekan ds. nauki
3. dr Andrzej Gazda - prodziekan ds. nauczania
4. dr in¿. Grzegorz Lew - prodziekan ds. nauczania

5. prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk
6. prof. dr hab. Olena Arefieva
7. dr hab. in¿. W³adys³aw Filar, prof. PRz
8. prof. dr hab. Andriej Gerasimchuk
9. prof. dr hab. Olexandr Gugnin
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Ludomir Laudañski Grzegorz LewAndrzej GazdaKazimierz Rajchel

10. dr hab. Czes³aw Jasiukiewicz, prof. PRz
11. prof. dr hab. Galina Nikonova
12. prof. dr hab. Janusz Soboñ
13. dr hab. Bogus³aw Stankiewicz, prof. PRz
14. prof. dr hab. Krzes³aw Stok³osa
15. dr hab. Andrzej Szablewski, prof. PRz
16. dr hab. Artur Œliwiñski, prof. PRz
17. dr hab. Kazimierz Winnicki, prof. PRz

18. prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
19. dr hab. in¿. Pawe³ ¯ukowski, prof. PRz
20. dr Grzegorz Ostasz
21. dr Marta Pomyka³a
22. mgr Maja Ko³odziej
23. mgr in¿. Arkadiusz Surowiec
24. Piotr Gomu³ka
25. Mariusz Maziarz

Z OBRAD SENATU
Ostatnie posiedzenie Senatu minionej kadencji odby³o siê

w formie posiedzenia wyjazdowego w dniu 21 lipca 2005 r.
w Akademickim Oœrodku Szybowcowym PRz w Bezmie-
chowej. W posiedzeniu, któremu przewodniczy³ Rektor
w kadencji 2002-2005 prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski,
udzia³ wziêli: przedstawiciel Marsza³ka Województwa Pod-
karpackiego, cz³onek Zarz¹du Województwa dr hab. in¿. Jan
Burek, prof. PRz, oraz wieloletni so³tys Bezmiechowej pan
Józef Petka.

Nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego
PRz otrzymali:
� prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski (WCh) na sta³e,
� dr hab. Henryka Czy¿ (Katedra Fizyki) na 5 lat,
� dr hab. in¿. Wiktor Bukowski (WCh) na 5 lat.

Senat ponadto:
�pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekana Wydzia³u

Zarz¹dzania i Marketingu w sprawie mianowania prof.
dr hab. in¿. Marii Rudy na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego PRz na 5 lat oraz mianowania prof. dr.
hab. in¿. Macieja Pompy-Roborzyñskiego na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego na 5 lat,

�podj¹³ uchwa³ê wprowadzaj¹c¹ zmiany do uchwa³y Se-
natu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegó³owych

zasad przyjmowania na studia laureatów olimpiad
przedmiotowych,

�przyj¹³ sprawozdanie przewodnicz¹cego Senackiej Ko-
misji ds. Nauki prof. Jana Sieniawskiego z dzia³alnoœci
Komisji w kadencji 2002-2005,

�wyrazi³ zgodê na powo³anie Katedry Zarz¹dzania Roz-
wojem Regionalnym na Wydziale Zarz¹dzania i Mar-
ketingu z dniem 1 paŸdziernika 2005 r.

Rektor poinformowa³ Senat o wyra¿eniu zgody przez Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu na uruchomienie studiów
zawodowych na kierunku lotnictwo i kosmonautyka na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz na prowadzenie
przez Uczelniê Zamiejscowego Oœrodka Dydaktycznego
PRz w Stalowej Woli. Kszta³cenie w Oœrodku odbywaæ siê
bêdzie na poziomie studiów zawodowych w ramach kierun-
ku mechanika i budowa maszyn.

Koñcz¹c posiedzenie Senatu, JM Rektor przekaza³ na
rêce prof. PRz Jana Burka serdeczne podziêkowania dla Mar-
sza³ka Województwa Podkarpackiego p. Leszka Deptu³y za
konstruktywn¹ wspó³pracê i pomoc w realizacji zadañ in-
westycyjnych Uczelni. Nie mniej serdeczne podziêkowania
skierowa³ do cz³onków Senatu za wspóln¹, wieloletni¹ troskê
o rozwój Politechniki Rzeszowskiej.

Marta Olejnik
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PERSONALIA
DOKTORATY

Mgr Krzysztof Smela,
asystent w Katedrze Matema-
tyki, uzyska³ stopieñ naukowy
doktora nauk matematycz-
nych, nadany przez Radê
Naukow¹ Instytutu Matema-
tycznego PAN w Warszawie
w dniu 17 czerwca 2005 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Podprzestrzenie Hp rozpinane
przez podci¹gi bazy Haara
dla 0 < p < 1. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. Przemys³aw Woj-

taszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. Pawe³ Domañski z Insty-
tutu Matematycznego PAN w Warszawie i dr hab. Anna
Kamont, profesor Instytutu Matematycznego PAN w War-
szawie, Oddzia³ w Gdañsku.

Mgr in¿. Izabela Skrzyp-
czak, asystentka w Katedrze
Geodezji na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
uzyska³a stopieñ naukowy do-
ktora nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej
budownictwo, nadany przez
Radê Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska Polite-
chniki Rzeszowskiej w dniu
22 czerwca 2005 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Statystycz-
na i rozmyta kontrola wytrzy-
ma³oœci betonu. Promotorem

w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Szczepan Woliñ-
ski, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê do-
ktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj, profesor
zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, i dr hab. in¿. Jan Paw-
likowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Mgr in¿. Marcin Chutkowski, asystent w Katedrze In-
¿ynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicz-
nym, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych
z zakresu dyscypliny naukowej technologia chemiczna, na-
dany przez Radê Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rze-

szowskiej w dniu 30 czerwca
2005 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Badania si³ adhezji
kapilarnej w materia³ach roz-
drobnionych. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. in¿. Roman Petrus
z Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzo-
wali prof. dr hab. in¿. Krzy-
sztof Kaczmarski z Poli-
techniki Rzeszowskiej i prof.
dr hab. in¿. Andrzej Matynia
z Politechniki Wroc³awskiej.

Mgr in¿. Les³aw Bichaj³o,
wyk³adowca w Katedrze
Mostów na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynier i i
Œrodowiska, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny
naukowej budownictwo ,
nadany przez Radê Wydzia³u
In¿ynieri i L¹dowej Poli-
techniki Warszawskiej w dniu
13 l ipca 2005 r . Temat
rozprawy doktorskiej: Wp³yw
ukszta³towania i wyposa¿enia
mostu z dojazdami na per-
cepcjê wzrokow¹ kierowców. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Tadeusz Sandecki, profesor
Politechniki Warszawskiej. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali: prof. mgr in¿. Andrzej Jarominiak z Politechniki
Rzeszowskiej, prof. dr in¿. Wojciech Suchorzewski z Poli-
techniki Warszawskiej i dr hab. in¿. Jan Krzysztof Ober,
docent w Instytucie Biocybernetyki i In¿ynierii Bio-
medycznej PAN w Poznaniu.

Mgr in¿. Tomasz Kudasik, asystent w Katedrze Kon-
strukcji Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej w dniu 13 lipca 2005 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Konstrukcyjne uwarunkowania
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rozk³adu naprê¿eñ w ko³ach
podatnych zêbatych przek³adni
falowych. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ dr hab.
in¿. Marian Mija³, profesor Po-
litechniki Rzeszowskiej. Roz-
prawê doktorsk¹ recenzowali
prof. dr hab. in¿. Henryk Ko-
pecki, profesor zwyczajny Po-
litechniki Rzeszowskiej, i prof.
dr hab. in¿. Stanis³aw Legutko
z Politechniki Poznañskiej.

Mgr El¿bieta WoŸnicka, asystentka w Katedrze Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemicznym,
uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych z za-

kresu dyscypliny naukowej
technologia chemiczna ,
nadany przez Radê Wydzia³u
Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 7 wrzeœ-
nia 2005 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Synteza i badania
kompleksów jonów lanta-
nowców(III) z moryn¹ .
Promotorem w przewodzie
doktorskim by³a dr hab. Maria
Kopacz, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê do-
ktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. Beniamin Lenarcik z Aka-
demii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i prof. dr hab.
Janina Skrzypiec-Legendziewicz z Uniwersytetu
Wroc³awskiego.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Politech-
nice Rzeszowskiej:

� dr. hab. in¿. Janusza Porzyckiego
w Katedrze Technik Wytwarzania
i Automatyzacji na Wydziale Budo-

wy Maszyn i Lotnictwa z dniem
1 lipca 2005 r. na okres 5 lat,

� dr. hab. in¿. Wiktora Bukowskiego
w Katedrze Technologii i Mate-
ria³oznawstwa Chemicznego na Wy-
dziale Chemicznym z dniem 1 lipca
2005 r. na okres 5 lat,

� dr hab. Henrykê Czy¿ w Katedrze Fi-
zyki z dniem 1 lipca 2005 r. na okres
5 lat,

� dr. hab. in¿. Andrzeja Tomczyka
w Katedrze Awioniki i Sterowania
na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa z dniem 1 paŸdziernika
2005 r. na czas nieokreœlony.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Wiktor Bukowski Andrzej TomczykHenryka Czy¿Janusz Porzycki

Cz³onkostwo w komitetach naukowych PAN

W numerze 1-2/2005 "GP" zamieœciliœmy informacjê o cz³onkostwie na-
uczycieli akademickich PRz w strukturach (sekcjach i komisjach) komitetów
naukowych Polskiej Akademii Nauk w bie¿¹cej kadencji 2003-2006, w nume-
rze 3/2005 "GP" uzupe³niliœmy listê cz³onkostwa. Z przyjemnoœci¹ podajemy
dalsze uzupe³nienie: dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, profesor nadzwyczajny
w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki (WBMiL), jest cz³onkiem Sekcji
Dynamiki Uk³adów w Komitecie Mechaniki PAN.

Bronis³aw Œwider
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Stanis³aw Wo³ek (1947-2005)

28 lipca 2005 r., po ciê¿kiej choro-
bie, odszed³ od nas, w pe³ni si³ twór-
czych, niezwyk³y i wielki Cz³owiek,
pe³en szlachetnoœci i przyjaŸni do
wszystkich - dr hab. in¿. Stanis³aw
Wo³ek, profesor Politechniki Rze-
szowskiej.

Urodzi³ siê 24 paŸdziernika 1947
roku w Nisku. By³ absolwentem Wy-
dzia³u Automatyki Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach. Pracê doktorsk¹
obroni³ w 1975 r. na Wydziale Auto-
matyki, Elektroniki i Informatyki Poli-
techniki Œl¹skiej w dziedzinie
informatyki. Stopieñ doktora habilito-
wanego uzyska³ w 1992 r. na tej samej
uczelni i w tej samej dyscyplinie.
Przez 23 lata pracowa³ jako asystent
i adiunkt w Instytucie Informatyki Po-
litechniki Œl¹skiej w Gliwicach, a tak-
¿e jako specjalista konstruktor w Za-
k³adach Wytwórczych Urz¹dzeñ Syg-
nalizacyjnych w Katowicach oraz jako
specjalista ds. informatyki w Gliwic-
kim Banku Handlowym. W latach
1986-1989 by³ wyk³adowc¹ Uni-
versité de Constantine w Algierii.

Od 1993 r. by³ zwi¹zany z Politech-
nik¹ Rzeszowsk¹. Kierowa³ Za-
k³adem Informatyki na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa. Jednostkê,
któr¹ kierowa³ do koñca, zorganizo-
wa³ od podstaw, wk³adaj¹c ogromny

wysi³ek w dokszta³canie kadry, two-
rzenie i modernizacjê laboratoriów
komputerowych oraz ci¹g³¹ innowa-
cjê programów prowadzonych zajêæ.

W latach 1993-1996 pe³ni³ funkcjê

dziekana nowo powsta³ego Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu. Z wielkim
zaanga¿owaniem tworzy³ nowe plany
i programy studiów oraz pracowa³ nad
rozwojem nowego wydzia³u. W swo-
jej pracy naukowej specjalizowa³ siê
w problematyce baz danych, progra-
mowania komputerów oraz projekto-
wania systemów informatycznych

wspomagaj¹cych zarz¹dzanie. Za
sw¹ pracê organizacyjn¹ dwukrotnie
otrzymywa³ Nagrodê Rektora PRz.

W swoim ¿yciu prywatnym i zawo-
dowym zawsze kierowa³ siê zasadami
uczciwoœci i rzetelnego wykonywania
obowi¹zków, które stosowa³ w równej
mierze wobec siebie i wobec studen-
tów oraz pracowników.

Posiada³ du¿e grono d³ugoletnich
przyjació³, którego g³ównym spoi-
wem by³o zami³owanie Profesora do
turystyki górskiej i narciarstwa. By³
te¿ zapalonym majsterkowiczem -
wiele czasu spêdzi³, samodzielnie re-
montuj¹c i urz¹dzaj¹c dom w podrze-
szowskim Bêdziemyœlu.

Œmieræ Profesora Stanis³awa Wo³-
ka jest niepowetowan¹ strat¹ dla nas
wszystkich. Odszed³ od nas niezwyk³y
Cz³owiek wielkiego serca, pe³en do-
broci i szlachetnoœci. Wspania³y nau-
kowiec, oddany dydaktyk, nieocenio-
ny mentor i przyjaciel.

W imieniu ca³ej spo³ecznoœci aka-
demickiej Politechniki Rzeszowskiej
Rodzinie Zmar³ego wyrazy g³êbokie-
go wspó³czucia i ogromnego ¿alu
sk³adaj¹

Pracownicy Zak³adu
Informatyki WBMiL

Z ¿a³obnej karty

Ocena wiedzy z fizyki
studentów rozpoczynaj¹cych studia na Politechnice Rzeszowskiej

Na pocz¹tku roku akademickiego
2004/2005 pracownicy Katedry Fizyki
przeprowadzili wœród 1237 studentów
pierwszych lat naszej uczelni test wia-
domoœci z fizyki oraz ankietê informa-
cyjn¹. Celem tych dzia³añ by³o przepro-
wadzenie oceny wiedzy z zakresu
fizyki osób przyjêtych na pierwsze lata

studiów dziennych w roku akademic-
kim 2004/2005.

Pierwszy z testów - test wiadomoœ-
ci - zawiera³ 10 pytañ wraz z propozy-
cjami odpowiedzi. Pytania dotyczy³y
wiadomoœci takich jak podzia³ wielko-
œci fizycznych na skalarne i wektorowe
czy te¿ podstawowe zasady dynamiki

i termodynamiki. Zasadniczym utrud-
nieniem, które napotka³y osoby podda-
ne testowi, by³a wielowariantowoœæ
odpowiedzi: na ka¿de pytanie by³o kil-
ka (do 10) wariantów odpowiedzi,
z których kilka mog³o byæ poprawnych.
Za odpowiedŸ b³êdn¹ uwa¿aliœmy nie-
zaznaczenie ¿adnej z kilku odpowiedzi
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poprawnych albo uznanie za poprawn¹
odpowiedzi b³êdnej. Ka¿de pytanie
by³o oceniane w skali 0; 0,5; 1 pkt.
Pope³nienie dwóch b³êdów w odpowie-
dzi na dane pytanie skutkowa³o ocen¹
0 pkt, za odpowiedŸ z jednym b³êdem
przyznawano 0,5 pkt, za odpowiedŸ
bezb³êdn¹ 1 pkt. Maksymalna liczba
punktów, jak¹ mog³a zdobyæ osoba roz-
wi¹zuj¹ca test, wynosi³a 10.

Œrednia ocena uzyskana przez an-
kietowanych studentów wynosi³a 2,08
pkt. Zbiorcze wyniki testu oraz wyniki
dla poszczególnych kierunków stu-
diów przedstawiaj¹ rys. 1 i 2.

W opinii autorów wyniki testu
œwiadcz¹ o bardzo s³abym przygotowa-
niu z fizyki absolwentów szkó³ œred-
nich, obecnie bêd¹cych studentami
pierwszych lat Politechniki Rzeszow-
skiej. Przygotowanie wyraŸnie wy¿sze
od œredniego wykazali studenci kierun-
ku lotnictwo prowadzonego przez Wy-
dzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Test uzupe³nia³a ankieta maj¹ca na
celu ujawnienie indywidualnego sto-
sunku studentów do przedmiotu "fizy-
ka" oraz zebranie informacji o przebie-
gu nauki tego przedmiotu w szkole
œredniej.

Wiêkszoœæ studentów pierwszych
lat, bo a¿ 63,8%, to absolwenci liceów,
wiêkszoœæ z nich (57,9%) uczy³a siê fi-
zyki w szkole œredniej przez 4 lata. Je-
dynie 4,7% ankietowanych wybra³o
fizykê jako przedmiot maturalny. An-
kietowani wysoko oceniaj¹ w³asne pre-
dyspozycje w zakresie przedmiotów
œcis³ych: 53,9% z nich ocenia je na 4
i wiêcej punktów w skali 6-punktowej.

Na podstawie ocen wystawionych
na œwiadectwach maturalnych zbadali-
œmy, jak szko³y œrednie oceniaj¹ wiedzê
swych absolwentów. Ocenê wy¿sz¹ lub
równ¹ 4 otrzyma³o znacznie wiêcej ni¿
po³owa ankietowanych, bo a¿ 78,3%
z nich. W³asna ocena wiadomoœci z fi-
zyki osób ankietowanych istotnie od-
biega od oceny szkó³. Jedynie 16,7%
wszystkich ankietowanych studentów
wystawia sobie ocenê 4,0 lub wy¿sz¹.

Pomimo krytycznej w³asnej oceny
wiedzy z fizyki 56,5% ankietowanych
uwa¿a ten przedmiot za interesuj¹cy.

Fizyka jest nauk¹ o podstawowym
znaczeniu dla wszystkich dyscyplin te-
chnicznych i dla zrozumienia ota-
czaj¹cego nas œwiata, a wiêc dla przy-
sz³ych in¿ynierów powinna byæ przed-
miotem interesuj¹cym. Dodajmy, ¿e na
wysok¹ ocenê roli fizyki mia³a wp³yw
jedynie szko³a œrednia i œrodki maso-
wego przekazu, gdy¿ wy¿sza uczelnia
nie zd¹¿y³a jeszcze zaznaczyæ swego
wp³ywu.

Niedobory œrodków finansowych
w szko³ach œrednich w znacznym stop-
niu ograniczaj¹ mo¿liwoœæ demonstro-
wania i badania zjawisk fizycznych
podczas zajêæ z fizyki. Bez demonstra-
cji i zajêæ praktycznych fizyka staje siê
przedmiotem trudnym do zrozumienia
i ma³o atrakcyjnym.

Prowadz¹c zajêcia z fizyki dla stu-
dentów Politechniki Rzeszowskiej, po-
czyniliœmy dodatkowe obserwacje.
Studenci gorzej przygotowani z fizyki,
systematycznie przygotowuj¹c siê do
zajêæ, mog¹ dogoniæ osoby lepiej przy-
gotowane przez szko³y œrednie. Dalej,
wiele wiadomoœci z fizyki i matematy-
ki wyniesionych ze szkó³ œrednich ma
formê zapamiêtanych regu³, bez g³êb-
szego zrozumienia tej wiedzy. To po-
twierdza opiniê o scholastycznoœci
i werbalizmie sposobu nauczania fizyki
w szko³ach œrednich.

Autorzy badañ dziêkuj¹ wszystkim
ankietowanym studentom za powa¿ne
i rzeczowe potraktowanie testu oraz
ankiety.

Henryk Herba

Rys. 1. Ocena merytoryczna -
wyniki zbiorcze.

Rys. 2. Œrednia ocena dla poszczególnych
kierunków studiów.

NOWY OBIEKT BIBLIOTECZNYNOWY OBIEKT BIBLIOTECZNY
Misj¹ biblioteki akademickiej jest

zaspokajanie zapotrzebowania na wie-
dzê i informacjê studentów oraz praco-
wników naukowych uczelni. Jest ona
zatem, a raczej powinna byæ bardzo
wa¿nym ogniwem pomiêdzy dzia³alno-
œci¹ dydaktyczn¹ a naukow¹ uczelni.

W dobie spo³eczeñstwa informacyj-
nego nadrzêdn¹ wydaje siê œwiado-
moœæ roli informacji i umiejêtnoœæ
uwzglêdniania jej w swoich dzia-
³aniach. W naszej bibliotece funkcjê
informacyjn¹ pe³ni¹ czytelnie wy-
dzia³owe, dlatego ich wizerunek decy-

duje o sposobie postrzegania tych pla-
cówek we wszystkich aspektach
dzia³ania.

Uczestniczê w zmianach, które za-
chodz¹ w bibliotekach w ostatnich
dwudziestu latach w zakresie informa-
cji i praktyki (nazywanej naukow¹, na-
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ukowo-techniczn¹, naukowo-tech-
niczn¹ i ekonomiczn¹), i obserwujê je.
W³aœnie biblioteki rozwinê³y najpe³niej
dzia³alnoœæ i us³ugi informacyjne
w odniesieniu do œrodowisk, dla któ-
rych zosta³y za³o¿one. Istnieje sprzê¿e-
nie zwrotne pomiêdzy oczekiwaniami
studentów i pracowników naukowych
a deklaracjami zawartymi w misji. Po-
winna byæ ona okreœlona po dok³adnym
rozpoznaniu potrzeb obs³ugiwanego
œrodowiska.

Potrzeby u¿ytkowników wymu-
szaj¹ zdobywanie nowych umiejêtnoœci
i kompetencji przez specjalistów infor-
macji. U¿ytkownik ma potrzeby, ma
prawo wyboru, jest wra¿liwy, ma du¿e
oczekiwania, jest wp³ywowy. Zespó³
cech, które zapewniaj¹ satysfakcjo-
nuj¹ce zaspokajanie potrzeb u¿ytkow-
nika, tzw. kultura jakoœci us³ug, obej-
muje konkretyzacjê, niezawodnoœæ,
szybkoœæ us³ugi, fachowoœæ i empatiê.
Kultura jakoœci to tak¿e wygl¹d zewnê-
trzny i wewnêtrzny czytelni, jej wystrój
i aran¿acja przestrzeni sprzyjaj¹ca pra-
cy i relaksowi.

Zmiana architektury przestrzennej
zwi¹zana z projektem, budow¹ i odda-
niem do u¿ytku nowych pomieszczeñ
dla Czytelni Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska wymuszona zo-
sta³a zarówno intensywnym wzrostem
liczby czytelników i u¿ytkowników,
jak i poziomem us³ug informacyjnych.
Wiêcej przestrzeni daje szansê pora-
dzenia sobie z szybko zachodz¹cymi
procesami zmian, szczególnie w zakre-
sie wolnego dostêpu do Ÿróde³ druko-
wanych oraz informacji elektro-
nicznych. Nie bez znaczenia jest rów-
nie¿ fakt, ¿e studenci i pracownicy
WBiIŒ bêd¹ mieli w budynku wydzia³u
czytelniê.

Organizacja nowej placówki i zwi¹-
zane z tym prace przebiega³y zgodnie
z za³o¿onym planem:
� projekt i wykonanie wyposa¿enia

wnêtrz,
� aran¿acja wnêtrz,
� podzia³ zbiorów,
� inwentaryzacja zbiorów, równie¿

zbiorów specjalnych i norm,
� transport,

� budowa nowej struktury uk³adu
zbiorów w nowym wnêtrzu.
Wszystkie te czynnoœci, szczególnie

podzia³ i budowa nowej struktury zbio-
rów, wymaga³y ¿mudnej pracy. Wybór
zasobów do kolekcji jest procesem
sta³ym i dla dzia³alnoœci czytelni spe-
cjalistycznej niezwykle wa¿nym, jed-
noczeœnie nie jest to ³atwe. Wszystkie
zbiory zosta³y poddane selekcji tak¿e
z punktu widzenia przydatnoœci.

W Czytelni Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska znajduj¹ siê
zbiory z zakresu architektury, budow-
nictwa, in¿ynierii sanitarnej i in¿ynierii
œrodowiska, takie jak:
� ksiêgozbiór,
� prace i zeszyty naukowe uczelni

polskich,
� czasopisma polskie i zagraniczne,
� zbiory specjalne: albumy detali ar-

chitektonicznych i konstrukcyj-
nych, informatory, projekty obiek-
tów, katalogi (systemowe, sprzêtu
monta¿owego, cen itp.), poradniki,
wytyczne oraz seria wydawnictw
Instytutu Techniki Budowlanej
bêd¹ca w sta³ej prenumeracie od
35 lat (instrukcje, œwiadectwa, wy-
tyczne i aprobaty),

� normy (PN, BN, PN-EN, PN-EN
ISO, PN-ISO, PN-IEC) - w sta³ej
prenumeracie od 45 lat.
Nadmieniam, ¿e Czytelnia Wy-

dzia³u Chemicznego oraz Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
przez czas organizacji i podzia³u by³a
czynna, nawet w dniach przewo¿enia
zbiorów w lipcu.

Lidia Œl¹czka

Czytelnia WBiIŒ ma 30 miejsc dla czytelników, 2 stanowiska internetowe, 3 katalo-
gi komputerowe. Na wyposa¿eniu jest ponad 3600 ksi¹¿ek, ok. 7500 katalogów
technicznych, aprobat budowlanych, œwiadectw ITB oraz 4500 norm, w bie¿¹cej
prenumeracie s¹ 83 czasopisma polskie i 17 zagranicznych.

Fot. w³asna

Adresy filii Biblioteki G³ównej
PRz

Czytelnia Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska
ul. Poznañska 2, bud. P,

parter, pokój 5, tel. 865 10 27
e-mail: czytbud@prz.rzeszow.pl

oraz
Czytelnia Wydzia³u Chemicznego

al. Powstañców Warszawy 6, bud. H,
parter, pokój 87, tel. 865 13 21

e-mail: czytchem@prz.rzeszow.pl
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"KASPER"

Nie wszyscy wiedz¹, ¿e ta ma³a kula
jest nowym punktem geodezyjnym na
mapie Rzeszowa. Jest to efekt pomiarów
i obliczeñ wykonanych przez studentów
I roku budownictwa odbywaj¹cych æwi-
czenia terenowe z geodezji oraz ich star-
szych kolegów zrzeszonych w Nauko-
wym Kole Geodetów "Glob" na WBiIŒ.
Wyniki poczynionych prac zosta³y
przedstawione w operatach geodezyj-
nych przekazanych nastêpnie prezyden-
towi Rzeszowa. By³o to 6 grudnia 2004 r. ("na Miko³aja"),
co mog³o byæ potraktowane jako œwi¹teczny prezent od stu-
dentów z kierunku budownictwo. Jak siê okazuje, wed³ug za-

pewnienia dyrektora Wydzia³u Geodezji Urzêdu Miasta
Rzeszowa, wkrótce wiceprezydent Ryszard Winiarski szy-
kuje dla "Globu" niespodziankê, któr¹ bêdzie komputer prze-
kazany na potrzeby Ko³a. Wartoœæ techniczna i mery-
toryczna wykonanych pomiarów zosta³a pozytywnie ocenio-
na przez kierownictwo Wydzia³u Geodezji UM, które zdecy-
dowa³o o umieszczeniu tego punktu w katalogu oficjalnej
osnowy geodezyjnej miasta. W przygotowanym operacie
punkt otrzyma³ nazwê "Kasper". Wi¹¿e siê to z imieniem
prof. Kaspra Weigla z Politechniki Lwowskiej, który wraz
z grup¹ profesorów z lwowskich uczelni zosta³ zamordowa-
ny na Wzgórzach Wuleckich 4 lipca 1941 r.

Kasper Weigel urodzi³ siê w 1880 r. we Lwowie. By³
m.in. rektorem Politechniki Lwowskiej, dziekanem Wy-
dzia³u Komunikacyjnego, czynnym cz³onkiem Akademii
Nauk Technicznych oraz wielu innych organizacji nauko-
wych. Wiêcej o tej wyj¹tkowej postaci mo¿na przeczytaæ
w artykule mgr. in¿. Jerzego Gajdka, opiekuna Ko³a "Glob".
Artyku³ by³ zamieszczony w "GP" 9 (117) z 2003 r.

Wart przypomnienia jest fakt, i¿ 3 lipca 2005 r. na fron-
tonie koœcio³a œw. Krzy¿a przy ul. 3 Maja w Rzeszowie zo-
sta³a ods³oniêta tablica ku czci pomordowanych w lipcu
1941 r. profesorów lwowskich, wœród których by³ profesor
Kasper Weigel z synem (na zdjêciu obok).

Poprzez wybór nazwy studenci pragnêli utrwaliæ wœród
geodetów pamiêæ tej jednej z najwybitniejszych postaci pol-
skiej geodezji z pierwszej po³owy XX w., tym bardziej ¿e po
decyzji Senatu Politechniki Rzeszowskiej, na wniosek prof.
Romana Kadaja, Katedra Geodezji na WBiIŒ przyjê³a imiê
Kaspra Weigla.

£ukasz Szarek
Prezes Ko³a “Glob”

Ka¿dy, kto mia³ okazjê byæ na miasteczku
akademickim Politechniki Rzeszowskiej, na
pewno zwróci³ uwagê na piêkny, nowy bu-
dynek Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska - bud. P. Na dachu tego obiek-
tu znajduje siê trójnóg zwieñczony bia³o-
-czerwon¹ ga³k¹.

Nowy punkt geodezyjny w Rzeszowie.
Fot. w³asna
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Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

ICAF 2005
International Committee on Aero-

nautical Fatigue zebra³ siê na 29 Konfe-
rencji w Hamburgu 6 czerwca 2005 r.,
od 8 czerwca zaœ trwa³o 23 Sympozjum
ICAF, maj¹ce otwarty charakter.
Wziê³o w nim udzia³ ponad 200 uczest-
ników - przede wszystkim z 12 krajów
cz³onkowskich ICAF. Mia³em zaszczyt
i przyjemnoœæ byæ tym razem jednym
z czynnych uczestników - jako ¿e po-
œród ok. 30 referatów typu poster zna-
laz³ siê - po raz pierwszy w 51-letniej
historii tej organizacji - referat z Polski.
O tym wyst¹pieniu kilka szczegó³ów
podajê przy koñcu niniejszej informa-
cji. Na temat organizacji ICAF pisa³em
dwa lata temu, wróciwszy z poprze-
dniego sympozjum w Lucernie ("GP"
nr 114-116, str. 20-21). Teraz wiêc sku-
piê siê na obecnym sympozjum. Jego
tematyk¹ by³a problematyka zmêcze-
niowa samolotów wszystkich typów.

Jednak ka¿de konkretne sympozjum
ma swoje szczególne has³o - tym razem
brzmia³o ono nastêpuj¹co: Structural
Integrity of Advaced Aircraft and Life
Extension for Current Fleets - Lessons
Learned in 50 Years after the Comet
Accidents. Uroczyste otwarcie wi¹za³o
siê jak zawsze z wyk³adem imienia
Plantemy, wyg³oszonym tym razem
przez dr. H.-J. Schmidta - dzisiaj eme-
ryta, a ostatnio Head of the Airbus De-
utschland Fat igue and Damage
Tolerance Department. Plantema Me-
morial Lecture nosi³a tytu³ Damage
Tolerance Technology for Current and
Future Aircraft Structure i by³a przed-
stawiona w bogato ilustrowanej szacie
podczas 45-minutowego wyg³oszone-
go ze swad¹ wyk³adu. Celebry
dope³ni³o wrêczenie medalu Plantemy -
czego dokona³ ustêpuj¹cy sekretarz ge-
neralny ICAF D.L. Simpson (Kanada).
Bezpoœrednio po tych ceremoniach

Hotel Radisson - kongresowe centrum Hamburga - miejsce obrad ICAF 2005.
Fot. w³asna

Statek Mississippi Queen - miejsce uroczystego bankietu.
Fot. w³asna
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C. Dalle Donne - delegat Niemiec i or-
ganizator ICAF 2005 - przedstawi³
nowo wybranego sekretarza generalne-
go ICAF w osobie dr. Andersa Bloma -
jednego z szefów Swedish Defence Re-
search Agency - no i oczywiœcie naro-
dowego delegata Szwecji do ICAF.
W³aœciwe prelekcje - rutynowego cha-
rakteru - a wiêc 30-minutowe - rozpo-
czêto z niewielkim opóŸnieniem ok.
godz. 11, a po lunchu trwa³y nieprze-
rwanie a¿ do godz. 18. Ostatnia z nich
w tym pierwszym dniu, przedstawiona
przez oœmiu wspó³autorów z RUAG
Aerospace (Szwajcaria), nosi³a taki oto
tytu³: A Head Ache Metal Fatigue in the
Swiss F/A-18 Redesign. Szczegó³owo
wykazano, z czego wynika³ ów "ból
g³owy" w odniesieniu do pewnej mody-
fikacji tego amerykañskiego myœliwca.
Nie zawsze referat prezentowali jego
autorzy - w takich wypadkach trudne

zadanie staje przed stosownym narodo-
wym delegatem: przedstawiæ referat
mo¿na - ale odpowiedzieæ na pytanie
dotycz¹ce szczegó³ów jego realizacji -
na ogó³ ju¿ nie. Malowniczy parowiec
(z silnikiem Diesla) w stylu retro -
Mississippi Queen - by³ miejscem trzy-
godzinnego bankietu, a jego nie mniej
malowniczy Kapitän Prüsse prezento-
wa³ - przy nader wolno zapadaj¹cym
mroku - najwiêksze w tym kraju urz¹-
dzenia portowe Hamburga - komen-
tuj¹c je b³yskotliwie i ze szwabskim po-
czuciem humoru. Wspomniana kon-
ferencja ICAF goœci³a po raz pierwszy
przedstawiciela Polski - by³ nim dr
A. Niepokólczycki (Instytut Lotnic-
twa), który przedstawi³ prace na tematy
zmêczeniowe prowadzone w Polsce
w okresie od poprzedniego kongresu
ICAF (od czerwca 2003). Jestem bar-
dzo zadowolony - powtarza³ po tym

wyst¹pieniu. Wci¹¿ jednak Polska nie
sta³a siê cz³onkiem ICAF - a decy-
duj¹cy w tej mierze bêdzie nastêpny
kongres (jego lokalizacja nie zosta³a
ustalona: rozwa¿ane s¹ dwie opcje -
W³ochy lub USA). Warto powiedzieæ,
¿e 34-stronicowy raport, jaki przedsta-
wi³ "nasz cz³owiek" na zamkniêtym po-
siedzeniu ICAF, zawiera a¿ do strony
24 selekcjê 12 prac, a od strony 25 do
strony 34 jedn¹ "kontrybucjê" - zaty-
tu³owan¹ Fatigue Loads as an Inverse
Problem of the Helicopter Tail Beam
Structural Dynamics, której autorami
s¹ Janusz Dymitruk i ni¿ej podpisany.
Ta kontrybucja stanowi³a nasz poster.
Referat korzystnie wyró¿nia³ siê swym
akademickim zaciêciem, a aspekt eks-
perymentalny plasowa³ go poœród
g³ównego nurtu prac przedstawianych
podczas tegorocznego, 23 Sympozjum
ICAF 2005.

Ludomir M. Laudañski

Konferencja

Progresywne Technologie i Materia³yProgresywne Technologie i Materia³y
PRO-TECH-MA '05

W dniach 28-30 czerwca br. w Aka-
demickim Oœrodku Szybowcowym Po-

litechniki Rzeszowskiej w Bezmiecho-
wej odby³a siê miêdzynarodowa konfe-

rencja naukowa Pro-Tech-Ma '05.
W programie konferencji znalaz³o siê
46 referatów autorstwa (wspó³autor-
stwa) 68 pracowników, g³ównie Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz oraz Wydzia³u Mechanicznego
Uniwersytetu Technicznego w Koszy-
cach, jak równie¿ przedstawicieli
S³owackiego Uniwersytetu Technicz-
nego w Bratys³awie, Pañstwowego
Uniwersytetu Technicznego w Tarno-
polu oraz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Sanoku.

Celem konferencji by³a prezentacja
dorobku wspó³pracuj¹cych oœrodków
oraz wymiana informacji o obecnie pro-
wadzonych pracach naukowych - za-
równo w zakresie opracowañ teo-
retycznych, w tym symulacji numery-
cznej z wykorzystaniem komercyjnych
oraz w³asnych programów komputero-
wych, jak i badañ eksperymentalnych.
Wymiana doœwiadczeñ naukowych
obejmowa³a zagadnienia poœwiêcone
najnowszym rozwi¹zaniom konstruk-

Obrady otwiera prof. Feliks Stachowicz - kierownik Katedry Przeróbki Plastycz-
nej PRz - w towarzystwie przedstawicieli wspó³organizatorów: prof. Emila
Spišaka - kierownika Katedry Technologii i Materia³ów TU Košice (z lewej) - oraz
dr. Jacka Dzioka z PWSZ w Sanoku - dyrektora Instytutu Mechaniki i Budowy Ma-
szyn (z prawej).

Fot. w³asna
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cyjnym i technologicznym oraz zagad-
nieniom zwi¹zanym z in¿ynieri¹ mate-
ria³ow¹. Zaprezentowane zosta³y
referaty z zakresu:

�mechaniki procesów plastyczne-
go kszta³towania metali i tworzyw
sztucznych,

�sposobów oceny w³aœciwoœci me-
chanicznych materia³ów oraz kry-
teriów ich doboru do wytwarzania
narzêdzi i czêœci maszyn,

�nowoczesnych metod projekto-
wania wyrobów oraz procesów
technologicznych, w tym rapid
prototyping,

�badañ eksperymentalnych i symu-
lacji numerycznej procesów tech-
nologicznych,

�problematyki recyklingu metali
i tworzyw sztucznych.

Tegoroczna konferencja by³a konty-
nuacj¹ cyklu konferencji zorganizowa-
nych we wspó³pracy zespo³ów Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
(g³ównie z Katedry Przeróbki Plastycz-

nej oraz Katedry Technologii Maszyn
i Organizacji Produkcji) Politechniki
Rzeszowskiej oraz Wydzia³u Mechani-
cznego (g³ównie Katedry Materia³ów
i Technologii) Uniwersytetu Technicz-
nego w Koszycach. Cykl ten obejmuje
nastêpuj¹ce konferencje:

�Technologia '92 - Koszyce
1992 r.,

�Wytwarzanie i Konstrukcja Ele-
mentów Maszyn - Rzeszów
1996 r.,

�Nowe Trendy w Budowie Maszyn
na Progu Tysi¹clecia - Koszyce
1997 r.,

�Mechanics - w latach 1998, 2000,
2002 oraz 2004 w Rzeszowie,

�Pro-Tech-Ma - w latach 1999,
2002, 2004 w Koszycach-Herla-
nach.

By³a to ju¿ zatem jedenasta konfe-
rencja z tego cyklu.

Obecna nazwa konferencji Pro-
Tech-Ma pojawi³a siê po raz pierwszy
jako nazwa jednej z sekcji konferencji

"Nowe Trendy w Budowie Maszyn na
Progu 3 Tysi¹clecia - Koszyce 1997".
Podczas konferencji w 2004 r. w Herla-
nach podjêto decyzjê, by konferencja
o takiej nazwie i o zbli¿onym (stale mo-
dyfikowanym) zakresie tematycznym
odbywa³a siê corocznie na przemian
w Koszycach i Rzeszowie. Przewiduje
siê równie¿ wspó³organizowanie kon-
ferencji przez inne oœrodki uczelniane
z regionu karpackiego.

G³ównym organizatorem tegorocz-
nej konferencji by³a Katedra Przeróbki
Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej.
Po raz pierwszy do wspó³pracy przy or-
ganizacji konferencji w³¹czyli siê pra-
cownicy Instytutu Mechaniki i Budowy
Maszyn Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Sanoku.

Mam nadziejê, ¿e ta forma wspó³-
pracy pomiêdzy wymienionymi uczel-
niami - wydzia³ami, katedrami oraz in-
nymi jednostkami uczelnianymi (i nie
tylko) z regionu karpackiego bêdzie
z powodzeniem kontynuowana.

Feliks Stachowicz

XI Œrodowiskowa Konferencja
Matematyczno-Informatyczna
XI Œrodowiskowa Konferencja
Matematyczno-Informatyczna

Konferencja
Rzeszów-Lublin-Che³m

W dniach od 30 czerwca do 3 lipca
2005 r. w Che³mie odby³a siê kolejna
Œrodowiskowa Konferencja Matema-
tyczno-Informatyczna.

Jej organizatorami by³y: Instytut
Matematyki i Informatyki Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Che³-
mie, Instytut Matematyki i Instytut
Ekonomii KUL, Instytut Matematyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra
Matematyki Politechniki Rzeszowskiej
oraz Polskie Towarzystwo Matema-
tyczne Oddzia³ w Rzeszowie. Przewod-
nicz¹cym Komitetu Organizacyjnego
by³ prof. dr hab. Józef Zaj¹c z PWSZ
w Che³mie.

Pierwsza konferencja z tego cyklu
odby³a siê w dniach 11-13 grudnia
1992 r. w Jaworze nad Solin¹ z inicjaty-
wy prof. dr. hab. Jana Stankiewicza

z Katedry Matematyki Politechniki
Rzeszowskiej. Organizatorem by³a Ka-
tedra Matematyki Politechniki Rze-
szowskiej oraz Instytut Matematyki
ówczesnej Wy¿szej Szko³y Pedagogi-
cznej w Rzeszowie.

Celem, jaki przyœwieca³ i wci¹¿
przyœwieca organizatorom, jest na-
wi¹zywanie bliskiej wspó³pracy nauko-
wej miêdzy matematykami uczelni rze-
szowskich i matematykami innych
oœrodków naukowych w Polsce.

Pierwszym owocem tej wspó³pracy
by³o przy³¹czenie Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego do œcis³ego gro-
na organizatorów konferencji. W tym
roku natomiast do grona organizatorów
do³¹czy³ Instytut Matematyki i Infor-
matyki PWSZ w Che³mie. Pierwszym
rektorem tej uczelni jest prof. Józef Za-

j¹c, zwi¹zany z naszymi konferencjami
od samego ich pocz¹tku. Miejscem

Profesor Józef Zaj¹c - gospodarz kon-
ferencji.

Fot. w³asna
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konferencji by³a w³aœnie Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Che³mie.

Wyst¹pienia naukowe zosta³y po-
dzielone na trzy czêœci:
� wyk³ady plenarne,
� odczyty w sekcjach: analizy mate-

matycznej, probabilistyki i historii
matematyki, informatyki i zastoso-
wañ matematyki,

� sesja posterowa.
Wyk³ady plenarne rozpocz¹³ prof.

Jan Stankiewicz (Politechnika Rze-
szowska) wyk³adem: Matematyka - na-
sza niedostrzegalna kultura. Temat ten
okaza³ siê bardzo interesuj¹cy, gdy¿ do-
tyka³ istoty matematyki. Czym jest ma-
tematyka, czy jest tworzona czy

odkrywana? Czy teorie matematyczne
s¹ odkrywane czy tworzone? Czy ist-
nia³y przed ich odkryciem czy te¿ nie
istnia³y wczeœniej?

Drugi wyk³ad plenarny pt. O loso-
wym funkcjonalnym twierdzeniu gra-
nicznym ze zbie¿noœci¹ punktow¹
wyg³osi³ prof. Zdzis³aw Rychlik
(UMCS w Lublinie).

W drugim dniu konferencji dwa
wyk³ady plenarne wyg³osili goœcie z U-
niwersytetu w Tennessee (Tennessee
jest miastem partnerskim Che³ma).
Pierwszy z nich - prof. Robert Daver-
man, wiceprezes Amerykañskiego To-
warzystwa Matematycznego, wyg³osi³
odczyt o charakteryzacji rozmaitoœci

topologicznych, prof. Jan Rosiñski
mówi³ natomiast o problemach sy-
mulacji stochastycznych procesów
Levy'ego.

W trzecim dniu konferencji wy-
k³ady plenarne wyg³osili: prof. Julian
£awrynowicz (Uniwersytet £ódzki) pt.
Dwa ci¹gi magiczne charakterystyczne
dla analizy hiperzespolonej oraz dr
Przemys³aw Kajetanowicz i dr Jêdrzej
Wierzejewski (Politechnika Wroc-
³awska) pt. E-lerning w matematyce,
eksperymentalny e-kurs algebry linio-
wej w uczelni technicznej. Wyk³ad ten
opowiada³ o powodzeniach i niepowo-
dzeniach zwi¹zanych z eksperymental-
nym, komputerowym kursem algebry.
Wzbudzi³ szerok¹ dyskusjê na temat:
jak uczyæ, aby nauczyæ i nie zniechêciæ
studenta do matematyki - problem
wci¹¿ aktualny.

Organizatorzy zaprosili uczestni-
ków na wycieczkê po Che³mie zakoñ-
czon¹ wizyt¹ w che³mskich pod-
ziemiach, gdzie studenci PWSZ
w Che³mie dali przedstawienie teatral-
ne ilustruj¹ce dzieje biblijne Józefa
sprzedanego do Egiptu.

Ogólnie w konferencji wziê³o udzia³
62 uczestników, wyg³oszono 6 wy-
k³adów plenarnych, 26 odczytów
w sekcjach oraz przedstawiono 14 po-
sterów z ró¿nych dziedzin matematyki
i informatyki. Konferencjê nale¿y uz-
naæ za udan¹ zarówno ze wzglêdów or-
ganizacyjnych, jak i merytorycznych.

Katarzyna Wilczek

Uczestnicy konferencji.
Fot. w³asna

� Dr Krystyna Ch³êdowska, adiunkt w Katedrze Fizyki, i mgr
in¿. Wies³aw Szaj, pracownik techniczny w tej¿e Katedrze,
byli autorami referatu pt. Spektroskopia ciep³a w³aœciwego
wyg³oszonego w dniu 2 czerwca 2005 r. na seminarium Ka-
tedry Fizyki.

� Dr in¿. Zbigniew Klepacki, adiunkt w Katedrze Samolotów
i Silników Lotniczych, wyg³osi³ w dniu 8 czerwca 2005 r. re-
ferat pt. Kszta³towanie postaci konstrukcyjnej samolotu -
problemy i metody na seminarium Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa.

� Mgr in¿. Pawe³ Potyrañski, asystent w Zak³adzie Metrologii
i Systemów Pomiarowych, wyg³osi³ w dniu 8 czerwca
2005 r. referat pt. Metoda weryfikacji dok³adnoœci elektro-
impedancyjnego systemu tomograficznego na seminarium

Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u Rze-
szowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teore-
tycznej i Stosowanej.

� Prof. dr hab. Igor Virt z Uniwersytetu Rzeszowskiego
wyg³osi³ w dniu 9 czerwca 2005 r. referat pt. Nierównowa-
gowe procesy w pó³przewodnikach A2B2 na seminarium Ka-
tedry Fizyki.

� Mgr in¿. Ma³gorzata Walczak, asystentka w Katedrze Tech-
nologii i Materia³oznawstwa Chemicznego, wyg³osi³a
w dniu 15 czerwca 2005 r. referat pt. Hiperrozga³êzione
polimery kwasu 4,4-(bis-4`-hydroksyfenylo)pentanowego
na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

� Dr Natasha Movchan z University of Liverpool, UK,
wyg³osi³a w dniu 15 czerwca 2005 r. wyk³ad pt. Stability of

SEMINARIA WYDZIA£OWE
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a dynamic crack propagating in an elastic strip, zorganizo-
wany przez Katedrê Matematyki na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu oraz Oddzia³ Rzeszowski Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego.

� W dniu 22 czerwca 2005 r. na seminarium Wydzia³u Chemi-
cznego referaty wyg³osi³y doktorantki Miêdzynarodowego
Studium Doktoranckiego Instytutu Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN w Krakowie, Wydzia³u In¿ynierii i Tech-
nologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Wy-
dzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, realizuj¹ce
dysertacje w Zak³adzie Chemii Fizycznej:
– mgr in¿. Katarzyna Rydel pt. Utlenianie zwi¹zków orga-
nicznych reaktywnymi formami tlenu powstaj¹cymi w obe-
cnoœci kompleksów metali przejœciowych,
– mgr in¿. Anna Szczepanik pt. Aktywacja tlenu cz¹steczko-
wego w procesach utleniania zwi¹zków organicznych.

� Dr in¿. Siergiej Prokhorenko z Politechniki Lwowskiej
wyg³osi³ w dniu 29 czerwca 2005 r. referat pt. Pomiary
w³aœciwoœci cieplno-fizycznych stopów eutektycznych wyko-
rzystywanych w konstrukcji Temperaturowych Punktów Od-
niesienia na seminarium Wydzia³u Elektrotechniki i Infor-
matyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towarzy-
stwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

� Mgr in¿. Wojciech Szyde³ko, asystent w Katedrze Informa-
tyki i Automatyki, wyg³osi³ w dniu 6 lipca 2005 r. referat pt.
System wspomagaj¹cy zarz¹dzanie zu¿yciem energii elek-
trycznej w inteligentnym budynku na seminarium Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Sto-
sowanej.

Bronis³aw Œwider

W dniu 16 czerwca 2005 r. w Klubie Pracowników PRz
odby³o siê seminarium pt. Poziomy bieg³oœci jêzykowej. Pro-
filowanie i testowanie, przygotowane przez sekcjê jêzyka
niemieckiego Studium Jêzyków Obcych PRz. Podczas semi-
narium zaprezentowana zosta³a ksi¹¿ka Profile Deutsch oraz
techniki pracy z ksi¹¿k¹ umo¿liwiaj¹ce dok³adny opis umie-
jêtnoœci jêzykowych, okreœlanie poziomu bieg³oœci jêzyko-
wej studentów, dobieranie treœci programowych oraz
weryfikacjê umiejêtnoœci jêzykowych studentów.

Profile Deutsch (PD) jest uzupe³nieniem, a zarazem
szczegó³owym prze³o¿eniem treœci zawartych w „Europej-
skim systemie opisu kszta³cenia jêzykowego...”. Na dobór
treœci i konstrukcjê PD mia³y wp³yw procesy spo³eczno-go-

spodarcze i polityczne zachodz¹ce w Europie, zwi¹zane z ro-
zwojem globalizacji, konkurencyjnoœci, wzrastaj¹cej mobil-
noœci oraz wielokulturowej struktury spo³eczeñstw. Profile
Deutsch proponuje 15 obszarów tematycznych zwi¹zanych
ze sfer¹ prywatn¹, socjaln¹, edukacyjn¹ i zawodow¹. Do ka¿-
dego obszaru tematycznego zosta³y sporz¹dzone katalogi
s³ownictwa oraz struktur gramatycznych z przyk³adami
praktycznego ich zastosowania.

Przedstawiono równie¿ typy testów jêzykowych z omó-
wieniem ich ró¿norodnej struktury oraz typy zadañ spraw-
dzaj¹cych poszczególne kompetencje jêzykowe
z uwzglêdnieniem kryteriów oceny. Wyk³ady i prezentacje
przeprowadzi³y mgr Edyta Ptaszek i mgr Gra¿yna L.Wisz.

Edyta Ptaszek

Prezentacja ksi¹¿ki Profile Deutsch.
Fot. w³asna

DYDAKTYKA JÊZYKÓW OBCYCH

Szkolenie w SJO
W dniu 2 czerwca br. w Studium Jêzyków Obcych

odby³o siê szkolenie metodyczne dla lektorów jêzyka an-
gielskiego przeprowadzone przez Joannê Stock¹, pracow-
nika Studium.

Szkolenie mia³o na celu zaznajomienie nauczycieli
z ró¿nymi technikami stosowanymi w rozwijaniu spraw-
noœci mówienia na ró¿nych poziomach zaawansowania jê-
zykowego. Prowadz¹ca szkolenie przedstawi³a wiele
technik, podkreœlaj¹c du¿e znaczenie æwiczeñ, w których
wykorzystywane s¹ ró¿nego typu ilustracje i obrazki. Ma-
teria³y te, umiejêtnie wykorzystane, uatrakcyjniaj¹ zajêcia
i przyczyniaj¹ siê do rozwijania p³ynnoœci jêzykowej, któ-
rej czêsto brakuje naszym studentom, równie¿ tym, którzy
maj¹ nawet doœæ dobrze opanowany materia³ grama-
tyczny.

Joanna Stocka
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W dniach 13-19 czerwca 2005 r. na
lotnisku Le Bourget w Pary¿u odby³ siê
Miêdzynarodowy Salon Lotniczy Le
Bourget Paris 2005. Katedra Awioniki
i Sterowania (KAiS) corocznie organi-
zuje edukacyjny wyjazd na jeden z pro-
fesjonalnych Salonów Lotniczych.
W tym roku KAiS równie¿ zorganizo-
wa³a tak¹ wycieczkê.

Dziêki wsparciu dziekana Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa prof. dr.
hab. in¿. Marka Orkisza oraz JM Rek-
tora prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Mar-
kowskiego w wycieczce wziê³y udzia³
34 osoby (nauczyciele oraz studenci
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa).

Salon Lotniczy Le Bourget w Pary-
¿u jest najwiêksz¹ tego typu imprez¹
handlowo-pokazow¹ w Europie. Ucze-
stnicz¹ w niej najwiêksze firmy bran¿y
lotniczej na œwiecie. Odwiedzaj¹cy wy-
stawê maj¹ niepowtarzaln¹ okazjê zetk-
niêcia siê z samolotami, nowoœcia-
mi technicznymi oraz producentami
sprzêtu.

Na obszarze targów zlokalizowano
wielkopowierzchniowe hale wystawo-
we, gdzie swe produkty i us³ugi prezen-
towa³y firmy z ró¿nych stron œwiata
(Europa, Azja, Ameryka Pó³nocna, Au-
stralia). Obok wielkich koncernów lot-
niczych, takich jak: EADS (Airbus,
Eurocopter, Eurofighter), Northrop
Grumman, Boeing, Cesna, Bell, Piper,

prezentowa³y siê mniejsze firmy, w tym
tak¿e kilka z Polski. Jednoczeœnie z tar-
gami handlowymi odbywa siê czêœæ po-
kazowa. Umo¿liwia to dok³adne
obejrzenie maszyn zarówno na ziemi,
jak i w powietrzu.

Jak podaje organizator, na pokazach
zaprezentowa³o siê ok. 200 maszyn
transportowych, specjalnych, myœliw-

ców wojskowych oraz helikopterów.
Ponadto na wystawie obecnych by³o
kilka samolotów bezza³ogowych oraz
maszyn historycznych.

Z pewnoœci¹ "gwiazd¹" salonu by³
Airbus A380 - najwiêkszy (pod wzglê-

dem zabieranej liczby pasa¿erów) pasa-
¿erski samolot na œwiecie. By³ to
pierwszy ogólnodostêpny pokaz tego
samolotu zarówno na p³ycie lotniska,
jak i w locie.

Udzia³ studentów w tego typu wy-
cieczce stwarza rzadk¹ mo¿liwoœæ za-
poznania siê z nowymi kierunkami
w technice lotniczej, bezpoœredniego
zetkniêcia siê ze sprzêtem oraz produ-
centami i jest doskona³ym uzupe³nie-
niem wiedzy teoretycznej zdobytej na
zajêciach.

Dziêki pomocy finansowej Rektora
Politechniki Rzeszowskiej oraz w³adz
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
uda³o siê zmniejszyæ koszty poniesione
przez poszczególnych uczestników wy-
jazdu, za co w tym miejscu pragniemy
gor¹co podziêkowaæ.

Wiêcej zdjêæ znajduje siê na stro-
nach Katedry Awioniki i Sterowania
http://www.prz.rzeszow.pl/kais.

Andrzej Pocz¹tek

Salon Lotniczy Le Bourget 2005

P³yta lotniska Le Bourget.
Fot. w³asna

Airbus A380.
Fot. w³asna
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Raporty Œwiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO) alarmuj¹, ¿e 75% cho-
rób cz³owieka ma swoje pod³o¿e
w z³ym stanie œrodowiska. Skutki cywi-
lizacyjne zanieczyszczeñ i dezintegra-
cji œrodowiska maj¹ charakter nie tylko
lokalny, ale globalny w skali œwiato-
wej. GroŸnej dewastacji uleg³a w sto-
sunku do pradziejów ca³a biosfera,
w glebach nast¹pi³a kumulacja toksycz-
nych metali ciê¿kich, herbicydów, pro-
mieniotwórczych nuklidów, powa¿nie
naruszona zosta³a warstwa stratosfery-
cznego ozonu, degradacji uleg³y zasoby
wód. Czy istnieje mo¿liwoœæ wyjœcia
z tego labiryntu czarnowidztwa i zoba-
czenia œwiate³ka nadziei? Uwa¿a siê, ¿e
po erach przemys³owej i rolniczej nad-
chodzi era ekologiczna. Przyczyny de-
gradacji œrodowiska w skali globalnej
opisuje formu³a Ehricha i Holderna:

I = P · A · T
Oznacza ona, ¿e wp³yw na œrodowi-

sko (I - environmental impact) okreœla
iloczyn: populacji (P - product of popu-
lation), dochodu na osobê (A - afluence
per capital) i technologii (T - technolo-
gical). W obecnym stanie rozwoju cy-
wilizacji chemia odgrywa i bêdzie
odgrywaæ w przysz³oœci pierwszopla-
now¹ rolê. Termin sustainable develop-
ment - zrównowa¿ony rozwój - po-
jawi³ siê w 1987 r. jako okreœlenie
po¿¹danego modelu dalszego rozwoju
cywilizacji. Lapidarnie definiuje siê go
jako: "zaspokojenie potrzeb obecnych
pokoleñ bez naruszania mo¿liwoœci
przysz³ych pokoleñ do zaspokojenia
swoich potrzeb". Zadaniem zrównowa-
¿onego rozwoju jest harmonia "trzech
E" - Economy (ekonomii), Environ-
ment (œrodowiska) i Equity (sprawied-
liwoœci spo³ecznej). Pojêcie green
chemistry - zielonej chemii - po raz
pierwszy zosta³o u¿yte w 1991 r. w pro-
gramie Amerykañskiej Agencji Ochro-
ny Œrodowiska (EPA). W Polsce
pierwsza konferencja pt. "Zielona che-

mia" odby³a siê we Wroc³awiu
w 2003 r. Anastas i Warner z Oksfordu
zielon¹ chemiê definiuj¹ nastêpuj¹co:
"Zielona chemia jest to projektowanie
produktów i procesów chemicznych,
które zmniejszaj¹ lub eliminuj¹ u¿ycie
i wytwarzanie substancji niebezpiecz-
nych". Osi¹ga siê to przez sformu-
³owan¹ przez Trosta zasadê oszczêdno-
œci atomowej. Polega ona na wkompo-
nowaniu mo¿liwie wszystkich atomów
wyjœciowych reagentów w produkt
koñcowy reakcji.

Dalej przedstawione zosta³y inter-
dyscyplinarne zasady zielonej chemii
stanowi¹ce kierunkowskaz perspekty-
wicznego i d³ugofalowego myœlenia
o katalizie - podstawowym procesie
w drodze od badañ podstawowych do
aplikacji przemys³owych.

ZASADY ZIELONEJ CHEMII

1. Lepiej zapobiegaæ tworzeniu za-
nieczyszczeñ i odpadów ni¿ je uniesz-
kodliwiaæ.

2. Syntezy powinny byæ projekto-
wane w taki sposób, aby do koñcowego
produktu wprowadziæ jak najwiêcej
substancji wyjœciowych.

3. Tam, gdzie to tylko mo¿liwe,
syntezy chemiczne powinny byæ prze-
prowadzane z udzia³em reagentów
i substancji nietoksycznych lub o nie-
znacznej toksycznoœci.

4. Powinno siê d¹¿yæ do wytworze-
nia produktów alternatywnych, które s¹
nietoksyczne i zachowuj¹ swoje funk-
cje przyjazne œrodowisku (np. prepara-
ty owadobójcze).

5. Substancje pomocnicze (np. roz-
puszczalniki) powinny byæ eliminowa-
ne.

6. Niezbêdna jest szczegó³owa ana-
liza i koniecznoœæ minimalizowania
nak³adów energetycznych. Nale¿y
d¹¿yæ do prowadzenia syntez chemicz-
nych w temperaturze i pod ciœnieniem
otoczenia.

7. Gdzie tylko jest to mo¿liwe, po-
winno siê d¹¿yæ do stosowania surow-
ców odnawialnych.

8. Nale¿y unikaæ blokowania grup
funkcyjnych w celu zapobie¿enia rea-
kcjom roboczym przez zastosowanie
wysoce selektywnych katalizatorów,
w tym enzymów.

9. Reakcje katalityczne wysokose-
lektywne powinny byæ przedmiotem
preferencji.

10. Nale¿y d¹¿yæ do produkcji sub-
stancji chemicznych ulegaj¹cych bio-
degradacji po zu¿yciu.

11. Niezbêdne jest rozwijanie me-
tod analitycznych "on-line", umo¿li-
wiaj¹cych ci¹g³y monitoring produkcji
w aspekcie zapobiegania powstawaniu
niebezpiecznych substancji.

12. Reagenty oraz sposoby ich wy-
korzystania w procesie chemicznym
powinny byæ tak dobrane, aby w jak
najwiêkszym stopniu zmniejszyæ ryzy-
ko awarii chemicznych, w tym wycie-
ków niebezpiecznych substancji,
wybuchów i po¿arów.

Inspiracje zielonej chemii s¹ ju¿ dzi-
siaj widoczne, a oto ich przyk³ady:
� zamiast tradycyjnych rozpuszczalni-

ków stosuje siê ciecze jonowe, które
s¹ niepalne i nielotne,

Niekiedy wydaje siê niewiarygodnym,
¿e mo¿na by³o dokonaæ jakiegoœ odkrycia.
Ale gdy ju¿ zosta³o dokonane, wydaje siê niewiarygodne,
¿e tak d³ugo umyka³o ludzkiemu poznaniu.

Francis Bacon

szans¹ XXI wieku?

Skutki "rozwoju cywilizacyjnego"

ZIELONA CHEMIA
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odladzaj¹cych drogi (octan i priopio-
nian wapniowo-magnezowy),

� bielenie mas w³óknistych w przemy-
œle celulozowo-papierniczym nad-
tlenkiem wodoru w obecnoœci katali-
zatora ¿elazowego zamiast niebez-
piecznych dla œrodowiska utleniaczy
chlorowych,

� produkcja bezpiecznych w u¿yciu
i podatnych na pe³ny recykling polio-
lefinowych p³ytek pod³ogowych Eco
Worx zamiast tradycyjnych p³ytek
z polichlorowinylu lub poliuretanu,

� proekologiczna metoda otrzymywa-
nia sta³ych katalizatorów tlenko-
wych, która znacznie ogranicza zu-
¿ycie wody procesowej i nie wymaga
w procesie u¿ycia kwasu azotowego
(brak odpadów azotowych, w tym
emisji tlenków azotu do atmosfery).
Katalizatory tlenkowe s¹ niezbêdne
do produkcji czystych paliw drugiej
generacji z biomasy, wêgla i gazu
ziemnego. Nowa metoda syntezy
u katalizatorów tlenkowych przebie-
ga w temperaturze pokojowej w wy-

niku reakcji metalu z wodnym roz-
tworem kwasu karboksylowego jako
czynnikiem aktywuj¹cym i tlenem

atmosfery jako czynnikiem utle-
niaj¹cym.
Przedstawione przyk³ady zastoso-

wañ zielonej chemii œwiadcz¹ o jej fas-

cynuj¹cych mo¿liwoœciach pobudza-
j¹cych wyobraŸniê.

Perspektywa przyjêcia filozofii zie-
lonej chemii spowoduje, ¿e byæ mo¿e
w po³owie XXI wieku wyodrêbnienie
jej nie bêdzie potrzebne, bo stanie siê
podstaw¹ zrównowa¿onego rozwoju
cywilizacyjnego cz³owieka w symbio-
zie z natur¹.

Janusz Rak

Choroby cywilizacyjne

11 czerwca br. grupa studentów
z Naukowego Ko³a Geodetów "Glob"
z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska do³¹czy³a do uczestników
ogólnoœwiatowej zabawy polegaj¹cej
na odwiedzeniu (po uprzednim wyzna-
czeniu) miejsc niewidzialnych przeciêæ
po³udników i równole¿ników o warto-
œciach ca³kowitych. Jeden z takich pun-
któw (50°00’00” N i 22°00’00” E)
znajduje siê w³aœnie w Rzeszowie na
ogródkach dzia³kowych nad rzek¹
Strug. Fakt "odwiedzin" odnotowa³y
14 czerwca br. "Nowiny" w artykule pt.
Odkrywcy z Politechniki.

W sposób niezamierzony, oprócz
aspektu intelektualno-przygodowego,
zabawa przynios³a efekt praktyczny.
Aby znaleŸæ w³aœciwy punkt przeciê-
cia, nale¿a³o siê pos³u¿yæ sprawdzo-
nym odbiornikiem GPS niezale¿nie od
tego, czy jest on nowy czy te¿ u¿ywany.
Ni¿ej podpisany wykona³ dla kilku
punktów osnowy geodezyjnej znaj-
duj¹cej siê na Miasteczku Akademic-
kim (u¿ywanej przez studentów
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska podczas æwiczeñ tereno-
wych z geodezji) stosowne przeliczenia
wspó³rzêdnych kartezjañskich, w wy-

Przetestuj
swój odbiornik GPS

na Miasteczku
Akademickim

Przetestuj
swój odbiornik GPS

na Miasteczku
Akademickim

Nagroda
Stowarzyszenia

Specjalistycznego

Zarz¹d G³ówny oraz Rada Na-
ukowa Stowarzyszenia Ksiêgowych
w Polsce przyznaj¹ corocznie nagro-
dy za najlepsze prace habilitacyjne,
doktorskie, magisterskie i dyplomo-
we z dziedziny rachunkowoœci.

W bie¿¹cym roku w gronie laure-
atów konkursu jest nauczyciel akade-
micki naszej uczelni - dr Halina
Ch³odnicka, adiunkt w Zak³adzie
Finansów i Bankowoœci na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu, która
otrzyma³a nagrodê III stopnia w kate-
gorii prac doktorskich za dysertacjê
pt. Koszty upad³oœci jednostki gospo-
darczej w œwietle zasad rachunkowo-
œci obronion¹ na Wydziale Finansów
Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie. Uroczyste wrêczenie nagród
odby³o siê w dniu 8 lipca 2005 r.
w siedzibie Zarz¹du G³ównego Sto-
warzyszenia w Warszawie.

Bronis³aw Œwider
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niku których punkty te uzyska³y
wspó³rzêdne geograficzne (uk³ad lokal-
ny m. Rzeszowa � uk³ad pañstwowy
"1965" � wspó³rzêdne geograficzne
geodezyjne w uk³adzie WSG-84).

Wypo¿yczony od in¿. Jana Malaka
odbiornik GPS "Magellan" Color Trak
zosta³ sprawdzony na 7 punktach i oka-
za³o siê, ¿e jego wskazania (zarówno
d³ugoœæ, jak i szerokoœæ geograficzna)
obarczone by³y b³êdami systematycz-
nymi rzêdu 3”. A jedna sekunda (1”)
w Rzeszowie to ok. 19,6 m dla d³ugoœci
geograficznej i 30,8 m dla szerokoœci
geograficznej. Sumaryczna liniowa po-
prawka dla naszego "Magellana" wy-
nios³a wiêc ok. 109,5 m. Porównuj¹c
nasze "przeciêcie" ze zdjêciami zamie-
szczonymi na stronie www.confluen-
ce.org przez pierwszych "zdobywców"
tego przeciêcia, tj. panów Adama i Jac-
ka Ruga³ów (w kwietniu br.), utwier-
dziliœmy siê w przekonaniu, ¿e dziêki
sprawdzeniu i uwzglêdnieniu poprawki
znaleŸliœmy siê we w³aœciwym miejscu.

A teraz o praktycznym aspekcie
zdarzenia. Przyjrzyjmy siê posiadanym
w naszych zbiorach mapom turystycz-
nym. Starsze z nich zawieraj¹ siatki
prostok¹tne (kwadratowe) z regu³y opi-
sane literami A,B,C... oraz 1,2,3... po
to, aby szybciej mo¿na by³o zlokalizo-
waæ szczegó³y opisywane w tekstach
zawartych na odwrocie mapy. Teraz

wiêkszoœæ wydawanych map zawiera
ju¿ siatki geograficzne ze stosownym
opisem d³ugoœci i szerokoœci geografi-
cznych, czêsto z wyraŸnym zaakcento-
waniem, ¿e mapa ma "siatkê GPS".
Mo¿na wiêc bezkarnie wêdrowaæ ca³y
dzieñ "gdzie oczy ponios¹" po terenie
objêtym tak¹ map¹, a po zakoñczeniu
trasy w danym dniu wyci¹gn¹æ z kie-
szeni odbiornik GPS, który po samo-
czynnym wykonaniu obserwacji do
konstelacji satelitów poda nasz¹ pozy-

cjê. Po wyznaczeniu na mapie linii ob-
razuj¹cych wyœwietlon¹ w odbiorniku
d³ugoœæ i szerokoœæ w ich przeciêciu
uzyskamy nasze po³o¿enie na mapie.

Przed wêdrówk¹ warto jednak spra-
wdziæ posiadany GPS. Mo¿na to w³aœ-
nie uczyniæ na Miasteczku Akade-
mickim Politechniki, posi³kuj¹c siê da-
nymi na za³¹czonej mapce.

Jerzy Gajdek
Opiekun Ko³a "Glob"

Grupa studentów z Naukowego Ko³a Geodetów "Glob".
Fot. w³asna

Stowarzyszenie na rzecz Innowa-
cyjnoœci i Transferu Technologii serde-
cznie zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych uzyskaniem wiedzy o mo¿li-
woœci finansowania inwestycji ze œrod-
ków Unii Europejskiej. Pragniemy
poinformowaæ zainteresowane osoby
o mo¿liwoœci uzyskania informacji na
temat dostêpnych funduszy unijnych.

Przewidujemy, ¿e osoby zaintereso-
wane projektem to przedsiêbiorcy z te-
renu ca³ej Polski, ma³e, œrednie i du¿e

przedsiêbiorstwa oraz mikroprzedsiê-
biorstwa. Grupa ta zosta³a wybrana ze
wzglêdu na doœwiadczenie Stowarzy-
szenia "Horyzonty" w kontaktach z ni¹
oraz du¿e rozeznanie potrzeb. Projekt
jest równie¿ adresowany do potencjal-

nych przedsiêbiorców, osób zamie-
rzaj¹cych rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, w tym równie¿ stu-
dentów.

Dzia³ania w ramach projektu pole-
gaj¹ na œwiadczeniu bezp³atnych us³ug
doradczych przez wykwalifikowanych
konsultantów-doradców w formie:
� konsultacji w siedzibie Stowarzy-

szenia,
� wyjazdowych konsultacji do grup

zorganizowanych,

- gdzie i jak uzyskaæ pomoc

finansow¹ z Unii Europejskiej

- gdzie i jak uzyskaæ pomoc

finansow¹ z Unii Europejskiej

"FUNDUSZE dla CIEBIE""FUNDUSZE dla CIEBIE"
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� za poœrednictwem poczty elektro-
nicznej.
Konsultant doradzi w odpowiednim

wyborze programu operacyjnego, prze-
prowadzi Pañstwa przez zawi³e proce-
dury pisania wniosku o dofinansowanie
inwestycji oraz pomo¿e w kompletowa-
niu za³¹czników.

Zainteresowanym osobom udostêp-
nione bêd¹ kompletne wnioski w ra-
mach zasady "dobrego przyk³adu",
które zosta³y z³o¿one przez beneficjen-
tów.

Celem projektu jest poprawa pozio-
mu wiedzy spo³eczeñstwa o mo¿liwo-
œciach pozyskania pomocy ze Ÿróde³
Funduszy Strukturalnych przy finanso-
waniu inwestycji oraz zak³adaniu w³as-
nej dzia³alnoœci gospodarczej. Re-
alizacja celu nast¹pi przez zapewnienie
kompleksowej obs³ugi informacyjnej
potencjalnego projektodawcy od chwili
zg³oszenia zapotrzebowania na infor-
macje, przez pomoc w wyborze adek-
watnego programu i dzia³ania oraz
konsultacje podczas opracowywania
dokumentacji i kompletowania za-
³¹czników.

Budowanie zrównowa¿onego roz-
woju wymaga realizowania polityki
równego dostêpu do informacji o mo¿-
liwych Ÿród³ach wspó³finansowania
tego rozwoju wyra¿aj¹cego siê po-
praw¹ jakoœci gospodarowania, efekty-
wnoœci nak³adów inwestycyjnych oraz
stosowaniem nowoczesnych technolo-
gii i ochron¹ œrodowiska. Realizacja
projektu pozwoli na zwiêkszenie szans
na podejmowanie inwestycji w ist-
niej¹cych przedsiêbiorstwach oraz
zak³adanie nowych - dziêki wzrostowi
Ÿróde³ informacji praktycznych i bazie
konkretnych projektów. U³atwi to do-
stêp do informacji o funduszach unij-
nych wszystkim, którzy wyra¿¹ chêæ
uczestniczenia w projekcie, nie tylko
tym z dostêpem do internetu.

Dziêki komputerowemu punktowi
informacyjnemu mo¿liwe bêdzie wy-
szukiwanie i bezpoœrednie zapoznanie
siê z serwisami informacyjnymi do-
tycz¹cymi Funduszy Strukturalnych
z pomoc¹ doœwiadczonych konsultan-
tów-doradców.
� Konsultacje odbywaj¹ siê w siedzi-

bie Stowarzyszenia przy al. Pow-

stañców Warszawy 6, w budynku
"K" Politechniki Rzeszowskiej, po-
kój nr 72 A, od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 10.00-18.00 po
wczeœniejszym telefonicznym
umówieniu spotkania pod numerem
(017) 865-17-07.

� Istnieje mo¿liwoœæ umówienia siê
z doradc¹ w swoim miejscu zamie-
szkania na spotkanie ze zorganizo-
wan¹ grup¹ osób chêtnych.

� Konsultacje w formie elektronicz-
nej pod adresem
horyzonty@man.rzeszow.pl.

Projekt jest wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej.

Jerzy Kozyra

W dniach od 29 czerwca do 1 lip-
ca 2005 r. odby³a siê w Rzeszowie
V Ogólnopolska Konferencja Nadaw-
ców Akademickich, której organizato-
rem by³o Akademickie Radio
i Telewizja Centrum Politechniki Rze-
szowskiej.

W konferencji udzia³ wziê³y konce-
sjonowane rozg³oœnie akademickie:
� Akademickie Radio Centrum - Uni-

wersytet Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie

� Akademickie Radio Centrum - Poli-
technika Rzeszowska

� Akademickie Radio Kampus - Uni-
wersytet Warszawski

� Radio Afera - Politechnika Poznañ-
skaObrady grupy Polskie Rozg³oœnie Akademickie.

Fot. M. Misiakiewicz
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� Radio Akadera - Politechnika
Bia³ostocka

� Radio Ex - Fundacja Radia Akade-
mickiego Kraków

� Radio UWM FM - Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

� Radio ¯ak - Politechnika £ódzka.
Wszystkie rozg³oœnie reprezento-

wane by³y przez redaktorów naczel-
nych stacji oraz szefów promocji
i reklamy.

Przedmiotem konferencji by³a ana-
liza sytuacji na rynku radiowym, ze
szczególnym uwzglêdnieniem pozycji
nadawców akademickich, oraz omó-
wienie zasad wspó³pracy pomiêdzy po-
szczególnymi stacjami w celu pro-
wadzenia wspólnych dzia³añ marketin-
gowych i programowych.

W trakcie obrad podsumowano do-
tychczasowe dzia³ania prowadzone
w ramach grupy multimedialnej "Pol-

skie Rozg³oœnie Akademickie". Celem
obrad by³o tak¿e nakreœlenie zadañ stra-

tegicznych maj¹cych na celu pozyska-
nie dodatkowych œrodków finan-
sowych oraz ogólnopolsk¹ promocjê
uczelni bêd¹cych w³aœcicielami konce-
sji radiowych. Omówiono równie¿
funkcjonowanie utworzonego w marcu
br. internetowego portalu akademic-
kiego.

W obradach wzi¹³ udzia³ prorektor
ds. nauczania - dr hab. in¿. Jerzy Poten-
cki, prof. PRz, który w swoim wy-
st¹pieniu zaakcentowa³ koniecznoœæ re-
alizacji wspólnych projektów oraz
wspó³dzia³ania z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej i Sportu.

Podczas konferencji do Porozumie-
nia "Polskie Rozg³oœnie Akademickie"
(zrzeszaj¹cego wszystkich koncesjono-
wanych nadawców akademickich)
przyst¹pi³o dzia³aj¹ce od 1 czerwca br.
Akademickie Radio Kampus Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Dziêki temu
Polskie Rozg³oœnie Akademickie swo-
im zasiêgiem objê³y 3.800.000 s³ucha-
czy, w tym blisko 850.000 studentów
w naszym kraju.

Polskie Rozg³oœnie Akademickie
zadeklarowa³y podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do nawi¹zania œcis³ej
wspó³pracy z innymi nadawcami stu-
denckimi, którzy prowadz¹ szerok¹
dzia³alnoœæ programow¹, a nie posia-
daj¹ jeszcze koncesji.

Andrzej Blahaczek

Uczestnicy V Ogólnopolskiej Konferencji Nadawców Akademickich.
Fot. M. Misiakiewicz

Most Zamkowy w Rzeszowie - widok z prawobrze¿nej terasy Wis³oka. Autor dr in¿.
Tomasz Siwowski z Pracowni Projektowej „Promost Consulting”. W g³êbi Zamek Lu-
bomirskich - per³a budowli obronnej w regionie.

Pod to piêkne in¿ynierskie dzie³o w 648 roku istnienia grodu rzeszowskiego, w dniu
9 paŸdziernika 2002 r., w najwa¿niejszym punkcie konstrukcyjnym - na styku zwieñcze-
nia ³uku noœnego warstwy betonowego pod warstw¹ jezdni podk³adu - z³o¿ono kamieñ
wêgielny. Do eksploatacji most udostêpniono w 2003 r.

Stanis³aw Majka

Rzeszów w rysunku Stanis³awa Majki
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W Mys³owicach rozegrano X Aka-
demickie Mistrzostwa Polski w tenisie
sto³owym. W gronie najlepszych w kra-
ju pingpongistów - studentów i cz³on-
ków klubów akademickich - mocno
zaznaczyli swój udzia³, przygoto-
wuj¹cy siê do rozgrywek I ligi, zawod-
nicy KU AZS Politechniki Rze-
szowskiej. Para deblowa Krzysztof
Marcinowski - Wojciech Markiewicz
obroni³a tytu³ mistrzowski, zdobyty rok
wczeœniej w Rzeszowie. W finale po
dramatycznym pojedynku pokonali de-
bel Politechniki Œl¹skiej z Gliwic
K. Szotek - T. Pisarczyk 3:2, mimo i¿
rywale prowadzili w setach 1:0 i 2:1.
W pi¹tym, decyduj¹cym secie, gdy wy-
dawa³o siê, ¿e nasi opanowali ju¿ sytua-
cjê, prowadz¹c 8:4 i 10:7, po czterech
przegranych z rzêdu pi³kach, przy sta-
nie 10:11 meczbola mieli przeciwnicy.
Tym razem jednak trzy wygrane pi³ki
zdobyli rzeszowianie i oni cieszyli siê
z ostatecznego sukcesu, tym bardziej
cennego, ¿e jako jedyni obronili tytu³
sprzed roku. W pozosta³ych czterech
konkurencjach wy³oniono bowiem no-
wych mistrzów. Tytu³y zdobyli: w sin-
glu kobiet Yang Xin (AZS AJD
Czêstochowa), w singlu mê¿czyzn
T. Lewandowski (AWFiS Gdañsk),
w deblu kobiet Yang Xin i A. Pastor
(AZS AJD Czêstochowa) i w mikœcie
P. Chmiel (SGP Warszawa) z M. Ci-
chock¹ (AZS AE Wroc³aw). Nasi za-
wodnicy kilkakrotnie jeszcze otarli siê
o medal. W singlu K. Marcinowski by³
siódmy-ósmy, debel Tomasz Klag - Se-
bastian Lubaœ grê o medal przegra³ z fi-
nalistami Szotkiem i Pisarczykiem.
Tak¿e T. Klag w parze z D. £ucza-
kowsk¹ z AWF Wroc³aw przegra³ grê
o medal w æwieræfinale z par¹ P. Sopiñ-
ski (AWFiS Gdañsk) - A. Smykowska
(AZS AJD Czêstochowa). Udanie za-
prezentowa³ siê te¿ nowy "nabytek"
PRz student I roku licencjatu matema-
tyki Arkadiusz Foryœ, który w deblu,
graj¹c w parze z M. Wszo³kiem z PŒl
Gliwice, móg³ wygraæ z póŸniejszymi
mistrzami (mieli w pi¹tym secie pi³kê
meczow¹). Nale¿y dodaæ, ¿e na roze-

granych wczeœniej we Wroc³awiu Aka-
demickich Mistrzostwach Polski w ka-
tegoriach m³odzie¿owych reprezen-
tanci AZS Politechniki Rzeszowskiej
zobyli 5 medali. Z³oto wywalczyli
w m³odzikach (12-13 lat) Dariusz
Dro¿d¿ w grze pojedynczej i z Rober-
tem Dêbcem w grze podwójnej.

Br¹zowe medale przypad³y Agnieszce
DŸwierzyñskiej w singlu oraz w deblu
juniorek (w parze z A. Piêt¹ z Czêsto-
chowy) i Krzysztofowi Wichowskiemu
w deblu m³odzików w parze z £uka-
szem Styczniem oraz Dariuszowi Gnie-
wkowi (gra³ z Piotrowskim z Wroc-
³awia). W ogóle ubieg³y sezon by³ bar-
dzo udany dla naszej dru¿yny. W roz-
grywkach I ligi zajê³a ona wysokie
III miejsce, wygrywaj¹c 13 spotkañ,
3 remisuj¹c i ponosz¹c tylko 2 pora¿ki.
W rozgrywkach o Puchar Polski nasz
zespó³ uplasowa³ siê na 5 miejscu
w kraju. Zapraszamy wszystkich sym-
patyków tej dyscypliny sportu do
ogl¹dania I-ligowych spotkañ, rozgry-
wanych w ma³ej sali gimnastycznej
przy ul. Poznañskiej.

Tadeusz Czu³no

Obronili tytu³

W akcji Tomasz Klag.
Fot. w³asna

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

KAGANEK
OSWIATY

Ten kaganek
ju¿ co ¿ywo
zamieniaj¹
na ³uczywo.

NA DRODZE
DROZEJ

Có¿, ¿e u¿ytkowników
obdzieraj¹ ze skóry.
Im wiêksze podatki -
wiêksze w jezdniach dziury.

GRUBE NICI
Najlepsze w œwiecie
do dziur w bud¿ecie.

KRUCHOSC
OBIETNIC

Mówi¹ u nas
o Zachodzie,
¿e zostawi³
nas na lodzie.

WCHODZIMY
DO EUROPY

Z handu wynika,
¿e od œmietnika.

DO NAJWYZSZEGO
Dziœ w determinacji
zadajê pytanie:
- czy zaciskaæ pasa,
czy œciskaæ ró¿aniec.

,
/

.

,

.
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Fot. S. Ko³odziej

WojskoRadio i telewizja studencka

Ju¿ po wyœcigach.

Pierogów nigdy za du¿o.

Bieszczadzki krajobraz po burzy. Salamandra plamista w bieszczadzkim lesie.

Najm³odsza obozowiczka - oœmiomiesiêczna Gabrysia. 

Marcin zamieni³ na chwilê rower na deskê. 
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KAPRYŒNE SOLIÑSKIE LATO

Kiedy 23 czerwca rozbijaliœmy AZS-owskie obozowe namioty nad Zalewem 
Soliñskim, towarzyszy³a nam piêkna, s³oneczna pogoda, a bieszczadzkie ³¹ki, utkane 
polnymi kwiatami jak kobierce, cieszy³y oczy i wprost odurza³y ca³¹ gam¹ wspania³ych 
woni. Ale sielanka nie trwa³a d³ugo - z ka¿dym dniem z pogod¹ by³o coraz gorzej.

Na pocz¹tku sierpnia prze¿yliœmy prawdziwy horror. Potê¿na dwugodzinna nawa³-
nica po³¹czona z gradobiciem w znacznym stopniu nadwyrê¿y³a nasz nie pierwszej ju¿ 
m³odoœci sprzêt biwakowy. Stali bywalcy - ci, którzy kochaj¹ Bieszczady, nie zawiedli 

i cieszyli siê bardzo z nielicz- 
nych s³onecznych dni, które 
trafia³y siê jak 
rodzynki w cieœcie. Wtedy ca³y 
sprzêt p³ywaj¹cy "wychodzi³ 
w morze bieszczadzkie", 
a obozowe trawiaste boisko 
stawa³o siê aren¹ zaciêtych 
pojedynków siatkarskich 
i tylko zadaszone ognisko co 
dzieñ rozœwietla³o mroki 
b i e s z c z a d z k i c h  n o c y ,  
a echo nios³o daleko s³owa 
turystycznej i ¿eglarskiej 
piosenki. Kiedy po dwóch 
miesi¹cach zwijaliœmy obóz, 

to jak na ironiê znów wróci³o prawdziwe soliñskie lato. Zapraszamy za rok, nie - przepra- 
szam, to ju¿ za dziewiêæ miesiêcy.

przys³owiowe 

Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Siatkówka na trawie.

"M³ody" pracuje za dwóch.
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