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Uczestnicy uroczystoœci przed frontonem koœcio³a Ojców Dominikanów. Uroczyste ods³oniêcie tablicy.

Prezydium jubileuszowego spotkania. Od lewej: prof. B. Fleszar, dr in¿. 
A. Rylski,  dr  J. Czajka,  JM  Rektor  A. Sobkowiak

Wrêczenie z³otej odznaki NSZZ "Solidarnoœæ" Pani dr Józefie Czajce.

Spotkanie w auli Politechniki. Odznakê "Wierny 25 lat Solidarnoœci" z r¹k przewodnicz¹cego KZ 
otrzymuje prof. PRz Maria Kopacz.
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W 25. rocznicê powstania NSZZ "Soli-
darnoœæ" dnia 29 wrzeœnia 2005 r. odby³a
siê w Uczelni donios³a uroczystoœæ wmuro-
wania tablicy pami¹tkowej, poœwiêconej
tej samej rocznicy w Politechnice Rze-
szowskiej. Tablica ufundowana zosta³a
przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ "Solidar-
noœæ" PRz i wmurowana na I piêtrze Rekto-
ratu (bud. A) obok pokojów rektorów i sali
Senatu. Wmurowanie tablicy to wyraz upa-
miêtnienia ofiar strajków, ale i tych, którzy
dotrwali do dziœ w armii walcz¹cej niety-
pow¹ broni¹ - "dobrem i mi³oœci¹". W uro-
czystoœci uczestniczyli m.in.: prof. dr hab.
Boles³aw Fleszar, pierwszy wybrany
w 1981 r. w wyborach demokratycznych re-
ktor Politechniki Rzeszowskiej, obecny re-
ktor dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof.
PRz, prorektorzy PRz - dr hab. in¿. Alek-
sander Koz³owski, prof. PRz, i prof. dr hab.
Leszek WoŸniak, przewodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu (ZR) NSZZ "Solidarnoœæ" Woj-
ciech Buczak, sekretarz ZR Bogus³awa
Buda oraz przewodnicz¹cy ko³a emerytów
przy ZR Marian Irzyk. Wspomnieniom
o latach osiemdziesi¹tych towarzyszy³a pa-
miêæ o Jacku Kaczmarskim (1957-2004) -
pieœniarzu i autorze nieoficjalnego hymnu
"Solidarnoœci" pt. Mury.

Wmurowanie tablicy poprzedzone zo-
sta³o msz¹ œw. odprawion¹ o godz. 15.00
w koœciele Ojców Dominikanów, w czasie
której cz³onkowie "Solidarnoœci" Politech-
niki Rzeszowskiej modlili siê w intencji ro-
dzin, a tak¿e za tych, kórzy odeszli do Pana.
Pamiêtali w modlitwie o trudnych dniach
wyborów do parlamentu i wyborów prezy-
denta naszej Ojczyzny. Mszy œw. przewod-
niczy³ i kazanie wyg³osi³ ksi¹dz pra³at Ire-
neusz Folcik, natomiast ksiê¿a Roman
Bakalarz OP (proboszcz tej parafii) oraz
ksi¹dz pra³at Stanis³aw S³owik i ksi¹dz Ma-
rek Grzelczak OP, nasi najwspanialsi, wier-
ni Przyjaciele, uczestniczyli w koncelebrze.
Ksi¹dz I. Folcik w homilii zwróci³ uwagê
na to, ¿e fenomen "Solidarnoœci" zrodzi³a
myœl zaczerpniêta z Pisma Œwiêtego
o wspólnocie ewangelicznej. Powstanie
"Solidarnoœci" i owoce jej istnienia maj¹
uznanie w œwiecie. Tak siê z³o¿y³o, ¿e Unia

Europejska na dzieñ przed nasz¹ uroczy-
stoœci¹ ustanowi³a na pami¹tkê tamtych
wydarzeñ "Dzieñ Solidarnoœci", uznaj¹c
polski zryw sierpniowy za znacz¹cy w dzie-
dzictwie europejskim. "Solidarnoœæ" to
walka z demonami k³amstwa. W tej walce,
gdy orê¿em jest "dobro i mi³oœæ", s¹ te¿
ofiary.

W czasie spotkania w auli wspomnienia
tych dni sprzed 25 lat by³y treœci¹ wypowie-
dzi zebranych. JM Rektor Andrzej Sobko-
wiak przypomnia³ wyk³ad inauguracyjny
wyg³oszony przez prof. Boles³awa Fleszara
w 1973 r. pt. "Wybitni przedstawiciele zie-
mi rzeszowskiej oraz ich udzia³ w rozwoju
nauki i kultury polskiej", w którym upo-
mnia³ siê o prawdê w historii, o udzia³ jed-
nostki w historii, a wœród szczególnych
osób wspomnia³ o œwiêtej Królowej Jadwi-
dze, promotorce nauk uniwersyteckich,
o ludziach wywodz¹cych siê z Rzeszowsz-
czyzny, takich jak genera³ W³adys³aw Si-
korski. Wyk³ad ten zapad³ g³êboko w serca
s³uchaczy, natomiast bardzo nie podoba³ siê
ówczesnym w³adzom.

Profesor B. Fleszar, wspominaj¹c "Soli-
darnoœæ", siêgn¹³ do momentu za³o¿enia
Zwi¹zku w Politechnice i bardzo du¿ego
udzia³u Pani dr Józefy Czajki, która przygo-

towa³a pismo o wst¹pieniu Komitetu
Za³o¿ycielskiego NSZZ "Solidarnoœæ" Po-
litechniki Rzeszowskiej do Miêdzy-
zak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego
NSZZ "Solidarnoœæ" i zorganizowa³a grupê
pracowników, którzy podpisali to pismo.
Profesor, wspominaj¹c te dni budzenia siê
ludzi do wolnoœci, powiedzia³: "ka¿dy ro-
zumia³ intuicyjnie, co znaczy Solidarnoœæ.
Ojciec Œwiêty naucza³ nas, mówi¹c: »Soli-
darnoœæ to inne imiê mi³oœci…«".

Pani dr Józefa Czajka w swoich wspo-
mnieniach powiedzia³a o pierwszym Statu-
cie "Solidarnoœci" przywiezionym z Klubu
Inteligencji Katolickiej w Krakowie, gdzie
gromadzili siê ludzie chc¹cy realizowaæ
ideê wolnej Polski. Na uczelni konsultowa-
³a siê z prof. B. Fleszarem i doprowadzi³a
do zebrania za³o¿ycielskiego Zwi¹zku.
W dniu 4 paŸdziernika 1980 r. 20 osób pod-
pisa³o pismo do Miêdzyzak³adowego Ko-
mitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ "Soli-
darnoœæ". Byli to: Józefa Czajka, Fryderyk
K³eczek, Bo¿ena Bieda, Jan Szantula, Bo-
les³aw Fleszar, Bogus³aw Kamler, W³odzi-
mierz Niedzia³kowski, Maciej Henecz-
kowski, Andrzej Sobkowiak, Zbigniew
Krieger, Andrzej Rzeszutko, Jolanta
P³oszyñska, Zofia Naw³oka, Maria Kopacz,

"…nie ma solidarnoœci bez mi³oœci".
Jan Pawe³ II

25 lat "Solidarnoœci"
w Politechnice Rzeszowskiej

25 lat "Solidarnoœci"
w Politechnice Rzeszowskiej

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia najserdeczniej ¿yczê
wszystkim Pracownikom i Studentom Politechniki Rzeszowskiej

radosnych, pogodnych Œwi¹t i Szczêœliwego 2006 Roku.

Niechaj ten szczególny dla nas, œwi¹teczny czas bêdzie Ÿród³em
radosnych prze¿yæ, przyniesie wiele ciep³a i radoœci w gronie
najbli¿szych przy wigilijnym stole, a Nowy Rok bêdzie pe³en
pokoju, pomyœlnej realizacji zamierzeñ i d¹¿eñ zawodowych

oraz rodzinnych planów i nadziej¹ na lepsze dni.

Rektor
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
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Zofia Byczkowska, Bogdan Myœliwiec,
Wojciech Pi¹tkowski, Tadeusz Szpecht,
Tadeusz Cieœla, Mieczys³aw Fieñ. A potem
- mówi dr J. Czajka - "to ju¿ lawina wpi-
suj¹cych siê do Zwi¹zku. Z dr¿eniem rêki
wpisywali siê cz³onkowie partii. Mieli od-
wagê i chcieli budowaæ now¹ Polskê - dziê-
ki im za to".

Ksi¹dz I. Folcik przypomnia³ pierwsz¹
mszê œw. odprawion¹ w sali Politechniki,
gdzie w czasie strajku spali studenci, a po-
tem mszê œw. odprawion¹ z okazji inaugu-
racji roku akademickiego 1981/82 na
osiedlu studenckim z udzia³em JE ks. bpa
Ignacego Tokarczuka, w której uczestni-
czyli rektorzy i senat Politechniki Rze-
szowskiej. Wtedy to ksi¹dz Folcik by³ czê-
stym goœciem w salach Politechniki, by³ za-
praszany na spotkania i wyk³ady dla
pracowników.

Na zakoñczenie wyst¹pienia powie-
dzia³: To, co do tej pory by³o niemo¿liwe,
nagle stawa³o siê normalne. Rektor na
wniosek studentów Politechniki wprowa-
dzi³ wyk³ad z etyki, póŸniej rektorzy innych
uczelni Rzeszowa, WSP, UMCS, Akade-
mii Rolniczej te¿ wprowadzili te wy-
k³ady… To by³y niesamowite dni. Dzisiaj
ludzie coraz czêœciej choruj¹ na brak zdol-
noœci do poœwiêcenia i ofiary, a bez zdolno-
œci do poœwiêcenia i ofiary nie ma niczego -
ani tytu³u naukowego, ani w domu dostat-
ku, sukcesu w sporcie, ani te¿ nie ma po-
myœlnoœci w OjczyŸnie. A wtedy to by³o.
Dzisiaj do tego trzeba wracaæ. Bo "Solidar-
noœæ" to inne imiê mi³oœci, a mi³oœæ to zdol-

noœæ do poœwiêcenia i ofiary. Ten ciê¿ar nie
mêczy, ale uskrzydla… Pragnê, aby te war-
toœci zawsze by³y obecne, zwyciêstwo nale-
¿y do prawdy".

Obecny na uroczystoœci ks. pra³at Sta-
nis³aw S³owik przekaza³ ¿yczenia od JE ks.
bpa Kazimierza Górnego, ordynariusza
diecezji rzeszowskiej, który obejmuje "So-
lidarnoœæ" Politechniki Rzeszowskiej
swoj¹ gor¹c¹ modlitw¹. We wspomnie-
niach z lat osiemdziesi¹tych przywo³a³ ob-
raz wiêzienia w Za³ê¿u k. Rzeszowa, twarze
internowanych, g³êboko prze¿ywaj¹cych
roz³¹kê z rodzin¹, i wœród nich malutki sto-
lik, na którym odprawia³ mszê œw. Ksi¹dz
S. S³owik tak powiedzia³: Tych wspomnieñ
jest bardzo wiele, stan wojenny, gazowanie
- to cementowa³o i z tego wyrasta wiele do-
bra. Nastêpstwem tego, ¿e powsta³a "Soli-
darnoœæ", jest i to, ¿e mog³a siê odrodziæ
Caritas, która mo¿e byæ w parafii, ale mo¿e
byæ te¿ na uczelni. Jako trzecia w Polsce po-
wsta³a Caritas Academica w³aœnie przy
Waszej Uczelni. Pierwsza by³a przy WSP,
potem przy WSIiZ, kolejno przy Politech-
nice, która bardzo owocnie pomaga studen-
tom i pracownikom. Trwajmy w tym, co
dobre w "Solidarnoœci".

O dzisiejszym dniu mówi³ przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidar-
noœæ" Wojciech Buczak: Dziœ w "Soli-
darnoœci" stajemy przed now¹ sytuacj¹,
wœród nas dzisiaj siedzi pose³ wybrany kil-
ka dni temu z tego grona, z tego œrodowiska
"Solidarnoœci", który startowa³ z ugrupo-
wania PIS, z którym wi¹¿emy tak wiele

Mury
S³owa i muzyka
Jacek Kaczmarski

On natchniony i m³ody by³,

Ich nie policzy³by nikt

On im pieœni¹ dodawa³ si³,

Œpiewa³, ¿e blisko ju¿ œwit.

Œwiec tysi¹ce palili mu,

Znad g³ów unosi³ siê dym,

Œpiewa³, ¿e czas, by run¹³ mur...

Oni œpiewali wraz z nim:

Wyrwij murom zêby krat!

Zerwij kajdany, po³am bat!

A mury run¹, run¹, run¹

I pogrzebi¹ stary œwiat!

Wkrótce na pamiêæ znali pieœñ

I sama melodia bez s³ów

Nios³a ze sob¹ star¹ treœæ,

Dreszcze na wskroœ serc i g³ów.

Œpiewali wiêc, klaskali w rytm,

Jak wystrza³ poklask ich brzmia³,

I ci¹¿y³ ³añcuch, zwleka³ œwit...

On wci¹¿ œpiewa³ i gra³:

Wyrwij murom...

A¿ zobaczyli ilu ich,

Poczuli si³ê i czas,

I z pieœni¹, ¿e ju¿ blisko œwit

Szli ulicami miast;

Zwalali pomniki i rwali bruk:

- Kto z nami! Kto przeciw nam!

Kto sam ten nasz najwiêkszy wróg!

A œpiewak tak¿e by³ sam.

Patrzy³ na równy t³umów marsz,

Milcza³ ws³uchany w kroków huk,

A mury ros³y, ros³y, ros³y

£añcuch ko³ysa³ siê u nóg...

Nie, nie, nie umar³ dla nas czas,

I jeszcze tyle ciep³a w nas.

Bo trzeba wierzyæ, wierzyæ, wierzyæ, aby

Gdzieœ dojœæ, by ¿yæ, by trwaæ.

Rok 1980. Msza œw. w budynku A.
Fot. w³asna
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nadziei. W swoim programie chce zrealizo-
waæ wiele naszych celów jeszcze z 1980 r.
Mówi¹c dzisiaj o nowych zadaniach "Soli-
darnoœci", trzeba powiedzieæ, ¿e cele siê nie
zmieni³y, miêdzy innymi to obrona godno-
œci, praw i interesów pracowników. Aby te
cele zrealizowaæ, trzeba stosowaæ ró¿ne
metody: zarówno skrajnie drastyczne - jak
strajki i manifestacje, jak i negocjacje, roz-
mowy z pracodawcami na poziomie
zak³adowym i regionalnym. Powinniœmy
te¿ u¿ywaæ takich metod w polityce, w par-
lamencie. Dziœ bardzo du¿o zale¿y od sta-
nowionego prawa. Dziêkujê za to, ¿e
Politechnika jest liderem w tej dzia³alnoœci,
a inni powinni braæ przyk³ad... W ksi¹¿ce
Micha³a Strêka Solidarnoœæ trwa jest o Was
du¿o. Piszcie tê historiê nadal.

Obecny na spotkaniu pose³ na Sejm RP,
d³ugoletni przewodnicz¹cy Komisji Za-
k³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" Politechniki
Rzeszowskiej dr in¿. Andrzej Szlachta
m.in. tak powiedzia³ do zebranych: ...bo So-
lidarnoœæ to dzisiaj inna Polska. Jeszcze nie
ta Polska naszych marzeñ sprzed 25 lat, ale
ju¿ wolna, w miarê demokratyczna. Jedno-
czeœnie Polska niespe³nionych nadziei...
Program "Prawa i Sprawiedliwoœci" jest
zbie¿ny z tym, co "Solidarnoœæ" chcia³a

zrealizowaæ. To jest wyzwanie - czy siê
uda? i odpowiedzialnoœæ. Serdecznie dziê-
kujê za wybór, jest to wielkie zobowi¹za-
nie . Zawsze bêdê przychodzi ³ na
Kraszewskiego do Zarz¹du Regionu pytaæ
siê, jakie sprawy mam poruszaæ w parla-
mencie i do Pañstwa bêdê przychodzi³.
Bêdê Pañstwa zaprasza³ do mojego biura -
przychodŸcie, mówcie co Ÿle robiê, co ma
PIS robiæ, co ma nowy rz¹d robiæ, by nie
pob³¹dziæ. Bêdê równie¿ przychodzi³ do
czcigodnych ksiê¿y i prosi³ zawsze o du-
chowe wsparcie.

Brawa uczestników uroczystego spot-
kania po ka¿dej wypowiedzi osób zabie-
raj¹cych g³os dziêkowa³y za wypowiedzi,
za oddany kawa³ek ¿ycia dla sprawy, której
imiê Polska, i by³y serdecznym ¿yczeniem,
aby plany i wyra¿ane nadzieje siê spe³ni³y.

Wszyscy obecni w auli otrzymali
œwi¹teczne wydanie tygodnika "Solidar-
noœæ", a 150 cz³onków "Solidarnoœci"
otrzyma³o odznakê "Wierny 25 lat Solidar-
noœci".

Z okazji 15-lecia powstania Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów M.
Irzyk wrêczy³ z³ot¹ odznakê NSZZ "Soli-
darnoœæ" Pani dr Józefie Czajce. Odznaczo-
na, bardzo wzruszona, podziêkowa³a

i wspomnia³a swój udzia³ w pieszych piel-
grzymkach na Jasn¹ Górê, w których ucze-
stniczy³a jako opiekunka pielgrzymu-
j¹cych, co dodawa³o Jej si³ duchowych.

Dla kolegi M. Irzyka tak¹ znamienn¹
pielgrzymk¹, która pozostawi³a w nim
wyj¹tkowy œlad, by³a pielgrzymka do Ojca
Œwiêtego w 1984 r. Wtedy, jako dary, wieŸ-
li ze sob¹ znaczek "Solidarnoœci" i film
o grobach w Turzy. Celnicy na granicy, na
szczêœcie, nie znaleŸli tych przedmiotów
w czasie kilkugodzinnej kontroli i zosta³y
wrêczone wraz ze s³owami: Ojcze Œwiêty
ratuj nas w jakiœ sposób, tak bardzo drêczo-
nych, a Papie¿ odpowiedzia³: Pierwsi
chrzeœcijanie o wiele wiêcej cierpieli ni¿
my, trwajcie, nie za³amujcie siê, b³ogo-
s³awiê waszej pracy.

Wiêc trwajmy, zapraszam do wst¹pie-
nia do Zwi¹zku i uczestniczenia w jego pra-
cach na rzecz wszystkich pracowników
Politechniki. Informacja o Zwi¹zku jest na
stronie internetowej Politechniki http://
www.prz.rzeszow.pl/~solidar/, mo¿na nas
spotkaæ równie¿ w budynku A Politechniki
Rzeszowskiej w pokoju 202.

Przewodnicz¹cy KZ NSZZ
"Solidarnoœæ"

Politechniki Rzeszowskiej
Andrzej Rylski

Zgodnie z zapowiedzi¹ w poprzednim numerze "GP"(10-11/2005), zamieszczamy wyk³ad inauguracyjny wyg³oszony przez pana
profesora Boles³awa Fleszara na inauguracji roku akademickiego w Politechnice Rzeszowskiej dnia 6 paŸdziernika 2005 r.

Od Redakcji:

Albert Einstein, genialny fizyk, twórca szczególnej i ogólnej
teorii wzglêdnoœci, uwa¿a³ siê za filozofa zajmuj¹cego siê fi-
zyk¹.

Ju¿ Platon (2300 lat temu) g³osi³ pogl¹d, ¿e istotê bytu, któ-
rym jest cz³owiek, wyra¿a to, ¿e jest bytem filozofuj¹cym.
Uczeñ Platona - Arystoteles postrzega³ cz³owieka jako byt, któ-
ry pragnie poznaæ. Istotnie, nie mo¿na sobie wyobraziæ ludzkie-
go ¿ycia osobowego bez poznania, gdy¿ bez poznania cz³owiek
niczym nie ró¿ni³by siê od roœliny.

Przedmiotem filozofii, któr¹ zawsze traktowano jako naj-
trudniejsz¹ dziedzinê poznania, jest rzeczywistoœæ jako taka.
Zdroworozs¹dkowe, realistyczne poznanie rzeczywistoœci, jako
realnego bytu, nie mo¿e siê zatrzymywaæ na odpowiedzi na py-
tanie: "Jak œwiat funkcjonuje?", lecz nale¿y iœæ z pytaniami zna-
cznie g³êbiej, a mianowicie nale¿y pytaæ: "Dlaczego cokolwiek
istnieje, skoro nie ma ¿adnych racji, aby istnia³o?" I trzeba rów-
nie¿ poszukiwaæ odpowiedzi na pytanie: "Jaki jest sens istnienia
czegokolwiek, a przede wszystkim cz³owieka?".

Odpowiedzi¹ na pierwsze pytanie zajmuj¹ siê nauki szcze-
gó³owe. Pytanie drugie i trzecie wyprowadza myœlenie z kierun-
ku horyzontalnego ku kierunkowi wertykalnemu, to jest
w przestrzeñ tajemnicy istnienia, która jest przedmiotem meta-
fizyki. A zatem metafizyka jest podstaw¹ autentycznej racjonal-
nej filozofii.

Tu nad Wis³¹ i w Europie, podejmuj¹c trud poznania, nie
mo¿emy zapominaæ, ¿e filozofia le¿y u podstaw kultury wy-
ros³ej w Basenie Morza Œródziemnego. Kultura ta zaowocowa³a
najbardziej dynamiczn¹ cywilizacj¹, zwan¹ cywilizacj¹ chrze-
œcijañsk¹ lub ³aciñsk¹. Polska od zarania swych dziejów jest
wierna tej cywilizacji. Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ cywili-
zacji ³aciñskiej jest uniwersytet.

Jeszcze w XIX i na pocz¹tku XX wieku zostanie medykiem,
fizykiem czy teologiem uwarunkowane by³o studiowaniem fi-
lozofii, któr¹ traktowano jako integralny sk³adnik wykszta³ce-
nia. Niew¹tpliwie tak kszta³ceni byli twórcy wspó³czesnej
fizyki: Einstein, Bohr, Planck, Pauli, Schrödinger i inni.

(w piêædziesi¹t¹ rocznicê œmierci)

Refleksje metafizyczne Alberta Einsteina
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Ogóln¹ teori¹ rzeczywistoœci jest metafizyka. ¯ycie i twór-
czoœæ Einsteina przypada na czasy, w których podwa¿ano sens
metafizyki. Sta³o siê to miêdzy innymi za spraw¹ pozytywizmu
i mechanicyzmu kartezjañsko-newtonowskiego. Pozytywizm
sprowadza³ poznanie do tego, co sprawdzalne empirycznie. Jed-
nak pozytywiœci nie byli w stanie wskazaæ eksperymentu, który
podwa¿y³by sens metafizyki i który da³by jednoznaczn¹ odpo-
wiedŸ na pytanie "Po co i dlaczego jest to, co jest?". Albert Ein-
stein prezentowa³ swoje refleksje filozoficzne w wielu
artyku³ach, jak równie¿ w rozprawach poœwiêconych fizyce.
Obecnie w wielu oœrodkach akademickich prowadzone s¹ stu-
dia myœli filozoficznej Einsteina. Studia te w pe³ni potwier-
dzaj¹, ¿e istotnie Einstein by³ filozofem zajmuj¹cym siê fizyk¹.

Otwartoœæ Einsteina na tajemnicê istnienia, jego g³êbokie
przekonanie o matematycznoœci œwiata sprawi³y, ¿e by³ on
cz³owiekiem pe³nym zachwytu nad ka¿dym bytem. Wszystko,
co istnia³o, by³o dla niego wielkie i fascynuj¹ce przez sam fakt
istnienia.

Einstein za ¿ycia odniós³ wielkie zwyciêstwo jako fizyk, po
œmierci zaczyna zwyciê¿aæ jako myœliciel wskazuj¹cy drogê do
Wielkiego Nieogarniêtego Tego Subtelnego Poety, który napi-
sa³ poemat pod tytu³em "Wszechœwiat".

Niechaj wiêc teraz przemówi Albert Einstein jako filozof.
Oto niektóre jego refleksje, wykraczaj¹ce zdecydowanie poza
przestrzeñ redukcjonizmu pozytywistyczno-materialistyczne-
go.

"Utrzymujê, ¿e religijnoœæ kosmiczna jest najistotniejszym i naj-
szlachetniejszym bodŸcem badañ naukowych. W naszych zmateriali-
zowanych na ogó³ czasach g³êboko religijnymi ludŸmi s¹ jedynie po-
wa¿ni badacze naukowi. Religijnoœæ badacza polega na eks-
tatycznym podziwie, jaki wywo³uje harmonijnoœæ i prawid³owoœæ
zjawisk przyrody, w których objawia siê wy¿sza m¹droœæ, sprowa-
dzaj¹ca wszystkie rozumne myœli i urz¹dzenia ludzkie do poziomu
znikomego blasku. Uczucie to jest tematem przewodnim ca³ego ¿ycia
i wszystkich d¹¿eñ badacza, o ile d¹¿enia te zdo³aj¹ wyzwoliæ go
z wiêzów egoistycznych po¿¹dañ. Jest to niew¹tpliwie bardzo zbli¿o-
ne do uczucia, które po wszystkie czasy przepaja³o twórcze natury re-
ligijne".

"Najbardziej cudown¹ rzecz¹ - której mo¿emy doœwiadczyæ - jest
Tajemnica. Jest ona Ÿród³em wszelkiej prawdziwej sztuki i nauki.
Ten, dla którego to odczucie jest obce, który nie jest w stanie ju¿ dzi-
wiæ siê lub lêkaæ, jest trupem, jego oczy s¹ zamkniête. Wgl¹d w miste-
rium ¿ycia oraz zwi¹zany z nim lêk stoj¹ u podstaw powstania religii.
Widzieæ, ¿e to, co jest dla nas nieprzenikalne, istnieje rzeczywiœcie,
manifestuj¹c siê jako najwy¿sza M¹droœæ i najbardziej rozpromie-
niona Piêknoœæ, które nasze przytêpione mo¿liwoœci s¹ w stanie
poj¹æ tylko w ich najbardziej prymitywnych formach - taka wiedza
i takie uczucie jest centrum prawdziwej religijnoœci".

"Nauka mo¿e byæ tworzona tylko przez tych, którzy s¹ dog³êbnie
przesi¹kniêci têsknot¹ za prawd¹ i zrozumieniem. A tego rodzaju od-
czucie wywodzi siê ze sfery religijnej. Do niego te¿ nale¿y wiara w to,
i¿ prawid³owoœci rzeczywistego œwiata s¹ racjonalne, to znaczy, ¿e
mog¹ byæ zrozumia³e przez umys³. Nie mogê sobie wyobraziæ auten-
tycznego uczonego bez tego rodzaju g³êbokiej wiary. Sytuacjê mo¿na
wyraziæ przy pomocy nastêpuj¹cego porównania: nauka bez religii
jest chroma, a religia bez nauki œlepa".

Œwiadomoœæ racjonalnoœci œwiata i œwiadomoœæ tajemnicy
istnienia czegokolwiek ma wed³ug Einsteina wszelkie cechy
prze¿ycia religijnego. W pe³ni potwierdzaj¹ to kolejne refleksje
Einsteina:

"Ktokolwiek doœwiadczy³ intensywnego prze¿ycia postêpu zna-
czonego osi¹gniêciami w tej dziedzinie (chodzi o teoriê unifikacji),
jest dog³êbnie poruszony czci¹ dla racjonalnoœci uwidaczniaj¹cej siê
w tym, co istnieje. Drog¹ rozumienia cz³owiek taki zdobywa daleko
id¹ce wyzwolenie z usidleñ osobistych nadziei i pragnieñ i dziêki
temu dochodzi do stanu pokory umys³u wobec myœli wcielonej w ist-
nienie, która w ca³ej swej g³êbi jest dostêpna dla cz³owieka. Tego ro-
dzaju stan przedstawia mi siê jako stan religijny w najwznioœlejszym
znaczeniu tego s³owa".

"Wydaje mi siê, ¿e to, co najwa¿niejsze, to si³a tej ponadosobowej
treœci i g³êbia przeœwiadczenia o jej wszechobejmuj¹cej sensowno-
œci, bez wzglêdu na to, czy czyni siê jakikolwiek wysi³ek, by uto¿samiæ
tê treœæ z Bo¿¹ Istot¹, czy nie".

"Ka¿dy badacz przyrody powinien odznaczaæ siê pewnego rodza-
ju religijnym odczuciem, poniewa¿ nie jest w stanie wyobraziæ sobie,
¿e te zwi¹zki, które wykrywa, zosta³y po raz pierwszy wymyœlone
przez niego. Czuje siê on dzieckiem, którym kieruje KTOŒ doros³y".

"Jak¿e g³êbokie przekonanie o racjonalnoœci Wszechœwiata mu-
sieli mieæ Kepler i Newton, aby mogli spêdziæ lata w samotniczym
wysi³ku okreœlania zasad mechaniki niebios. Ci, którzy patrz¹ na ba-
dania naukowe jedynie na postawie ich praktycznych wyników,
mog¹ sobie ukszta³towaæ fa³szyw¹ wizjê mentalnoœci badaczy, któ-
rzy otoczeni przez sceptyczny œwiat, wskazywali drogê do pokrew-
nych duchów oddzielonych przez przestrzeñ i wieki".

Swoje pogl¹dy filozoficzne Albert Einstein g³osi³ niestru-
dzenie publicznie przez ca³e ¿ycie. Pogl¹dy te w zmaterializo-
wanym ówczesnym œwiecie nie by³y akceptowane.

Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e myœl filozoficzna Einsteina w pe³ni
koresponduje z realistycznymi zdroworozs¹dkowymi doktry-
nami filozoficznymi Arystotelesa i œw. Tomasza z Akwinu, jak
równie¿ z neotomizmem. Albert Einstein niew¹tpliwie nale¿y
do wielkich pokrewnych duchów oddzielonych wiekami, wska-
zuj¹cych drogê do poznania prawdy, a wiêc równie¿ drogê do
pe³ni cz³owieczeñstwa.

Rozpoczynaj¹cy siê wiek XXI pozostaje na ogó³ g³uchy na
œwiadectwo Einsteina.

Albert Einstein przeczuwa³ moralne zagro¿enie cywilizacji
technicznej sprowadzaj¹cej sens ¿ycia do konsumpcji dóbr ma-
terialnych. Ten taktowny cz³owiek da³ temu wyraz w stwierdze-
niu: "Dobrobyt materialny jako najwy¿sza wartoœæ jest dla
œwiñ".

Wybitny filozof Maritain, analizuj¹c ewolucjê pogl¹dów Al-
berta Einsteina, pisze: "Przez wiele lat pojêcie Boga u Einsteina
by³o bliskie pojêciu Spinozy. Jak wykaza³y ostatnie badania,
z biegiem lat w miarê refleksji doszed³ on do przekonania, ¿e
bez istnienia Boga Osobowego, w którego najpierw w¹tpi³, nie-
mo¿liwy by³by sposób, w jaki Natura sk³ania siê ku rozumowe-
mu uzasadnieniu zjawisk, dokonywanemu przez naukê. Daleki
by³ od ateizmu, przeciwnie, wierzy³ w Boga Osobowego, jak to
powiedzia³ w wywiadzie w 1950 r.".

Tak wiêc Albert Einstein odkry³ Boga Osobowego! Jest to
zdumiewaj¹ce, gdy¿ szed³ przez ¿ycie drog¹ w³asnego wysi³ku
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intelektualnego, przez ówczesny œwiat, w którym g³oszono, ¿e
"Bóg umar³". Odkrycie przez Alberta Einsteina Boga Osobowe-
go potwierdza g³êbokie przekonanie Koœcio³a Katolickiego, ¿e
cz³owiek mo¿e odkryæ istnienie Boga si³¹ w³asnego rozumu
(Sobór Watykañski I).

W tym kontekœcie przychodzi na myœl stwierdzenie Pascala:
"S¹ dwa rodzaje rozs¹dnych ludzi: ci, którzy Boga wielbi¹, bo
Go znaj¹, i ci, którzy Go poszukuj¹, bowiem Go nie znaj¹".

Albert Einstein wychowany by³ w œrodowisku obojêtnym
religijnie. Ze wzglêdu na jego ¿ydowskie pochodzenie tym bar-
dziej zdumiewaj¹ca jest jego wypowiedŸ na temat Jezusa z Na-
zaretu:

"Jestem ¯ydem, jednak promienny obraz Nazarejczyka wywar³
na mnie nieodparte wra¿enie. Nie mo¿na zapomnieæ o tym, ¿e Jezus
zwyciê¿y³, a s³owa Jego s¹ cudownie piêkne. Je¿eli niektórzy ludzie
przed Nim mówili w sposób podobny, nikt nie potrafi³ wykazaæ tego
w sposób Boski… Nie mo¿na czytaæ Ewangelii bez poczucia rzeczywi-
stoœci Jezusa. Si³ê Jego osobowoœci czuje siê w ka¿dym s³owie. ¯aden
mit nie przedstawia podobnego ¿ycia. Có¿ za ró¿nica w porównaniu
z uczuciami, które budz¹ bohaterowie staro¿ytnoœci! Brak im ¿y-
wych cech Jezusa".

Z powy¿szej wypowiedzi Einsteina wynika jednoznacznie,
¿e odkry³ on Jezusa z Nazaretu jako Wielkiego Ducha oddzielo-
nego przez wieki...

Refleksje metafizyczne Einsteina sformu³owane s¹ jasno
i precyzyjne, nie wymagaj¹ interpretacji i wyjaœnieñ. Treœæ
i sens tych refleksji miêdzy innymi koresponduje z metafizyk¹
Arystotelesa, tego wielkiego ducha oddzielonego od Alberta
Einsteina ponad dwoma tysi¹cami lat. Wyra¿a to miêdzy inny-
mi nastêpuj¹cy zapis Arystotelesa w jego dzie³ach: "Skoro
wszyscy ludzie wybieraj¹ to, co siê przede wszystkim zgadza
z ich w³asn¹ natur¹ (sprawiedliwe ¿ycie wybierze cz³owiek
sprawiedliwy, ¿ycie odwa¿ne cz³owiek odwa¿ny, ¿ycie umiar-
kowane cz³owiek umiarkowany), tak te¿ m¹dry cz³owiek wy-
bierze przede wszystkim m ¹ d r e m y œ l e n i e (podkr. B.F.),
bêd¹ce dzie³em tej zdolnoœci. Jasne wiêc, ¿e wed³ug najbardziej
autorytatywnej opinii m ¹ d r o œ æ (podkr. B.F.) jest najwiêk-
szym spoœród wszystkich dóbr. Prawdê powy¿sz¹ mo¿na poj¹æ
jaœniej na podstawie takiego argumentu: myœleæ m¹drze i do-
chodziæ do poznania jest samo przez siê po¿¹dane przez
cz³owieka (bo nie mo¿na ¿yæ ludzkim ¿yciem bez tych funkcji)
i jest równie¿ po¿yteczne dla ¿ycia praktycznego; nic bowiem
nie przedstawi nam siê jako dobre, je¿eliœmy tego nie rozwa¿yli
i m¹drze nie wykonali. Wszak niezale¿nie od tego, czy szczêœli-
we ¿ycie zale¿y od przyjemnoœci, czy od moralnej dosko-
na³oœci, czy te¿ od m¹droœci, t r z e b a j e d n a k f i l o z o f o-
w a æ (podkr. B.F.), bo g³ównie przez filozoficzn¹ refleksjê
osi¹gamy jasny pogl¹d w tej materii".

Niestety, wspó³czesne nauczanie, kszta³cenie i nauka po-
gr¹¿one s¹ nadal w ciasnych, bezrefleksyjnych ramach pragma-
tyzmu i ekonomizmu. Wywodz¹cy siê z tego nurtu progresizm,
bêd¹cy w istocie praktycznym materializmem, uniemo¿liwia
odkrywanie g³êbokich wiêzi miêdzy "duchami oddzielonymi
przez wieki".

Niezale¿nie od ewolucji pogl¹dów Einsteina, dotycz¹cych
Boga i religii, wynika jednoznacznie, ¿e zrozumienie œwiata
wed³ug Einsteina jest niemo¿liwe bez pojêcia Boga postrzega-

nego przynajmniej jako Absolut. Einstein, zafascynowany piêk-
nem przyrody, czêsto pos³ugiwa³ siê stwierdzeniem: "Bóg jest
wyrafinowany, lecz nie przewrotny". Z analizy filozoficznych
pogl¹dów Einsteina wynika, ¿e stwierdzenie to nie by³o meta-
for¹, lecz intuicj¹ "wskazuj¹c¹" istnienie Absolutu Osoby.

Czasy nowo¿ytne to konflikt miêdzy nauk¹ a religi¹. Kon-
flikt ten towarzyszy kryzysowi cywilizacji ³aciñskiej i osi¹gn¹³
apogeum w XX wieku, który przeszed³ do historii jako wiek naj-
wiêkszej katastrofy moralnej, bo przecie¿ to wiek Oœwiêcimia
i Ko³ymy. Jeden ze wspó³czesnych myœlicieli stwierdzi³, ¿e ka-
tastrofê tê spowodowa³ cz³owiek bêd¹cy tytanem myœli nauko-
wo-technicznej z wyobraŸni¹ moraln¹ ameby.

A.N. Whitehead, wybitny matematyk i fizyk oraz twórca fi-
lozofii procesu i oryginalnej metafizyki, stwierdza: "Zwa¿yw-
szy, czym dla ludzkoœci jest religia i czym nauka, nie dopatrzy-
my siê ¿adnej przesady w stwierdzeniu, ¿e przysz³y bieg historii
zale¿y od decyzji obecnego pokolenia co do stosunków miêdzy
nimi. S¹ to dwie najwiêksze si³y wywieraj¹ce wp³yw na ludzi".
Whitehead, jako niew¹tpliwie wybitny matematyk, fizyk i filo-
zof, apeluje, aby w przezwyciê¿eniu konfliktu miêdzy nauk¹
i religi¹ poszukiwaæ jednej spójnej wizji rzeczywistoœci.

Przedstawione w tym wyk³adzie filozoficzne pogl¹dy Ein-
steina wykazuj¹ blisk¹ analogiê do pogl¹dów Whiteheada, za-
tem myœl filozoficzna Einsteina mo¿e inspirowaæ w przezwy-
ciê¿aniu konfliktu miêdzy religi¹ a nauk¹.

Einstein nie by³ odosobniony w pogl¹dach dotycz¹cych rela-
cji miêdzy nauk¹ a religi¹. Jeden z genialnych wspó³twórców
mechaniki kwantowej Pauli pisa³: "Wierzê, ¿e zasadniczym
i trudnym celem naszego czasu jest próba sformu³owania nowej
idei rzeczywistoœci. To mam na uwadze, gdy podkreœlam, ¿e na-
uka i religia powinny byæ w jakiœ sposób zwi¹zane". Pauli by³
przekonany, ¿e niemo¿liwe jest rozdzielenie myœli naukowej
i religijnej.

Selleri w znakomitej rozprawie pt. "Wielkie spory w fizyce
kwantowej" pisze: "Fizyka coraz bardziej przypomina labirynt
ró¿nych filozofii, trudnoœci i kontrastów. Nale¿y d¹¿yæ do zro-
zumienia fizyki w sposób wspó³czesny i przeprowadziæ kom-
pleksow¹ krytykê labiryntu, w którym siê znaleŸliœmy. Labirynt

Wyk³ad inauguracyjny prof. Boles³awa Fleszara.
Fot. M. Misiakiewicz
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ten to splot wizji nauk szczegó³owych, metafizyki i intuicji reli-
gijnych".

Ju¿ w 1927 r. Edington, opieraj¹c siê na osi¹gniêciach nauk
przyrodniczych, a w szczególnoœci fizyki, stwierdza³: "Religia
sta³a siê mo¿liwa do przyjêcia przez cz³owieka o œwiato-
pogl¹dzie racjonalno-naukowym".

Barow w rozprawie pt. "Niesta³e sta³e" pisze: "Sta³e przyro-
dy kryj¹ w sobie niezwykle g³êbok¹ tajemnicê. Nie mamy pojê-
cia, dlaczego ich wartoœci s¹ takie, a nie inne. (…) Byæ mo¿e s¹
one zaledwie cieniem struktur rozleglejszych, których istnienia
mo¿emy siê dziœ tylko domyœlaæ".

Istotnie rzeczywistoœæ to g³êbia tajemnicy, jednak ju¿ od
czasów Arystotelesa cz³owiek wierzy, ¿e rzeczywistoœæ tê mo¿-
na poznaæ. Wiara jest wiar¹ i udowodnienie jej jest niemo¿liwe.
W tym kontekœcie nale¿y stwierdziæ, ¿e Einstein siê nie myli³,
gdy zalicza³ ludzi nauki do g³êboko wierz¹cych. Niebezpieczne
s¹ doktryny filozoficzne podwa¿aj¹ce wiarê w mo¿liwoœæ po-
znania rzeczywistoœci, konsekwencj¹ bowiem s¹ ideologiczne
mity, a ich skutkiem samoubóstwianie siê cz³owieka. Samoubó-
stwiaj¹cy siê cz³owiek nie mo¿e byæ bogiem, lecz przestaje byæ
cz³owiekiem i w najlepszym przypadku zachowuje siê jak osza-
la³y Faust Goethego, zmierzaj¹c po drodze prowadz¹cej do bra-
my Dantego z napisem: "Pozostawcie wszelkie nadzieje…".

Wed³ug Jana Paw³a II cz³owieka do Prawdy prowadzi rozum
i wiara. Cz³owiek pragnie poznaæ. Pragnienie to staje siê
wyj¹tkowo silne i inspiruj¹ce, gdy cz³owiek ulegnie olœnieniu

tajemnic¹ istnienia czegokolwiek. Nie myli³ siê Szekspir, gdy
stwierdza³: "Tyle jest rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie
œni³o siê filozofom". Wspó³czesne osi¹gniêcia kosmologii i a-
stronomii potwierdzaj¹ poetyck¹ intuicjê Szekspira.

Z tym, co przedstawi³em w wyk³adzie, koresponduj¹ s³owa
wybitnego polskiego poety Adama Asnyka:

"Szukajcie prawdy jasnego p³omienia!
Szukajcie nowych nie odkrytych dróg...
Za ka¿dym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz siê dusza ludzka rozprzestrzenia,
I wiêkszym staje siê Bóg!"

(...) Ale nie depczcie przesz³oœci o³tarzy
Choæ sami macie doskonalsze wznieœæ.
Na nich siê jeszcze œwiêty ogieñ ¿arzy
I mi³oœæ ludzka stoi tam na stra¿y
I wy winniœcie jej czeœæ!"

Niech te s³owa Asnyka bêd¹ dla was studenci inspiracj¹
i programem w waszych studiach. Miejcie odwagê byæ S³ugami
Wielkoœci, a przynajmniej S³ugami S³ug Wielkoœci. Cierpliwie,
z potrzeby rozumu i serca szukajcie "prawdy jasnego p³omie-
nia" po to, aby iœæ ku pe³ni cz³owieczeñstwa, czego oczekuj¹
wasze rodziny i spo³eczeñstwo i czego oczekuje nasza ojczyzna,
Polska.

Duszpasterska inauguracja
nowego roku akademickiego

Dorocznym zwyczajem, 19 paŸ-
dziernika 2005 r. odby³a siê w Katedrze
Rzeszowskiej kolejna duszpasterska
inauguracja nowego roku akademickie-
go dla ca³ego œrodowiska akademickie-
go Rzeszowa. Ceremonia ta, w uro-
czystej oprawie liturgicznej i muzycz-
nej, rozpoczêta zosta³a wejœciem pocz-
tów sztandarowych rzeszowskich ucze-
lni, orszaku w³adz akademickich i licz-
nych duszpasterzy na czele z ordy-
nariuszem diecezji rzeszowskiej ks. bp.
Kazimierzem Górnym i goszcz¹cym
na inauguracji ks. bp. Andrzejem
Dziêg¹ - ordynariuszem diecezji sando-
mierskiej. Jak na rok odejœcia Jana
Paw³a II przysta³o, w wyg³oszonej
przez siebie homilii biskup sandomier-
ski przywo³a³ osobê i ponadczasowe
nauki - "drogowskazy" nieod¿a³owane-
go Papie¿a Polaka.

Te "drogowskazy" przypomnia³
w³aœnie i wskaza³ ponownie zw³aszcza
m³odzie¿y, której ca³e ¿ycie toczy³o siê
w czasie wieloletniego pontyfikatu

Jana Paw³a II. W czasie tej donios³ej
ceremonii przedstawiciele studentów

pierwszych lat studiów z³o¿yli uro-
czyste œlubowanie. Wzorem lat poprze-

Œlubowanie studenckie pod sztandarami swoich uczelni w Katedrze Rzeszowskiej.
Fot. M. Misiakiewicz
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dnich, z programem wokalnym
wyst¹pi³y chóry rzeszowskich uczelni
z naszymi "Po³oninami" w³¹cznie. Ze-
spó³ na tê okolicznoœæ przygotowa³

m.in. niezwykle piêkny i znany psalm
"Grajmy Panu". Szkoda tylko, ¿e za-
œpiewany na koniec liturgii, nie móg³
ju¿ byæ s³yszany przez wszystkich

uczestników uroczystoœci, choæ zatrzy-
ma³ wielu.

Marta Olejnik

PERSONALIA

HABILITACJE

Dr in¿. Krzysztof Kubiak, adiunkt w Katedrze Materia³oznawstwa na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej in¿ynieria materia³owa, nadany przez Radê Wydzia³u In¿ynierii
Materia³owej i Metalurgii Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach w dniu 26 kwietnia 2005 r.
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów w dniu 24 paŸdziernika 2005 r. zatwierdzi³a
uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat
rozprawy habilitacyjnej: Technologiczna plastycznoœæ dwufazowych stopów tytanu
odkszta³canych na gor¹co.

Dr hab. in¿. Krzysztof Kubiak urodzi³ siê w 1956 r. w Rzeszowie. Studia wy¿sze ukoñczy³
w 1980 r. na Wydziale Metali Nie¿elaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W la-
tach 1980-1986 by³ zatrudniony w WSK PZL-Rzeszów na Wydziale Blacharni, a w latach
1986-1991 w Spó³dzielni Pracy Us³ug Wysokoœciowych w Gdañsku. Od 1991 r. jest
nauczycielem akademickim w naszej uczelni. W 1996 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk

technicznych z zakresu dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa Politechniki Rzeszowskiej na podstawie rozprawy pt. Wp³yw lokalnych warunków odkszta³cenia na mikrostrukturê i wy-
trzyma³oœæ zmêczeniow¹ stopów tytanu.

DOKTORATY

Mgr in¿. Antoni Szczepañski, asystent w Zak³adzie Podstaw Elektrotechniki i Informatyki
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny naukowej elektrotechnika, nadany przez Radê Wydzia³u Elektro-
techniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w dniu 5 paŸdziernika 2005 r. Temat rozpra-
wy doktorskiej: Analiza symboliczna obwodów liniowych metod¹ redukcji wielomianowej.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Roman Dmytryshyn, profesor Politech-
niki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali - prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Trzaska, pro-
fesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, i dr hab. in¿. Jacek Kluska, profesor Politechniki
Rzeszowskiej.

NOMINACJE PROFESORSKIE

W PA£ACU PREZYDENCKIM

W dniu 23 listopada 2005 r. prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak, profesor nadzwyczajny
Politechniki Rzeszowskiej w Zak³adzie Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, otrzyma³ z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego akt nadania, postanowieniem z dnia 10 paŸdziernika
2005 r., tytu³u naukowego profesora nauk technicznych. (Sylwetkê Profesora przedstawimy
w nastêpnym wydaniu GP).



10 GAZETA POLITECHNIKI

JM Rektor dr hab. in¿. Andrzej Sobowiak, prof. PRz, miano-
wa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice
Rzeszowskiej:
� prof. dr hab. in¿. Mariê Rud¹ w Katedrze Zarz¹dzania Roz-

wojem Regionalnym na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
z dniem 1 paŸdziernika 2005 r. na sta³e,

� dr. hab. Andrzeja Adamczaka w Katedrze Fizyki z dniem
1 paŸdziernika 2005 r. na okres 5 lat,

� prof. dr. hab. in¿. Józefa Dziopaka w Zak³adzie Zaopatrze-
nia w Wodê i Odprowadzania Œcieków na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska z dniem 1 listopada 2005 r. na
sta³e.

Bronis³aw ŒwiderMaria Ruda Andrzej Adamczak

Mgr in¿. Andrzej Burghardt, asystent w Katedrze Me-
chaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale Budowy Ma-

szyn i Lotnictwa, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej budowa i eks-
ploatacja maszyn, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej w dniu 9 lis-
topada 2005 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Sterowanie beha-
wioralne mobilnym robotem
ko³owym. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ dr hab.
in¿. Zenon Hendzel, profesor
Politechniki Rzeszowskiej.

Rozprawê doktorsk¹ recenzowali - prof. dr hab. in¿. Jan Gru-
szecki, profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej,
i prof. dr hab. in¿. Jerzy Œwider z Politechniki Œl¹skiej w Gli-
wicach.

Mgr in¿. Jolanta DŸwie-
rzyñska, asystentka w Zak³a-
dzie Geometrii i Grafiki In¿y-
nierskiej na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
budownictwo, nadany przez
Radê Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska Poli-
techniki Rzeszowskiej w dniu
16 listopada 2005 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Zasto-
sowanie dwurzutowych odwzorowañ czêœciowo-z³o¿e-
niowych do bezpoœrednich konstrukcji rozwiniêæ panoram
walcowych i sto¿kowych przestrzeni E3. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Bogus³aw Januszewski,
profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹
recenzowa³y - dr hab. in¿. Anna B³ach, profesor Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach, i dr hab. in¿. arch. Aleksandra
Prokopska, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

PROFESURY UCZELNIANE

W dniu 8 listopada 2005 r. Oœrodek
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej wizytowa³ zespó³ stan-
daryzacyjny JAA (europejskie w³adze
lotnicze) ds. licencjonowania, tzw.
LIST. Zespo³owi z³o¿onemu z przed-
stawicieli nadzorów lotniczych Szwe-
cji i Szwajcarii przewodniczy³ kapitan
Graham Clifford (W. Brytania). Celem

wizyty by³o przeprowadzenie audytu
i stwierdzenie, w jakim stopniu OKL
dostosowa³ swoje procedury, doku-
mentacjê, system szkolenia i zapewnie-
nia jakoœci do europejskich wymagañ
i przepisów w sprawie licencjonowania
personelu lotniczego. W trakcie prac
i po zakoñczeniu audytu cz³onkowie
komisji potwierdzili wysoki poziom

prowadzenia szkolenia lotniczego
w OKL, o czym z satysfakcj¹ informu-
jemy. Niektóre stosowane w OKL pro-
cedury oraz dokumenty wzbudzi³y
w komisji tak wysokie uznanie, ¿e po-
prosi³a ona o udostêpnienie kopii roz-
wi¹zañ stosowanych w Oœrodku
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej.

Jerzy Kluczniak

Audyt OKL za nami
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Powrót do normalnoœci w kszta³ceniu specjalistów
na potrzeby lotnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

Powrót do normalnoœci w kszta³ceniu specjalistów
na potrzeby lotnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

Kszta³cenie in¿ynierów i magistrów
in¿ynierów na potrzeby szeroko pojête-
go przemys³u lotniczego odbywa³o siê
dotychczas w ramach kierunku mecha-
nika i budowa maszyn. Lotnictwo by³o
wiêc jedn¹ wœród wielu specjalnoœci na
tym kierunku. Zró¿nicowanie i brak
powi¹zañ tematycznych wystê-
puj¹cych w tak ró¿nych specjalno-
œciach, jak: maszyny robocze ciê¿kie,
energetyka cieplna, mechanika stoso-
wana, biomechanika, urz¹dzenia prze-
mys³u chemicznego i in¿ynieria
j¹drowa, samochody, nie sprzyja³y
w³aœciwemu modelowaniu procesu dy-
daktycznego na specjalnoœci lotnictwo.

W tej sytuacji zrozumia³e by³y koli-
zje w zapotrzebowaniu na treœci progra-
mowe nawet w zakresie matematyki
czy fizyki. Kolizje narasta³y w przed-
miotach technicznych, zwanych cza-
sem kierunkowymi. Z jednej strony
istnia³y bowiem ograniczenia liczby
godzin zwi¹zanych z poszczególnymi
przedmiotami, z drugiej zaœ wystêpo-
wa³a koniecznoœæ zachowania sekwen-
cji treœci przedmiotów i zrealizowania
ca³ego programu w racjonalnym czasie
(cztery, piêæ lat).

Kszta³cenie na specjalnoœci w syste-
mie dwustopniowym na kursie in¿y-
nierskim sprowadzi³o siê wówczas do
dwóch semestrów, i to przeplatanych
przedmiotami niespecjalnoœciowymi.
Na uzupe³niaj¹cym zaœ kursie magi-
sterskim przedmioty specjalnoœciowe
obejmowa³y w rzeczywistoœci jeden se-
mestr. W systemie jednostopniowym
(mgr in¿.) kszta³cenie specjalnoœciowe
w racjonalnym wymiarze zaczyna³o siê
od semestru szóstego.

Taka sytuacja w strukturze progra-
mów kszta³cenia specjalistów na po-
trzeby lotnictwa wynika³a przede
wszystkim z wadliwej koncepcji kie-
runku mechanika i budowa maszyn.
By³a konsekwencj¹ anachronicznych
pogl¹dów na proces kszta³cenia widzia-

ny poprzez pryzmat wytwórni lotni-
czych produkuj¹cych g³ównie wyroby
licencyjne, a pod has³em tzw. kierun-
ków bran¿owych przekszta³cono lotni-
ctwo w specjalnoœæ.

Od parêdziesiêciu lat lotnictwo sta³o
siê wielkim, silnie zintegrowanym sy-
stemem ogólnoœwiatowym. Po okresie
izolacji zaistnia³e w Polsce przemiany

spowodowa³y, ¿e ta integracja coraz sil-
niej obejmuje równie¿ nasz kraj. Ogni-
wa tworz¹ce system lotnictwa s¹ same
w sobie szerokimi podsystemami œciœle
powi¹zanymi. S¹ to: projektowanie,
konstruowanie, badania i wykonanie
statków powietrznych (p³atowców, ze-
spo³ów napêdowych, wyposa¿enia
pok³adowego), eksploatacja statków
powietrznych, ruch lotniczy, lotniska
i porty lotnicze, personel lotniczy, prze-
woŸnicy i przewozy. Najwa¿niejszymi
czynnikami integruj¹cymi system lot-
nictwo s¹ bezpieczeñstwo i niezawod-
noœæ. Czynniki te zawieraj¹ bardzo
wiele elementów specyficznych wy-

³¹cznie dla lotnictwa, a doœwiadczenia
w tym zakresie s¹ chêtnie wykorzysty-
wane w innych obszarach dzia³alnoœci
naukowej i in¿ynierskiej.

Rozwój nauk i in¿ynierii lotniczej
doprowadzi³ do powstania wielu no-
wych skutecznych metod i narzêdzi
opartych na skomputeryzowanych
i zautomatyzowanych uk³adach stero-

wania w projektowaniu, badaniach,
wytwarzaniu oraz eksploatacji. Po-
wsta³y nowe materia³y i tworzywa
(zw³aszcza kompozytowe), stawiaj¹ce
nowe wymagania konstrukcyjne, tech-
nologiczne i eksploatacyjne. Dotyczy
to zarówno p³atowców, zespo³ów napê-
dowych, jak i awioniki.

Najwiêksza ewolucja dokona³a siê
w obszarze awioniki. Zespó³ podstawo-
wych przyrz¹dów nawigacyjnych
i kontroli stanu zespo³ów samolotu, sta-
nowi¹cy jego wyposa¿enie, przekszta³-
ci³ siê w rozproszon¹ sieæ mikrokompu-
terow¹ ze specjalistycznymi proto-
ko³ami transmisji danych pomiêdzy

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

Kokpit wspó³czesnego samolotu transportowego.
Fot. w³asna
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z³o¿onymi podzespo³ami elektronicz-
nymi. Poszerzy³ siê równie¿ zakres pa-
rametrów kontrolowanych w czasie
eksploatacji. Uk³ady rêcznego sterowa-
nia samolotem zachowa³y siê w³aœci-
wie w ma³ych samolotach dyspo-
zycyjnych i sportowych. Wiêksze statki
powietrzne wyposa¿one s¹ w kompute-
rowe uk³ady sterowania, w tym czêsto
w uk³ady automatycznego l¹dowania.
Coraz szerzej w³aœnie na pok³ady sa-
molotów wprowadzone s¹ najnowsze
osi¹gniêcia teorii sterowania, informa-
tyki i elektroniki. Pok³adowe uk³ady
sterowania musz¹ z zasady byæ przysto-
sowane do wspó³pracy z odpowiednimi
urz¹dzeniami naziemnymi. Od tej
wspó³pracy, realizowanej automatycz-
nie lub z udzia³em cz³owieka jako ele-
mentu sterowania, zale¿y bezpie-
czeñstwo i niezawodnoœæ wykonania
zadania w ruchu lotniczym.

Kilka lat temu przedstawiciele wy-
dzia³ów prowadz¹cych tê specjalnoœæ:
Politechniki Warszawskiej, Politechni-
ki Rzeszowskiej, Wojskowej Akademii
Technicznej (g³ówni autorzy wniosku:
doc. dr in¿. Bohdan Jancelewicz, prof.
dr hab. in¿. Jan Gruszecki, prof. dr hab.
in¿. Wies³aw Sobieraj) wyst¹pili za po-
œrednictwem Rady G³ównej Szkolnic-
twa Wy¿szego do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu o podniesie-
nie tej specjalnoœci do rangi kierunku.
G³ównymi argumentami tego wniosku
by³y:

� uwzglêdnienie w ramach kszta³cenia
wymagañ Europejskiego Wspólnego
Zarz¹du Lotnictwa Cywilnego (Jo-
int Aviation Authority - JAA) w od-
niesieniu do kwalifikacji i kompe-
tencji personelu lotniczego,

� rozwiniêcie miêdzynarodowej
wspó³pracy edukacyjnej, co wymaga
wzajemnego zbli¿enia programów
i systemów kszta³cenia w zakresie
lotnictwa i kosmonautyki,

� zwiêkszenia w Polsce, wzorem kra-
jów rozwiniêtych, roli lotnictwa i ko-
smonautyki inspiruj¹cej postêp na-
uki i techniki w wielu dyscyplinach,

� poprawy poziomu kszta³cenia kadr
na potrzeby przemys³u, transportu
i obronnoœci kraju oraz placówek
naukowo-badawczych lotnictwa
i oœrodków uprawiaj¹cych dyscypli-
ny zwi¹zane z lotnictwem,

� stworzenie mo¿liwoœci kszta³towa-
nia struktury programów kszta³cenia
przez zapewnienie bardziej racjonal-
nego doboru treœci przedmiotów i ich
sekwencji,

� poszerzenie wspó³pracy edukacyjnej
z jednostkami lotnictwa cywilnego
i wojskowego, prowadz¹cej do
pe³niejszego wykorzystania poten-
cja³u tych jednostek w kszta³ceniu
kadr.
Ku mi³emu zaskoczeniu polskiego

œrodowiska lotniczego Minister Eduka-
cji Narodowej i Sportu rozporz¹dza-
niem nr 1880 z dnia 22 lipca 2004 r.

wprowadzi³ na listê kierunków w punk-
cie 35a - lotnictwo i kosmonautykê.

Rozpocz¹³ siê wiêc - wraz z reform¹
szkolnictwa wy¿szego - powrót do nor-
malnoœci w procesie kszta³cenia tej gru-
py specjalistów. Mo¿na by³o przysto-
sowaæ przedmioty ogólne, podstawowe
i kierunkowe do grup specjalnoœci
o zbli¿onym profilu i integrowaæ dzia-
³ania dydaktyczne.

Przyjmuj¹c wytyczne MENiS zale-
caj¹ce wprowadzenie trzystopniowych
studiów wy¿szych (in¿ynier, magister
in¿ynier, doktor nt.), Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa wprowadzi³ do
swojego programu kszta³cenia od
1 paŸdziernika 2005 roku kierunek stu-
diów lotnictwo i kosmonautyka z czte-
rema specjalnoœciami:
� samoloty,
� silniki lotnicze,
� awionika,
� pilota¿ (od 1 paŸdziernika 2006).

Ukszta³towanie siê lotnictwa w for-
mê systemu ogólnoœwiatowego po-
ci¹gnê³o za sob¹ potrzebê unifikacji
wielu wymagañ w zakresie budowy
statków powietrznych i ich eksploata-
cji, a tak¿e w odniesieniu do zasad ru-
chu lotniczego i standardu lotnisk.
W szczególnoœci zwrócona zosta³a
uwaga na niejednolite wymagania co
do kwalifikacji personelu lotniczego
u producentów, u¿ytkowników i w pla-
cówkach obs³ugowych. Wymagania te
w formie przepisów miêdzynarodo-
wych (np. wydanych w Europie przez
JAA) staj¹ siê podstawowym doku-
mentem okreœlaj¹cym zakres wiedzy
i umiejêtnoœci cz³onków personelu lot-
niczego. Wi¹¿e siê z tym równie¿ certy-
fikowanie jednostek kszta³c¹cych
i szkol¹cych w pañstwach upra-
wiaj¹cych lotnictwo w systemie miê-
dzynarodowym. Polska jest na pocz¹t-
ku drogi w tym wzglêdzie.

Szczególne wyzwanie stoi przed ze-
spo³em Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa w zakresie kszta³cenia pilo-
tów lotnictwa cywilnego. Stosowany
system rekrutacji kandydatów na spe-
cjalnoœæ pilota¿ musi ulec zmianie. Po-
czyniono ju¿ pierwsze kroki pozwa-
laj¹ce odejœæ od wymagañ posiadania
udokumentowanych umiejêtnoœci lata-
nia przez kandydatów na korzyœæ

Akademicki Oœrodek Szybowcowy PRz w Bezmiechowej.
Fot. w³asna
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wszystkich tych, którzy nie maj¹ (ze
wzglêdów finansowych) mo¿liwoœci
ich zdobycia. Posiadane urz¹dzenia te-
stuj¹ce cechy psychofizyczne i mo¿li-
woœæ kszta³cenia wstêpnego w Aero-
klubie Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej pozwol¹ staraæ siê
o przyjêcie na tê presti¿ow¹ specjalnoœæ
wszystkim chêtnym i posiadaj¹cym od-
powiednie warunki zdrowotne.

O szczególnym stopniu z³o¿onoœci
problematyki nale¿y mówiæ równie¿
w odniesieniu do kosmonautyki, mimo
¿e Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-
twa nie zamierza obecnie otwieraæ re-
krutacji na tê specjalnoœæ. Ta dziedzina
ma swoje korzenie w naukach i in¿ynie-
rii lotnictwa. W niektórych placówkach
europejskich i amerykañskich niejed-
nokrotnie ³¹czy siê te dwa obszary (ae-
rospace technology/engineering;
technique aérespatiale). W Polsce jest
to dziedzina stosunkowo m³oda, ale na-
le¿y uznaæ za celowe rozumienie tej te-

matyki jako perspektywicznej, nie tyl-
ko z punktu widzenia dzisiejszych po-
trzeb krajowych.

Oznacza to wiêc, ze wzglêdu na wy-
mierne korzyœci w postaci wp³ywów

zwiêkszaj¹cych dochód narodowy,
potrzebê utworzenia w przysz³oœci tej
specjalnoœci na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa naszej uczelni.

Jan Gruszecki

Nad lotniskiem górskim w Bezmiechowej.
Fot. w³asna

Z OBRAD SENATU

Pierwsze posiedzenie Senatu PRz bie¿¹cej kadencji
odby³o siê 22 wrzeœnia 2005 r. JM Rektor dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak, prof. PRz, w imieniu wszystkich zgromadzo-
nych podziêkowa³ rektorowi poprzednich dwóch kadencji
prof. dr. hab. in¿. Tadeuszowi Markowskiemu za wieloletni¹
pracê na rzecz uczelni oraz ¿yczy³ dalszych sukcesów w pra-
cy zawodowej.

Nastêpnie nominacje z r¹k Rektora odebrali:
� dr hab. in¿. prof. PRz Janusz Porzycki (WBMiL) na stano-

wisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,
� dr hab. prof. PRz Giennadij Miszuris na stanowisko pro-

fesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.
Ponadto Senat powo³a³ nastêpuj¹ce komisje:
�Komisjê ds. Finansów i Mienia Uczelni,
�Komisjê ds. Nauki,
�Komisjê ds. Nauczania,
�Komisjê ds. Historii i Tradycji Uczelni,
�Komisjê ds. Wspó³pracy z Zagranic¹,
�Komisjê ds. Nagród i Odznaczeñ,
�Komisjê Dyscyplinarn¹ dla Studentów i Doktorantów,
�Odwo³awcz¹ Komisjê Dyscyplinarn¹ dla Studentów

i Doktorantów,
�Komisjê Dyscyplinarn¹ dla Nauczycieli Akademic-

kich.

Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski dziekanów
w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego:
� prof. Igora Liberki (Katedra Technologii Maszyn i Orga-

nizacji Produkcji),
� prof. Nory Œtangovej (Katedra Technologii Maszyn i Or-

ganizacji Produkcji).
Nastêpnie Senat:

� wys³ucha³ sprawozdania prorektora ds. nauczania prof.
dr. hab. in¿. Leszka WoŸniaka z akcji rekrutacyjnej na rok
akademicki 2005/2006,

� podj¹³ uchwa³ê w sprawie powo³ania Uczelnianego Labo-
ratorium Badañ Materia³ów dla Przemys³u Lotniczego.
Na kolejnym posiedzeniu Senatu w dniu 20 paŸdziernika

br. akt mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajne-
go w Politechnice Rzeszowskiej otrzymali:
� prof. dr hab. in¿. Maria Ruda (kierownik Katedry

Zarz¹dzania Rozwojem Regionalnym na WZiM) na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego na sta³e,

� dr hab. Andrzej Adamczak (Katedra Fizyki) na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nastêpnie Senat powo³a³ nastêpuj¹ce komisje:

� Komisjê Oceny Nauczycieli Akademickich w Katedrze
Fizyki,
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� Komisjê Oceny Nauczycieli Akademickich w Katedrze
Matematyki,

� Komisjê Oceny Nauczycieli Akademickich w Studium
Jêzyków Obcych,

� Komisjê Oceny Nauczycieli Akademickich w Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu.
W dalszej kolejnoœci Senat:

� wys³ucha³ sprawozdania prorektora ds. wspó³pracy miê-
dzynarodowej i regionalnej dr. hab. in¿. Aleksandra
Koz³owskiego, prof. PRz, z realizacji programu Socra-
tes/Erasmus za rok akademicki 2004/2005,

� podj¹³ uchwa³ê w sprawie umo¿liwienia studentom IV
i V roku kontynuacji studiów magisterskich jednolitych
na kierunku mechanika i budowa maszyn, prowadzonych
przez Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa w Zamiejs-
cowym Oœrodku Dydaktycznym w Stalowej Woli,

� podj¹³ uchwa³ê w sprawie realizacji i ukoñczenia zadania
inwestycyjnego pod nazw¹ "Modernizacja budynku dy-
daktycznego Oœrodka Naukowo-Dydaktycznego Poli-
techniki Rzeszowskiej w Albigowej".

Agnieszka Pikor

W czasie uroczystoœci œwiêta Od-
dzia³u Rzeszowskiego Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Komunikacji
(SITK), które odby³o siê w dniu 3 paŸ-
dziernika 2005 r., Zarz¹d Krajowy
i Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia od-
znaczy³y kilku pracowników Katedry
Mostów PRz.

Najwy¿sze odznaczenie Stowarzy-
szenia - Z³ot¹ z Diamentem Odznakê
Honorow¹ SITK otrzyma³ prof. An-

drzej Jarominiak. Z³ot¹ Odznak¹ Hono-
row¹ SITK zostali wyró¿nieni dr in¿.
Krzysztof Trojnar i dr in¿. Lucjan Ja-
nas. Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ SITK
otrzymali dr in¿. Les³aw Bichaj³o, mgr
in¿. Marek Wilczak i mgr in¿. Leszek
Folta.

Jest to niew¹tpliwie wyraz uznania
aktywnoœci cz³onków Ko³a SITK Poli-
techniki Rzeszowskiej, które w ubie-
g³ym roku zosta³o wyró¿nione Nagro-

d¹ Ernesta dla najaktywniejszego Ko³a
SITK w Polsce.

Kolegium Redakcyjne miesiêcznika
"In¿ynieria i Budownictwo" przyzna³o
za rok 2004, w dziesi¹tym dorocznym
konkursie dla autorów, specjalne wy-
ró¿nienie honorowe prof. Andrzejowi
Jarominiakowi za wieloletni¹, aktywn¹
wspó³pracê z redakcj¹ tego miesiêczni-
ka PZiTB.

Ewa Michalak

Wyró¿nienia pracowników Katedry Mostów

W dniach 7 - 11 paŸdziernika 2005 r.
z wizyt¹ na Podkarpaciu przebywa³
Ambasador Republiki Arabskiej Syrii
w Warszawie - pan Mohamad Ali Al
Hamwi, któremu towarzyszy³ prze-
wodnicz¹cy Narodowego Zwi¹zku Stu-
dentów Syrii w Polsce - Fouad Sulej-
man. W programie tej niecodziennej
wizyty przewidziano m.in. pobyt dy-
plomatów w Rzeszowie, podczas które-
go odby³o siê kilka spotkañ z w³adzami
podkarpackich uczelni.

Dnia 11 paŸdziernika 2005 r. syryjs-
cy goœcie z udzia³em prof. Stanis³awa
Kusia (rektora PRz w latach 1987-
-1993, 1996-1999) spotkali siê z JM
Rektorem Politechniki Rzeszowskiej
prof. PRz Andrzejem Sobkowiakiem.
Udzia³ prof. S. Kusia w tym spotkaniu
nie by³ przypadkowy, gdy¿ to w³aœnie
Pan Profesor by³ projektantem i budow-

niczym miasteczka sportowego usytuo-
wanego na blisko 50 hektarach w Alep-
po (Syria), budowanego w latach
1985-2000. Na wspomniany kompleks
sportowy sk³adaj¹ siê baseny (kryty
i otwarty), hale sportowe, stadion ma³y
i du¿y, budynki etc. By³ tak¿e Profesor
promotorem wielu prac magisterskich
i przewodów doktorskich studentów
narodowoœci arabskiej. W czasie spot-
kania z Ambasadorem prof. S. Kuœ
omówi³ koncepcjê tego na wskroœ no-
woczesnego projektu, wskazuj¹c na
wiele nietypowych rozwi¹zañ.

Goœcie, którym ponadto towarzy-
szyli prorektor ds. wspó³pracy miêdzy-
narodowej i regionalnej dr hab. in¿.
Aleksander Koz³owski, prof. PRz, i dr
in¿. Zakarya Kamel z Wydzia³u Budo-
wnictwa i In¿ynierii Œrodowiska, zwie-
dzili kampus Politechniki Rzeszow-

skiej po³o¿ony przy al. Powstañców
Warszawy, a nade wszystko nowy bu-
dynek WBiIŒ.

Spotkanie byæ mo¿e zaowocuje
nawi¹zaniem wspó³pracy Politechniki
Rzeszowskiej z uczelniami syryjskimi,
w szczególnoœci w zakresie: wymiany
doœwiadczeñ naukowo-dydaktycz-
nych, wymiany studentów, wymiany
grup wyk³adowców oraz osób zaj-
muj¹cych siê baz¹ laboratoryjn¹, mo¿-
liwoœci¹ przyjmowania Syryjczyków
na sta¿ oraz studia w naszej uczelni.
Przewiduje siê, ¿e wspomniane zajêcia
i sta¿e odbywaæ siê bêd¹ w jêzyku an-
gielskim. Nale¿y podkreœliæ, i¿ Amba-
sada Syrii w Polsce wyrazi³a chêæ
promowania oferty przedstawionej
przez w³adze Politechniki Rzeszow-
skiej i kontynuowania nawi¹zanych
kontaktów.

Zakarya Kamel

AMBASADOR SYRII z wizyt¹ w POLITECHNICEAMBASADOR SYRII z wizyt¹ w POLITECHNICE
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Prof. Andrzej Jarominiak i pracownicy Katedry Mostów Politechniki Rzeszowskiej zostali adresatami listu
przes³anego przez absolwenta Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PRz - mgr. in¿. Tomasza Musia³a.
Pan Tomasz Musia³ obroni³ pracê magistersk¹ na specjalnoœci "budowa i utrzymanie mostów", wykonan¹ pod kie-
runkiem dr. in¿. Krzysztofa Trojnara. Z przyjemnoœci¹ i nieukrywan¹ satysfakcj¹ prezentujemy poni¿ej treœæ listu.

Podziêkowanie absolwenta WBiIŒ
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Zapewne okreœlenie program Socra-
tes/Erasmus wielu studentom i pracow-
nikom Politechniki Rzeszowskiej nie
jest obce. Jednak¿e tym, którzy po raz
pierwszy siê z nim zetknêli, a szczegól-
nie studentom I roku, przybli¿amy idee
tego programu.

Program Socrates/Erasmus dzia³a
w Polsce od 1998 r., a Politechnika Rze-
szowska by³a jedn¹ z pierwszych uczel-
ni , które do niego przyst¹pi ³y.
Umo¿liwia podpisywanie umów dwu-
stronnych o wspó³pracy z uczelniami
zagranicznymi. Na ich podstawie stu-
denci PRz mog¹ podejmowaæ studia za
granic¹. Nasza uczelnia mo¿e tak¿e
przyjmowaæ studentów z zagranicz-
nych uczelni.

W roku akademickim 2005/06 goœci
u nas kilkanaœcie osób z Francji, Hisz-
panii, Niemiec i Portugalii. Dla wiêk-
szoœci to pierwszy pobyt w naszym kra-
ju. Pewne informacje o Polsce do nich
dociera³y, ale o naszym mieœcie czy
uczelni s³yszeli niewiele. Czasami wy-
obra¿ali sobie Polskê jako kraj pe³en
zieleni, gdzie rozwój gospodarczy nie
jest na wysokim poziomie. Rzeszów
wyobra¿ali sobie jako ma³e, spokojne

miasteczko. Wszyscy obawiali siê ok-
ropnej pogody, nawet jedno z pierw-
szych pytañ, jakie pad³y po przyjeŸdzie
studentów, by³o: kiedy w Polsce zaczy-
na padaæ œnieg. Pierwsze wiêc zdumie-
nie wywo³a³a pogoda: by³o ³adniej
i cieplej ni¿ w Hiszpanii. Zdziwienie
wywo³a³ tak¿e rozmiar miasta, jego
uroda i mnóstwo zieleni. Szczególnie
podoba³o siê im centrum miasta. Cieka-
wa rzecz, ¿e ¿adna z osób nie posiada³a
jakichœ szczególnych wyobra¿eñ czy
stereotypów o Polakach. Niewiele osób
mia³o bezpoœredni kontakt z Polakami
w swoim kraju, niektórzy nawi¹zali
kontakt z innymi Polakami drog¹ elek-
troniczn¹. Pierwsze wra¿enia o nas s¹
równie¿ pozytywne, jesteœmy postrze-
gani jako mili, uczynni ludzie i bardzo
religijni. Ciekawostk¹ dla nas jest to, ¿e
studenci z Hiszpanii i Portugalii posia-
daj¹ kilkucz³onowe nazwiska. Okaza³o
siê, ¿e kobiety po wyjœciu za m¹¿ nie
zmieniaj¹ nazwiska, natomiast dziecko
otrzymuje nazwisko ojca i matki.

System edukacyjny w Portugalii nie
ró¿ni siê bardzo od naszego, podobnie
jak i u nas istnieje podzia³ na szkolnic-
two uniwersyteckie (bardziej teoretycz-

ne) i politechniczne (bardziej zawodo-
we). Jednostkami uniwersytetów mog¹
byæ wydzia³y, instytuty, szko³y, depar-
tamenty lub inne jednostki utworzone
zgodnie ze statutami uniwersytetów
i ustaw¹ o dyplomach z 2000 r.

Senat i zgromadzenie uniwersytec-
kie, sk³adaj¹ce siê z równej liczby na-
uczycieli akademickich i studentów,
a ponadto przedstawicieli pracowni-
ków badawczych i pozosta³ych pra-
cowników uczelni, decyduje o spra-
wach zwi¹zanych z tworzeniem struk-
tur uniwersytetu, planów i bud¿etów.
Natomiast rektor nadzoruje zarz¹dza-
nie akademickie, administracyjne i fi-
nansowe. Wa¿n¹ spraw¹ jest istnienie
rady doradczej z³o¿onej z osobistoœci
¿ycia kulturalnego i spo³ecznego. Ma to
zapewniæ ³¹cznoœæ z lokaln¹ spo³ecz-
noœci¹.

Ustawa z 1990 r. zatwierdzi³a statut
i autonomiê politechnik. Na czele poli-
techniki stoi przewodnicz¹cy, który
nadzoruje zarz¹dzanie sprawami admi-
nistracyjnymi, akademickimi i finanso-
wymi. Natomiast rada ogólna zatwier-
dza plany dzia³alnoœci poszczególnych
jednostek organizacyjnych, rada admi-
nistracyjna wspiera przygotowanie pla-
nów finansowych rocznych i wielo-
letnich, planów bud¿etu i alokacji œrod-
ków. Przewodnicz¹cy jest wybierany
na okres 3 lat z grona nauczycieli aka-
demickich lub innych ludzi ciesz¹cych
siê szacunkiem.

W szkolnictwie wy¿szym uniwersy-
teckim mo¿liwe jest uzyskanie nastê-
puj¹cych stopni akademickich:
bacherel, licenciado, mestre i doutor.
Studia prowadz¹ce do uzyskania tych
tytu³ów trwaj¹ ró¿ny okres, i tak: studia
bacherel trwaj¹ 3 lata i uprawniaj¹ do
wykonywania okreœlonych zawodów,
licenciado ok. 4 lat - umo¿liwiaj¹ zdo-
bycie specjalistycznej wiedzy w danej
dziedzinie. Stopieñ mestre odzwiercie-
dla g³êbok¹ wiedzê i umiejêtnoœæ pro-
wadzenia badañ. Doutor odzwierciedla

Szkolnictwo wy¿sze
w innych krajach europejskich

Szkolnictwo wy¿sze
w innych krajach europejskich

Widok na Aveiro (Portugalia).
Fot. w³asna
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wysoki poziom nauki i zdolnoœæ prowa-
dzenia badañ.

Rok akademicki podzielony jest na
dwa semestry (15–16-tygodniowe).
W 1980 r. wprowadzono system punk-
tów kredytowych ECTS. Politechniki
nadaj¹ stopnie bacherel i licenciado.

Szkolnictwo wy¿sze Hiszpanii
obejmuje edukacjê uniwersyteck¹ i nie-
uniwersyteck¹, czyli np. szko³y artysty-
czne, akademie wojskowe, zaawanso-
wane studia zawodowe, studia daj¹ce
zaœwiadczenia o uzyskaniu tytu³u tech-
nika sportowego i inne. Ustawa o szkol-
nictwie ustali³a 3 poziomy zarz¹dzania
w uniwersytetach, dziêki temu syste-
mowi wszystkie grupy pracownicze
mog¹ uczestniczyæ w zarz¹dzaniu. S¹
to: rada spo³eczna (2/5 przedstawicieli
rady zarz¹dzaj¹cej i 3/5 przedstawicieli
zak³adów oraz pracodawców), zgroma-
dzenie uniwersyteckie z rektorem na
czele (ró¿ne grupy spo³ecznoœci akade-
mickiej, 3/5 to nauczyciele akademic-
cy, a 2/5 - studenci i pracownicy obs³u-
gi), rada zarz¹dzaj¹ca (zastêpca rekto-
ra, sekretarz generalny i dyrektor
uczelni).

Istnieje model organizacyjny obej-
muj¹cy 5 typów edukacji: 1. edukacja
o jednym cyklu kszta³cenia (studia za-
wodowe, trwaj¹ce ok. 3 lat), 2. podwój-
ny cykl kszta³cenia bez poœredniego
dyplomu, 3. podwójny cykl kszta³cenia
z poœrednim dyplomem (diplomado,
architekt techniczny lub in¿ynier tech-
niczny), 4. edukacja po uzyskaniu po-
œredniego dyplomu (uzyskuje siê
stopieñ licenciado, in¿yniera lub archi-
tekta - ca³oœæ tych studiów trwa od 4 do
5 lat), 5. studia wy³¹cznie w drugim lub
trzecim cyklu kszta³cenia, przeznaczo-
ne dla studentów, którzy posiadaj¹ edu-
kacjê o jednym cyklu.

W systemie szkolnictwa wy¿szego
w Niemczech istniej¹ uniwersytety
w³¹czaj¹ce edukacjê techniczn¹ (Tech-
nische Hochschulen - nauki przyrodni-
cze, in¿ynierskie) i istniej¹ce w Hesji
oraz Pó³nocnej Westfalii - Gesamt-
hochschulen. Uniwersytety maj¹ prawo
nadawania doktoratu i podoktorskiego
uprawnienia do wyk³adania zwanego
habilitacj¹ (promotionsrecht i habilita-
tionsrecht). W latach 1970-1971 wpro-
wadzono wy¿sze szko³y zawodowe -

Fachhochschulen, k³ad¹ce nacisk na
wykszta³cenie praktyczne; w 1998 r.
przyjêto dla nich okreœlenie "uniwersy-
tety nauk stosowanych".

Podstawow¹ jednostk¹ organiza-
cyjn¹ s¹ departamenty (Fachbereich),
czasem nazywane wydzia³ami (Facul-
tät). Uniwersytetem kieruje rektor, na-
tomiast kanclerz jest odpowiedzialny
za kierowanie administracj¹ uczelni
i bud¿et.

W uczelni s¹ tak¿e cia³a kolegialne:
rada (Konzil), zwana tak¿e konwencj¹
(Konvent) lub zgromadzeniem (Ver-
sammlung), i senat. Rada sk³ada siê
z przedstawicieli profesorów, pracow-
ników - równie¿ nieakademickich -
i studentów. Rada uchwala statut i wy-
biera rektora (wybór zatwierdza mini-
ster). Senat decyduje o rozdziale pra-
cowników i œrodków na wydzia³y.

W sk³ad senatu wchodz¹ przedsta-
wiciele wszystkich grup pracowni-
czych i studenci. Senat powo³uje
komisje. Na ich posiedzeniach wypra-
cowuje siê konkretne metody dzia³ania
i stanowiska w danych sprawach. Stu-
dia uniwersyteckie trwaj¹ 8-10 seme-
strów: po 8 semestrach uzyskuje siê
stopieñ Bachelor i po 2 - stopieñ Ma-
ster. Istniej¹ 3 rodzaje pierwszych stop-
ni uniwersyteckich: Diplom (zoriento-
wany bardziej zawodowo, szczególnie
w naukach przyrodniczych, technicz-
nych i spo³ecznych), Magister w nau-
kach humanistycznych i wyzwolo-
nych oraz (pierwszy egzamin pañstwo-
wy) Staatsprüfung - w medycynie, we-

terynarii, farmacji, chemii ¿ywnoœci,
prawie i edukacji. Jednak¿e zdanie do-
piero drugiego egzaminu pañstwowego
uprawnia do samodzielnego wykony-
wania zawodu. Studia w Fachhoch-
schule trwaj¹ 8 semestrów, na zakoñ-
czenie studenci otrzymuj¹ dyplom.

Francja ma bogate tradycje w dzie-
dzinie szkolnictwa wy¿szego. Znana
Sorbona zosta³a za³o¿ona ju¿ w 1253 r.
W systemie szkolnictwa francuskiego
istniej¹ uniwersytety i wielkie szko³y
(grandes écoles) zarówno publiczne,
jak i prywatne, specjalizuj¹ce siê w ta-
kich dziedzinach, jak biznes i admini-
stracja, in¿ynieria, sztuki piêkne,
architektura. Uzyskany tam tytu³ inge-
nieur otwiera drogê do stanowisk kiero-
wniczych w wielu dziedzinach prze-
mys³u. Powsta³o tak¿e wiele ma³ych
szkó³ zawodowych (pielêgniarstwo,
praca socjalna, sztuki stosowane). Uni-
wersytetem kieruje prezydent wybiera-
ny na 5 lat przez zgromadzenie ogólne
3 rad uniwersyteckich: rady administra-
cyjnej, naukowej oraz rady ds. studiów
i ¿ycia uniwersyteckiego. Rady sk³a-
daj¹ siê z cz³onków wybranych w bez-
poœrednich wyborach przez spo³ecz-
noœæ uniwersytetu i osobistoœci
z zewn¹trz. Szczególn¹ grup¹ wœród
wielkich szkó³ s¹ 4 szko³y - Écoles Nor-
males Supérieures (ENS). Nale¿¹ do
niej bardzo elitarne szko³y, w których
studenci w czasie trwaj¹cych 4 lata stu-
diów pobieraj¹ pensje jako szkol¹cy siê
urzêdnicy pañstwowi. Inne, w których
nauka trwa 3 lata, daj¹ gruntowne wy-

Uniwersytet w Aveiro.
Fot. w³asna
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kszta³cenie ogólne. Presti¿ow¹ szko³¹
jest tak¿e Krajowa Szko³a Administra-
cji ENA (École Nationale d'Admini-
stration), podlegaj¹ca premierowi. Ze
wzglêdu na czas trwania studia we fran-
cuskich uczelniach mo¿na podzieliæ na
studia o krótkim okresie kszta³cenia
(przygotowuj¹ce do pracy w przemy-
œle, us³ugach i zawodach paramedycz-
nych) i d³ugim okresie kszta³cenia
(organizowane w 3 cyklach, koñ-
cz¹cych siê dyplomem pañstwowym).
W pierwszym cyklu kszta³cenia,
trwaj¹cym 2 lata, uzyskuje siê dyplom
(diplome d'études universitaires géné-
rales), w drugim, trwaj¹cym od 1 do 3
lat studiów, maj¹c ju¿ dyplom, uzysku-
je siê po 1 roku dyplom licence, po
dwóch maitrise. Istniej¹ tak¿e 3-letnie
studia prowadz¹ce do uzyskania tytu³u
in¿yniera, s¹ równie¿ 3-letnie zawodo-

we instytuty uniwersyteckie nadaj¹ce
tytu³ ingenieur-maitrise. Oprócz uni-
wersytetów stopnie diplom, licence
i maitrise mog¹ przyznawaæ inne uczel-
nie upowa¿nione przez ministra, po za-
poznaniu siê i wydaniu opinii przez
Krajow¹ Radê ds. Szkolnictwa Wy¿-
szego i Badañ (CNESER). Trzeci cykl
studiów to studia podyplomowe. Obej-
muj¹ 3 rodzaje studiów: roczne zawo-
dowe, roczne studia badawcze i studia
w celu uzyskania dyplomu w dziedzinie
badañ technologicznych (DRT). Od
roku akademickiego 1999/2000 nadaje
siê stopieñ mastaire (magister) studen-
tom posiadaj¹cym dyplomy lub tytu³y
równowa¿ne 5-letnim studiom.

Jak wynika z danych o innych syste-
mach nauczania i szkolenia, niezwykle
istotne jest to, ¿e szko³y i uniwersytety
staraj¹ siê zachowaæ ³¹cznoœæ z prze-

mys³em i zak³adami pracy, by kszta³ciæ
m³odych ludzi w zawodach umo¿li-
wiaj¹cych znalezienie pracy (zgodnie
z wymaganiami rynku pracy).

Bardzo siê cieszymy, ¿e tak wielu
zagranicznych studentów zdecydowa³o
siê na kontynuowanie nauki na naszej
uczelni. Mamy nadziejê, ¿e ich pobyt
bêdzie udany zarówno pod wzglêdem
naukowym, jak i kulturowym. Studen-
tów i pracowników chêtnych do
nawi¹zania kontaktów ze studentami
zagranicznych uczelni prosimy o kon-
taktowanie siê z Dzia³em Wspó³pracy
z Zagranic¹, bud. A, pokój 113, tel.
017-854-11-27 lub 017-865-12-82,
e-mail: jruszel@prz.rzeszow.pl. Dziê-
kujemy równie¿ za wszelk¹ pomoc
udzielan¹ studentom zagranicznym.

Joanna Ruszel

W ramach Centrum Transferu
Technologii Politechniki Krakow-
skiej dzia³a Regionalne Centrum In-
formacji dla Naukowców (obejmu-
j¹ce swym zasiêgiem teren Ma³opolski
i Podkarpacia), które wraz z 9 pozo-
sta³ymi oœrodkami (Warszawa, £ódŸ,
Gdañsk, Olsztyn, Szczecin, Poznañ,
Wroc³aw, Gliwice, Lublin) tworzy
Polsk¹ Sieæ Centrów Informacji dla Na-
ukowców. Sieæ ta powsta³a w wyniku
inicjatywy Komisji Europejskiej oraz
Ministra Nauki i Informatyzacji i jest
czêœci¹ Europejskiej Sieci Centrów In-
formacji dla Naukowców ERA-MORE,

która skupia ponad 200 Centrów w 33
krajach.

Zadaniem naszego Centrum jest
przede wszystkim:
�Dostarczanie zagranicznym nau-

kowcom przebywaj¹cym w regionie
szczegó³owej i wyczerpuj¹cej infor-
macji na temat wszystkich proble-
mów i w¹tpliwoœci zwi¹zanych
z przyjazdem i osiedleniem siê w ob-
cym kraju.
� Informowanie polskich naukowców

o mo¿liwoœciach wyjazdów na za-
graniczne stypendia lub sta¿e oraz
kontaktowanie ich z Regionalnymi
Centrami Informacji dla Naukow-
ców w kraju, do którego zamierzaj¹
wyjechaæ.
� Pomoc regionalnym instytucjom na-

ukowym w sprawach zwi¹zanych
z przyjêciem zagranicznego nau-
kowca, w publikowaniu ofert pracy
dla obcokrajowców oraz dostarcza-
nie informacji o mo¿liwoœciach po-
zyskiwania funduszy na stypendia
naukowe.

Oprócz Centrów Informacji Komi-
sja Europejska stworzy³a równie¿ Eu-
ropejski Portal dla Mobilnych Nau-
kowców: http://europa.eu.int/eracare-
ers. Portal ten dostarcza zarówno infor-
macji o europejskich ofertach pracy dla
naukowców, jak i praktycznych oraz
konkretnych informacji zwi¹zanych
z przeniesieniem siê do innego kraju.

Polskim odpowiednikiem Europej-
skiego Portalu jest "Researchers' Mobi-
lity Portal - Poland": http://www.
eracareers-poland.gov.pl.

Wiêcej informacji na temat naszego
Centrum znajduje siê na stronie inter-
netowej: www.transfer.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do wspó³-
pracy.

Magdalena Wójtowicz

Regionalne Centrum Informacji
dla Naukowców

Regionalne Centrum Informacji
dla Naukowców

Z ostatniej chwili

W dniu 25 listopada br. podpisane
zosta³o z Policj¹ kolejne porozumie-
nie w sprawie wspó³pracy w zakresie
przeciwdzia³ania narkomanii oraz
ochrony osób i mienia Politechniki
Rzeszowskiej.

Szersze informacje na ten temat
znajd¹ Pañstwo w styczniowym wy-
daniu "GP".

Marta Olejnik
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W celu promocji obronnoœci w œro-
dowisku akademickim oraz populary-
zacji nowego systemu przeszkolenia
wojskowego studentów w dniach 1-2
paŸdziernika 2005 r. w bazie obiektów
sportowych Wy¿szej Szko³y Oficer-
skiej Si³ Powietrznych w Dêblinie od-
by³y siê ogólnopolskie zawody spraw-
noœciowo-obronne "Military ¯ak
2005".

Zawody m³odzie¿y akademickiej
by³y rozgrywane pod honorowym pa-
tronatem Ministra Edukacji Narodowej
i Ministra Obrony Narodowej. W zawo-
dach uczestniczy³a dru¿yna studentów
Politechniki Rzeszowskiej w sk³adzie:
� Maciej Benedyk (kapitan zespo³u) -

WEiI (IV rok),
� Tomasz Buniowski - WEiI (IV rok),
� Wojciech Homa - WEiI (IV rok),

� Barbara Rybka - WZiM (IV rok).
Zawody rozegrane zosta³y w czte-

rech konkurencjach, w których nasza
reprezentacja zajê³a miejsca:

1. Test z zakresu wiedzy obronnej
(konkurencja zespo³owa i indywidual-
na) - II miejsce w klasyfikacji ze-
spo³owej.

2. Bieg na orientacjê na dystansie
5 km (konkurencja zespo³owa i indywi-
dualna) - VIII miejsce.

3. P³ywanie na odleg³oœæ 50 m (kon-
kurencja zespo³owa i indywidualna) -
VII miejsce.

4. Strzelanie sportowe z kbks na od-
leg³oœæ 50 m do celu (konkurencja ze-
spo³owa i indywidualna) - V miejsce.

W generalnej kwalifikacji pani Bar-
bara Rybka wygra³a studenckie zawo-
dy "Military ¯ak 2005". Pokona³a tym
samym niemal 80 zawodników z ca³ej
Polski. Basia zajê³a tak¿e pierwsze
miejsce w strzelaniu, uzyskuj¹c 99 pkt
na 100 mo¿liwych. Ponadto komisja
sêdziowska postanowi³a wyró¿niæ na-
grod¹ rzeczow¹ najwszechstronniej-
sz¹ zawodniczkê - Barbarê Rybkê -
w kategorii open na równi z mê¿czyz-
nami.

Nale¿y dodaæ, ¿e zawody przebie-
ga³y w bardzo sportowej i kole¿eñskiej
atmosferze.

Jan Wojtyna

"Military ¿ak 2005""Military ¿ak 2005"
A¿ cztery puchary przywieŸli z Dêblina
reprezentanci Politechniki Rzeszowskiej
A¿ cztery puchary przywieŸli z Dêblina
reprezentanci Politechniki Rzeszowskiej

Od lewej: dziekan WZiM dr hab. K. Rajchel, prof PRz, zwyciê¿czyni zawodów Bar-
bara Rybka, prorektor ds. nauczania prof dr hab. in¿. Leszek WoŸniak i p³k Jan
Wojtyna.

Fot. M. Misiakiewicz

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

W dniach 28-30 wrzeœnia 2005 r.
w Polañczyku nad Jeziorem Soliñskim
odby³a siê I Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Techniczna "Kartografia nu-
meryczna i informatyka geodezyjna".
Konferencjê zorganizowa³a Katedra
Geodezji im. Kaspra Weigla Wydzia³u

Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
przy wspó³udziale Wy¿szej Szko³y In-
¿ynieryjno-Ekonomicznej w Ropczy-
cach i Zarz¹du Oddzia³u SGP w Rze-
szowie. Przewodnicz¹cym Komitetu
Organizacyjnego by³ prof. dr hab. in¿.
Roman Kadaj, prof. zw. PRz.

Celem konferencji by³o zwrócenie
uwagi na problematykê kartografii nu-
merycznej, która jawi siê dziœ w pol-
skiej geodezji jako bardzo aktualna
w zwi¹zku z przechodzeniem do nowe-
go, europejskiego systemu odniesieñ
przestrzennych i nowych pañstwowych

Konferencja geodetów nad Solin¹
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uk³adów kartograficznych. Aktualnoœæ
tematyki konferencji wynika³a z wyma-
gañ, jakie stawia przed sob¹ geodezja
i kartografia w zwi¹zku ze stopniow¹
informatyzacj¹ zasobów geodezyjno-
-kartograficznych.

Oficjalnego otwarcia konferencji
dokona³ kierownik Katedry Geodezji
PRz prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj.
S³owo wstêpne wyg³osi³ równie¿ rektor
Wy¿szej Szko³y In¿ynieryjno-Ekono-
micznej w Ropczycach dr hab. in¿. Sta-
nis³aw Sosnowski, prof. WSI-E.
W rozpoczêciu konferencji udzia³
wziêli tak¿e: prorektor ds. wspó³pracy
miêdzynarodowej i regionalnej PRz dr
hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof.
PRz, przedstawiciel Geodezyjnej Izby
Gospodarczej Jan Po³eæ i starosta po-
wiatu leskiego Marek Scelina.

Konferencja zgromadzi³a 95 osób
z ró¿nych stron Polski, w tym 45 przed-
stawicieli urzêdów samorz¹dowych, 31
przedstawicieli wy¿szych uczelni oraz
19 przedstawicieli firm informatycz-
nych i geodezyjnych. By³o to wiêc spot-
kanie naukowców, geodetów
i kartografów zajmuj¹cych siê tworze-
niem oraz wykorzystywaniem syste-
mów map numerycznych, a tak¿e baz
danych jako g³ównych elementów Sy-
stemu Informacji o Terenie (SIT). Ob-
rady poœwiêcone by³y tematyce wspó³-
czesnych technik pozyskiwania i prze-
twarzania informacji do celów karto-
graficznych, zagadnieniom systemów
odniesieñ i uk³adów wspó³rzêdnych,

transformacji i przetwarzania obrazów
kartograficznych oraz konwersji baz
danych.

Na konferencji wyg³oszono 20 refe-
ratów, wœród których najwiêksze wra-
¿enie zrobi³a prezentacja dr. in¿.
Waldemara Izdebskiego (Politechnika
Warszawska, Geo-System), który
w trybie on-line pokaza³ mo¿liwoœci
PODGiK w Miñsku Mazowieckim, jak
równie¿ dokonania w zakresie tworze-
nia i aktualizacji mapy numerycznej za-
prezentowane przez dr. in¿. Bogdana
Szczechowskiego oraz in¿. Barbarê
Komendeck¹ z Urzêdu Miejskiego
w Gdañsku.

Materia³y konferencyjne zamiesz-
czone zosta³y w wydawnictwie ufundo-
wanym przez wspieraj¹cych kon-
ferencjê: KBN, Geokart-International
Rzeszów i OPGK SA Rzeszów.

Maj¹c na uwadze kierunek, w któ-
rym zmierza wspó³czesna geodezja,
opinie uczestników konferencji, dysku-
sje kuluarowe oraz frekwencjê, mamy
nadziejê, ¿e uda nam siê zorganizowaæ
kolejne spotkania o wspomnianej tema-
tyce. Chcielibyœmy, aby by³a to konfe-
rencja cykliczna odbywaj¹ca siê co dwa
lata w jednym z ciekawszych zak¹tków
Bieszczad.

Dawid Zientek

Uczestnicy konferencji w Polañczyku.
Fot. w³asna

ECHA FESTIWALU

Rozmowa z mgr. in¿. Marcinem Zychem,
kierownikiem Studenckiego zespo³u Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny"

0 W lipcu 2005 r. odby³ siê w Rzeszo-
wie XIII Œwiatowy Festiwal Polonij-
nych Zespo³ów Folklorystycznych.
"Po³oniny" wielokrotnie bra³y udzia³
w oprawie artystycznej festiwalu. Czy
pod koniec roku mo¿emy dokonaæ ja-
kiegoœ podsumowania?

Z festiwalem ³¹czy nas œcis³y zwi¹zek,
pocz¹wszy od 1972 r., czyli od II Œwiato-

wego Festiwalu Polonijnych Zespo³ów
Folklorystycznych w Rzeszowie. Wtedy
ju¿ wyk³adowca ówczesnej Wy¿szej
Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie pani
Alicja Haszczak - wówczas inicjatorka
utworzenia w 1969 r. Studenckiego Ze-
spo³u Pieœni i Tañca Politechniki Rze-
szowskiej "Po³oniny" - podjê³a wspólnie
z zespo³em czynn¹ wspó³pracê z festiwa-
lem. W tym roku zajmowa³em siê g³ównie

organizacj¹ prób zespo³ów w obiektach
naszej uczelni. Wielu zagranicznych go-
œci zawita³o do nas ju¿ na kilka dni przed
rozpoczêciem festiwalu. Zintegrowani
w pe³nym sk³adzie w Rzeszowie, mogli na
miejscu przygotowaæ, wspólnie z polski-
mi muzykami, program do nagrañ w stu-
diu radiowym oraz podk³ady muzyczne
wymagane na festiwalu.

ZESPO£ÓW POLONIJNYCH W RZESZOWIEZESPO£ÓW POLONIJNYCH W RZESZOWIE
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0 Politechnika Rzeszowska od wielu
ju¿ lat ma doœæ œcis³y zwi¹zek z organi-
zacj¹ tego festiwalu, tak¿e przez udo-
stêpnienie jego uczestnikom sto³ówki,
bazy noclegowej etc.

Czas festiwalu to gwar innego ¿ycia
na miasteczku akademickim, gdzie miesz-
kaj¹. Wszyscy uczestnicy festiwalu czuj¹
siê na naszym terenie bardzo dobrze. Wy-
soki standard zajmowanych przez nich
domów studenckich oraz pokoi wyposa-
¿onych w ³¹cza internetowe i telefoniczne
pozwala na ³¹cznoœæ ze œwiatem w ka¿dej
chwili. W bezpoœrednim s¹siedztwie aka-
demików znajduj¹ siê sklepy spo¿ywcze
i sto³ówka studencka, nie chodz¹ wiêc da-
leko na posi³ki. Maj¹ te¿ nasi goœcie mo¿-
liwoœæ korzystania z sal gimnastycznych,
boisk sportowych, kortu tenisowego, am-
fiteatru, lecznicy, nowoczesnych sal
wyk³adowych, Klubu Studenckiego
PLUS. Zawsze podkreœlaj¹, jak dobrze
siê u nas czuj¹, gdziekolwiek w œwiecie
spotykamy siê z nimi.

0 Kontakty Politechniki Rzeszow-
skiej z Poloni¹ to nie tyko udostêpnie-
nie im bazy noclegowej czy sto³ówki.
Uczelnia od kilku lat œciœle wspó³pracu-
je z Rzeszowskim Oddzia³em Stowa-
rzyszenia "Wspólnota Polska", któ-
rego prezesem obecnie jest pan profe-
sor Tadeusz Markowski, do 31 sierpnia
br. rektor uczelni.

Od zaistnienia Œwiatowego Festiwalu
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych
w Rzeszowie ciê¿ar tej organizowanej
w cyklu 3-letnim imprezy spoczywa na
Rzeszowskim Oddziale Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska". Festiwalowi goœcie
w poprzednich latach korzystali równie¿
z zakwaterowania w akademikach Wy¿-
szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie
(obecnie Uniwersytetu). Infrastruktura
Politechniki przypad³a im bardziej do gu-
stu, na naszym miasteczku akademickim
maj¹ wszystko, czego im potrzeba. Miê-
dzy innymi poprzez Stowarzyszenie
uczelnia udziela pomocy Polakom mie-
szkaj¹cym na Wschodzie. Pomoc ta
udzielana jest w ró¿nej formie - b¹dŸ to
przez umo¿liwienie studiowania w Poli-
technice dzieciom Polaków ze Wschodu
(g³ównie z Ukrainy), b¹dŸ przez wspoma-
ganie tamtejszych organizacji polonij-
nych u¿ywanym sprzêtem kompu-
terowym.

0 Czy tegoroczny festiwal bardzo ró¿-
ni³ siê od poprzednich?

Tym razem ceremonia otwarcia
odby³a siê na scenie na bulwarach opodal
Wis³oka, gdzie przez kolejne dni zespo³y
z powodzeniem prezentowa³y swój pro-
gram w trakcie otwartych koncertów dla
mieszkañców Rzeszowa. W tym roku zde-
cydowanie poprawi³ siê transport ze-
spo³ów. Bardzo starannie zosta³a
przygotowana na miasteczku akademic-
kim Politechniki baza noclegowa,
sto³ówka i pozosta³a infrastruktura.

0 A jak ocenia Pan zainteresowanie
m³odzie¿y z ca³ego œwiata tego rodzaju
muzyk¹? Znamienne, ¿e w przyje¿d¿a-
j¹cych do Rzeszowa zespo³ach tañcz¹
nie tylko polonusi.

M³odzie¿ i muzyka nie znaj¹ granic.
To prawda, ¿e w radiu i w telewizji prze-
wa¿a muzyka rockowa, ale zapotrzebo-
wanie na muzykê ludow¹ ci¹gle jest.
¯ycie na obczyŸnie powoduje, ¿e m³odzie¿
pochodzenia polskiego wykazuje ¿ywe
zainteresowanie kultur¹ ojczystego kra-
ju. Porwani piêknem polskiego folkloru
ich kole¿anki i koledzy innych narodowo-
œci czêsto zostaj¹ cz³onkami zespo³ów po-
lonijnych, co zreszt¹ jest nasz¹ wielk¹
dum¹.

Nasze cz³onkostwo w Unii Europej-
skiej spowodowa³o, ¿e realizowany jest
program zachowania dziedzictwa kultu-
rowego narodu - co nale¿y szczególnie
podkreœliæ. To nasz mocny atut w Euro-
pie. Przyk³adem s¹ zawsze oczekiwane
wystêpy "Po³onin", które w dniu wejœcia
Polski do UE - 1 maja 2004 r. wziê³y
udzia³ w I Miêdzynarodowym Festiwalu
Kultury Polskiej w Wilnie, zorganizowa-
nym przez Zwi¹zek Polaków na Litwie.

Okazj¹ by³y obchody Œwiatowego Dnia
Polonii i Polaków za Granic¹, œwiê-
tuj¹cych tym samym wejœcie obydwu kra-
jów do tej samej organizacji.

0 Wspó³praca "Po³onin" ze Œwiato-
wym Festiwalem Polonijnych Ze-
spo³ów Folklorystycznych ma ju¿
d³ug¹, ponad trzydziestoletni¹ trady-
cjê. Mo¿e i z tej okazji warto przypo-
mnieæ trochê szczegó³ów?

Pierwsze kontakty "Po³onin" z ze-
spo³ami polonijnymi nawi¹zane zosta³y
ju¿ w czasie festiwalu organizowanego
w 1972 r. Kontakty te zaowocowa³y póŸ-
niej wieloma umowami o wspó³pracy,
wymian¹ tañców i strojów, zacieœnianiem
przyjaŸni. "Po³oniny" wielokrotnie bra³y
honorowy udzia³ w ceremoniach otwar-
cia tego festiwalu w Rzeszowie i tworzy³y
jego oprawê artystyczn¹.

Cz³onkowie zespo³u natomiast opie-
kuj¹ siê wyznaczonymi przez Komitet Or-
ganizacyjny Festiwalu zespo³ami,
organizuj¹ spotkania towarzyskie, pro-
muj¹ region i Politechnikê Rzeszowsk¹,
u¿yczaj¹ im strojów. Niektórzy z nich wy-
je¿d¿aj¹ za granicê, gdzie s¹ choreogra-
fami zespo³ów i ze swoimi podopiecznymi
wracaj¹ na festiwal do Rzeszowa.

0 Podró¿owaliœcie po wielu krajach
œwiata. Te najbardziej zapamiêtane
wyjazdy to...

"Po³oniny" przez 35 lat swej dzia³al-
noœci z wielkim powodzeniem koncerto-
wa³y w ca³ej Europie, Ameryce Pó³nocnej
i Œrodkowej oraz Azji, staj¹c siê znakomi-
tym ambasadorem kraju i swojej uczelni.

Zespó³ polonijny “Krakus” z Beligii po raz dwunasty goœci³ w Rzeszowie.
Fot. M. Misiakiewicz
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Miêdzy innymi, jako jedyny polski zespó³,
reprezentowa³y nasz kraj w gronie przed-
stawicieli ok. 100 pañstw œwiata na ob-
chodach jubileuszu 3000 lat Jerozolimy.

Zespó³ goœci³ tam w 1995 r. na zapro-
szenie ówczesnego prezydenta Izraela
Icchaka Rabina.

Ogromnym uznaniem cieszy³y siê
"Po³oniny" na I Œwiatowej Folkloriadzie,
zorganizowanej w 1996 r. w Holandii z u-
dzia³em ponad 70 zespo³ów z ca³ego
œwiata.

Do najbardziej zapamiêtanych wyjaz-
dów zaliczy³bym w³aœnie Jerozolimê,
gdzie jedn¹ z tancerek "Po³onin" chciano
wymieniæ za stado wielb³¹dów (chodzi³o
o kontrakt œlubny). Wyj¹tkowo zapamiê-
tane zosta³y orientalne wyjazdy do Turcji
i na Sycyliê, gdzie spotkaliœmy odmienn¹
filozofiê ¿ycia i mentalnoœæ tamtych naro-
dów. Propozycja matrymonialna z³o¿ona
tak¿e zosta³a w 1972 r. w czasie pobytu
w Macedonii; tam tak¿e proponowano
wymianê cz³onkini "Po³onin" (wówczas
studentki Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej)
za inwentarz ¿ywy. Teraz jednak naszym
marzeniem jest wyjazd do Kanady.

0 Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a:
Marta Olejnik

Roztañczone miasteczko akademickie.
Fot. M. Misiakiewicz

W dniu 8 paŸdziernika 2005 r. w Bezmiechowej Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej rozegra³

I Zawody w Celnoœci L¹dowania o Puchar Rektora Politechniki Rzeszowskiej w kategorii szybowców i paralotni.

W zawodach szybowcowych skla-
syfikowano 16 zawodników, którzy
startowali na szybowcach typu Bekas
i Pirat; oceniana by³a odleg³oœæ zatrzy-
mania szybowca od wyznaczonego
markera.

Wyniki zawodów w celnoœci
l¹dowania o PUCHAR REKTORA

Politechniki Rzeszowskiej:

1. Igor Œwitakowski
2. Arkadiusz Kryda
3. Andrzej Majewski
4. Zbigniew Paw³owski
5. Stanis³aw Maciejewski
6. Waldemar Kozio³
7. Pawe³ Miêkus
8. Pawe³ Grzybowski
9. Jakub Bochenek

10. Grzegorz G³¹b
11. Grzegorz Wnuk
12. Tomasz Piszel
13. Bart³omiej Czerwiñski

Konkurencjê paralotniow¹ rozegra-
no goœcinnie na startowisku w DŸwi-
niaczu Dolnym, ze wzglêdu na kie-

runek wiatru. Startowa³o w niej 11 za-
wodników.

Wyniki
zawodów paralotniowych:

1. Arkadiusz Kryda
2. Wojciech Œredniawa
3. Borys Chojnacki

PIERWSZE ZAWODY w celnoœci l¹dowaniaPIERWSZE ZAWODY w celnoœci l¹dowania

Szybowce gotowe do lotu.
Fot. w³asna
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4. Maciej Grzelak
5. Marcin Jêdrzejek
6. Wac³aw Warda
7. Damian Guzik
8. Pawe³ Grzybowski
9. Piotr Filipowicz

10. Konrad Jarz¹bek
11. Wiktor Chojnacki.

W dniu 9 paŸdziernika 2005 r.
o godz. 12.00 w Akademickim Oœrod-
ku Szybowcowym w Bezmiechowej
odby³o siê uroczyste zakoñczenie za-
wodów. Puchary i nagrody zawodni-
kom wrêczy³ prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Markowski - prorektor ds. ogólnych
PRz, zarazem prezes Aeroklubu Poli-
techniki Rzeszowskiej.

Wojciech Œredniawa

Informacja dla pracowników
Politechniki Rzeszowskiej -

wyjazdy do uczelni zagranicznych

Pracownicy Politechniki Rzeszo-
wskiej mog¹ wyjechaæ do uczelni za-
granicznych w ramach programu
Socrates/Erasmus w celu wyg³oszenia
wyk³adu. Kandydaci powinni posiadaæ
co najmniej stopieñ doktora.

Prosimy o sk³adanie podañ skiero-
wanych do prof. PRz Aleksandra
Koz³owskiego - prorektora ds. wspó³-
pracy miêdzynarodowej i regionalnej,
wraz ze zgod¹ dziekana i kierownika
zak³adu/katedry w terminie do 15
grudnia 2005 r.

Informacje o uczelniach partner-
skich dostêpne s¹ na stronie PRz:
w w w . p r z . r z e s z o w . p l / f a o / p r o-
gram.html.

Wszelkich informacji udziela
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹, bud.
A, pokój 113, I piêtro, tel. 017-85
411 27, 017-86 51 282, e-mail: jru-
szel@prz.rzeszow.pl

Joanna Ruszel

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2005/2006
dla studentów studiów dziennych i zaocznych w Politechnice Rzeszowskiej

(na podstawie zarz¹dzenia Rektora PRz nr 5/2005 z dnia 18 lutego 2005 r.)

a) semestr zimowy od 1.10.2005 do 19.02.2006

w tym:
- zajêcia dydaktyczne
- ferie zimowe
- zajêcia dydaktyczne

od 1.10.2005
od 22.12.2005
od 3.01.2006

do 22.12.2005
do 2.01.2006

do 31.01.2006***

zimowa sesja egzaminacyjna zasadnicza* od 1.02.2006 do 14.02.2006

zimowa sesja poprawkowa** od 15.02.2006 do 19.02.2006

b) semestr letni od 20.02.2006 do 17.09.2006

w tym:
- zajêcia dydaktyczne
- ferie wiosenne
- zajêcia dydaktyczne

od 20.02.2006
od 13.04.2006
od 20.04.2006

do 12.04.2006
do 19.04.2006
do 15.06.2006

letnia sesja egzaminacyjna zasadnicza* od 16.06.2006 do 30.06.2006

jesienna sesja poprawkowa od 4.09.2006 do 17.09.2006

Uwagi: * Terminy zaliczeñ i egzaminów ustalane s¹ wg planu wydzia³owego. Wpisów w dokumentacji studenckiej dokonuje siê w dniu faktycznego zaliczenia lub zdawa-
nia egzaminu. ** Sesja poprawkowa mo¿e zostaæ przed³u¿ona do 26 lutego 2006 r. na podstawie decyzji dziekana uzgodnionej z wydzia³owym samorz¹dem studenckim.
*** 31.01.2006 r. (wtorek) - zajêcia odbywaæ siê bêd¹ wg rozk³adu przewidzianego na pi¹tek.

Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnieñ od pracy lub nauki osób
nale¿¹cych do koœcio³ów wyznaniowych innych zwi¹zków wyznaniowych w celu obchodzenia œwi¹t religijnych nie bêd¹cych dniami ustawowo wolnymi od pracy (DzU
nr 26, poz. 235) student mo¿e, na w³asn¹ proœbê zg³oszon¹ na pocz¹tku roku akademickiego lub w toku nauki, nie póŸniej jednak ni¿ 7 dni przed dniem zwolnienia, uzyskaæ
zgodê dziekana na zwolnienie od zajêæ okreœlonych harmonogramem roku akademickiego. Dziekan, udzielaj¹c zwolnienia, okreœla sposób wyrównania zaleg³oœci
dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem.

Ustala siê nastêpuj¹ce dni wolne od zajêæ dydaktycznych: 31.10.2005 r. (poniedzia³ek), 2.11.2005 r. (œroda), 2.05.2006 r. (wtorek).

Inne dni wolne od zajêæ dydaktycznych mog¹ byæ ustanowione m.in. na wniosek Samorz¹du Studenckiego, z zachowaniem warunku realizacji planowanego na rok akade-
micki 2005/2006 programu nauczania.
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 86 51 357

Jak co roku Samorz¹d Studentów Politechniki
Rzeszowskiej zorganizowa³ "otrzêsiny" studentów
pierwszego roku, które odby³y siê w klubie "Aka-
demia" 25 paŸdziernika br. Dla blisko 800 studen-
tów by³a to œwietna okazja, aby wkroczyæ w nowy
rok akademicki, poznaæ ciekawych ludzi oraz wy-
szaleæ siê za wszystkie czasy!

Impreza rozpoczê³a siê koncertem zespo³u
"Vir", po którym prorektor ds. nauczania pan pro-
fesor Leszek WoŸniak dokona³ symbolicznego pa-
sowania "kociaków", ¿ycz¹c im dobrej zabawy
i wielu sukcesów podczas studiów. Zachêca³ rów-
nie¿ do brania czynnego udzia³u w wielu organiza-
cjach studenckich dzia³aj¹cych na naszej uczelni.

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej do dalszej
œwietnej zabawy porwa³ nas zespó³ "Hurt". W trak-
cie imprezy przeprowadzonych zosta³o wiele
atrakcyjnych konkursów, w których studenci wy-
grali cenne nagrody, m.in. aparat cyfrowy, szcze-
pionki przeciw grypie, rakietê tenisow¹, zestawy
kosmetyków.

Tomasz Góra
Piotr Sachajko

Otrzêsiny 2005

Pasowanie studentów I roku.
Fot. M. Misiakiewicz

Otrzêsiny 2005

Do wa¿nych czynników pog³êbiania
wiedzy z zakresu architektury nale¿¹
spotkania z m³odzie¿¹ akademick¹
i wyk³ady tematyczne o rozwoju prze-
strzennym miast i osiedli, obrazuj¹ce
nowoczesne technologie budowy oraz
materia³y stosowane do uzyskania intere-
suj¹cych kszta³tów. Dotyczy to tak¿e wy-
razu plastycznego budowli oraz ma³ej
architektury, otaczaj¹cej tê budowlê.

Przyk³adów wysokiej jakoœci opraco-
wañ studialnych dostarczy³ kolejny kon-
kurs zorganizowany w Instytucie
Architektury Politechniki Lwowskiej na
pracê u¿yteczn¹ w gospodarce obwodu
lwowskiego, opracowan¹ z uwzglêdnie-
niem katalogu nowoœci produkowanych
w Polsce materia³ów budowlanych: alu-
minium, szk³a okiennego i fasadowego,

ceramiki, sylikatu, materia³ów izolacyj-
nych i pokrycia. Spoœród 32 opracowañ
eksponowanych w wymienionym Insty-
tucie do nagrody za 2004 rok komisja za-
kwalifikowa³a szeœæ tematów.

Do komisji oceniaj¹cej wykonane
prace zaproszono nauczycieli akademic-
kich niektórych polskich uczelni tech-
nicznych oraz przedstawicieli firm -
sponsorów. Jednym z jurorów by³ dr in¿.
arch. Stanis³aw Majka - nauczyciel aka-
demicki PRz, senior i wspó³organizator
konkursu. Spoœród sponsorów w pracach
komisji uczestniczyli: przewodnicz¹cy dr
in¿. arch. Romuald Loegler - redaktor na-
czelny wydawnictwa RAM, zarazem szef
miesiêcznika "Architektura i Biznes",
mgr in¿. Antoni Dziugie³ - prezes zarz¹du
firmy "Reconal-Rzeszów" Aluminiowe

Systemy Konstrukcyjne, mgr Dawid Cy-
coñ z firmy Reynares Polska - Kraków,
dr in¿. Tadeusz Kondratowicz - prezes
zarz¹du PU-H Tarsilves - Kraków.

Nagrod¹ dla szeœciu zwyciêzców kon-
kursu i ich promotorów by³a wycieczka
do Rzeszowa i Krakowa (zorganizowana
przez sponsorów konkursu), a w jej pro-
gramie zwiedzanie budownictwa sakral-
nego, mieszkaniowego i budynków
u¿ytecznoœci publicznej. Z tej w³aœnie
okazji 9-osobowa grupa z zaprzyjaŸnio-
nej Politechniki Lwowskiej goœci³a
w dniu 11 lipca br. na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska, któr¹
(wówczas dziekan Wydzia³u) dr hab. in¿.
Szczepan Woliñski, prof. PRz, zapozna³
z procesem realizacji budowli o funkcji
dydaktycznej. Zainteresowanie zwie-

Studenci Politechniki Lwowskiej z wizyt¹Studenci Politechniki Lwowskiej z wizyt¹
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Spotkanie SeniorówSpotkanie SeniorówSpotkanie Seniorów

dzaj¹cych wzbudzi³o wyposa¿enie tego
na wskroœ nowoczesnego obiektu.

Przebywaj¹cy w Politechnice studen-
ci i nauczyciele akademiccy Politechniki
Lwowskiej goœcili tak¿e u wiceprezyden-
ta Rzeszowa pana Marka Koberskiego,
gdzie mieli okazjê bli¿szego poznania

planów rozwoju Rzeszowa oraz jego zna-
czenia w przysz³oœci.

Korzystaj¹c z okazji, pragnê w imie-
niu dyrektora Instytutu Architektury Po-
litechniki Lwowskiej profesora Bohdana
S. Cherkiesa i swoim w³asnym z³o¿yæ
serdeczne podziêkowania panu profeso-

rowi Tadeuszowi Markowskiemu - rekto-
rowi w kadencji 2002-2005 - za ¿yczli-
woœæ i pomoc udzielon¹ naszym goœciom
w czasie ich pobytu w Rzeszowie.

Stanis³aw Majka

Tradycyjnie ju¿ z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej Sekcja ds. Socjalnych
i Bytowych zorganizowa³a, przy muzy-
ce i z drobnym poczêstunkiem, spotka-
nia kierownictwa Politechniki Rze-
szowskiej z by³ymi pracownikami na-
szej uczelni.

S¹ wœród nich zarówno nauczyciele
akademiccy, jak i pracownicy in¿ynie-
ryjno-techniczni, administracyjni i pra-
cownicy obs³ugi, przebywaj¹cy na
emeryturze lub korzystaj¹cy ze œwiad-
czeñ rentowych. Spotkania te s¹ nie tyl-
ko okazj¹ do odwiedzenia murów
uczelni. Nestorzy, którzy zostawili tu
wiele lat swojej pracy, interesuj¹ siê ¿y-
ciem uczelni, jej spo³ecznoœci¹ i rozwo-
jem.

Na 14 paŸdziernika 2005 r. zapro-
szono by³ych nauczycieli akademic-
kich, z którymi spotka³ siê prorektor ds.
nauki dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof.
PRz. Uroczyste spotkanie odby³o siê

w sali Senatu. Niespodziank¹ dla na-
szych goœci by³ wyjazd autokarem do
£añcuta i zwiedzanie zamku.

Natomiast 15 paŸdziernika 2005 r.
w gronie 396 osób odby³o siê w sto-
³ówce studenckiej doroczne spotkanie
by³ych pracowników in¿ynieryjno-
-technicznych, administracji i obs³ugi
z udzia³em JM Rektora dr. hab. in¿.
Andrzeja Sobkowiaka, prof. PRz, kanc-
lerza uczelni mgr. in¿. Wac³awa Gaw³a
oraz przedstawicieli zwi¹zków zawo-
dowych. Uatrakcyjnienie spotkania
spoczê³o na Zespole Pieœni i Tañca PRz
"Po³oniny".

W imieniu uczestników spotkania
za jego zorganizowanie i pamiêæ
o by³ych pracownikach podziêkowanie
z³o¿y³ pan Stanis³aw Sitek.

Spotkania te stanowi¹ sposobnoœæ
do poinformowania by³ych pracowni-
ków o formach korzystania z Zak³ado-
wego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych,
którego cz¹stkê otrzymali w³aœnie
w czasie wymienionych spotkañ.

W³odzimierz Ptak

W sali Senatu ...
Fot. M. Misiakiewicz

i na sto³ówce akademickiej.
Fot. M. Misiakiewicz
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AERO to organizowana co dwa lata,
najwiêksza w Europie wystawa-targi lot-
nictwa ogólnego. Z wizyt¹ robocz¹
w bie¿¹cym roku na wystawie przebywali
student V roku kierunku dyplomowania
"pilota¿" Jakub Czepulonis oraz instrukto-
rzy-piloci z Oœrodka Kszta³cenia Lotnicze-
go PRz w Jasionce Jerzy Kluczniak,
Mariusz Kozie³, Zdzis³aw Nowak oraz To-
masz Zapart. Wizyta na targach odby³a siê
w ramach programowego szkolenia lotni-
czego, co pozwoli³o maksymalnie zreduko-
waæ koszty transportu. Jej g³ównym celem
by³o zebranie informacji o tendencjach roz-
woju w lotnictwie ogólnym, a w szczegól-
noœci rozpoznanie konstrukcji samolotu,
którym mo¿na bêdzie w najbli¿szej
przysz³oœci zast¹piæ u¿ytkowane w OKL,
wys³u¿one ju¿ samoloty PZL-110 "Koli-
ber".

Na przelot samolotem OKL-u do Frie-
drichshafen (Niemcy) uzyskano specjaln¹
zgodê. Nasz rejs otrzyma³ oznaczenie ko-
dowe B15. Na wlot w rejon lotniska docelo-
wego mieliœmy 10-minutow¹ "bramkê
czasow¹". Bior¹c pod uwagê d³ugoœæ trasy -
ponad 1000 kilometrów, nie by³o to zadanie
³atwe. Dla Jakuba Czepulonisa by³ to koñ-
cowy etap szkolenia IR/ME, wiêc zarówno
obliczenia przelotowe, jak i bardzo gêsty

ruch lotniczy w tym czasie do Friedrichsha-
fen nie stanowi³y dla niego wiêkszego pro-
blemu. Potwierdzi³o to wysoki poziom
kwalifikacji studenta.

Wystawa dla naszej grupy zaczê³a siê
od historii w hali sterowców "Zeppelin", ale
w nowoczesnym wydaniu. Szczególnie
udostêpnione publicznoœci stalowe frag-
menty kratownic, pochodz¹ce z pierwszych
egzemplarzy sterowców, wykonane ze sto-
pu lekkiego fragmenty ich nastêpców oraz
ten sam obecnie stosowany fragment wyko-
nany z w³ókna wêglowego pokaza³y postêp
w zastosowaniu nowych technologii w lot-
nictwie.

Szczególnie zainteresowa³y nas oczy-
wiœcie samoloty mog¹ce mieæ zastosowa-
nie w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego. Na
stoiskach firm Piper, Socata, Diamon i Ces-
sna mo¿na by³o siê zapoznaæ z aktualnymi
ofertami. Uwagê zwróci³ coraz bardziej po-
pularny w samolotach lotnictwa ogólnego
silnik Centurion 1.7 turbo-diesel. Silnik ten,
ze wzglêdu na zastosowane paliwo (nafta
lotnicza) i zwi¹zane z nim niskie koszty
eksploatacji, stanowi prawdopodobnie wy-
znacznik przysz³oœci jednostki napêdowej
dla samolotów lotnictwa ogólnego.

Nastêpnym istotnym dla nas punktem
wystawy by³a awionika stosowana we

wspó³czesnych samolotach lekkich. Obec-
nie ¿aden z nowych samolotów nie jest
sprzedawany bez wyposa¿enia w GPS ho-
mologowany do celów nawigacji lotniczej.
Liderem w tej grupie wyrobów jest firma
Garmin ze swoimi produktami GNS
430/530 oraz now¹ propozycj¹ Garmin
1000 bêd¹c¹ form¹ "glass cockpit" w samo-
lotach lotnictwa ogólnego. Rozwi¹zania
tego typu zastosowano m.in. w nowoczes-
nych samolotach Diamond DA-42 TDI
"Twin Star" oraz Cirrus SR-22.

Sporo czasu poœwiêciliœmy na dyskusje
o bezpieczeñstwie wykonywania lotów
z przedstawicielami niemieckiej komisji ds.
badania wypadków lotniczych. Pozyskali-
œmy bardzo ciekawe materia³y szkolenio-
we, zawieraj¹ce analizy wybranych
wypadków lotniczych wykonane w formie
multimedialnej. Materia³y te skrupulatnie
wykorzystywane s¹ obecnie w OKL pod-
czas zajêæ ze studentami-pilotami lotnictwa
cywilnego.

Pobyt we Friedrichshafen zakoñczyli-
œmy, podziwiaj¹c samoloty historyczne:
P-51 D "Mustang" oraz Me-109 (Messers-
chmitt). Odlot z tego lotniska by³ nie lada
wyzwaniem równie¿ dla instruktorów
OKL. Z powodu zbyt intensywnego ruchu
lotniczego zabroniono prowadzenia kore-
spondencji radiowej na ziemi. Ko³owanie
do pasa startowego odby³o siê w d³ugiej ko-
lejce samolotów. Aby roz³adowaæ ruch,
starty z lotniska w tym dniu odbywa³y siê co
kilkanaœcie sekund! Dochodzi³o do sytuacji
powoduj¹cych prawie zanik separacji, kie-
dy samolot startuj¹cy kontynuowa³ jeszcze
rozbieg na pasie, a w tym samym czasie sa-
molot l¹duj¹cy dotyka³ ko³ami tego samego
pasa.

Podsumowuj¹c pobyt na wystawie
"Aero 2005" oraz zmiany wymagañ nawi-
gacyjnych w przestrzeni powietrznej, nie
mo¿na siê oprzeæ twierdzeniu, ¿e w najbli¿-
szym czasie konieczna stanie siê gruntowna
modyfikacja wyposa¿enia samolotów
M-20 "Mewa". Równie¿ sprawa nastêpcy
samolotu PZL-110 "Koliber" nie bêdzie
prosta do rozstrzygniêcia. Obecnie nie pro-
dukuje siê certyfikowanych wg przepisów
JAR-23 samolotów przystosowanych do
lotów z nieutwardzonych dróg startowych
i wyposa¿onych tak skromnie jak "Koli-
ber".

Jerzy Kluczniak
Tomasz Zapart

AERO 2005

Wigilijny wieczór, op³atek na stole
Zapach potraw wœród p³on¹cych œwiec,
Betlejemska gwiazda mruganiem weso³ym
Niesie ziemi sw¹ niebiañsk¹ pieœñ.

Bóg Mi³oœci¹ dusze rozœwietla
I op³atek b³ogos³awi bia³y,
Wlewa pokój w nasze smutne serca
Narodzony dzisiaj Jezus ma³y.

Niechaj ziemiê rozœpiewa kolêda,
Ka¿dy dom i ka¿dego z nas.
Niech piêkne Bo¿onarodzeniowe Œwiêta
Nios¹ wszystkim betlejemski blask...

Z serdecznymi ¿yczeniami
rodzinnych i pogodnych

ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA
Redakcja "GP"
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Radio i telewizja studencka

Fot. w³asna

Kabina samolotu Cirrus SR-22 w wersji podstawowej.Hala sterowców "Zeppelin".

Samolot Me-109 "Messerschmitt".

Samolot 
Beech D 17 S
"Staggerwing".

Samolot P-51 D "Mustang".
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UDANY SEZON NASZYCH ¯EGLARZY

Fot. w³asna 

Fot. w³asna 

Stanis³aw Ko³odziej

Uroczyste zakoñczenie tegorocznego sezonu ¿eglarskiego odby³o siê w Wojskowym 
Oœrodku Wypoczynkowym "Jawor" w Solinie. Wœród 250 ¿eglarzy, dzia³aczy i sympa-

tyków ¿eglarstwa nie mog³o 
zabrakn¹æ reprezentantów Akade-
mickiego Zwi¹zku Sportowego 
Politechniki Rzeszowskiej. Za³oga 
naszej "Omegi" w sk³adzie: 
Wojciech Nycz (III MDM), Damian 
Æwi¹ka³a (III MDL-C), Kamil 
Herba (II BD) i Marian Markiewicz 
(AZS PRz) ju¿ po raz trzeci z rzêdu 
zwyciê¿y³a w swojej klasie i zdoby³a 
Puchar Soliny 2005. Nasza za³oga 
w oœmiu rozegranych w tym sezonie 
regatach szeœæ razy wygra³a, a dwa 
razy przyp³ynê³a jako druga. Bardzo 
dobrze spisa³a siê nasza druga ³ódka, 
i to najmniejsza ¿aglówka w klasie 
turystycznej Bez IV "Ikar". Dowo- 
dzona przez Agnieszkê Nowak 
(V ZD) z za³og¹ w sk³adzie Anna Gil 
(II BD) i Monika Kielich (II BD) 
walczy³a dzielnie w bardzo licznie 
obsadzonej klasie. Nasze dziew-
czêta te¿ stanê³y na podium - 
wprawdzie na najni¿szym jego 
stopniu, ale trzecie miejsce to du¿y 
sukces tej ambitnej i sympatycznej 
za³ogi.
    Serdeczne gratulacje dla ¿eglarzy 
i trenera Franciszka Gorczycy. 
     Tak trzymaæ!

Uroczyste zakoñczenie sezonu 2005. Od lewej: 
Wojciech Nycz, Agnieszka Nowak, Marian Markiewicz,

Anna Gil, Micha³ Markiewicz, Marcin £abaj, 
siedzi trener Franciszek Gorczyca.

Trofea ¿eglarzy AZS PRz zdobyte w sezonie 2005.

Pi³ka w grze. tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego PRz

serdecznie zaprasza na

organizowany w Sto³ówce Studenckiej PRz "Akademik"
31 grudnia 2005 r o godz. 20.00. 

Zapewniamy wspania³¹ zabawê przy dobrej orkiestrze
i mi³e niespodzianki.

Bli¿szych informacji udzielamy w biurze AZS-u (DS Akapit, p. 7) 
lub pod nr. tel. 017 865 16 44, 0604 177 022. 

Autorzy tekstów

prof. dr hab. Boles³aw Fleszar
Katedra Chemii Ogólnej 

i Elektrochemii WCh

Tomasz Góra
Student III MDL
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