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Goœcie uroczystoœci.

Fot. M. Misiakiewicz

Prezentacja Bezpilotowego Aparatu Lataj¹cego przez prof. Marka 
Orkisza.

Prezentacja urz¹dzeñ do stereolitografii w Katedrze Konstrukcji Maszyn 
przez dr. in¿. Grzegorza Budzika.

Zademonstrowanie urz¹dzeñ do badañ nieniszcz¹cych silników lotniczych 
przez  dr.  in¿.  Piotra  Wygonika.

Wpis Premiera do Ksiêgi pamiêci. Z lewej Wojewoda Podkarpacki Jan 
Kurp. Z prawej JM Rektor.

O problemach szkolnictwa wy¿szego mówi rektor UR prof. W³odzimierz 
Bonusiak.

Wykorzystanie stereolitografii do projektowania elementów silników 
lotniczych  wyjaœnia  prof.  PRz  Adam Marciniec.
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Wizyta Premiera RP
Marka Belki

Wizyta Premiera RP
Marka Belki

Dnia 25 listopada 2004 r. z wizyt¹
w naszej uczelni przebywa³ Prezes
Rady Ministrów Marek Belka, któremu
towarzyszy³ wojewoda podkarpacki
Jan Kurp. W krótkim spotkaniu z w³a-
dzami podkarpackich szkó³ wy¿szych
premier Marek Belka zapozna³ siê
z najwa¿niejszymi problemami tych
uczelni. Na Podkarpaciu funkcjonuje
6 wy¿szych szkó³ pañstwowych i oko³o
15 szkó³ prywatnych, pod rozwagê
wiêc prof. T. Markowski podda³ ewen-
tualne powo³ywanie nowych szkó³ tego
typu. Niemniej 40% ogólnej liczby stu-
dentów kszta³c¹ uczelnie niepubliczne.

Odnosz¹c siê do zagadnieñ zwi¹za-
nych z funkcjonowaniem szkolnictwa
wy¿szego, premier Marek Belka m.in.
powiedzia³: "Przyjecha³em do Rzeszo-
wa w³aœciwie w jednym celu, po to,
¿eby zobaczyæ, czy rozmowa o "Doli-
nie Lotniczej" w Rzeszowie ma chara-
kter wy³¹cznie wirtualny, czy te¿ ma
jakieœ oparcie w rzeczywistoœci.
Chcia³em siê dowiedzieæ, jakie s¹ per-
spektywy rozwoju regionu zag³êbia
przemys³u lotniczego. Wiemy te¿, ¿e s¹
pewne rzeczy konkretne, dorobek inte-
lektualny oraz pewien dorobek nauko-
wy; chcia³em siê wiêc zorientowaæ, jak
pañstwo mo¿e pomóc w budowie rze-
czywistego zag³êbia tego przemys³u
i myœli lotniczej w Rzeszowie, co
zreszt¹ pokazuje jak inaczej zaczynamy
traktowaæ Rzeszów i region podkar-
packi. Kiedyœ bezwzglêdnie œciana
wschodnia, jeden z najbiedniejszych
i znany przede wszystkim jako rolni-
czo-turystyczny region, jest dzisiaj
Rzeszów jednym z oœrodków bardzo
nowoczesnego przemys³u. W tym wo-
jewództwie kszta³ci siê ok. 75.000
m³odzie¿y. To tak¿e pokazuje, jak
zmienia siê geografia polskiej gospo-
darki. Dzisiaj z uwag¹ i najwy¿szym
niepokojem obserwuje siê sytuacjê na
Ukrainie, szczególnie ¿e jesteœmy naj-
bli¿szym s¹siadem, a Ukrainê traktuje-

my jako ¿yciowego partnera. Nasze
opinie musz¹ byæ w tym wzglêdzie zde-
cydowane, ale i ostro¿ne, bo w istocie
chcemy mieæ partnera demokratyczne-
go, realizuj¹cego aspiracje demokra-
tyczne narodu.

Je¿eli chodzi o naukê i szkolnictwo
wy¿sze w Polsce, to w ostatnich 15 la-
tach dokona³a siê w tej dziedzinie wrêcz
rewolucja. Mamy ok. 2 mln studentów
na ok. 400 uczelniach, z czego 1/3 sta-
nowi¹ uczelnie pañstwowe, zaœ 2/3 to
szko³y wy¿sze niepañstwowe. Oznacza
to, ¿e polskie spo³eczeñstwo zwielokro-
tni³o swoje nak³ady na edukacjê, zaœ
wydatki z bud¿etu pañstwa to tylko ich
czêœæ. To jest inwestycja, która na pew-
no siê zwróci. Obecnie opracowywana
jest w Sejmie ustawa o szkolnictwie
wy¿szym i jest bardzo trudnym zada-
niem. Pod egid¹ Prezydenta RP opraco-
wywana jest przez zespó³ przez niego
powo³any i reprezentuj¹cy œrodowisko
akademickie. Zaproponowane w usta-
wie rozwi¹zania dyskutowane s¹ w Sej-
mie, jako ¿e trzeba pogodziæ interesy
ró¿nych typów szkó³ wy¿szych, trud-
nych do pogodzenia. Rz¹d RP stara siê
zmieniæ system finansowania szkolnic-
twa wy¿szego tak, aby te 2/3 szkolnic-
twa wy¿szego, czyli ok. 250 szkó³
prywatnych, nie by³o pozbawionych
pewnej pomocy pañstwa. Zmiana sy-
stemu pomocy stypendialnej jest pewn¹
jaskó³k¹ w tym kierunku, przy czym
œrodki na szkolnictwo wy¿sze wzros³y
w 2004 r. ok. 25%. W roku 2005 planuje
siê kolejny wzrost o dalsze 8%. To
umo¿liwi³o znaczne podwy¿szenie za-
robków w tym sektorze, niestety wol-
niej rosn¹ œrodki na cele inwestycyjne
tego resortu. S¹ problemy ze œrodkami
przeznaczonymi na cele bie¿¹ce i to jest
odzwierciedleniem sytuacji bud¿etu
pañstwa. W ramach KBN œrodki for-
malnie s¹ na poziomie roku ubieg³ego,
ale w 2004 r. ponad 100 mln przezna-
czono na sk³adkê zapewniaj¹c¹ uczest-

nictwo w kolejnym programie nauko-
wo-badawczym UE oraz w innych
projektach naukowych. Z roku na rok
roœnie zaanga¿owanie polskich uczo-
nych w realizacjê projektów UE, a od
pierwszego roku naszego uczestnictwa
w tych projektach, Polska jest biorc¹
netto. Nigdy dotychczas siê to nie zda-
rzy³o. Poprawia siê te¿ sytuacja w sfe-
rze badañ naukowych i w 2005 r. nale¿y
ju¿ siê spodziewaæ, ¿e z tych œrodków
mo¿na uzyskiwaæ wiêksze, liczone ju¿
w setkach milionów euro w skali
ca³ego kraju, kolejne œrodki. Nastêpne
2,5 roku mamy do dyspozycji w ramach
funduszy strukturalnych na dzia³anie
pt. "Wzmocnienie wiêzi nauki i prze-
mys³u". Przewiduje siê, i¿ kwota 1,3
mld, tj. ok. 5 mld z³ przeznaczona zosta-
nie do dyspozycji przemys³u, pod wa-
runkiem jednak¿e, ¿e istnieæ bêdzie
œcis³a wspó³praca pomiêdzy prze-
mys³em a jednostkami badawczo-roz-
wojowymi. Sytuacja nauki nie zale¿y
jedynie od uregulowañ prawnych, ale
tak¿e od œrodowiska biznesowego.
Tymczasem ze strony przemys³u nie
ma doœæ du¿ego zapotrzebowania w tej
mierze. Z³o¿ony zosta³ w Sejmie pro-
jekt ustawy o wspieraniu dzia³alnoœci
innowacyjnej; przedsiêbiorca mo¿e siê
staraæ o uzyskanie specjalnego statusu
Centrum Badawczo-Rozwojowego,
przy czym musz¹ zostaæ spe³nione kry-
teria wymagaj¹ce œcis³ej wspó³pracy
z nauk¹. Dopiero ich spe³nienie pozwo-
li na dostêp do tanich kredytów, a tym
samym na rozwój nowoczesnych tech-
nologii. Od kolejnego roku przewidy-
wane s¹ ulgi podatkowe podatku PIT
i CIT dla takich centrów. Najpierw jed-
nak sprawdziæ nale¿y przebieg procesu
ich certyfikacji.

Przedsiêbiorstwo mo¿e uzyskaæ taki
status pod warunkiem rzeczywistej
wspó³pracy z nauk¹, co z kolei spowo-
duje popyt na naukê i nowe technolo-
gie. To ma byæ konkurencja dla
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pañstwowych jednostek badawczo-roz-
wojowych, z których w dzisiejszych
czasach czêœæ wrêcz wegetuje i musi siê
przekszta³ciæ. W przygotowaniu jest
tak¿e projekt ustawy o restrukturyzacji
tych jednostek".

Wczeœniej premier Marek Belka
obejrza³ na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa prezentacjê ekspozycji
techniki lotniczej oraz Laboratorium
Stereolitografii. Na zakoñczenie spot-
kania w sali S-2 przyj¹³ zaproszenie JM

Rektora do odwiedzenia Akademic-
kiego Oœrodka Szybowcowego PRz
w Bezmiechowej.

Marta Olejnik
(tekst nieautoryzowany,
na podstawie nagrania)

Nasi Goœcie

Na zaproszenie JM Rektora 29 listo-
pada 2004 r. goœciliœmy w naszej uczel-
ni dowódcê Si³ Powietrznych RP gen.
broni dr. hab. pil. Ryszarda Olszew-
skiego, który wyg³osi³ wyk³ad pt. "Stra-
tegia bezpieczeñstwa RP a zagro¿enia
cywilizacyjne i militarne wspó³czesne-
go œwiata". Interesuj¹cego wyk³adu
wys³uchali zarówno pracownicy, jak
i studenci Politechniki Rzeszowskiej,
a poruszona przez Genera³a tematyka
zwi¹zana by³a z nowym rodzajem za-
gro¿eñ naszej cywilizacji o charakterze
terrorystycznym.

Podstawowe cele polityki bezpie-
czeñstwa naszego pañstwa s¹ nie-
zmiennie zwi¹zane z ochron¹ su-
werennoœci i niezawis³oœci Rzeczypo-
spolitej, utrzymaniem nienaruszalnoœci
granic i integralnoœci terytorialnej kra-
ju. Polityka pañstwa s³u¿y zapewnieniu
bezpieczeñstwa obywateli, stwarza nie-
zak³ócone warunki do cywilizacyjnego
i gospodarczego rozwoju Polski, reali-

zuje sojusznicze zobowi¹zania, dba
o demokratyczny porz¹dek w kraju.

W ostatnich latach znik³a groŸba
wybuchu w Europie powa¿nego kon-
fliktu militarnego, jednak w niektórych
pañstwach europejskich mog¹ powstaæ
napiêcia wewn¹trzpolityczne, spo³ecz-
ne i etniczne, ale nie powinno to powo-
dowaæ wiêkszych negatywnych
reperkusji dla systemu bezpieczeñstwa.
Mamy jednak nowe wyzwania global-
ne. S¹ one zwi¹zane przede wszystkim
z napiêciami i niestabilnoœci¹ wy-
wo³ywanymi przez terroryzm miêdzy-
narodowy, rozprzestrzenianie broni

masowego ra¿enia, a tak¿e nie-
przewidywaln¹ politykê re¿i-
mów autorytarnych. Polska jako
cz³onek wspólnoty euroatlantyc-
kiej jest wystawiona bezpoœred-
nio na zagro¿enia z tego
wynikaj¹ce.

Istota zmian w œrodowisku
bezpieczeñstwa polega na prze-
suwaniu siê punktu ciê¿koœci
z zagro¿eñ klasycznych (inwazja
zbrojna), których znaczenie siê
zmniejszy³o, na zagro¿enia nie-
typowe, których Ÿród³em staj¹
siê trudne do zidentyfikowania

podmioty pozapañstwowe. Zagro¿enia
te mog¹ dotyczyæ bezpieczeñstwa za-
równo obywateli, jak i obiektów oraz
s³u¿b istotnych dla funkcjonowania
pañstwa. Dlatego w celu zapewnienia
bezpieczeñstwa konieczne jest
wspó³dzia³anie wszystkich instytucji
pañstwowych, organów w³adzy usta-
wodawczej, wykonawczej oraz sa-
morz¹dów. Nowe zagro¿enia
przesuwaj¹ wiêkszy zakres podstawo-

wych zadañ w dziedzinie bezpieczeñ-
stwa na policjê oraz na ca³e spo³eczeñ-
stwo.

Najpowa¿niejsze niebezpieczeñ-
stwo wœród nowych zagro¿eñ stwarza
zorganizowany terroryzm miêdzynaro-
dowy, aczkolwiek stopieñ zagro¿enia
dla poszczególnych pañstw jest ró¿ny.
Jego dzia³ania wymierzone s¹ w warto-
œci, instytucje i interesy pañstw strefy
euroatlantyckiej. Wykorzystuje on no-
woczesne techniki komunikacyjne,
³atwoœæ przemieszczania siê i prowa-
dzenia operacji finansowych. Dzia³ania
terrorystyczne maj¹ bezwzglêdny cha-
rakter i obliczone s¹ na maksimum de-
strukcji.

Innym powa¿nym zagro¿eniem dla
poszczególnych pañstw, ca³ych regio-
nów, a nawet w szczególnych okolicz-
noœciach globu jest niekontrolowane
rozprzestrzenianie broni masowego ra-
¿enia. Kilka pañstw prowadzi ju¿ pro-
gramy zmierzaj¹ce do stworzenia
potencja³u broni masowego ra¿enia
oraz œrodków jej przenoszenia, które
sprawiaj¹, ¿e terytorium Polski mo¿e
siê znaleŸæ w najbli¿szym czasie w za-
siêgu rakiet spoza Europy. Zagro¿enie
to potêguje mo¿liwoœæ wejœcia w posia-
danie tego rodzaju broni i œrodków jej
przenoszenia przez organizacje terrory-
styczne oraz przestêpcze.

Zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa
naszego kraju jest równie¿ zorganizo-
wana przestêpczoœæ miêdzynarodowa
zarówno ze wzglêdu na charakter
dzia³ania (przemyt broni, niebezpiecz-
nych materia³ów oraz ludzi, narkobiz-
nes), jak i sposób dzia³ania (korupcja,
destabilizacja systemów finansowych).

Dowódca Si³ Powietrznych RP

Gen. broni pil. Ryszard Olszewski

Dowódca Si³ Powietrznych RP

Gen. broni pil. Ryszard Olszewski
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Nasze po³o¿enie geograficzne sprawia,
¿e stajemy siê przedmiotem rosn¹cego
zainteresowania zorganizowanych
miêdzynarodowych grup przestêp-
czych.

Wzrasta zagro¿enie w strefie telein-
formatycznej, która daje mo¿liwoœæ
dezorganizacji kluczowych systemów
informatyzacji instytucji rz¹dowych
oraz niektórych sfer sektora prywatne-
go.

W ujêciu d³ugofalowym stan bez-
pieczeñstwa pañstwa zale¿y równie¿ od
tego, jak radzimy sobie z wyzwaniami
wykraczaj¹cymi poza tradycyjne in-
strumenty i metody strategii bezpie-
czeñstwa, dotycz¹cymi problemów
ekonomicznych, ekologicznych czy de-
mograficznych. Wyzwaniem dla Polski
pozostaje zapewnienie takiego kszta³tu
polityki rozwoju kraju, w tym pozyski-
wanie inwestycji zagranicznych, jaki

zagwarantuje gospodarce stabilny,
zrównowa¿ony wzrost, wzmocnienie
naszych zwi¹zków z oœrodkami postê-
pu technologicznego i myœli naukowej
w œwiecie. Polska musi równie¿ w poli-
tyce bezpieczeñstwa braæ pod uwagê
fakt, ¿e œwiatowy wzrost zapotrzebo-
wania na ropê i gaz wymaga dbania
o bezpieczeñstwo regionów wydobycia
i tras tranzytowych surowców strate-
gicznych. Przedmiotem naszej troski
powinno byæ równie¿ zapobieganie de-
gradacji œrodowiska naturalnego oraz
przeciwdzia³anie katastrofom ekologi-
cznym.

Istotnym warunkiem demokratycz-
nej stabilnoœci i trwa³ego bezpieczeñ-
stwa naszego pañstwa w œwiecie,
w którym nastêpuje przyœpieszony pro-
ces modernizacji i globalizacji, jest wy-
kszta³cenie spo³eczeñstwa. Pañstwo
bêdzie musia³o stwarzaæ warunki do

wykszta³cenia specjalistycznego,
zapewniaæ szeroki udzia³ naszej kadry
naukowej w badaniach naukowych na
najwy¿szym poziomie œwiatowym.
W tym zadaniu mieœci siê kszta³cenie
wysokiej klasy specjalistów na potrze-
by obronnoœci i bezpieczeñstwa Polski,
w czym Politechnika Rzeszowska, jako
jedyna uczelnia w kraju kszta³c¹ca pilo-
tów lotnictwa cywilnego, ma znacz¹cy
wk³ad.

Podsumowuj¹c, aby uwra¿liwiæ
spo³eczeñstwo na potrzeby bezpieczeñ-
stwa pañstwa zwi¹zane z nowymi ro-
dzajami wyzwañ i zagro¿eñ, niezbêdny
jest rozwój ró¿norodnych form eduka-
cji obywatelskiej - w tym kszta³towanie
postaw antyterrorystycznych - czego
przyk³adem jest poruszona problematy-
ka przedstawiona podczas wyk³adu.

Artur Majcher

Nominacje profesorskie

Prof. dr hab. in¿. Antoni W³adys³aw Or³o-
wicz - kierownik Zak³adu Odlewnictwa i Spawal-
nictwa na WBMiL - otrzyma³ w dniu 25 stycznia
2005 r. w Pa³acu Prezydenckim tytu³ naukowy
profesora nauk technicznych, nadany przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra
Kwaœniewskiego postanowieniem z dnia 14
grudnia 2004 r.

Prof. dr hab. in¿. Antoni W³adys³aw
Or³owicz urodzi³ siê 19 czerwca 1950 r.
w Rzeszowie. W 1968 r. ukoñczy³ z wy-
ró¿nieniem I LO im. ks. S. Konarskiego
w Rzeszowie, a w 1973 r. ukoñczy³ studia
wy¿sze na Wydziale Odlewnictwa Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W latach 1973-1975 pracowa³ w zak³a-
dzie "Zelmer" w Rzeszowie, gdzie uzy-
ska³ stanowisko kierownika odlewni.
W 1975 r. podj¹³ pracê w Politechnice
Rzeszowskiej jako asystent w Zak³adzie
Materia³oznawstwa na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa.

W 1980 r. obroni³ pracê doktorsk¹ na
Wydziale Mechanicznym Technologicz-
nym Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach.
W 1992 r. uzyska³ stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk technicz-

nych z zakresu dyscypliny "in¿ynieria
materia³owa", specjalnoœæ "odlewnic-
two".

Od 1998 r. pe³ni funkcjê kierownika
Zak³adu Odlewnictwa i Spawalnictwa na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Prace naukowo-badawcze prof. A.W.
Or³owicza dotycz¹ badañ kinetyki prze-
mian fazowych stopów odlewniczych, te-

orii i praktyki ultradŸwiêkowych badañ
odlewów, teorii i praktyki naprawy odle-
wów ¿eliwnych metod¹ spawania,
kszta³towania struktury i w³aœciwoœci
u¿ytkowych materia³ów oraz wyrobów
stosowanych w przemyœle motoryzacyj-
nym i lotniczym, teorii i praktyki
kszta³towania struktury i w³aœciwoœci
u¿ytkowych warstwy wierzchniej uszla-

Profesor Antoni Wladyslaw Orlowicz
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chetnionych powierzchniowo tworzyw
konstrukcyjnych i wyrobów poprzez od-
dzia³ywanie skoncentrowanego strumie-
nia ciep³a.

Z tego zakresu zrealizowa³ i opubliko-
wa³ ogó³em ponad 300 prac. Ponad 100
prac naukowo-badawczych zastosowano
w praktyce. Jest autorem lub wspó³auto-
rem 8 patentów i zg³oszeñ patentowych.
Za dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ i dy-
daktyczn¹ uzyska³ 19 nagród Rektora Po-
litechniki Rzeszowskiej.

Profesor jest inicjatorem i organizato-
rem miêdzynarodowych konferencji na-

ukowych "Zapewnienie jakoœci w odle-
wnictwie", których celem jest integracja
odlewników Euroregionu Karpackiego
(S³owaków, Czechów, Ukraiñców,
S³oweñców, Wêgrów i Polaków). By³
cz³onkiem komitetów naukowych 33
konferencji miêdzynarodowych.

Profesor A.W. Or³owicz jest cz³on-
kiem Komitetu Naukowego Rocznika
Archiwum Odlewnictwa PAN, cz³on-
kiem Komisji Odlewnictwa Oddzia³u
PAN w Katowicach, cz³onkiem Stowa-
rzyszenia Technicznego Odlewników
Polskich, cz³onkiem Polskiego Towarzy-

stwa Spawalniczego, rzeczoznawc¹ -
weryfikatorem Stowarzyszenia Rzeczoz-
nawców i Specjalistów Ekspert, cz³on-
kiem American Welding Society oraz
cz³onkiem Akademii In¿ynierskich Nauk
Ukrainy.

Postêpowanie w sprawie nadania
tytu³u naukowego przeprowadzi³a Rada
Wydzia³u Budowy Maszyn i Zarz¹dzania
Politechniki Poznañskiej.

Anna Worosz

Prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak - kierow-
nik Zak³adu Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania na
WZiM - otrzyma³ w dniu 25 stycznia 2005 r.
w Pa³acu Prezydenckim tytu³ naukowy profeso-
ra nauk rolniczych, nadany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaœ-
niewskiego postanowieniem z dnia 14 grudnia
2004 r.

Prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
urodzi³ siê 7 lipca 1955 r. w Lubaczowie.
Studia wy¿sze ukoñczy³ w Akademii Ro-
lniczej w Krakowie na Wydziale Ekono-
miki Produkcji i Obrotu Rolnego
w Rzeszowie.

Stopieñ naukowy doktora nauk rolni-
czych uzyska³ na Wydziale Rolniczym
Akademii Rolniczej w Krakowie. Sto-
pieñ naukowy doktora habilitowanego
nauk rolniczych z zakresu dyscypliny
"agronomia", specjalnoœæ "chemia rolna

i gleboznawstwo" uzyska³ równie¿ na
Wydziale Rolniczym Akademii Rolni-
czej w Krakowie w 1996 r.

Od ukoñczenia studiów jest nauczy-
cielem akademickim Akademii Rolniczej
w Krakowie, Wydzia³ Ekonomii w Rze-
szowie, nastêpnie Uniwersytetu Rze-
szowskiego na Wydziale Ekonomii i od
1 paŸdziernika 2002 r. Politechniki Rze-
szowskiej na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu, gdzie pe³ni funkcjê kierow-
nika Zak³adu Przedsiêbiorczoœci i Za-
rz¹dzania oraz prodziekana Wydzia³u ds.
organizacji i studiów zaocznych.

Zainteresowania naukowe prof. dr.
hab. in¿. Leszka WoŸniaka s¹ bardzo sze-
rokie. Obok przedsiêbiorczoœci, zarz¹-
dzania, ochrony œrodowiska, zarz¹dzania
œrodowiskiem, ekonomii, obejmuj¹ za-
gadnienia chemii rolnej, gleboznawstwa,
ekologii, rolnictwa ekologicznego, szero-

ko rozumianej gospodarki ¿ywnoœcio-
wej. Rezultatem pracy naukowej jest
ponad 230 publikacji. Dorobek uzu-
pe³niaj¹ rozdzia³y w monografiach oraz
wspó³autorstwo dwóch ksi¹¿ek.

Szczególn¹ uwagê poœwiêca tak¿e po-
pularyzacji wiedzy, czego wyrazem jest
opublikowanie ok. 30 prac popularnona-
ukowych, g³ównie z zakresu ochrony œro-
dowiska. Wiele publikacji popularno-
naukowych dotyczy tak¿e zale¿noœci po-
miêdzy ekonomi¹, jakoœci¹ œrodowiska
a jakoœci¹ ¿ywnoœci.

Prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak jest
cz³onkiem Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu, cz³onkiem Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego,
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Na-
wozowego i Ligi Ochrony Przyrody.

Aktywnie wspó³pracuje z wieloma in-
stytucjami i organizacjami. Miêdzy inny-
mi wielokrotnie wyg³asza³ wyk³ady
w wojewódzkich oœrodkach doradztwa
rolniczego (Rzeszów - Boguchwa³a,
Nowy S¹cz - Nawojowa, Czêstochowa),
w Centrum Doskonalenia Pedagogiczne-
go, a nastêpnie Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego Nauczycieli w Rzeszowie,
Polskim Klubie Ekologicznym, innych
uczelniach oraz w szko³ach ró¿nych ty-
pów. Tematyka tych wyk³adów doty-
czy³a g³ównie wp³ywu czynników
ekonomicznych i metody produkcji na ja-
koœæ ¿ywnoœci i œrodowiska. W ramach
wspó³pracy z Wojewódzkim Zarz¹dem
Inwestycji Rolniczych wykonywa³ eks-
pertyzy dotycz¹ce ekologicznych i rolni-
czych skutków melioracji. Aktywnie
anga¿owa³ siê w ochronê polskiej przyro-
dy i œrodowiska, uczestnicz¹c w procesie
powo³ywania nowych rezerwatów przy-
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rody, parków narodowych i krajobrazo-
wych, a tak¿e w wyjaœnianie
spo³ecznoœciom lokalnym korzyœci
p³yn¹cych z funkcjonowania na ich tere-
nie obszarów chronionych.

Obecnie jego praca badawcza dotyczy
formu³owania rozwi¹zañ strategicznych
w wymiarze regionalnym. Jest wspó³au-
torem Regionalnej Strategii Innowacji

Województwa Podkarpackiego, prowa-
dzi tak¿e badania dotycz¹ce stanu inno-
wacyjnoœci, przedsiêbiorczoœci, kon-
kurencyjnoœci podmiotów gospodar-
czych. Wiele uwagi poœwiêca zagadnie-
niom zrównowa¿onego rozwoju oraz
koncepcji ekoinnowacji. Jest przeciwni-
kiem wkraczania agrokoncernów do go-
spodarki ¿ywnoœciowej, prezentuje ich

destrukcyjny wp³yw na œrodowisko
i spo³eczeñstwo.

Jego prywatne zainteresowania to
g³ównie malarstwo, muzyka, œpiew, pi³ka
no¿na, wêdkarstwo, turystyka górska.

Postêpowanie w sprawie nadania
tytu³u naukowego przeprowadzi³a Rada
Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego
Akademii Rolniczej w Krakowie.

Anna Worosz

Prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski - kie-
rownik Katedry Mechaniki Konstrukcji na WBiIŒ
- otrzyma³ w dniu 25 stycznia 2005 r. w Pa³acu
Prezydenckim tytu³ naukowy profesora nauk te-
chnicznych, nadany przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej - Aleksandra Kwaœniewskiego
postanowieniem z dnia 14 grudnia 2004 r.

Prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski
urodzi³ siê 6 listopada 1952 r. w Stalowej
Woli, a od 1954 r. mieszka w Rzeszowie.
W 1970 r. ukoñczy³ I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. ks. Stanis³awa Konarskie-
go w Rzeszowie. W latach 1970-1974
studiowa³ w Wy¿szej Szkole In¿ynier-
skiej w Rzeszowie, któr¹ ukoñczy³ jako
in¿ynier budownictwa. W 1976 r. uzyska³
tytu³ magistra in¿yniera budownictwa na
Wydziale Budownictwa L¹dowego Poli-
techniki Krakowskiej.

Od 1975 r. jest pracownikiem Polite-
chniki Rzeszowskiej na Wydziale Budo-
wnictwa i In¿ynieri i Œrodowiska
w Katedrze Mechaniki Konstrukcji, któr¹
obecnie kieruje.

W 1985 r. obroni³ z wyró¿nieniem
pracê doktorsk¹ na Wydziale Maszyn
Górniczych i Hutniczych AGH, za któr¹
otrzyma³ nagrodê Ministra Nauki, Szkol-
nictwa Wy¿szego i Techniki.

W 1998 r. na Wydziale In¿ynierii Me-
chanicznej i Robotyki Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie uzyska³
stopieñ naukowy doktora habilitowanego
nauk technicznych z zakresu dyscypliny
"mechanika", specjalnoœæ "dynamika
konstrukcji".

Dzia³alnoœæ naukowa prof. L. Ziemia-
ñskiego dotyczy zagadnieñ mechaniki
stosowanej (a w szczególnoœci dynamiki
uk³adów mechanicznych, wibroakustyki,
zastosowania metod komputerowych
w dynamice konstrukcji i wibroakustyce -

w ramach tych prac powsta³a teoria drgañ
uk³adów trójwarstwowych, która fun-
kcjonuje w literaturze jako teoria Meada-
-Ziemiañskiego) oraz stosowania techno-
logii informatycznych i metod kom-
puterowych w naukach technicznych.
Ostatnie prace naukowe dotycz¹ zastoso-
wania metod "sztucznej inteligencji"
w zagadnieniach in¿ynierskich. Wyniki
tych badañ zosta³y opublikowane w kilku
monografiach w renomowanych wydaw-
nictwach œwiatowych - Elsevier, Springer
oraz w wielu artyku³ach w czasopismach
zagranicznych i krajowych. Przebywa³ na
kilku uczelniach europejskich (Belgia,
Niemcy, Austria, Portugalia), amerykañ-
skich i australijskich.

Jest cz³onkiem czterech sekcji Komi-
tetów Naukowych PAN, cz³onkiem Ko-
misji Mechaniki Stosowanej Oddzia³u
PAN w Krakowie, Polskiego Towarzy-
stwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowa-
nej, Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Komputerowej (cz³onek zarz¹du), Pol-

skiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników
Budownictwa.

Jest równie¿ cz³onkiem komitetów
naukowych wielu miêdzynarodowych
i krajowych konferencji.

Od 1999 r. (w kadencjach 1999-2002,
2002-2005) pe³ni funkcjê prorektora ds.
nauki Politechniki Rzeszowskiej.

W zakresie dzia³alnoœci dydaktycznej
prowadzi zajêcia z metody elementów
skoñczonych, podstawy ETO i informa-
tyki, metod komputerowych w budowni-
ctwie, wytrzyma³oœci materia³ów, me-
chaniki budowli, dynamiki budowli. Trzy
prace dyplomowe wykonane pod promo-
torstwem prof. L. Ziemiañskiego nagro-
dzone zosta³y przez Ministra Budow-
nictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Postêpowanie w sprawie nadania
tytu³u naukowego przeprowadzi³a Rada
Wydzia³u In¿ynierii Mechanicznej i Ro-
botyki Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.

Anna Worosz
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Rok 2005 jest kolejnym rokiem wy-
borów w³adz akademickich. Zgodnie
z harmonogramem przyjêtym w dniu
18 listopada 2004 r. przez Senat Politech-
niki Rzeszowskiej akcja wyborcza rozpo-
czyna siê 24 stycznia od procedury
zg³aszania kandydatów na stanowisko re-
ktora, a koñczy 15 czerwca. Wybory roz-
poczynaj¹ siê wczeœniej ni¿ w latach
ubieg³ych. Komisje wyborcze zosta³y
powo³ane ju¿ pod koniec 2004 r. Mo¿emy

wiêc przeznaczyæ wiêcej czasu na
spotkania wyborcze z kandydatami na
stanowiska rektora, prorektorów, dzieka-
nów i prodziekanów. Wszystkich, którzy
chc¹ siê zapoznaæ z obowi¹zuj¹cym regu-
laminem wyborów, zapraszam na stronê
internetow¹ Uczelnianej Komisji Wybor-
czej. Jest ona dostêpna na stronie Polite-
chniki Rzeszowskiej. Tutaj bêd¹ za-
mieszczane bie¿¹ce informacje o wybo-
rach. Wszelkie og³oszenia w sprawach

wyborczych, pojawiaj¹ce siê w obiektach
uczelni, bêd¹ jednoczeœnie zamieszczane
na stronie internetowej. Myœlê, ¿e zwiê-
kszy to dostêp pracowników i studentów
do aktualnych informacji.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wy-
borczej zapraszam wszystkich pracowni-
ków i studentów naszej Uczelni do
aktywnego uczestnictwa w wyborach.

Przewodnicz¹ca UKW
Krystyna Ch³êdowska

Wybory w³adz akademickich na kadencjê 2005-2008Wybory w³adz akademickich na kadencjê 2005-2008

Harmonogram wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych
Politechniki Rzeszowskiej na kadencjê 2005 - 2008

1. Wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów i Wydzia³owych Kolegiów Elektorów do 31.01.2005

2. Zg³aszanie kandydatów na Rektora 24.01-4.02.2005

3. Og³oszenie listy osób kandyduj¹cych na stanowisko Rektora 7.02.2005

4. Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów 10.02.2005

5. Spotkania z kandydatami na stanowisko Rektora do 2.03.2005

6. Wybór Rektora 3.03.2005

7. Spotkania z kandydatami na Prorektorów do 16.03.2005

8. Wybór Prorektorów 17.03.2005

9. Wybory Dziekanów do 30.04.2005

10. Wybory Prodziekanów do 30.05.2005

11. Wybory cz³onków Senatu do 30.05.2005

12. Wybory elektorów do Rady G³ównej do 15.06.2005

K. Ch³êdowska

Uzupe³niaj¹c informacjê z numeru
11/2004 "Gazety Politechniki", z przyje-
mnoœci¹ informujemy, ¿e 9 listopada
2004 r. Minister Edukacji Narodowej
i Sportu wyda³ decyzjê zatwierdzaj¹c¹
utworzenie na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu PRz nowego kierunku stu-
diów "matematyka".

Podstaw¹ do decyzji ministra by³a po-
zytywna opinia Prezydium Pañstwowej
Komisji Akredytacyjnej.

Studia 3-letnie - zawodowe dzienne
i zaoczne - rozpoczn¹ siê od roku akade-
mickiego 2005/2006. Wydzia³ planuje
przyj¹æ po 100 kandydatów na obie formy
studiów.

Zarówno na studiach dziennych, jak
i zaocznych studenci bêd¹ mieli do wybo-

ru dwie specjalnoœci: "matematyka z ele-
mentami informatyki dla nauczycieli" oraz
"zastosowanie matematyki w ekonomii".

W ramach pierwszej specjalnoœci stu-
denci zostan¹ zapoznani z podstawami
wspó³czesnej matematyki, jej metodami
i zastosowaniami. Otrzymaj¹ te¿ wiedzê
z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dy-
daktyki matematyki, które s¹ niezbêdne
w pracy nauczyciela. Ponadto, w ramach
tej specjalnoœci, studenci poznaj¹ podsta-
wy informatyki w zakresie umo¿li-
wiaj¹cym swobodne pos³ugiwanie siê jej
narzêdziami, jak równie¿ uzyskaj¹ upraw-
nienia do nauczania informatyki w szkole.
Absolwenci zdobêd¹ uprawnienia do wy-
konywania zawodu nauczyciela matema-
tyki oraz informatyki. Bêd¹ te¿ mogli kon-

tynuowaæ naukê na uzupe³niaj¹cych stu-
diach magisterskich matematycznych lub
informatycznych (na Wydziale Elektrote-
chniki i Informatyki PRz).

W ramach specjalnoœci "zastosowanie
matematyki w ekonomii" studenci otrzy-
maj¹ wiedzê z zakresu podstawowych
dzia³ów matematyki. Specjalnoœæ "promu-
je" te dzia³y matematyki, które s¹ zwi¹zane
z ekonomi¹ (finanse, rachunkowoœæ,
ubezpieczenia, modelowanie przebiegu
zjawisk ekonomicznych itp.). Studenci
zdobêd¹ tak¿e podstawowe wiadomoœci
z zakresu ekonomii oraz informatyki. Ab-
solwenci studiów zawodowych na tej spe-
cjalnoœci zostan¹ przygotowani do pracy
w instytucjach finansowych, bankach,
przedsiêbiorstwach ubezpieczeniowych
itp. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ uzupe³nia-
nia wykszta³cenia na studiach magister-
skich (np. w kierunku zawodu nauczyciela
matematyki i informatyki).

Grzegorz Ostasz

Kierunek "matematyka"
dla WZiM zatwierdzony
Kierunek "matematyka"
dla WZiM zatwierdzony
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Mgr in¿. Adam Piech, asy-
stent w Zak³adzie Oczyszcza-
nia i Ochrony Wód na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynie-
rii Œrodowiska, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk techni-
cznych z zakresu dyscypliny
naukowej in¿ynieria œrodowi-
ska, nadany przez Radê Wy-
dzia³u Budownictwa, Archi-
tektury i In¿ynierii Œrodowiska
Poli techniki Poznañskiej
w dniu 26 listopada 2004 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej: Wy-

stêpowanie i usuwanie zwi¹zków arsenu z wód ujmowanych
do celów pitnych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. in¿. Marian Granops - Szko³a G³ówna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali prof. dr hab. in¿. Konstanty Lossow z Uniwersyte-
tu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie i prof. dr hab. in¿.
Marek Sozañski z Politechniki Poznañskiej.

Mgr in¿. Daniel S³yœ, asy-
stent w Zak³adzie Zaopatrzenia
w Wodê i Odprowadzania
Œcieków na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
uzyska³ stopieñ naukowy do-
ktora nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej
in¿ynieria œrodowiska, nadany
przez Radê Wydzia³u Geodezji
Górniczej i In¿ynierii Œrodowi-
ska Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie w dniu 2 gru-
dnia 2004 r. Temat rozprawy

doktorskiej: Modelowanie wielokomorowych zbiorników
grawitacyjno-pompowych. Promotorem w przewodzie do-
ktorskim by³ dr hab. in¿. Józef Dziopak, profesor Politechni-
ki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Andrzej Królikowski z Politechniki Bia³ostockiej
i dr hab. in¿. W³odzimierz Wójcik, profesor AGH.

Mgr in¿. Mariusz Gamracki, asystent w Zak³adzie Pod-
staw Elektrotechniki i Informatyki na Wydziale Elektrotech-
niki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk

technicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej elektrotechni-
ka, nadany przez Radê Wy-
dzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 8 grudnia
2004 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Modelowanie mate-
matyczne piorunowych zabu-
rzeñ elektromagnetycznych
w liniach transmisyjnych. Pro-
motorem w przewodzie dok-
torskim by³ dr hab. in¿. Jerzy
Bajorek, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Wojciech Machczyñski z Politechniki Poznañskiej
i prof. dr hab. in¿. Romuald W³odek z Politechniki Rze-
szowskiej.

Mgr in¿. Dariusz Sobczyñ-
ski, asystent w Zak³adzie Ener-
goelektroniki i Elektro-
energetyki na Wydziale Ele-
ktrotechniki i Informatyki, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej elektro-
technika, nadany przez Radê
Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 8 grudnia
2004 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Wysokoobrotowy
uk³ad napêdowy z silnikiem indukcyjnym zasilanym z falow-
nika. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿.
Kazimierz Buczek, profesor Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Stanis³aw
Piróg, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, i prof. zw. dr in¿. Henryk Tunia, profesor zwy-
czajny Politechniki Œwiêtokrzyskiej w Kielcach.

Mgr in¿. Lucjan Pelc, wyk³adowca w Katedrze Informa-
tyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informaty-
ki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej informatyka, nadany przez
Radê Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania Politechniki

DOKTORATY

PERSONALIA
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Wroc³awskiej w dniu 21 grud-
nia 2004 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Specyfikacja
i walidacja protoko³ów komu-
nikacyjnych czasu rzeczywi-
stego. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr
hab. in¿. Leszek Trybus, profe-
sor zwyczajny Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê do-
ktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Zbigniew Huzar z Po-
litechniki Wroc³awskiej i prof.

dr hab. in¿. Tomasz Szmuc z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej dr. hab. in¿.
Igora Z. Zubrzyckiego w Katedrze Biochemii i Biotechno-
logii na Wydziale Chemicznym z dniem 1 grudnia 2004 r. na
okres 5 lat.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

W listopadzie 2004 r. Katedra Sa-
molotów i Silników Lotniczych Polite-
chniki Rzeszowskiej uruchomi³a
Laboratorium Trwa³oœci Konstrukcji
Lotniczych. Dziêki œrodkom pozyska-
nym z KBN dokonano zakupów wyso-
ko specjalizowanego sprzêtu diag-

nostycznego maj¹cego s³u¿yæ zarówno
celom naukowym, jak i dydaktycznym
w zakresie tzw. badañ nieniszcz¹cych.
G³ównym celem dzia³alnoœci laborato-
rium jest prowadzenie badañ o chara-
kterze naukowym, które maj¹ zmierzaæ
do zwiêkszenia trwa³oœci, niezawodno-

œci i bezpieczeñstwa statków powietrz-
nych eksploatowanych w polskim
lotnictwie. W laboratorium trwa³oœci
dotychczas prowadzono prace z zakre-
su obliczeñ numerycznych. Zakup
sprzêtu laboratoryjnego umo¿liwia we-
ryfikacjê uzyskanych wyników badañ
numerycznych i dalszy rozwój prac
naukowych. W ramach pozyskanych
œrodków dokonano zakupu systemu
endoskopii przemys³owej umo¿li-
wiaj¹cego identyfikacjê uszkodzenia
zespo³u konstrukcyjnego silnika lotni-
czego bez zdejmowania silnika z samo-
lotu.

W sk³ad tego urz¹dzenia wchodzi
mikrokamera umieszczona na koñcu
elastycznego przewodu (œrednicy 4 mm
i d³ugoœci 3 m) oraz Ÿród³o œwiat³a do-
prowadzone œwiat³owodem. Dziêki
temu istnieje mo¿liwoœæ ogl¹dania ob-
razów w tak newralgicznych elemen-
tach konstrukcji, jak komory spalania
i turbiny. System ten umo¿liwia nie tyl-
ko wizualizacjê uszkodzenia, ale rów-
nie¿ wykonanie niezbêdnych geo-
metrycznych pomiarów zaistnia³ego
uszkodzenia (pêkniêcia, rysy, obszaru
korozji). Uzyskane t¹ drog¹ dane prze-
twarza siê nastêpnie przy pomocy spe-
cjalistycznego oprogramowania w celu
ustalenia stopnia zagro¿enia zaist-

Laboratorium Trwa³oœci Konstrukcji

Lotniczych

Laboratorium Trwa³oœci Konstrukcji

Lotniczych

Obraz ³opatek turbiny na monitorze wideoskopu.
Fot. w³asna

Katedry Samolotów i Silników Lotniczych
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nia³ego uszkodzenia dla dalszej eksplo-
atacji zespo³u konstrukcyjnego silnika
czy p³atowca. Po³o¿eniem kamery ste-
ruje operator, u¿ywaj¹c specjalnego pi-
lota. W razie stwierdzenia koniecznoœci
wymiany uszkodzonego zespo³u usz-
kodzony element (np. ³opatka turbiny,
sprê¿arki) przekazywany jest do labo-
ratorium, gdzie dokonuje siê dalszych
badañ defektoskopem ultradŸwiêko-
wym i wiropr¹dowym. Dziêki tym
urz¹dzeniom mo¿na "spojrzeæ" w g³¹b
konstrukcji i zobaczyæ to, co jest nieza-
uwa¿alne go³ym okiem.

Niezwykle istotne s¹ równie¿ po-
miary zmian w³aœciwoœci powierzchni,
np. twardoœci œwiadcz¹cej o stopniu de-
gradacji czy zu¿ycia materia³u w czasie
pracy silnika. Do tego s³u¿y twardo-
œciomierz maj¹cy na swym wyposa¿e-
niu mikrokamerê pozwalaj¹c¹ na
obserwacjê w du¿ym powiêkszeniu ba-
danej powierzchni. Wszystkie urz¹dze-
nia s¹ przystosowane do pracy
w trudnych warunkach, s¹ przenoœne
i bardzo przyjazne w u¿ytkowaniu. S¹
jednak bardzo kosztowne - w sumie
dziêki grantom z KBN dokonano zaku-
pów za ponad 450 tys. z³. Prowadzenie
diagnostyki silnika z u¿yciem tych
przyrz¹dów wymaga (zgodnie z norma-
mi polskimi i unijnymi) specjalnych
uprawnieñ, st¹d te¿ pracownicy Kate-
dry Samolotów i Silników Lotniczych

oraz Zak³adu Odlewnictwa i Spawal-
nictwa Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
uczestnicz¹ w kursach dotycz¹cych
metod badañ nieniszcz¹cych, diagno-
zowania i u¿ytkowania urz¹dzeñ.
G³ównym celem w³adz Politechniki
oraz Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa jest uzyskanie certyfikatu dla

Laboratorium Trwa³oœci Konstrukcji
Lotniczych. W listopadzie ub. roku la-
boratorium odwiedzili Premier Marek
Belka i Dowódca Si³ Powietrznych gen.
broni, dr hab. pil. Ryszard Olszewski.
Laboratorium pod wzglêdem wyposa-
¿enia jest unikatowe w skali kraju.

Piotr Wygonik

Defektoskop ultradŸwiêkowy podczas badañ uszkodzonej ³opatki.
Fot. w³asna

Po odbyciu szkolenia organizowa-
nego przez Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej w Warszawie
i zdaniu egzaminu w dniu 8 listopada
2004 r. pracownik Katedry Fizyki - mgr
in¿. Tadeusz Bujak uzyska³ uprawnie-
nia inspektora ochrony radiologicznej
typu IOR-1. Szkolenie i zakup
przyrz¹dów dozymetrycznych zosta³y
op³acone z funduszów bêd¹cych
w gestii dyrektora administracyjnego
uczelni.

Do zakresu obowi¹zków inspektora
nale¿y nadzór nad przestrzeganiem
przez jednostkê organizacyjn¹ i jej pra-
cowników warunków, które nale¿y
spe³niaæ, aby uzyskaæ zezwolenie na
prowadzenie dzia³alnoœci zwi¹zanej
z nara¿eniem ¿ycia i zdrowia na pro-
mieniowanie jonizuj¹ce, a w szczegól-
noœci:

1. Nadzór nad przestrzeganiem pro-
wadzenia dzia³alnoœci wg instrukcji
pracy oraz nad prowadzeniem doku-
mentacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa

j¹drowego i ochrony radiologicznej,
w tym dotycz¹cej pracowników i in-
nych osób przebywaj¹cych w jednostce
w warunkach nara¿enia na promienio-
wanie jonizuj¹ce.

2. Nadzór nad spe³nianiem warun-
ków dopuszczaj¹cych pracowników do
zatrudnienia na danym stanowisku pra-
cy, w tym szkolenia pracowników na
stanowisku pracy w zakresie bezpie-
czeñstwa j¹drowego i ochrony radiolo-
gicznej.

Pracownik Katedry Fizyki jest uczelnianym

inspektorem ochrony radiologicznej

Pracownik Katedry Fizyki jest uczelnianym

inspektorem ochrony radiologicznej
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Politechnice Rzeszowskiej zosta³o przyznane prawo
ochronne na logo naszej uczelni przez Urz¹d Patentowy
Rzeczpospolitej Polskiej. Inspiracj¹ do wyst¹pienia
z wnioskiem o udzielenie takiej ochrony by³y przypadki
bezprawnego wykorzystywania podczas organizacji
szkoleñ zw³aszcza nazwy i znaku uczelni technicznych
lub produktów jakoby bêd¹cych rezultatem wspó³pracy
naukowej.

Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹c¹ w ochronie znaków
towarowych tzw. specjalizacjê, czyli ograniczenie ich
ochrony tylko do okreœlonych us³ug i towarów le¿¹cych
w zakresie dzia³alnoœci wnioskuj¹cego ochronê, oznacze-
nie naszej uczelni zosta³o ochronione dla:
� edukacji - kszta³cenia wysoko kwalifikowanych specja-

listów w nastêpuj¹cych dziedzinach: budownictwo, in-
¿ynieria i ochrona œrodowiska, lotnictwo, budowa ma-
szyn, chemia, elektrotechnika, automatyka, informaty-
ka, marketing i zarz¹dzanie,

� badañ i ekspertyz - w nastêpuj¹cych dziedzinach: bu-
downictwo, in¿ynieria i ochrona œrodowiska, lotnictwo,
budowa maszyn, chemia, elektrotechnika, elektronika,
automatyka, informatyka, marketing i zarz¹dzanie.
Zgodnie z ustaw¹ "Prawo w³asnoœci przemys³owej"

przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa siê prawo wy-
³¹cznego u¿ywania znaku towarowego w sposób zarobko-
wy lub zawodowy na ca³ym obszarze Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

Równie¿ zgodnie z przepisami tej ustawy, kto w celu
wprowadzania do obrotu oznacza towary podrobionym

Logo naszej uczelni

chronione w Urzêdzie Patentowym

Logo naszej uczelni

chronione w Urzêdzie Patentowym

3. Opracowanie programu pomia-
rów dozymetrycznych w œrodowisku
pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek
indywidualnych i przedstawienie ich do
zatwierdzenia kierownikowi jednostki
organizacyjnej.

4. Wspó³praca z zak³adowymi s³u¿-
bami bezpieczeñstwa i higieny pracy,
osobami wdra¿aj¹cymi program zape-
wnienia jakoœci, s³u¿bami przeciwpo-
¿arowymi i ochrony œrodowiska
w zakresie ochrony przed promienio-
waniem jonizuj¹cym.

5. Wydawanie opinii w zakresie
ochrony przed promieniowaniem, sto-
sownie do charakteru dzia³alnoœci i po-
trzeb danej jednostki organizacyjnej.

6. Wystêpowanie do kierownika
jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o wstrzymywanie prac w warunkach

nara¿enia, gdy s¹ naruszone warunki
zezwolenia lub inne przepisy z zakresu
ochrony przed promieniowaniem joni-
zuj¹cym.

7. Nadzór nad postêpowaniem wy-
nikaj¹cym z zak³adowego planu postê-
powania awaryjnego, je¿eli na terenie
jednostki organizacyjnej zaistnieje zda-
rzenie radiacyjne.

Do zakresu uprawnieñ inspektora
ochrony radiologicznej nale¿y:

1. Wystêpowanie do kierownika
jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o zmianê warunków pracy pracowni-
ków, w szczególnoœci w sytuacji, gdy
wyniki pomiarów dawek indywidual-
nych uzasadniaj¹ taki wniosek.

2. Wydawanie opinii, w ramach ba-
dania i sprawdzania urz¹dzeñ ochron-
nych i przyrz¹dów pomiarowych,

w zakresie skutecznoœci stosowanych
œrodków i technik ochrony przed pro-
mieniowaniem jonizuj¹cym oraz spra-
wnoœci i w³aœciwego u¿ytkowania
przyrz¹dów pomiarowych.

3. Sprawdzanie kwalifikacji praco-
wników w zakresie bezpieczeñstwa
j¹drowego i ochrony radiologicznej
oraz wystêpowanie z wynikaj¹cymi
z tego wnioskami do kierownika jedno-
stki organizacyjnej.

4. Wystêpowanie do kierownika
jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o wprowadzenie zmian w instrukcjach
pracy, je¿eli wnioskowane zmiany nie
zwiêkszaj¹ limitów u¿ytkowych dawki
okreœlonych w zezwoleniu.

Tadeusz Paszkiewicz
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znakiem towarowym lub oznaczone
znakiem towary wprowadza do obrotu,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do lat 2. Je¿eli sprawca uczyni³ z tego

przestêpstwa sta³e Ÿród³o dochodu,
podlega karze pozbawienia wolnoœci
od 6 miesiêcy do 5 lat.

Instytucja lub osoba, której prawo
ochronne na znak towarowy zosta³o na-

ruszone, mo¿e ¿¹daæ zaniechania naru-
szenia, usuniêcia jego skutków oraz
wydania bezpoœrednio uzyskanych ko-
rzyœci, a tak¿e naprawienia szkody na
zasadach ogólnych.

Bronis³aw Trala

Z OBRAD SENATU

Kolejne i ostatnie w 2004 r. posie-
dzenie Senatu odby³o siê 18 listopada.
Na posiedzeniu tym akty mianowania
otrzymali - z Katedry Fizyki prof. dr
hab. Tadeusz Lulek na stanowisko pro-
fesora zwyczajnego w PRz oraz prof. dr
hab. Karol Krop na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego na sta³e. Na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego na
5 lat nominacje otrzymali: dr hab. in¿.
Dorota Antos i dr hab. in¿. Ireneusz
Opaliñski (WCh) oraz dr hab. in¿. Zbig-
niew Œwider (WEiI). Przyby³y na po-
siedzenie wojewoda podkarpacki Jan
Kurp dokona³ wrêczenia Srebrnego
Krzy¿a Zas³ugi dr. in¿. Józefowi Mar-
sza³kowi (WBMiL) i dr. Stanis³awowi
Wêdrychowiczowi (Katedra Matema-

tyki), nieobecnym na uroczystej inau-
guracji roku akademickiego. JM Rektor
wrêczy³ tak¿e p. Grzegorzowi Sucho-
rzepce, studentowi WBiŒ, nagrodê i dy-
plom uznania za szczególne po-
œwiêcenie i pomoc w gaszeniu po¿aru
w DS "Akapit".

Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� uchwalenia zasad przyjêæ na studia

w roku akad. 2005/2006 dla kandy-
datów legitymuj¹cych siê œwiadec-
twem dojrza³oœci uzyskanym w sy-
stemie "starej matury" i jednorazo-
wo w 2002 r. w systemie "nowej ma-
tury" oraz dodatkowych kryteriów
kwalifikacji na studia magisterskie
uzupe³niaj¹ce na kierunek
"zarz¹dzanie i marketing",

� uzyskania zgody Senatu w sprawie
ponownego mianowania prof. dr.
hab. Jana Stankiewicza na stanowi-
sko profesora zwyczajnego w PRz,

� zatwierdzenia zasad wyboru w³adz
akademickich na kadencjê
2005-2008,

� uruchomienia i prowadzenia w PRz
studiów na kierunkach: biotechno-
logia, elektronika i telekomunika-
cja, fizyka techniczna, administra-
cja,

� uzupe³nienia komisji ds. oceny na-
uczycieli akademickich jednostek
miêdzywydzia³owych.

Marta Olejnik

Z inicjatywy Komisji Europejskiej
oraz Ministerstwa Nauki i Informatyza-
cji powsta³a Polska Sieæ Centrów Infor-
macji dla Naukowców. Jest oparta na
istniej¹cej ju¿ strukturze sieci regional-
nych punktów kontaktowych progra-
mów badawczych Unii Europejskiej.

Sieæ sk³ada siê z Krajowego Cen-
trum Informacji dla Naukowców, znaj-
duj¹cego siê w Instytucie Podsta-
wowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie, oraz Regionalnych Cen-
trów Informacji, dzia³aj¹cych w uczel-
niach lub instytutach badawczych
w 10 miastach Polski.

G³ównym zadaniem Centrów Infor-
macji jest udzielanie przyje¿d¿aj¹cym
do Polski zagranicznym pracownikom
naukowo-badawczym porad do-
tycz¹cych spraw wizowych, pozwole-
nia na pobyt i pracê, ubezpieczenia
zdrowotnego i spo³ecznego, podatków,
zameldowania, wynajmu mieszkania,
kursów jêzykowych, opieki dla dzieci
itp.

Polskim instytucjom naukowym
Centra zapewniaj¹ pomoc w zakresie
formalnoprawnych kwestii zwi¹zanych
z anga¿owaniem do prac naukowo-ba-
dawczych obcokrajowca, og³aszania

ofert pracy (sta¿u) dla zagranicznych
naukowców, pozyskiwania funduszy
na stypendia naukowe. Polscy naukow-
cy, którzy chc¹ zdobyæ doœwiadczenie
naukowe za granic¹, uzyskaj¹ w Cen-
trum informacje o mo¿liwoœciach za-
granicznych wyjazdów naukowych
oraz zwi¹zanych z nimi kwestiach for-
malnoadministracyjnych.

Wszystkie te informacje, jak i oferty
pracy, sta¿u i stypendiów zarówno na
terenie Polski, jak i w innych krajach
europejskich s¹ dostêpne na Polskim
Portalu dla Naukowców http://www.
eracareers-poland.gov.pl/, który sk³ada

Polska Sieæ Centrów Informacji
dla Naukowców

Polska Sieæ Centrów Informacji
dla Naukowców
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siê ze strony krajowej oraz dziesiêciu
Portali Regionalnych, tworz¹c jedn¹,
wspóln¹ ca³oœæ. Region Ma³opolski
i Podkarpacia jest obs³ugiwany przez
Regionalne Centrum Informacji dla
Naukowców, dzia³aj¹ce przy Centrum
Transferu Technologii w Politechnice
Krakowskiej.

Polska Sieæ Centrów Informacji dla
Naukowców nale¿y do ERA-MORE -
European Network of Mobility Centers

- europejskiej sieci skupiaj¹cej ponad
200 Centrów Informacji w 33 krajach,
utworzonej z inicjatywy Komisji Euro-
pejskiej w celu wsparcia mobilnoœci na-
ukowców w ramach Europejskiej
Przestrzeni Badawczej. Komisja Euro-
pejska wraz z 33 krajami uczest-
nicz¹cymi w 6. Programie Ramowym
utworzy³a Europejski Portal dla Mobil-
nych Naukowców http://europa.
eu.int/eracareers/index_en.cfm.

Na portalu jest dostêpna baza da-
nych o stypendiach i ofertach pracy dla
naukowców, które mog¹ byæ zamiesz-
czane samodzielnie przez instytucje na-
ukowe. Naukowcy natomiast mog¹
zamieszczaæ w bazie danych swoje CV.
Ponadto portal zawiera bogaty zbiór in-
formacji praktycznych o warunkach
pracy i ¿yciu codziennym w 33 krajach.

Urszula Kluska

Europa jest kolebk¹ niezwykle bo-
gatej i jednoczeœnie zró¿nicowanej
w swym bogactwie kultury. Liczne pa-
ciorki europejskiej mozaiki kulturowej
tworz¹ powsta³e w procesie historycz-
nym pañstwa narodowe, zabarwione
swoj¹ odrêbnoœci¹ i regionalnym kolo-
rytem. Niezwykle wa¿nym elementem
kultury ka¿dego z pañstw jest jêzyk,
którym pos³uguj¹ siê zamieszkuj¹ce je
spo³ecznoœci. W nim odzwierciedla siê
bogactwo materialnych dokonañ
cz³owieka.

Zagadnienie relacji miêdzy jêzy-
kiem a kultur¹ w odniesieniu europej-
skim znalaz³o odbicie w tematyce XII

Miêdzynarodowej Konferencji Nauko-
wo-Dydaktycznej pt. "Bogactwo kultur
i cywilizacji europejskiej na lektoracie
jêzyka obcego", zorganizowanej przez
Politechnikê Wroc³awsk¹ w terminie
24-26 wrzeœnia 2004 r. w Szklarskiej
Porêbie. Podczas wielogodzinnych se-
sji przedstawiano i dyskutowano nastê-
puj¹ce tematy:
� "Relacje: cywilizacja - kultura - jê-

zyk",
� "Treœci interkulturowe w nauczaniu

jêzyków obcych",
� "O stereotypach",
� "Pojêcia w jêzyku; komunikacja kul-

turowa",

� "Rola kultury i krajoznawstwa w na-
uczaniu",

� "Kultura poprzez jêzyk, jêzyk po-
przez kulturê".
Zale¿noœæ miêdzy nauk¹ jêzyków

obcych a kultur¹ spo³eczeñstw jest
z³o¿ona. Traktowanie jêzyka obcego
wy³¹cznie jako zbioru daj¹cych siê
ze sob¹ logicznie powi¹zaæ znaków
w oderwaniu od warunków spo³ecz-
nych, w których on funkcjonuje, jest
daleko id¹cym uproszczeniem. Kom-
petencja jêzykowa, œwiadcz¹ca o odpo-
wiednim opanowaniu okreœlonej
mowy, dotyczy równie¿ kontekstu kul-
turowego, w którym jêzyk ów bêdzie
mia³ swe zastosowanie.

Integracja wiadomoœci z dziedziny
kultury i krajoznawstwa w programach
nauczania jêzyków obcych jest uzasad-
niona ze wzglêdu na stereotypy, jakimi
siê pos³ugujemy w odniesieniu do in-
nych krajów i ich mieszkañców. Komu
z nas nie zdarzy³o siê pomyœleæ o ko-
chliwym i impulsywnym W³ochu
oraz o porz¹dnym i zorganizowanym
Niemcu? Stereotypowe widzenie œwia-
ta jest powi¹zane z naszym systemem
postrzegania i przetwarzania informa-
cji, a wiêc z czymœ, od czego trudno jest
uciec. W obliczu zbyt wielkiej iloœci in-
formacji, które do nas trafiaj¹, musimy
je jakoœ uporz¹dkowaæ i w ten sposób
segregujemy je w odpowiednie grupy.
Stereotypowe wyobra¿enia s¹ trudniej-
sze do zmodyfikowania, gdy brakuje
nam w jakiejœ dziedzinie w³asnej wie-
dzy oraz doœwiadczenia pozwalaj¹cego

Europejska mozaika kulturowa
w dydaktyce jêzyków obcych

Europejska mozaika kulturowa
w dydaktyce jêzyków obcych

Uczestnicy XII Miêdzynarodowej Konferencji podczas obrad.
Fot. w³asna
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na ich zweryfikowanie. Te brakuj¹ce
wiadomoœci o innych krajach i kultu-
rach mog¹ byæ przekazywane podczas
nauki jêzyków, przygotowuj¹cej do
bezpoœrednich kontaktów cz³onków
ró¿nych narodowoœci.

Po³¹czona z przybli¿aniem kolorytu
poszczególnych pañstw nauka jêzyków
obcych powinna, wraz z pielêgnowa-
niem ró¿norodnoœci, przyczyniaæ siê do
podkreœlania europejskiej wspólnoty
wartoœci i j¹ propagowaæ. Z kultury eu-
ropejskiej wywodz¹ siê bowiem takie

zjawiska, jak pluralizm spo³eczny,
spo³eczeñstwo obywatelskie, wiara
w rz¹dy prawa, rozdzia³ w³adzy ducho-
wej od œwieckiej oraz indywidualizm,
bêd¹ce fundamentami, na których
wspiera siê obecny system demokraty-
czny. Ten system wartoœci znalaz³ rów-
nie¿ swe ucieleœnienie w zwi¹zku
suwerennych pañstw, jakim jest Unia
Europejska. Cz³onkiem zjednoczonej
we wspólnych wartoœciach i w swej
ró¿norodnoœci Europy sta³a siê tak¿e
Polska. Polscy obywatele mog¹ czer-

paæ korzyœci z przynale¿noœci do Unii
Europejskiej jedynie rozumiej¹c zasa-
dy i wartoœci, jakimi siê ona kieruje,
oraz mentalnoœæ i osobliwoœæ ¿ycia
tworz¹cych j¹ cz³onków. Dziêki odpo-
wiednio wzbogaconym o treœci kulturo-
we lektoratom jêzyków obcych mo¿na
stworzyæ m³odemu pokoleniu Polaków
lepsze mo¿liwoœci czerpania pe³nych
korzyœci z przynale¿noœci do europej-
skiej wspólnoty.

Ma³gorzata Pomorska

Prof. dr hab. in¿. Roman Petrus, pro-
motor pracy doktorskiej: "Badanie pro-
cesu usuwania jonów metali ciê¿kich
z roztworów wodnych na klinoptyloli-
tach karpackich", wykonanej przez au-
torkê niniejszej notatki, by³ inicjatorem
przedstawienia przez doktorantkê czê-
œci uzyskanych wyników na Miêdzy-
narodowej Konferencji ZEOLITE '02
w Salonikach (w Grecji). Wyjazd ten
zaowocowa³ m.in. podpisaniem umo-
wy pomiêdzy Politechnik¹ Rzeszowsk¹
i Uniwersytetem Arystotelesa w Salo-
nikach, dotycz¹cej wymiany studentów
i nauczycieli akademickich w ramach
programu Socrates/Erasmus.
Wspó³praca obejmuje coroczny 3-mie-
siêczny pobyt dwu studentów z Polite-

chniki Rzeszowskiej, którzy pod
bezpoœredni¹ opiek¹ kierownika Labo-
ratorium Radiochemii prof. P. Misaeli-
disa realizuj¹ czêœæ eksperymentaln¹
prac magisterskich z tematu "Przygoto-
wanie, charakterystyka i zastosowanie
powierzchniowo modyfikowanych ma-
teria³ów zeolitowych". Badania s¹
przeprowadzane z u¿yciem specjalisty-
cznej aparatury niedostêpnej w Polite-
chnice Rzeszowskiej (analiza akty-
wacji neutronowej z spektroskopem
promieniowania X o wysokiej rozdziel-
czoœci, analiza fluorescencyjna promie-
niami X, �-potencja³, mikroskop
skaningowy SEM/EDS z mikroanalize-
rem promieniowania X).

27 paŸdziernika 2004 r. odby³a siê
obrona prac magisterskich po raz
pierwszy realizowanych w Grecji przez
studentów Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska: Waldemara
Prokopa i Annê Proæ. Promotorem prac
by³ prof. dr hab. in¿. Roman Petrus.
W komisji egzaminacyjnej zasiada³
równie¿ prof. P. Misaelides, zaproszo-
ny przez prodziekana Wydzia³u dr. hab.
in¿. Janusza Raka, prof. PRz. Na wnio-
sek recenzenta dr. hab. in¿. Janusza To-
maszka, prof. PRz, praca Waldemara
Prokopa zosta³a wyró¿niona.
W bie¿¹cym roku akademickim wyje¿-
d¿aj¹ kolejni studenci, równie¿
z WBiIŒ.

Jolanta Warcho³

PRACE MAGISTERSKIE realizowane w GrecjiPRACE MAGISTERSKIE realizowane w Grecji

Komisja egzaminacyjna i nowi absolwenci WBiIŒ.
Fot. w³asna

Anna Proæ i profesor P. Misaelides.
Fot. R. Petrus
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Idea zrównowa¿onego rozwoju
opiera siê na planowaniu dzia³añ, które
powinny doprowadziæ do poprawy ja-
koœci œrodowiska naturalnego.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
"Prawo ochrony œrodowiska" (DzU nr
62, poz. 627 i nr 115, poz. 1229, oraz
z 2002 r. nr 74, poz. 676, i nr 113, poz.
984), a tak¿e ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 o odpadach (DzU nr 62, poz. 628)
wprowadzi³y powszechny obowi¹zek
opracowywania programów ochrony
œrodowiska i planów gospodarki odpa-
dami, co stworzy³o now¹ sytuacjê
prawn¹ nie tylko w dziedzinie ochrony
œrodowiska, ale te¿ poœrednio w gospo-
darce przestrzennej.

W myœl tej ustawy projekt polityki
ekologicznej pañstwa opracowuje
w³aœciwy minister do spraw œrodowi-
ska, po zasiêgniêciu opinii marsza³ków
województw, a uchwala j¹ Sejm na
wniosek Rady Ministrów. Politykê eko-
logiczn¹ pañstwa przyjmuje siê na 4 la-
ta, a przewidziane w niej dzia³ania
w perspektywie obejmuj¹ kolejne 4 la-
ta. Rada Ministrów przedk³ada Sejmo-
wi równie¿ co 4 lata raport z realizacji
polityki ekologicznej pañstwa. Dotych-
czas Sejm przyj¹³ m.in. nastêpuj¹ce po-
lityki ekologiczne:
� "Polityka ekologiczna pañstwa"

(1991),
� "II Polityka ekologiczna pañstwa"

(2001).
Rada Ministrów w grudniu 2002 r.

przyjê³a "Politykê ekologiczn¹ pañstwa
na lata 2003-2006" z uwzglêdnieniem
perspektywy na lata 2007-2010.

W 2002 r. zosta³ te¿ opracowany
"Program wykonawczy do II Polityki
pañstwa na lata 2002-2010". Jest to do-
kument o charakterze operacyjnym, tj.
wskazuj¹cy wykonawców i terminy re-
alizacji konkretnych zadañ oraz sza-
cuj¹cy niezbêdne nak³ady i Ÿród³a ich
finansowania.

W paŸdzierniku 2002 r. Rada Mini-
strów przyjê³a "Krajowy plan gospo-
darki odpadami".

Zarz¹d województwa, powiatu
i gminy, w celu realizacji polityki eko-
logicznej pañstwa, sporz¹dza odpowie-
dnio wojewódzkie , powiatowe
i gminne programy ochrony œrodowi-
ska, które s¹ uzupe³niane przez plany
gospodarki odpadami. Opracowania te
s¹ opiniowane odpowiednio przez
zarz¹d jednostki wy¿szego szczebla lub
ministra w³aœciwego do spraw œrodowi-
ska. W miastach, w których funkcje or-
ganów powiatu sprawuj¹ organy
gminy, programy ochrony œrodowiska
i plany gospodarki odpadami obejmuj¹
dzia³ania powiatu i gminy.

Programy i plany uchwalaj¹ odpo-
wiednio sejmik województwa, rada po-
wiatu albo gminy. Z wykonania
programów i planów zarz¹d wojewódz-
twa, powiatu i gminy sporz¹dza rapor-
ty, które przedstawia siê odpowiednio
sejmikowi województwa, radzie po-
wiatu lub gminy.

Ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie
zadañ i celów programów ochrony œro-
dowiska i planów gospodarki odpada-
mi, nale¿y d¹¿yæ do oddzielnego
powo³ywania zespo³ów opraco-
wuj¹cych oba programy. W opracowy-
wanych programach i planach nale¿y na
bie¿¹co uwzglêdniaæ wszystkie nowe
akty prawne oraz zmiany wprowadzane
w ustawach i rozporz¹dzeniach ju¿ ist-
niej¹cych.

Ka¿dy program i plan musi uwz-
glêdniaæ aspekt regionalny oraz
spo³eczny. Podejœcie regionalne, a tak-
¿e ka¿de inne limitowane przestrzennie
jest jednym z g³ównych za³o¿eñ meto-
dycznych rozwoju zrównowa¿onego.
Bardzo istotn¹ spraw¹ jest konsultacja
spo³eczna. Reprezentatywna grupa
przedstawicieli powinna siê wypowie-
dzieæ na tematy zwi¹zane ze stanem
œrodowiska, korzystaj¹c z internetu lub
w anonimowych ankietach. W przypad-
ku przeciêtnej gminy jest to kilkadzie-
si¹t osób, powiatu - parêset, woje-
wództwa - parê tysiêcy. Podstawowe
problemy i priorytety w zakresie ujê-

tym programem lub planem powinny
byæ przedyskutowane na poziomie
so³ectw w trakcie zebrañ wiejskich.

Do prac nad gminnym programem
lub planem powinny byæ w³¹czone (we
w³aœciwej formie i na w³aœciwym eta-
pie) wszystkie dzia³aj¹ce na terenie
gminy instytucje, zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska i zagospodarowaniem prze-
strzennym. Dotyczy to tak¿e przedsiê-
biors tw oddzia³ywaj¹cych na
œrodowisko oraz spo³eczeñstwo. W tym
ostatnim przypadku rozumie siê, ¿e s¹
to organy samorz¹du terytorialnego, sa-
morz¹du gospodarczego (jeœli istniej¹
na terenie gminy) i ekologicznych orga-
nizacji pozarz¹dowych (jeœli posiadaj¹
swoje agendy na terenie gminy).

Programy ochrony œrodowiska i pla-
ny gospodarki odpadami na szczeblu
gminnym powinny byæ spójne z plana-
mi powiatowymi i wojewódzkimi.

Dobrze opracowane, przyjête, po-
wszechnie akceptowane i wdra¿ane
programy ochrony œrodowiska oraz sta-
nowi¹ce ich czêœæ plany gospodarki od-
padami s¹ dokumentami strate-
gicznymi, które stanowi¹ instrument
pomocny w³adzom gminy w zarz¹dza-
niu œrodowiskiem oraz s¹ podstaw¹ wy-
boru priorytetów, wyznaczaj¹cych
program inwestycyjny i finansowy.
Otwieraj¹ równie¿ drogê do mobilizacji
posiadanych si³ spo³ecznych oraz s¹
warunkiem czêstego siêgania po krajo-
we i unijne œrodki p³atnicze. Omówione
programy i plany nale¿y traktowaæ jako
g³ówne dokumenty w realizowaniu
zrównowa¿onego zarz¹dzania rozwo-
jem gmin.

Katedra, a obecnie Zak³ad Oczysz-
czania i Ochrony Wód PRz, oprócz
dzia³alnoœci naukowo-badawczej i dy-
daktycznej, prowadzi równie¿ dzia³al-
noœæ zwi¹zan¹ z badaniem stanu
œrodowiska oraz jego zarz¹dzaniem.

W 1998 r. pracownicy Katedry
Oczyszczania i Ochrony Wód uczestni-
czyli w opracowaniu "Gminnego Pro-
gramu Ochrony Œrodowiska i Strategii

PROGRAMY OCHRONY ŒRODOWISKA
I PLANY GOSPODARKI ODPADAMI

jako g³ówne narzêdzia w zarz¹dzaniu rozwojem gmin

PROGRAMY OCHRONY ŒRODOWISKA
I PLANY GOSPODARKI ODPADAMI

jako g³ówne narzêdzia w zarz¹dzaniu rozwojem gmin
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e-ODPADY, czyli z³om elektronicznye-ODPADY, czyli z³om elektroniczny
Megarozwój przemys³u elektronicz-

nego, datuj¹cy siê od drugiej po³owy
XX w., wygenerowa³ nowy rodzaj
"œmieci" - tzw. e-odpady (ang. e-waste).
Nowe techniki informacyjne, produk-
cja wielkoseryjna, coraz lepsze jako-
œciowo urz¹dzenia elektroniczne to nie
tylko niezawodne produkty, ale tak¿e
problemy z utylizacj¹ przestarza³ego
sprzêtu elektronicznego (komputero-
wego, telewizyjnego, radiowego).
W 2003 r. Unia Europejska wyda³a
dwie nowe dyrektywy poœwiêcone uty-
l izacj i e-odpadów. Dyrektywa
2002/95/EC zobowi¹zuje, ¿e produko-
wany sprzêt elektroniczny po 1 lipca
2006 r. nie bêdzie zawiera³ metali ciê¿-
kich, takich jak o³ów, rtêæ, kadm, ani in-
nych toksyn wymienionych w tej
dyrektywie. Z kolei dyrektywa
220/96/EC poœwiêcona jest prioryteto-
wi recyklingu odpadów. Obie dyrekty-
wy poruszaj¹ problematykê kszta³cenia
proekologicznego podmiotów u¿yt-
kuj¹cych sprzêt elektroniczny podczas
ca³ego jego cyklu ¿ycia (producentów,
dystrybutorów i u¿ytkowników, a tak¿e
firmy dzia³aj¹ce w obszarze odzysku
i recyklingu tego rodzaju odpadów).
NajpóŸniej do koñca 2006 r. w pañ-
stwach Unii Europejskiej nale¿y stwo-
rzyæ system pozwalaj¹cy na zbiórkê
z gospodarstw domowych co najmniej

4 kg odpadów na osobê. Sprzêt elektro-
niczny wyprodukowany po 13 sierpnia
2005 r. bêdzie oznaczony specjalnym
symbolem przekreœlonego pojemnika
na œmieci.

Póki co, przestarza³y sprzêt elektro-
niczny wywo¿ony jest z krajów wysoko
rozwiniêtych za granicê pod pozorem
darowizn, pomocy edukacyjnej itp. Jest
tutaj pe³na analogia z u¿ywanymi sa-
mochodami! Szacuje siê, ¿e USA
ok. 50% niechcianych e-odpadów "eks-
portuje" do krajów Trzeciego Œwiata
(dane organizacji proekologicznych).

G³ówne zagro¿enia
œrodowiskowe

Zu¿yty sprzêt elektroniczny nale¿y
do kategorii odpadów niebezpiecznych.
Przeciêtny zestaw komputerowy to ze-
spó³ elementów wykonanych z ok. 100
ró¿nych materia³ów. Najbardziej szko-
dliwe s¹ metale ciê¿kie (Cu, Pb, Zn, Hg,
Cd, Ag) i ich pochodne oraz zwi¹zki
chloru i bromu. Zwi¹zki toksyczne bar-
dzo niekorzystnie wp³ywaj¹ na ekosy-
stem i jego centraln¹ postaæ: cz³owieka.
Negatywnie oddzia³ywaj¹ na uk³ad ner-
wowy, krwionoœny i powoduj¹ silne re-
akcje alergiczne. Sk³adowanie
e-odpadów to bomba z opóŸnionym
zap³onem. Utylizacja przez spalanie
(termiczne przekszta³canie odpadów)

uwalnia bardzo szkodliwe dla organiz-
mów ¿ywych dioksyny i furany.
Zwi¹zek tych ostatnich z nowotworami
u zwierz¹t wskaŸnikowych zosta³ udo-
wodniony badaniami medycznymi. Od-
dzia³ywanie dioksyn na cz³owieka jest
ró¿nie postrzegane przez œrodowiska
lekarskie. Powa¿ne katastrofy ekologi-
czne z uwolnieniem dioksyn nie by³y
sprawc¹ zwiêkszonej zachorowalnoœci
na raka u ludzi. Dylemat ci¹gle istnieje?
Podczas grilowania t³uszcz spadaj¹cy
na roz¿arzony wêgiel uwalnia dioksyny
i furany, a grilowicze maj¹ siê dobrze!
Mo¿e organizmy szczurów w drodze
ewolucji nie wytwarzaj¹ mechanizmów
obronnych i nie toleruj¹ tego rodzaju
zwi¹zków, a ludzie od pradziejów spo-
¿ywali pieczone miêso?! Tak¹ tezê sta-
wiaj¹ niektóre œrodowiska naukowe.
Niemniej jednak w spalarniach odpa-
dów szczególn¹ uwagê przywi¹zuje siê
do poziomu emisji uwolnionych
zwi¹zków (wielostopniowa filtracja
odlotowych gazów kominowych).

Jak postêpowaæ
z e-odpadami

Specjaliœci twierdz¹, ¿e recykling to
skuteczna metoda przeciwdzia³ania po-
wstawaniu odpadów. Polega przede
wszystkim na odzysku metali, które
mo¿na powtórnie wykorzystaæ do pro-

Rozwoju Gminy Le¿ajsk", którego
g³ównym wykonawc¹ by³ G³ówny In-
stytut Górnictwa w Katowicach.

W latach 1999-2002 Katedra Oczy-
szczania i Ochrony Wód by³a g³ównym
wykonawc¹ projektu badawczego za-
mawianego PBZ007 12, ustanowione-
go przez Komitet Badañ Naukowych na
wniosek wojewody podkarpackiego,
pt. "Strategia rozwoju systemów zaopa-
trzenia w wodê i unieszkodliwiania
œcieków dla obszaru zlewni rzeki
Wis³ok".

Doœwiadczenia zdobyte w trakcie
wykonywania prac i nawi¹zane konta-
kty zaowocowa³y póŸniejszymi praca-
mi zwi¹zanymi g³ównie z analizami

fizyczno-chemicznymi oraz bakteriolo-
gicznymi wody, z ocen¹ jakoœci wody
i jej przydatnoœci do picia oraz innych
celów, a tak¿e z badaniami technolo-
gicznymi dotycz¹cymi uzdatniania
wody. Wspó³pracowano z gminami
w zarz¹dzaniu zasobami przyrodni-
czymi, wykonywano recenzje i eksper-
tyzy technologiczne w zakresie przy-
stosowañ stacji uzdatniania wody do
nowych norm polskich i Unii Europej-
skiej oraz sporz¹dzono raporty od-
dzia³ywania podmiotów gospodar-
czych na œrodowisko.

Wobec koniecznoœci sporz¹dzania
przez gminy programów ochrony œro-
dowiska i planów gospodarki odpadami

pracownicy Zak³adu Oczyszczania
i Ochrony Wód s³u¿yli pomoc¹ osobom
wytypowanym do opracowywania tych
dokumentów przez gminy. W przypad-
ku kilku gmin (Hy¿ne, Iwkowa,
Ostrów) Zak³ad Oczyszczania i Ochro-
ny Wód ww. opracowania wykonywa³
w ramach zlecenia. Realizacjê ka¿dego
planu i programu rozpoczynano od wi-
zytacji gminy g³ównie pod k¹tem
dzia³alnoœci gospodarczej. Nawi¹zana
wspó³praca bêdzie kontynuowana za-
równo w zakresie nadzoru i doradztwa
w trakcie realizacji zadañ nakreœlonych
w programach i planach, jak i przy ich
uaktualnianiu.

Jadwiga Kaleta
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dukcji. W Polsce recyklingiem sprzêtu
komputerowego zajmuj¹ siê nieliczne
firmy: Thornmann Recykling z War-
szawy, Mega Service Recykling z Biel-
ska Bia³ej i Proeko Grupa Polska
z Piaseczna. W Europie przoduje firma
Hewlett-Packard, która wspó³pracuje
z firmami Sony, Braun, Elektrolux.
Powo³ana zosta³a Europejska Platfor-
ma na rzecz Recyklingu, której celem
jest wdro¿enie dyrektyw w krajach
cz³onkowskich UE. G³ównym za³o¿e-
niem firmy H-P jest oferowanie nowe-
go sprzêtu wraz z mo¿liwoœci¹ zdania
starego, co owocuje tym, ¿e obecnie re-
cyklingiem miesiêcznie objête jest
1,8 mln kg sprzêtu komputerowego! Do
recyklingu ju¿ trafia 95% wk³adów la-
serowych i atramentowych do druka-
rek. Szacuje siê, ¿e poprzez recykling

zagospodarowaæ mo¿na jedynie
20-30% e-odpadów. Najnowsz¹ kon-
cepcj¹ jest uzupe³nienie recyklingu ele-
mentami idei zrównowa¿onego roz-
woju. Efektem tego ma byæ stworzenie
"ekologicznego komputera", który na
dzisiaj charakteryzuje siê nastêpuj¹co:
� p³yta g³ówna i luty nie zawieraj¹

o³owiu,
� zredukowano obecnoœæ halogenu na

p³ycie g³ównej z 12% do 0,15%,
� posiada certyfikat ISO 1401,
� odpowiada normie Blu Angel (ciche

i energooszczêdne urz¹dzenie),
� spe³nia normê TCP '03 (dostosowa-

nie urz¹dzenia do recyklingu),
� elementy z tworzyw sztucznych po-

wy¿ej 25 g s¹ oznakowane zgodnie
z norm¹ ISO 11469 (identyfikacja
materia³u podczas recyklingu),

� zast¹piono elementy ³¹cz¹ce elemen-
tami zatrzaskowymi,

� zrezygnowano z klejów i taœm
klej¹cych,

� wykorzystano naturalne kolory fa-
ktur tworzyw zamiast farb, pow³ok
i nak³adek.
Ten krótki szkic ma na celu stwier-

dzenie, ¿e wspó³czeœnie istnieje œcis³e
powi¹zanie miedzy elektronik¹ a œro-
dowiskiem tak¿e poprzez e-odpady.
Zagro¿enie cywilizacyjne jest rozpo-
znane, kierunki przeciwdzia³ania tak¿e.
Nale¿y oczekiwaæ realizacji, a ta zale¿y
codziennie od ka¿dego z nas.

PS
Myœlê, ¿e problem ju¿ dotyczy tak¿e

naszej uczelni.

Janusz Rak

W zwi¹zku z pogarszaniem siê jako-
œci wody, a tak¿e ze wzglêdu na rosn¹ce
zapotrzebowanie na wodê wysokiej ja-
koœci i coraz bardziej rygorystyczne
uregulowania prawne trwaj¹ nieustan-
ne prace nad ulepszaniem istniej¹cych
oraz wprowadzaniem nowych metod
uzdatniania wody.

Jednym z takich proekologicznych
procesów jest odwrócona osmoza
(RO). Stosuje siê j¹ w celu oddzielenia
wody (rozpuszczalnika) od substancji
rozpuszczonych o ma³ej masie cz¹ste-
czkowej. Jest to mo¿liwe dziêki zasto-
sowaniu b³on pó³przepuszczalnych
oraz odpowiedniego ciœnienia robocze-
go.

Wodê, któr¹ poddaje siê oczyszcze-
niu za pomoc¹ RO, nale¿y wstêpnie
przygotowaæ przez usuniêcie ¿elaza,
manganu, chloru, twardoœci i zawiesin.
Podczas uzdatniania wody technik¹
membranow¹ nie u¿ywa siê ¿adnych
reagentów, nie powstaj¹ osady ani œcie-
ki z p³ukania lub regeneracji filtrów ty-
powe dla technologi i konwen-
cjonalnych. G³ówny problem stanowi
tylko powstaj¹cy w ma³ych iloœciach
kondensat. Produkt wytworzony w pro-
cesie RO (permeat - czysta woda) jest

pozbawiony prawie wszystkich domie-
szek i zanieczyszczeñ, a wiêc równie¿
sk³adników mineralnych niezbêdnych
do prawid³owego funkcjonowania or-
ganizmu.

Wynika st¹d, ¿e proces RO jest do-
skona³ym sposobem oczyszczania
wody przeznaczonej do celów techno-
logicznych (medycznych, kot³owych,
farmaceutycznych, elektronicznych).
Woda oczyszczona za pomoc¹ tej me-
tody nie powinna byæ wykorzystywana
do konsumpcji ze wzglêdu na zubo¿ony
sk³ad chemiczny (eliminacja makro-
i mikrosk³adników). Jej jakoœæ, z powo-
du ma³ej twardoœci, jest niezgodna
z wytycznymi zamieszczonymi w roz-
porz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19 listopada 2002 r. w sprawie wyma-
gañ dotycz¹cych jakoœci wody przezna-
czonej do spo¿ycia przez ludzi (DzU nr
203, poz. 1718), które normuj¹ zarów-
no doln¹ (60 mg CaCO3/dm3), jak
i górn¹ (500 mg CaCO3/dm3) granicê
twardoœci. Ponadto woda zdeminerali-
zowana, zbli¿ona do wody destylowa-
nej, wykazuje w³aœciwoœci korozyjne
i agresywne.

Istnieje mo¿liwoœæ sztucznego
wzbogacania wody w sk³adniki mine-

ralne przez zainstalowanie po
odwróconej osmozie mineralizatora,
który dostarcza³by do wody w odpo-
wiedniej iloœci soli wapnia i magnezu.
Proces remineralizacji wody mo¿na
przeprowadzaæ za pomoc¹ dawkowa-
nia reagentów (wapno, tlenek magne-
zu) lub poprzez filtracjê na z³o¿ach
chemicznie aktywnych. Uci¹¿liwoœci¹
w tym procesie jest gwa³towny, czêsto
ponadnormatywny wzrost odczynu pH
wody, przy niewielkim zwiêkszeniu jej
twardoœci. Aby otrzymaæ wodê odpo-
wiadaj¹c¹ normom sanitarnym, nale-
¿a³oby wodê po RO wstêpnie nasycaæ
dwutlenkiem wêgla, a nastêpnie prowa-
dziæ jej remineralizacjê. Niestety, woda
w procesie remineralizacji nie mo¿e
byæ wzbogacona w mikroelementy
(jod, fluor, selen, molibden, kobalt) ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ ich przedawko-
wania. Wci¹¿ jeszcze w sferze marzeñ
pozostaje filtr, który potrafi³by selekty-
wnie traktowaæ substancje znajduj¹ce
siê w wodzie, tzn. odrzucaæ z wody
szkodliwe zwi¹zki, takie jak o³ów, rtêæ,
pestycydy, detergenty itp., a zatrzymy-
waæ niezbêdne (sole mineralne). Maj¹c
to na uwadze, nie nale¿y z bezpiecznej
wody wodoci¹gowej produkowaæ

Odwrócona osmoza a jakoœæ wody do picia
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w procesie RO wody o w¹tpliwie dobrej
jakoœci.

Konsumenci zwykle uskar¿aj¹ siê
na z³¹ jakoœæ wody pod wzglêdem orga-
noleptycznym. Mo¿na temu zaradziæ,
stosuj¹c prostsze metody oczyszczania,

np. filtry ceramiczne, tkaninowe oraz
filtry wype³nione wêglem aktywnym.
Dzia³aj¹ one skutecznie, nie pozba-
wiaj¹c wody minera³ów. Wiadomo bo-
wiem powszechnie, ¿e wszystko, co
naturalne, jest zdrowe, równie¿ i woda

w swym naturalnym sk³adzie nie mo¿e
byæ tylko chemicznie czystym
zwi¹zkiem.

Jadwiga Kaleta

21 paŸdziernika 2004 r. zosta³a
utworzona grupa multimedialna "Pol-
skie Rozg³oœnie Akademickie".
W sk³ad grupy wesz³y wszystkie kon-
cesjonowane rozg³oœnie o charakterze
akademickim, tj.:
� Akademickie Radio Centrum - Poli-

technika Rzeszowska,
� Radio Afera - Politechnika Poznañ-

ska,
� Radio Akadera - Politechnika

Bia³ostocka,
� Radio Index - Uniwersytet Zielono-

górski,
� Akademickie Radio Centrum - Uni-

wersytet Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie,

� Radio UWM FM - Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,

� Radio ¯ak - Politechnika £ódzka,
� Radio Ex - Fundacja Radia Akade-

mickiego Kraków.
"Polskie Rozg³oœnie Akademickie"

powsta³y w wyniku przekszta³cenia siê,
dzia³aj¹cego od lutego 2004 r., Ogól-

nopolskiego Porozumienia Rozg³oœni
Akademickich w grupê multimedial-
n¹. Sam pomys³ zrodzi³ siê podczas
I Ogólnopolskiej Konferencji Nadaw-

ców Akademickich Rzeszów 2003,
której organizatorem by³o Akademic-
kie Radio Centrum PRz (listopad
2003 r.).

Podstawowymi celami dzia³ania
grupy s¹ m.in.:

� integracja œrodowiska rozg³oœni
akademickich,

� prowadzenie spójnej polityki
gwarantuj¹cej rozwój radiofonii
akademickiej i obronê interesów
nadawców,

� wspólne dzia³ania na rzecz obni-
¿enia kosztów funkcjonowania
rozg³oœni akademickich przez
wymianê doœwiadczeñ i pozyski-
wanie œrodków,

� prowadzenie wspólnych i jedno-
litych negocjacji w sprawach do-
tycz¹cych wszystkich nadaw-
ców,

� wypracowanie i realizacja wspól-
nej strategii marketingowej,

Przy wspólnym stole.
Fot. w³asna

Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Nadawców Akademickich (na wprost:
prof. Micha³ Bo³tryk - rektor Politechniki Bia³ostockiej - oraz minister S³awomira
£oziñska z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji).

Fot. P. Kielanowski
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� tworzenie i wspólna realizacja
projektów dotycz¹cych proble-
matyki akademickiej,

� wspó³praca i wymiana programo-
wa,

� wypracowanie i realizacja wspól-
nego ramowego programu szko-
leñ.

"Polskie Rozg³oœnie Akademickie"
swym zasiêgiem objê³y 3,5 mln s³ucha-
czy, w tym 500 tys. studentów. Dziêki
temu na rynku mediów pojawi³a siê

zupe³nie nowa oferta reklamowa, skie-
rowana g³ównie do reklamodawców,
którzy swoich klientów poszukuj¹
w grupie wiekowej 15-29 lat. Prowa-
dzona w ramach grupy wymiana pro-
gramowa oznacza, ¿e najciekawsze
i najwa¿niejsze wydarzenia rejestrowa-
ne przez poszczególne stacje s¹ rozpo-
wszechniane w ca³ej sieci. Jest to
szczególnie wa¿ne w wypadku promo-
wania pracowników naukowych czy
lokalnych twórców, którzy mog¹ liczyæ

na prezentacjê w³asnych dokonañ w sie-
ci o zasiêgu ogólnopolskim, a nie tylko
regionalnym jak dotychczas.

W wypadku Akademickiego Radia
Centrum Politechniki Rzeszowskiej
grupa multimedialna "Polskie Rozg³oœ-
nie Akademickie" to przede wszystkim
szansa na pozyskiwanie œrodków finan-
sowych niezbêdnych do funkcjonowa-
nia radia , a tak¿e okazja do
ponadregionalnej prezentacji i promo-
cji Politechniki Rzeszowskiej.

Andrzej Blahaczek

PONIEDZIA£EK

7.00 RADIORANEK - magazyn
informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 - miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA -
magazyn muzyczno-informacyjny

18.00 MSW - studencka audycja
publicystyczna

19.00 SPORT
20.00 RAPCENTRUM - audycja

muzyczna
22.00 RADIO NIEBIESKIE OCZY

HELENY - scena niezale¿na
1.00 NOCNA ZMIANA

WTOREK

7.00 RADIORANEK - magazyn
informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 - miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA -
magazyn muzyczno-informacyjny

18.00 ENCYKLOPEDIA ROCKA
20.00 DEFIBRYLATOR - audycja

rockowa
22.00 MINISTERSTWO £OMOTU -

audycja hard&heavy
24.00 NOCNA ZMIANA

ŒRODA

7.00 RADIORANEK - magazyn
informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 - miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA -
magazyn muzyczno-informacyjny

18.00 FONOTEKA
20.00 KLUB AKADEMOSA -

magazyn studencki
22.00 CZAD LISTA - rockowa lista

przebojów
24.00 NOCNA ZMIANA

CZWARTEK

7.00 RADIORANEK - magazyn
informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 - miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA -
magazyn muzyczno-informacyjny

18.00 KURIER AKADEMICKI -
magazyn studencki

19.00 DEJA VU - magazyn kulturalny
20.00 F.B.I. - FILMOWY BIULETYN

INFORMACYJNY
21.00 METAL HAMMER SHOW
22.00 EPICENTRUM - magazyn

hard&heavy
24.00 NOCNA ZMIANA

PI¥TEK

7.00 RADIORANEK - magazyn
informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 - miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA -
magazyn muzyczno-informacyjny

18.00 MIÊDZY NAMI MÓWI¥C -
studencka audycja publicystyczna

19.00 BRUNET WIECZOROW¥
POR¥ - audycja muzyczna

21.00 MUZYKOTERAPIA
23.00 RADIO CAFÉ - magazyn

poetycki
2.00 NOCNA ZMIANA

SOBOTA

8.00 DZIEÑ DOBRY,
DZIŒ SOBOTA

11.00 AUTO-MOTO JARMARK
12.00 STUDIO WEEKEND
15.00 SOBOTA Z BLONDYNK¥
17.00 DJ'S DANCE CHARTS
19.00 PRYWATKA Z RADIEM

CENTRUM
24.00 NOCNA ZMIANA

NIEDZIELA

8.00 BAZA LUDZI Z MG£Y -
magazyn studencki

12.00 ZJEDNOCZONE SI£Y
MUZYKI

16.00 HIT LISTA - studencka lista
przebojów

19.00 BIURO NUMERÓW
ZNALEZIONYCH

24.00 NOCNA ZMIANA

Obowi¹zuje od 2.11.2004
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Z ¿a³obnej karty

Profesor Politechniki Rzeszowskiej

ANDRZEJ DASZKIEWICZ

Andrzej Daszkiewicz, historyk, do-
ktor habilitowany, urodzi³ siê 10 paŸ-
dziernika 1938 r. w S³upcy. Lata
wojny i okupacji niemieckiej spêdzi³
w rodzinnym mieœcie.

Od 1945 r. chodzi³ do szko³y pod-
stawowej, któr¹ ukoñczy³ w 1952 r.
Nastêpnie by³ s³uchaczem Technicz-
no-Oficerskiej Szko³y Wojsk Lotni-
czych w Oleœnicy, a kiedy ta szko³a
zosta³a rozwi¹zana, uczêszcza³ do Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Koninie.
W 1958 r. z³o¿y³ egzaminy maturalne.
Do 1960 r. pracowa³ jako nauczyciel
szkó³ podstawowych w Woli Koszuc-
kiej i w Gostyniu Wielkopolskim. Sy-
stemem eksternistycznym zdoby³
odpowiednie kwalifikacje - równowa-
¿ne ukoñczeniu liceum pedagogiczne-
go. W latach 1960-1965 studiowa³ na
Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. 6 maja 1965 r. zda³ egza-
min dyplomowy z wynikiem bardzo
dobrym, uzyskuj¹c stopieñ magistra
historii. Od wrzeœnia 1965 r. do paŸ-
dziernika 1966 r. uczy³ w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Mr¹gowie.

Jesieni¹ 1966 r. podj¹³ stacjonarne
studia doktoranckie w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Krakowie. Od
1967 r. by³ cz³onkiem Polskiego To-
warzystwa Historycznego. W 1968 r.
opublikowa³ swój pierwszy artyku³
naukowy w ksiêdze zbiorowej Z lat
wojny i okupacji 1939-1945. W paŸ-
dzierniku 1970 r. rozpocz¹³ pracê -
jako starszy asystent - w Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej w Rzeszowie.
Wtedy obj¹³ te¿ funkcjê sekretarza
Rzeszowskiego Towarzystwa Nauko-
wego.

Rozprawê doktorsk¹ Ruch oporu
w regionie Beskidu Niskiego w latach
1939-1945, której promotorem by³
prof. dr hab. Józef Buszko, obroni³
w krakowskiej Wy¿szej Szkole Peda-

gogicznej 31 marca 1971 r. Rok póŸ-
niej praca otrzyma³a wyró¿nienie
w konkursie im. Aleksandra Zawadz-
kiego na najlepsze prace habilitacyjne
i doktorskie o drugiej wojnie œwiato-

wej, a w 1975 r. zosta³a og³oszona dru-
kiem przez Wydawnictwo Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej.
W 1974 r. zosta³ laureatem nagrody
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿sze-
go i Techniki za osi¹gniêcia dydakty-
czno-wychowawcze.

Po doktoracie, 1 sierpnia 1971 r.,
zosta³ adiunktem, a w marcu 1974 r.
docentem kontraktowym. Odt¹d pro-
wadzi³ zajêcia z zakresu nauk politycz-
nych oraz politologii dla studentów
wszystkich wydzia³ów Wy¿szej
Szko³y In¿ynierskiej, póŸniej Polite-
chniki Rzeszowskiej. Publikowa³ arty-
ku³y z tego zakresu, na przyk³ad
w miesiêczniku "Ideologie i Polityka".
Wyk³ada³ równie¿ historiê w rzeszow-
skiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej.

9 maja 1985 r. - uchwa³¹ Rady Wy-
dzia³u Humanistycznego Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie -
uzyska³ stopieñ doktora habilitowane-
go nauk humanistycznych z zakresu

najnowszej historii Polski. Podstawê
stanowi³a ocena ogólnego dorobku na-
ukowego i przed³o¿onej rozprawy ha-
bilitacyjnej pod tytu³em Partie
i stronnictwa polityczne w Polsce
po³udniowo-wschodniej (VIII 1944 -
I 1947).

Od 1 paŸdziernika 1986 r., decyzj¹
Rektora prof. dr. in¿. Kazimierza E.
Oczosia, pe³ni³ funkcjê kierownika
Miêdzywydzia³owego Zak³adu Nauk
Spo³ecznych PRz. Wtedy otrzyma³ ko-
lejn¹ nagrodê Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego; tym razem za
dzia³alnoœæ naukow¹. Wyg³osi³
wyk³ad na inauguracji roku akademic-
kiego 1986/1987. Od 1980 r. nale¿a³
do sk³adu Komitetu Redakcyjnego
Wydawnictw PRz jako redaktor dzia³u
Nauki Spo³eczne. Od wrzeœnia 1990 r.
kierowa³ Miêdzywydzia³owym
Zak³adem Nauk Humanistycznych
i Ekonomicznych. 1 lutego 1991 r. zo-
sta³ profesorem nadzwyczajnym Poli-
techniki Rzeszowskiej. W 1992 r.
obj¹³ kierownictwo Zak³adu Nauk Hu-
manistycznych. Nagrodzony kilka
razy przez Rektora PRz, odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1976), me-
dalem "Zas³u¿onym dla Politechniki
Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasie-
wicza" (1993).

Nale¿a³ do grona wspó³organizato-
rów Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketin-
gu; cz³onek Rady Wydzia³u, cz³onek
Wydzia³owej Komisji do spraw Oceny
Pracowników oraz Wydzia³owej Ko-
misji Nauki. Przez kilka kadencji - od
1985 r. - zasiada³ w Senacie PRz; pra-
cowa³ tam w dwóch komisjach, naj-
pierw do 1993 r. w Komisji Nauki, po
czym w Komisji Dydaktyki. W ra-
mach obowi¹zków dydaktycznych na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
prowadzi³ wyk³ady i æwiczenia z histo-
rii gospodarczej, a dla studentów in-
nych wydzia³ów poli techniki
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z zakresu historii Polski oraz historii
cywilizacji. By³ promotorem prac dyp-
lomowych b¹dŸ to licencjackich, b¹dŸ
te¿ magisterskich, bronionych zarów-
no w PRz, jak i w rzeszowskiej WSP.
Dba³ równie¿ o rozwój kadry nauko-
wej, pe³ni³ obowi¹zki promotora i re-
cenzenta w przewodach doktorskich.
Swoim doœwiadczeniem nauczyciela
i badacza dzieli³ siê chêtnie z m³odszy-
mi pracownikami zak³adu, którym kie-
rowa³.

Nale¿a³ do prekursorów badañ nad
histori¹ 1939-1947 regionu podkar-
packiego. W latach dziewiêædzie-
si¹tych ubieg³ego wieku prowadzi³

konsekwentn¹ kwerendê w niedostêp-
nych wczeœniej archiwach. Jako jeden
z niewielu historyków dotar³ do mate-
ria³ów sowieckiego kontrwywiadu
wojskowego "Smiersz"; rezultatem
badañ by³y publikacje. Profesor An-
drzej Daszkiewicz zostawi³ po sobie
bogaty dorobek naukowy - siedem mo-
nografii oraz kilkadziesi¹t artyku³ów;
niektóre w wydawnictwach o uzna-
nym poziomie i randze naukowej, na
przyk³ad w krakowskich "Studiach Hi-
storycznych", w warszawskim "Woj-
skowym Przegl¹dzie Historycznym".
Wiele razy redagowa³ "Zeszyty Na-
ukowe PRz. Ekonomia i Nauki Huma-

nistyczne". Bra³ udzia³ w konferen-
cjach i sesjach naukowych; ostatnio
w dwu kolejnych Kongresach History-
ków Wsi i Ruchu Ludowego, rzeszow-
wskim i lubelskim, oraz w sympozjach
Rzeszowskiego Oddzia³u Instytutu
Pamiêci Narodowej.

Profesor Andrzej Daszkiewicz
zmar³ w Rzeszowie 20 listopada
2004 r. Jak do wszystkich pisz¹cych
i nauczaj¹cych, równie¿ do niego nale-
¿y odnieœæ zasadê sformu³owan¹ przez
staro¿ytnego poetê Horacego: Non
omnis moriar.

Grzegorz Ostasz

Profesor W³adys³aw Fiszdon

Zamilk³o serce W³adys³awa Fisz-
dona (1912-2004) - zakoñczy³ d³ug¹
drogê cz³owiek ca³kowicie oddany
zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy.
Piszê ten krótki tekst, aby uczciæ jego
pamiêæ. Zosta³em przyjêty do pracy
w Katedrze Mechaniki przez Profeso-
ra W. Fiszdona pe³ni¹cego wówczas
(w czerwcu roku 1961) funkcjê pier-
wszego dziekana - œwie¿o rozpoczy-
naj¹cego swe funkcjonowanie -
Wydzia³u Mechaniki Energetyki i Lot-
nictwa Politechniki Warszawskiej.
Odt¹d przez ca³e dziesiêciolecie kon-
taktowaliœmy siê na co dzieñ. Swoist¹
kulminacjê stanowi³a obrona mojej
pracy doktorskiej z tematyki, któr¹
dziœ okreœla siê mianem stochastycz-
nej dynamiki, a mia³o to miejsce na
Trzech Króli AD 1971. Profesor W.
Fiszdon by³ jej promotorem.

Równie¿ dla Profesora nasza
wspólna dekada by³a dekad¹ wa¿n¹,
wype³nion¹ licznymi dokonaniami.
To on zacz¹³ organizowaæ konferencje
z zakresu mechaniki p³ynów, które
stanowi³y jedn¹ z nielicznych naten-
czas platform spotkañ Wschodu i Za-
chodu. Na te konferencje ze strony
supermocarstw zje¿d¿a³a siê prawdzi-
wa œmietanka - najwiêksze s³awy tej
dyscypliny. Nie wiedzieliœmy wtedy
ku czemu naprawdê grawitujemy, my
Polacy, wiêc trzymaliœmy siê niejako

poœrodku. Profesor by³ organizatorem
wielkiego zjazdu Miêdzynarodowej
Unii Astronomiczno-Astronautycz-
nej. Gdy Theodor von Karman, z któ-

rym siê przyjaŸni³, by³ prezesem tej
Unii, prof. W. Fiszdon by³ jej wicepre-
zesem. Bieg³a znajomoœæ nieledwie
wszystkich mo¿liwych jêzyków,
w tym angielskiego, francuskiego, nie-
mieckiego, rosyjskiego, naturalna
dystynkcja, wiedza, na dodatek - zde-

cydowane talenty organizacyjne spra-
wia³y, ¿e niew¹tpliwie sta³ na wysoko-
œci zadania "bez zadyszki". Nigdy nie
wysuwa³ swej osoby na pierwszy plan,
a zawsze by³ obecny tam, gdzie zacho-
dzi³a potrzeba, czuwaj¹cy nieustannie,
bez œladów jakiejkolwiek nerwowo-
œci. Pó³uœmiech wita³ na Jego twarzy,
gdy jakiœ element wypada³ ponad po-
przeczkê za³o¿onych standardów.

Natura obdarzy³a go szczodrze -
a ju¿ zw³aszcza jego zasoby pamiêcio-
we by³y zaiste niezwykle imponuj¹ce.
W styczniu 1966 r. odbyliœmy krótk¹
rozmowê w Jego gabinecie. Przedsta-
wi³em mu pewien problem naukowy,
jaki móg³bym rozwi¹zaæ. Wys³ucha³
mnie i nie powiedzia³ ani s³owa.
W czerwcu - przed swym wyjazdem
na roczny pobyt na Kalifornijskim
Uniwerysytecie Technicznym - s³yn-
nym CALTECH-u - Profesor zwróci³
siê do mnie, abym przedstawi³ docen-
towi maj¹cemu go zastêpowaæ temat
mojej pracy doktorskiej. Nie posia-
da³em siê ze zdumienia i nie wie-
dzia³em, co mam powiedzieæ. Na to
Profesor: "pomogê panu", po czym od-
tworzy³ moj¹ propozycjê styczniow¹
nieledwie s³owo w s³owo - czym mnie
do reszty zdetonowa³. Nie mog³em po-
zbieraæ siê z zaskoczenia.

W tamtych latach Profesor kiero-
wa³, oprócz Katedry Mechaniki,

Profesor W. Fiszdon z pierwsz¹ dokto-
rantk¹ prof. Wand¹ Szepmpliñsk¹-Stu-
pnick¹.
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Zak³adem Cieczy i Gazów w Instytu-
cie Podstawowych Problemów Tech-
niki, pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora
Instytutu Lotnictwa ds. naukowych
oraz kierowa³ Katedr¹ Matematyki
i Mechaniki na Uniwersytecie War-
szawskim, gdzie równie¿ by³ zgroma-
dzony kilkuosobowy zespó³ m³odych
ludzi. Mimo doskona³ego "zorganizo-
wania" by³ bardzo zajêty. Zdarza³o
siê, ¿e studentom wyznacza³ konsulta-
cje do prac przejœciowych i dyplomo-
wych na godzinê 6.30 rano. By³
szefem wymagaj¹cym i niezwykle se-
rio. W Katedrze przez wszystkie lata
funkcjonowa³o regularne seminarium
szkoleniowe, podczas którego refero-
waliœmy kolejne fragmenty pie-

czo³owicie wybranej ksi¹¿ki. Profesor
zawsze by³ na tych seminariach obec-
ny, a gdy pojawia³ siê problem sporny,
równie¿ zabiera³ g³os nie na zasadzie
g³osu prze³o¿onego, lecz na zasadach
kole¿eñskich. Gdy d³ugo nie mog³em
znaleŸæ recenzenta do pierwszej po-
wa¿nej publikacji naukowej w dzie-
dzinie probabilistyki, zanim tym
recenzentem zgodzi³ siê byæ Prof. K.
Urbanik - us³ysza³em: "co prawda nie
znam siê na tym, ale praca ta mi siê
podoba". Nie muszê dodawaæ, ¿e takie
zdanie uskrzydla³o m³odego cz³owie-
ka. Istnieje tylko jedna nasza wspólna
publikacja: historia Katedry Mechani-
ki w "Ksiêdze na 50-lecie wydzia³ów
mechanicznych Politechniki War-

szawskiej". Kiedy spotka³a go niespra-
wiedliwoœæ Losu i utraci³ wszystkie
piastowane stanowiska, z wyj¹tkiem
etatu uniwersyteckiego, znaleŸliœmy
siê spor¹ grup¹ na Kongresie OSTIV-u
w Lesznie Wielkopolskim. Profesor
wyg³osi³ referat otwieraj¹cy Kongres,
a my prezentowaliœmy swoje wy-
st¹pienia - wybrane lub choæby akcep-
towane przez Niego. Nie dzieli³ jednak
z nami wspólnej afiliacji. Zamiast ra-
doœci odczuwaliœmy smutek. Teraz
odczuwamy Jego odejœcie jako ostate-
czne zamkniêcie tamtej epoki. Zdoby-
waliœmy szlify naukowe pod Jego rêk¹
i dzisiaj - blisko koñca w³asnego ¿ycia
- jesteœmy z tego dumni. ODPOCZY-
WAJ W POKOJU.

Ludomir M. Laudañski

Cz³onkostwo nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej
w strukturach komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

w kadencji 2003-2006

W Gazecie Politechniki nr 1-2/2004
informowaliœmy o wyborze profesorów
Politechniki Rzeszowskiej do sk³adu
komitetów naukowych PAN na okres
kadencji 2003-2006. Poni¿ej przedsta-
wiamy informacjê o cz³onkostwie na-
uczyciel i akademickich PRz
w sekcjach i komisjach poszczególnych
komitetów naukowych PAN oraz od-
dzia³ów PAN w bie¿¹cej kadencji,
obejmuj¹cej lata 2003-2006.
� Komitet Automatyki i Robotyki

PAN
� Sekcja Logik Rozmytych i Sieci

Neuronalnych w Automatyce - dr
hab. in¿. Jacek Kluska

� Sekcja Robotów i Pojazdów - dr
hab. in¿. Marian Wysocki

� Komitet Budowy Maszyn PAN
� Sekcja Mikro- i Nanotechnologii

- prof. zw. dr in¿. dr h.c. Kazi-
mierz E. Oczoœ

� Sekcja Podstaw Technologii -
prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski

� Polski Komitet Teorii Maszyn
i Mechanizmów - prof. zw. dr
hab. in¿. Józef Giergiel, dr hab.
in¿. Zenon Hendzel i dr hab. in¿.
Wies³aw ¯ylski

� Komitet Chemii Analitycznej
PAN

� Komisja Analizy Chromatografi-
cznej - dr hab. in¿. Krzysztof
Kaczmarski

� Komisja Chemometrii i Kompu-
teryzacji Chemii Analitycznej -
dr hab. in¿. Barbara Dêbska

� Komitet Elektroniki i Telekomu-
nikacji PAN

� Sekcja Mikroelektroniki - dr hab.
in¿. dr h.c. W³odzimierz Kalita

� Komitet Elektrotechniki PAN
� Sekcja Energoelektroniki i Napê-

du Elektrycznego - dr hab. in¿.
Kazimierz Buczek

� Sekcja Teorii Elektrotechniki - dr
hab. in¿. Jerzy Bajorek

� Komitet In¿ynierii L¹dowej
i Wodnej PAN

� Sekcja Fizyki Budowli - dr hab.
in¿. Lech Licho³ai

� Sekcja Geotechniki - dr hab. in¿.
Jan Jaremski

� Sekcja In¿ynierii Sanitarnej - dr
hab. in¿. Józef Dziopak

� Sekcja Konstrukcji Betonowych
- prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ
i dr hab. in¿. Szczepan Woliñski

� Sekcja Konstrukcji Drewnianych
- dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski

� Sekcja Konstrukcji Metalowych
- prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ,
dr hab. in¿. Aleksander Ko-
z³owski, dr hab. in¿. Adam Rei-
chhart i dr in¿. Lucjan Œlêczka

� Sekcja Materia³ów Budowlanych
- dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski

� Sekcja Mechaniki Konstrukcji -
prof. dr hab. in¿. Leonard Zie-
miañski

� Sekcja Ogrzewnictwa, Klimaty-
zacji i Ciep³ownictwa - dr hab.
in¿. Jan Górski i dr in¿.
W³adys³aw Szymañski

� Komitet Mechaniki PAN
� Sekcja Dynamiki Uk³adów -

prof. zw. dr hab. in¿. Józef Gier-
giel, dr hab. in¿. Zenon Hendzel,
prof. dr hab. in¿. Leonard Zie-
miañski

� Sekcja Mechaniki Eksperymen-
talnej Cia³a Sta³ego - prof. dr hab.
in¿. Henryk Kopecki

� Sekcja Mechaniki P³ynów - prof.
dr hab. Stanis³aw Apanasewicz,
dr hab. in¿. Ludomir Laudañski
i dr Anna Kucaba-Piêtal
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� Podsekcja Numerycznej Mecha-
niki P³ynów - dr hab. in¿. Jan
Górski

� Sekcja Metod Komputerowych
Mechaniki - prof. dr hab. in¿. Le-
onard Ziemiañski

� Sekcja Optymalizacji i Sterowa-
nia - prof. dr hab. in¿. Leonard
Ziemiañski

� Komitet Metalurgii PAN
� Sekcja Teorii Procesów Przerób-

ki Plastycznej - prof. dr hab. in¿.
Feliks Stachowicz i dr hab. in¿.
Romana Ewa Œliwa

� Komitet Termodynamiki i Spala-
nia PAN

� Sekcja Spalania - prof. dr hab.
in¿. Marek Orkisz

� Sekcja Termodynamiki - dr hab.
in¿. Bogumi³ Bieniasz

� Komitet Transportu PAN
� Sekcja Technicznych Œrodków

Transportu - prof. dr hab. in¿.
Marek Orkisz

� Oddzia³ PAN w Katowicach
� Komisja Odlewnictwa - prof. dr

hab. in¿. Antoni W. Or³owicz,
dr in¿. Marek Mróz, dr in¿. Zenon
Opiekun i dr in¿. Andrzej Trytek

� Oddzia³ PAN w Krakowie
� Komisja Gospodarki Wodnej - dr

hab. in¿. Janusz Rak

� Komisja Mechaniki Stosowanej -
prof. dr hab. in¿. Leonard Zie-
miañski

� Komisja Naukowo-Problemowa
Motoryzacji - dr hab. in¿. Kazi-
mierz Lejda

� Oddzia³ PAN w Lublinie
� Komisja II Podstaw i Zastosowañ

Fizyki i Chemii w Technice i Rol-
nictwie - prof. dr hab. Stanis³aw
Kopacz i prof. dr hab. in¿. Marek
Orkisz

� Komisja V Motoryzacji i Energe-
tyki Rolnictwa - dr hab. in¿. Kazi-
mierz Lejda

Bronis³aw Œwider

Nagrody indywidualne I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

� prof. zw. dr hab. in¿. Zbyszko Stojek, emerytowany profesor
zwyczajny PRz w Katedrze Mechaniki Konstrukcji, za
ca³okszta³t pracy naukowej i dydaktycznej

� dr hab. in¿. Lech Licho³ai, prof. nadzw. PR, kierownik Zak³adu
Budownictwa Ogólnego, za uzyskanie stopnia naukowego do-
ktora habilitowanego i za monografiê habilitacyjn¹

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
� dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski, prof. nadzw. PRz w Katedrze

In¿ynierii Chemicznej i Procesowej, za cykl publikacji z badañ
podstawowych nad termodynamik¹ procesów adsorpcyjnych
oraz kinetyk¹ transportu masy w kolumnach chromatograficz-
nych

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
� dr hab. in¿. doktor h.c. W³odzimierz Kalita, prof. nadzw. PRz,

kierownik Zak³adu Systemów Elektronicznych i Telekomuni-
kacyjnych, za ca³okszta³t pracy naukowej i dydaktycznej

� prof. dr hab. in¿. Mychaj³o Doro¿owec, prof. nadzw. PRz
w Zak³adzie Metrologii i Systemów Pomiarowych, za uzyska-
nie tytu³u naukowego profesora

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
� prof. dr hab. Janusz Soboñ, prof. nadzw. PRz w Katedrze Eko-

nomii, za uzyskanie tytu³u naukowego profesora

Nagrodê zespo³ow¹ I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
� dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz, prof. nadzw. PRz, kierownik

Zak³adu Odlewnictwa i Spawalnictwa oraz adiunkci w tym
Zak³adzie: dr in¿. Marek Mróz i dr in¿. Andrzej Trytek, za cykl
publikacji "Wykorzystanie techniki szybkiej krystalizacji do po-
prawy w³aœciwoœci u¿ytkowych odlewów"

Nagrody indywidualne II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

� dr hab. in¿. Adam Reichhart, prof. nadzw. PRz w Katedrze Kon-
strukcji Budowlanych, za uzyskanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego

� dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. nadzw. PRz, kierownik
Katedry Mechaniki Konstrukcji, za cykl artyku³ów dotycz¹cych
zastosowania sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniach
odwrotnych

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

� dr in¿. Maciej Trojnacki, adiunkt w Katedrze Mechaniki Stoso-
wanej i Robotyki, za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
� dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. nadzw. PRz w Katedrze In¿ynie-

rii Chemicznej i Procesowej, za monografiê habilitacyjn¹

NAGRODY REKTORANAGRODY REKTORA
W dniu 21 paŸdziernika 2004 r. podczas uroczystego nadzwyczajnego posiedzenia Senatu w auli P-2

JM Rektor wrêczy³ nauczycielom akademickim Politechniki Rzeszowskiej nagrody przyznane za osi¹gniêcia

naukowe lub dydaktyczne w 2003 r.
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� dr in¿. Wiktor Bukowski, adiunkt w Katedrze Technologii i Ma-
teria³oznawstwa Chemicznego, za monografiê habilitacyjn¹

� dr in¿. Lidia Zapa³a, adiunkt w Katedrze Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej, za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

� dr hab. in¿. Ryszard Rut, prof. nadzw. PRz w Katedrze Elektro-
dynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych, za uzyskanie stop-
nia naukowego doktora habilitowanego

� dr in¿. Grzegorz Ha³daœ, adiunkt w Katedrze Podstaw Elektroni-
ki, za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA
I MARKETINGU

� dr Stanis³awa Kanas, adiunkt w Katedrze Matematyki, za mono-
grafiê habilitacyjn¹

� dr Krzysztof Michalski, adiunkt w Zak³adzie Nauk Humanisty-
cznych, za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹

� dr Wiktoria Miszuris, adiunkt w Katedrze Matematyki, za wy-
ró¿nion¹ pracê doktorsk¹

� prof. dr hab. Józef Banaœ, prof. zw. PRz, kierownik Katedry Ma-
tematyki, za cykl publikacji z teorii równañ ca³kowych

� dr hab. Giennadij Miszuris, prof. nadzw. PRz w Katedrze Mate-
matyki, za cykl publikacji dotycz¹cych metod matematycznych
w naukach technicznych

� dr hab. in¿. Leszek WoŸniak, prof. nadzw. PRz, kierownik
Zak³adu Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania, za cykl publikacji
zwi¹zanych za wspó³czesnymi przemianami w gospodarce ¿y-
wnoœciowej

z KATEDRY FIZYKI
� dr Jan Mamczur, adiunkt, za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹

Zespo³owe nagrody II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

� dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. nadzw. PRz, kierownik Zak³adu
Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków, oraz adiunkci
w tym Zak³adzie: dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak i dr in¿.
Bogumi³ Kucharski, za cykl publikacji "Metody zwiêkszania
niezawodnoœci funkcjonowania systemów komunalnych"

� dr hab. in¿. Józef Dziopak, prof. nadzw. PRz w Zak³adzie Za-
opatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków, oraz mgr in¿.
Daniel S³yœ - asystent, za cykl publikacji przedstawiaj¹cych
efekt badañ nad rozwojem teorii i doskonalenia konstrukcji ka-
nalizacyjnych zbiorników retencyjnych

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

� prof. zw. dr in¿. dr h.c. Kazimierz E. Oczoœ, prof. zw. PRz, oraz
prof. dr hab. in¿. Volodymyr Liubimov, prof. nadzw. PRz, z Ka-
tedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji za monografiê
"Struktura geometryczna powierzchni"

� dr in¿. Alicja Mieszkowicz-Rolka oraz dr in¿. Leszek Rolka -
adiunkci z Katedry Awioniki i Sterowania, za monotematyczny
cykl publikacji z zakresu teorii zbiorów przybli¿onych

� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, prof. zw. PRz, kierownik Kate-
dry Materia³oznawstwa, adiunkci: dr in¿. Krzysztof Kubiak oraz
dr in¿. Ryszard Filip i asystentka mgr in¿. Gra¿yna Mrówka-No-

wotnik za cykl publikacji dotycz¹cych kszta³towania mikrostru-
ktury i w³aœciwoœci u¿ytkowych materia³ów konstrukcyjnych
dla przemys³u lotniczego

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
� dr hab. in¿. Piotr Król, prof. nadzw. PRz, kierownik Zak³adu Te-

chnologii Tworzyw Sztucznych, adiunkci: dr Bo¿ena Król oraz
dr Anna ¯mihorska-Gotfryd i asystentka dr in¿. Joanna Wojtur-
ska, za istotny wk³ad w rozwój technologii wytwarzania i mody-
fikacji tworzyw poliuretanowych i epoksydowych

Nagrody indywidualne III stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

� dr in¿. Piotr G¹ska, adiunkt w Zak³adzie Geotechniki i Hydrote-
chniki, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Zbigniew Kie³basa, adiunkt w Katedrze Konstrukcji Bu-
dowlanych, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Piotr Koszelnik, adiunkt w Zak³adzie Chemii i In¿ynierii
Œrodowiska, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Grzegorz Pi¹tkowski, adiunkt w Katedrze Mechaniki
Konstrukcji, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Zdzis³aw Pisarek, adiunkt w Katedrze Konstrukcji Budo-
wlanych, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Dariusz Sobala, adiunkt w Katedrze Mostów, za uzyska-
nie stopnia naukowego doktora

� dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. nadzw. PRz w Kate-
drze Konstrukcji Budowlanych, za wspó³autorstwo podrêcznika
akademickiego "Stalowe budynki szkieletowe"

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

� dr Waldemar Koszela, adiunkt w Katedrze Technologii Maszyn
i Organizacji Produkcji, za uzyskanie stopnia naukowego
doktora

� dr in¿. Bogdan Kozik, adiunkt w Katedrze Konstrukcji Maszyn,
za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Pawe³ Litwin, adiunkt w Zak³adzie Informatyki, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Robert Smusz, adiunkt w Zak³adzie Termodynamiki, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Mariusz Szewczyk, adiunkt w Zak³adzie Termodynami-
ki, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Pawe³ Woœ, adiunkt w Zak³adzie Pojazdów Samochodo-
wych i Silników Spalinowych, za uzyskanie stopnia naukowego
doktora

� prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, prof. zw. PRz, kierownik
Katedry Przeróbki Plastycznej, za cykl publikacji z zakresu pla-
stycznego kszta³towania oraz okreœlania w³aœciwoœci mechani-
cznych metali w ró¿nych stanach odkszta³cania i pe³nienie fun-
kcji promotora w zakoñczonym przewodzie doktorskim

� dr hab. in¿. Zbigniew Oniszczuk, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Mechaniki Stosowanej i Robotyki, za cykl artyku³ów do-
tycz¹cych teoretycznej analizy drgañ z³o¿onych uk³adów
ci¹g³ych

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
� dr in¿. Roman Bochenek, adiunkt w Katedrze In¿ynierii Chemi-

cznej i Procesowej, za uzyskanie stopnia naukowego doktora
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� dr in¿. Beata Mossety-Leszczak, adiunkt w Katedrze Technolo-
gii i Materia³oznawstwa Chemicznego, za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora

� dr in¿. Dorota Naróg, adiunkt w Zak³adzie Chemii Fizycznej, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr Barbara Pilch-Pitera, adiunkt w Zak³adzie Technologii Two-
rzyw Sztucznych, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Iwona Zarzyka-Niemiec, adiunkt w Zak³adzie Chemii
Organicznej, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec, prof. nadzw. PRz, kiero-
wnik Katedry Chemii Ogólnej i Elektrochemii, za cykl publika-
cji dotycz¹cych struktury i w³aœciwoœci kompleksów polipira-
zoliloboranów z jonami metali przejœciowych

� dr hab. Maria Kopacz, prof. nadzw. PRz w Katedrze Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej, za publikacje dotycz¹ce zagad-
nieñ chemii nieorganicznej i analitycznej

� dr in¿. Wojciech Pi¹tkowski, adiunkt w Katedrze In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej, za cykl publikacji z badañ podstawo-
wych nad termodynamik¹ procesów adsorpcyjnych oraz kine-
tyk¹ transportu masy w kolumnach chromatograficznych

� prof. dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode, prof. nadzw. PRz, kierow-
nik Katedry Biochemii i Biotechnologii, za wzorowe opracowa-
nie programów nauczania na specjalnoœci "biotechnologia"

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
� dr in¿. Piotr Bogusz, adiunkt w Katedrze Elektrodynamiki

i Uk³adów Elektromaszynowych, za uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora

� dr in¿. Pawe³ Górka, adiunkt w Katedrze Podstaw Elektroniki,
za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Mariusz Korkosz, adiunkt w Katedrze Elektrodynamiki
i Uk³adów Elektromaszynowych, za uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora

� dr in¿. Krzysztof Mleczko, adiunkt w Katedrze Podstaw Elek-
troniki, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Ma³gorzata £atka, adiunkt w Zak³adzie Energoelektroni-
ki i Elektroenergetyki, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Robert Hanus, adiunkt w Zak³adzie Metrologii i Syste-
mów Pomiarowych, za cykl publikacji prezentuj¹cych wyniki
zaawansowanych badañ dotycz¹cych statystycznych metod po-
miarów opóŸnieñ transportu i prêdkoœci mediów prze-
mys³owych

� dr in¿. Bogdan Kwolek, adiunkt w Katedrze Informatyki i Auto-
matyki, za prace z zakresu przetwarzania, rozpoznawania
i transmisji obrazów w systemach multimedialnych

� prof. dr hab. Stanis³aw Apanasewicz, prof. nadzw. PRz, kierow-
nik Katedry Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych,
za autorstwo skryptu "Matematyczno-fizyczne podstawy tele-
komunikacji"

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
� dr Adam Laska, asystent w Zak³adzie Edukacji Ustawicznej, za

uzyskanie stopnia naukowego doktora
� dr in¿. Grzegorz Lew, adiunkt w Zak³adzie Finansów i Banko-

woœci, za uzyskanie stopnia naukowego doktora
� dr Beata Rzepka, adiunkt w Katedrze Matematyki, za uzyskanie

stopnia naukowego doktora
� dr Alfred Szyde³ko, adiunkt w Zak³adzie Finansów i Bankowo-

œci, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr Teresa Piecuch, adiunkt w Zak³adzie Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr Krzysztof Piejko, adiunkt w Katedrze Matematyki, za uzyska-
nie stopnia naukowego doktora

� dr Marta Pomyka³a, adiunkt w Zak³adzie Prawa i Administracji,
za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr Hanna Sommer, adiunkt w Zak³adzie Nauk Humanistycz-
nych, za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr Anetta Szynal-Liana, adiunkt w Katedrze Matematyki, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr Grzegorz Ostasz, adiunkt w Zak³adzie Nauk Humanistycz-
nych, za wspó³autorstwo monografii "Akcja Burza w Inspekto-
racie AK Rzeszów" oraz autorstwo monografii "Z dziejów Roz-
bratla - obwodu AK Rzeszów"

� mgr Bogus³aw Bembenek, asystent w Zak³adzie Przedsiêbior-
czoœci i Zarz¹dzania, za cykl publikacji "Zarz¹dzanie relacjami
przedsiêbiorstwo - klient"

� mgr in¿. Sylwia Dziedzic, asystentka w Zak³adzie Przedsiêbior-
czoœci i Zarz¹dzania, za cykl publikacji zwi¹zanych ze
wspó³czesnymi przemianami w gospodarce ¿ywnoœciowej

z KATEDRY FIZYKI
� dr in¿. Mariusz Trybus, adiunkt, za uzyskanie stopnia naukowe-

go doktora

ze STUDIUM JÊZYKÓW OBCYCH
� mgr Ma³gorzata Pomorska, starszy wyk³adowca, za autorstwo

wyró¿niaj¹cych siê programów nauczania i osi¹gniêcia w pro-
mocji Politechniki Rzeszowskiej

Nagrody zespo³owe III stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

� dr hab. in¿. Jan Górski, prof. nadzw. PRz, kierownik Zak³adu
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji, oraz adiunkci - dr in¿.
W³adys³aw Szymañski i dr in¿. Maria Anna Bukowska, za
utworzenie laboratorium dla przedmiotów: ciep³ownictwo,
ogrzewnictwo i ochrona atmosfery

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
� dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. nadzw. PRz, kierownik

Zak³adu Informatyki Chemicznej, oraz dr Barbara Guzo-
wska-Œwider, adiunkt, i mgr in¿. Grzegorz Iwaszek, asystent, za
oryginalne prace dotycz¹ce wykorzystania systemów informa-
tycznych w wybranych dzia³ach technologii chemicznej

� dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof. nadzw. PRz w Katedrze In¿y-
nierii Chemicznej i Procesowej, oraz dr in¿. Alina Je¿owska,
adiunkt, i dr in¿. Grzegorz Poplewski, asystent, za cykl publika-
cji dotycz¹cych metod optymalizacji i projektowania zintegro-
wanych systemów technologii chemicznej

� prof. dr hab. in¿. Roman Petrus, prof. nadzw. PRz, kierownik
Katedry In¿ynierii Chemicznej i Procesowej, oraz dr hab. in¿.
Ireneusz Opaliñski, profesor nadzwyczajny Politechniki Rze-
szowskiej, dr in¿. Miros³aw Szukiewicz, adiunkt, i mgr in¿. Mar-
cin Chutkowski, asystent, za cykl publikacji dotycz¹cych od-
dzia³ywañ chemicznych i fizycznych w uk³adzie p³yn - cia³o
sta³e
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z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
� dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof. nadzw. PRz, kierownik Kate-

dry Podstaw Elektroniki, dr in¿. Adam Stadler, adiunkt, mgr in¿.
Piotr Ptak i mgr in¿. Dariusz ¯ak, asystenci, oraz mgr in¿. Zbig-
niew Zawiœlak, specjalista, za cykl publikacji dotycz¹cych prze-
wodnictwa i szumów w materia³ach i przyrz¹dach elektronicz-
nych

� dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof. nadzw. PRz, kierownik
Zak³adu Metrologii i Systemów Pomiarowych, prof. dr hab. in¿.

Bohdan Stadnyk, prof. nadzw. PRz, i mgr in¿. Kazimierz Bry-
dak, starszy wyk³adowca, za rozwój badañ z zakresu metrologii
elektrycznej

� dr in¿. Kazimierz Lal, starszy wyk³adowca, i mgr in¿. Tomasz
Rak, asystent w Katedrze Informatyki i Automatyki, za autor-
stwo podrêcznika akademickiego "RTLinux system czasu rze-
czywistego"

Bronis³aw Œwider

Okazj¹ do napisania niniejszego ar-
tyku³u jest miniona w paŸdzierniku
2004 r. dwudziesta rocznica oficjalnego
otwarcia w 1984 r. Czytelni w nowo po-
wsta³ym wówczas budynku "L" przy al.
Powstañców Warszawy.

Czytelnia Instytutu Lotnictwa Bib-
lioteki G³ównej PRz formalnie zosta³a
powo³ana do ¿ycia w listopadzie 1982 r.
decyzj¹ ówczesnego kierownictwa In-
stytutu Lotnictwa Politechniki Rzeszo-
wskiej. Oficjalnie zosta³a otwarta
w paŸdzierniku w 1984 r. w specjalnie
przygotowanych pomieszczeniach bib-
liotecznych w budynku Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa. Wydzielony
ksiêgozbiór Wypo¿yczalni i Czytelni
G³ównej, przeniesiony do Czytelni In-
stytutu Lotnictwa, na dzieñ 31 grudnia
1984 r. wynosi³ 1982 woluminy

ksi¹¿ek. Polska lotnicza literatura pod-
rêcznikowa by³a w nim w œladowych
iloœciach.

Jednak pocz¹tków gromadzenia
zbiorów o tematyce lotniczej nale¿y
szukaæ w 1972 r., kiedy to w ówczesnej
Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej utworzo-
no Oddzia³ Lotniczy kszta³c¹cy in¿y-
nierów na potrzeby lotnictwa cy-
wilnego. Pocz¹tki (1970-1985) by³y
trudne. Oferta wydawnicza ksi¹¿ek
o tematyce lotniczej w jêzyku polskim
by³a ma³a, ci¹gle brakowa³o œrodków
finansowych na zakupy literatury za-
chodniej. Braki te czêœciowo niwelo-
wano gromadzeniem wydawnictw
w jêzyku rosyjskim.

Od momentu otwarcia Czytelni In-
stytutu Lotnictwa w budynku "L"
nast¹pi³a intensyfikacja gromadzenia

zbiorów potrzebnych do kszta³cenia
pilotów lotnictwa cywilnego. By³o to
mo¿liwe dziêki wydatnej pomocy
w³adz Instytutu Lotnictwa, a tak¿e pry-
watnym ofiarodawcom wartoœciowych
zbiorów. Zgromadzono i zabezpieczo-
no przed rozproszeniem wiele bia³ych
kruków, otrzymano te¿ kilka darowizn.

Obecnie w Czytelni jest kilka tysiê-
cy ksi¹¿ek, norm, przepisów (DOC,
JAR, AIP), instrukcji, czasopism pol-
skich i zagranicznych.

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
Czytelnia Instytutu Lotnictwa, wraz
z przenoszeniem do budynku "L" kolej-
nych jednostek Wydzia³u Mechanicz-
nego PRz, zaczê³a traciæ charakter
czytelni instytutowej i stawa³a siê Czy-
telni¹ Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa Biblioteki G³ównej PRz,
gromadz¹c zbiory z szerszego zakresu
nauk technicznych.

Od 1994 r., wraz z powo³aniem Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu, sta³a
siê Czytelni¹ WBMiL oraz WZiM Bib-
lioteki G³ównej PRz. Jednak tematyka
lotnicza w polityce gromadzenia zbio-
rów w tej Czytelni jest priorytetowa.

Na rysunku przedstawiono wykres
nabytków Czytelni w latach 1985-
-2003, obrazuj¹cy stan posiadania
ksi¹¿ek, zbiorów specjalnych, norm.

Analizuj¹c wykres, nale¿y pamiêtaæ
o ci¹gle dokonywanej aktualizacji wy-
mienionych zbiorów oraz o tym, ¿e po-
szczególne pozycje ksi¹¿kowe s¹
w jednym lub w dwóch egzemplarzach.
Oprócz tego czytelnik mo¿e skorzystaæ
zarówno z czasopism na tradycyjnym

20 lat CZYTELNI20 lat CZYTELNI

na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

�ród³o: dane statystyczne Czytelni; brak kolumny oznacza brak danych.
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noœniku, jak i elektronicznym, dostêp-
nych na stronie internetowej
http://www.prz.rzeszow.pl/biblio/bib-
lio.htm. Dostêp do czasopism elektro-
nicznych jest mo¿l iwy przez
uczestniczenie Biblioteki G³ównej PRz
w ró¿nych konsorcjach.

Czytelnik o zbiorach Biblioteki
G³ównej mo¿e siê dowiedzieæ, korzy-
staj¹c z katalogu komputerowego do-
stêpnego tak¿e przez internet.

W czytelniach WBMiL i WZiM Bi-
blioteki G³ównej PRz, w celu poszerze-
nia aparatu informacyjnego oraz
uszczególnienia informacji o swoich
zbiorach, tworzy siê od 20 lat tradycyj-
ne, a od 1994 r. tak¿e komputerowe in-
formacje bibliograficzne kieruj¹ce
czytelnika do materia³u Ÿród³owego,
bêd¹cego w czytelniach*.

Zbiory na tradycyjnych noœnikach
informacji nie s¹ jedynym udostêpnia-
nym rodzajem zbiorów w Czytelni
WBMiL. Wzrasta zainteresowanie in-
ternetem i serwisami informacyjnymi
innych bibliotek. Dlatego w roku
2002 r. oddano do u¿ytku studentów

stanowiska internetowe do pracy
naukowej.

Czytelnia WBMiL i WZiM Biblio-
teki G³ównej PRz nie mog³aby pe³niæ
swojej funkcji bez systematycznej

i owocnej wspó³pracy z pracownikami
naukowo-dydaktycznymi, ich mery-
torycznej pomocy w gromadzeniu
zbiorów czy te¿ bez przyjaznej atmo-
sfery na linii Czytelnia WBMiL - kie-
rownictwo Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa.

Lucyna Kiedrzyñska

Czytelnia WBMiL i WZiM - al. Powstañców Warszawy.
Fot. w³asna

*M. Koz³owska: Tradycyjna i komputerowa informacja bibliograficzna w czytelniach Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu. Gazeta Politechniki, 2004, nr 3,
s. 17-18.

IV Seminarium Naukowe pt. "Zinte-
growane Studia Podstaw Deformacji
Plastycznej Metali PLASTMET '04"
odby³o siê w dniach 16-19 listopada
2004 r. w Zamku w £añcucie. Zorgani-
zowane zosta³o przez Katedrê Przerób-
ki Plastycznej na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej pod auspicjami Sekcji Teorii
Procesów Przeróbki Plastycznej Komi-
tetu Metalurgii PAN oraz Sekcji Me-
chaniki Materia³ów Komitetu Mecha-
niki PAN. Jej uczestnikami by³o ponad

50 reprezentantów prawie wszystkich
znacz¹cych oœrodków naukowych
w Polsce w dziedzinie mechaniki i me-
talurgii materia³ów metalicznych.

Zasadniczymi celami konferencji
by³y:
� integracja œrodowisk naukowych

Komitetu Metalurgii i Komitetu
Mechaniki Polskiej Akademii
Nauk,

� prezentacja wyników prac i wymia-
na doœwiadczeñ z zakresu fizycz-
nych, mechanicznych i struktural-

nych aspektów deformacji plastycz-
nej metali,

� spotkanie Mistrzów z wychowanka-
mi oraz m³odymi pracownikami na-
ukowymi.
Cykl g³ównych referatów: prof.

Gwidona Szefera (PK) pt. Modelowa-
nie multiskalowe stanów naprê¿eñ i de-
formacji w materia³ach oraz prof.
Stefana Wojciechowskiego (PW) pt.
Nowe materia³y, jak te¿ referaty wpro-
wadzaj¹ce prof. Andrzeja Korbela
(AGH) pt. Uznane prawa i w¹tpliwoœci

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Seminarium

Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali

PLASTMET '04
Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali

PLASTMET '04
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w obszarze deformacji plastycznej me-
tali, prof. Henryka Petryka (IPPT PAN)
pt. Minimalizacja energii przyrostowej
w zagadnieniach lokalizacji od-
kszta³ceñ plastycznych, prof. Francisz-
ka Grosmana (PŒl) pt. Charakterystyka
technologiczna plastycznoœci mate-
ria³ów uwarunkowana przebiegiem
stanów mechanicznych w procesie
kszta³towania plastycznego oraz dr.
hab. in¿. Henryka Dybca (AGH) pt.
Materia³y o mezo- i nanostrukturach
stanowi³ podstawê dyskusji o perspe-
ktywach rozwoju prezentowanych
dziedzin nauki w odniesieniu do obe-
cnego stanu wiedzy i badañ przy-
sz³oœciowych.

Prezentowane w formie referatów
prace (37) w ramach 8 sesji tematycz-
nych bêd¹ opublikowane w periodyku
naukowym Archives of Metallurgy na
zasadach przyjêtych przez redakcjê.

G³ówny nurt tematyczny przedsta-
wianych prac dotyczy³: fizycznych,
strukturalnych i mechanicznych aspek-
tów odkszta³cenia plastycznego mate-
ria³ów metalicznych, metod matematy-
cznych i metod modelowania
materia³ów oraz ich zachowania z uwz-
glêdnieniem struktury, postêpów w te-
chnologii plastycznego kszta³towania
metali oraz nowych kierunków w nauce
o materia³ach ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na niekonwencjonalne za-
chowanie siê materia³ów.

W czasie konferencji odby³o siê
spotkanie cz³onków Sekcji Teorii Pro-
cesów Przeróbki Plastycznej Komitetu

Metalurgii Polskiej Akademii Nauk
z udzia³em przewodnicz¹cego Komite-
tu Metalurgii PAN - prof. dr. hab. in¿.
Józefa Zasadziñskiego i przewod-
nicz¹cego Sekcji TPPP KM PAN - prof.
dr. hab. in¿. Macieja Pietrzyka oraz
spotkanie cz³onków Sekcji Mechaniki
Materia³ów Komitetu Mechaniki PAN
z udzia³em wiceprzewodnicz¹cego Ko-
mitetu Mechaniki PAN - prof. Henryka
Petryka oraz przewodnicz¹cych Sekcji
Mechaniki Materia³ów KM PAN - prof.
Wojciecha Nowackiego i prof. Gwido-
na Szefera.

Tradycyjnie ju¿ konferencja stano-
wi nie tylko forum dyskusyjne specjali-

stów i oœrodków naukowych w kraju,
ale równie¿ umo¿liwia kontakty z oœro-
dkami przemys³owymi zainteresowa-
nymi zastosowaniem najnowszych
osi¹gniêæ naukowych. Sukcesem kon-
ferencji s¹ równie¿ zespo³y do realiza-
cji wspólnych badañ, tworz¹ce siê
w wyniku inspiracji, m.in. zespo³y
grantowe wymagaj¹ce wspólnej pracy
specjalistów z obszaru zagadnieñ me-
chaniki i metalurgii. Efekty te s¹ uza-
sadnieniem kontynuacji cyklu tych
konferencji. Komitetom organizacyj-
nemu i naukowemu seminarium prze-
wodniczy³a ni¿ej podpisana.

Romana Ewa Œliwa

Uczestnicy Seminarium PLASTMET ‘04.
Fot. w³asna

� Zak³ad Systemów Rozproszonych na Wydziale Elektrote-
chniki i Informatyki zorganizowa³ w dniu 16 listopada
2004 r. seminarium z referatem pt. Active-resonance Prin-
ciple of Control and its Influence on Automated Training
Systems Hardware and Software wyg³oszonym przez dr.
hab. Myko³ê Guchenkê z Uniwersytetu Technicznego
w Krzemieñczuku (Ukraina).

� Katedra Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska oraz Katedra Mechaniki Sto-
sowanej i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotni-
ctwa zorganizowa³y w dniu 17 listopada 2004 r. semina-
rium z referatem pt. Detekcja uszkodzeñ konstrukcji me-
tod¹ propagacji fal sprê¿ystych wyg³oszonym przez prof.

dr. hab. in¿. Wies³awa Ostachowicza z Instytutu Maszyn
Przep³ywowych PAN w Gdañsku.

� Dr in¿. Piotr Polanowski z Politechniki £ódzkiej wyg³osi³
w dniu 19 listopada 2004 r. referat pt. Dynamiczne symula-
cje Monte Carlo jako przyk³ady komputerowej implemen-
tacji modelu sieciowego roztworów polimerowych na se-
minarium Wydzia³u Chemicznego.

� Katedra Mostów na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska przy wspó³udziale Oddzia³u Rzeszowsko-
Lubelskiego Zwi¹zku Mostowców Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz Ko³a Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Komunikacji przy PRz zorganizowa³a prezentacjê pt. Mo-
¿liwoœci wspó³czesnych systemów CAD w procesie proje-
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ktowania na przyk³adzie systemu ROBOT OFFICE przed-
stawion¹ przez Firmê Informatyczn¹ RoboBAT.

� Zak³ad Systemów Rozproszonych na Wydziale Elektrote-
chniki i Informatyki zorganizowa³ w dniu 23 listopada
2004 r. seminarium z referatem pt. Rola informatyki w te-
chnikach lotniczych i kosmonautyce wyg³oszonym przez
prof. dr. hab. in¿. Wladimira Brusowa z Katedry Samolo-
tów i Silników Lotniczych na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa.

� Mgr in¿. Janusz £akomy, asystent w Zak³adzie In¿ynierii
Materia³owej i Technologii Budownictwa, wyg³osi³
w dniu 24 listopada 2004 r. referat pt. Wzmocnienie za-
praw cementowych mikrow³óknami - kryteria oceny i ich
zastosowanie na seminarium Wydzia³u Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska.

� Mgr in¿. Józef Brzêczek, pracownik WSK PZL-Krosno
SA., wyg³osi³ w dniu 1 grudnia 2004 r. referat pt. Szerego-

wanie zadañ w produkcji ma³oseryjnej zak³adów mecha-
nicznych na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa.

� Dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz - kierownik
Zak³adu Informatyki Chemicznej, wyg³osi³a w dniu
1 grudnia 2004 r. referat pt. Za³o¿enia projektu budowy
platformy edukacyjnej dla studentów Wydzia³u Chemicz-
nego Politechniki Rzeszowskiej na seminarium Wydzia³u
Chemicznego.

� Prof. dr hab. in¿. Krystyna Czaja, dyrektor Instytutu Che-
mii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersy-
tetu Opolskiego, wyg³osi³a w dniu 3 grudnia 2004 r. refe-
rat pt. Poliolefiny - nowoczesne materia³y polimerowe.
Rozwój metod syntezy na seminarium Wydzia³u Chemicz-
nego.

Bronis³aw Œwider

Ju¿ po raz czwarty studenci naszej
uczelni mieli mo¿liwoœæ obejrzenia
najciekawszych reklam telewizyjnych
z ca³ego œwiata. Okazj¹ do tego by³o
IV Nocne Spotkanie z Reklam¹, które
23 listopada 2004 r. odby³o siê w Klu-
bie Studenckim "Plus". Spotkanie zo-
sta³o przygotowane przez cz³onków
Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu, dzia³aj¹cego przy Kate-
drze Marketingu. Podczas tegoroczne-
go pokazu zaprezentowano blisko 300
przekazów komercyjnych, pogrupowa-
nych w nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
� humor w reklamie,
� dziecko w reklamie,
� reklama spo³ecznie zaanga¿owana,
� zwierzêta w reklamie,
� znane osoby w reklamie,
� reklama piwa,
� alkohol w reklamie,
� samochód w reklamie,
� kobieta w reklamie,
� erotyzm w reklamie.

Partnerami IV Nocnego Spotkania
z Reklam¹ by³o Centrum Filmowe "He-
lios", Krêgielnia "Galaktyka" (fundato-
rzy darmowych zaproszeñ) oraz browar
Le¿ajsk (fundator piwa). Na wykorzy-
stanie swoich reklam zgodzi³ siê mie-
siêcznik "Press". Selekcj¹ przekazów

Kolejne Nocne Spotkanie z Reklam¹...Kolejne Nocne Spotkanie z Reklam¹...
Element przekazu

reklamowego
Charakterystyka

Humor w reklamie Jeden z najczêœciej stosowanych œrodków wyrazu. Pozwala przyci¹gn¹æ uwagê oraz
wzmacnia zapamiêtywanie reklam. Podstawowa wada: ka¿dy cz³owiek ma odmienne
poczucie humoru i nie wszyscy œmiejemy siê z tych samych dowcipów. Wyniki licz-
nych badañ nad mo¿liwoœciami wykorzystywania humoru w reklamie nie s¹ jednozna-
czne.

Dziecko w reklamie Wykorzystywanie dzieci w reklamie w du¿ej mierze opiera siê na tzw. schemacie dzie-
ciêcoœci. U wiêkszoœci doros³ych (szczególnie u kobiet) widok niemowlaka wywo³uje
uczucie tkliwoœci i rozczulenia oraz nieodpart¹ chêæ, aby go przytuliæ. W zamierzeniu
reklamodawców pojawiaj¹ce siê automatycznie pozytywne emocje maj¹ zostaæ skoja-
rzone z prezentowanym produktem.

Reklama spo³eczna Dotyczy w wiêkszoœci przypadków zagadnieñ powa¿nych i fundamentalnych, ludzkiej
intymnoœci, na³ogów, cierpienia i wyborów moralnych. Od "klasycznej" reklamy odró¿-
nia j¹ cel oraz podejmowana tematyka. Czêsto jako œrodek wyrazu wykorzystywany jest
strach oraz drastyczne obrazy maj¹ce zwróciæ uwagê odbiorców na dany problem
spo³eczny.

Zwierzêta w rekla-
mie

Podobnie jak w przypadku dzieci, równie¿ zwierzêta wywo³uj¹ u cz³owieka utrwalony
wzorzec reakcji w postaci instynktownych ¿yczliwych zachowañ. Obraz ma³ych
zwierz¹tek tworzy pozytywn¹ aurê, odpowiedni¹ do eksponowania walorów marki.

Znane osoby w re-
klamie

Osoby publiczne wykorzystywane w reklamach przykuwaj¹ uwagê odbiorców. Sympa-
tia odczuwana do znanego aktora, piosenkarza, prezentera itp. mo¿e "przepromienio-
waæ" na produkt (tzw. zjawisko aureoli). Nale¿y jednak pamiêtaæ, aby jego postaæ nie
zdominowa³a naszej marki, wywo³uj¹c niepo¿¹dany tzw. efekt wampira.

Reklama piwa Kiedyœ piwo w Polsce by³o reklamowane jako produkt bezalkoholowy. Od ponad trzech
lat mo¿na je promowaæ jako "normalny" napój alkoholowy. Jednak reklam nie wolno ad-
resowaæ do osób nieletnich oraz nie mog¹ siê one kojarzyæ z atrakcyjnoœci¹ seksualn¹,
relaksem, wypoczynkiem, sportem, nauk¹, prac¹, osi¹gniêciami zawodowymi, zdro-
wiem oraz sukcesem ¿yciowym. Ponadto promocja nie mo¿e byæ prowadzona w telewi-
zji, radiu, kinie i teatrze miedzy godzin¹ 6.00 a 20.00.

Alkohol w reklamie Reklama telewizyjna wyrobów alkoholowych (z wyj¹tkiem piwa) jest w Polsce praw-
nie zabroniona. Od 2001 r. nie mo¿na równie¿ wykorzystywaæ tzw. reklamy poœredniej.
Wczeœniej w ten sposób promowano w telewizji m.in. rejsy ³ódk¹ "Bols" oraz WTK "So-
plica" (Wypoczynkow¹ Turystykê Konn¹). W niektórych krajach istniej¹ bardziej libe-
ralne uregulowania prawne, zezwalaj¹ce na reklamê alkoholi.
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reklamowych oraz przygotowaniem
pokazu zajê³o siê dwóch studentów
V ZD - Krystian Leja oraz Marek Lis.

Pokaz reklam by³ jednym z trzech
przedsiêwziêæ zrealizowanych przez
Studenckie Ko³o Naukowe eM@rke-
tingu po wakacyjnej przerwie. Oprócz
pokazu z koñcem paŸdziernika odby³o
siê spotkanie poœwiêcone zagadnie-
niom marketingu internetowego.
W jednym z pomieszczeñ Zespo³u Sal
Wyk³adowych naszej uczelni kilku-
dziesiêciu studentów wys³ucha³o
dwóch prelekcji przygotowanych przez
pracowników firmy Kapita³PLUS
z Rzeszowa pt. Multimedialna prezen-
tacja - integracja zmys³ów oraz Meb-
le.pl - liczy siê pomys³. Autorami
wyst¹pieñ byli - mgr Urszula Engel
oraz mgr Marcin Kandefer - absolwenci
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu,
prowadz¹cy niegdyœ Studenckie Ko³o
Naukowe eM@rketingu, a obecnie na
co dzieñ zajmuj¹cy siê implementacj¹
rozwi¹zañ marketingowych w sieci In-
ternet.

Bezpoœrednio po zakoñczeniu IV
Nocnego Spotkania z Reklam¹ grupa
szeœciu osób bior¹cych udzia³ w pra-

cach ko³a wyjecha³a do Szczecina w ce-
lu zaprezentowania swoich referatów
podczas Konferencji Naukowej Infor-
mation Technology Applications and
Solutions 2004. Celem spotkania stu-
dentów z ca³ej Polski by³a prezentacja
i wymiana doœwiadczeñ naukowych
w zakresie zastosowañ informatyki,
rozwoju i wdra¿ania technologii infor-
macji w dziedzinie nauk ekonomicz-
nych.

Studenckie Ko³o Naukowe
eM@rketingu funkcjonuje od grudnia

2001 r. W tym czasie nale¿¹cy do niego
studenci zorganizowali kilkadziesi¹t
inicjatyw o charakterze naukowym
oraz spo³ecznym. W 2005 r. planowana
jest realizacja kolejnych pomys³ów.
Wszystkie osoby zainteresowane mar-
ketingiem internetowym zapraszamy
do wspó³pracy oraz do udzia³u w zebra-
niach Ko³a, które odbywaj¹ siê w ka¿d¹
œrodê o godz. 20.00 w pracowni kompu-
terowej Katedry Marketingu (sala
L 19).

Marcin Gêbarowski

Element przekazu
reklamowego

Charakterystyka

Samochód w rekla-
mie

Samochody nale¿¹ do jednych z najczêœciej reklamowanych kategorii produktów. Na
rynku samochodowym istnieje du¿a konkurencja oraz znaczna unifikacja ofert. Taka sy-
tuacja wymusza na producentach poszukiwanie atrakcyjnych sposobów prowadzenia
dzia³añ promocyjnych (znajduje to m.in. odzwierciedlenie w wysokim poziomie kreacji
wielu reklam samochodów).

Kobieta w reklamie Wizerunek kobiety kreowany w przekazach komercyjnych ulega przeobra¿eniom. Co-
raz czêœciej obraz stereotypowej "kury domowej" (mog¹cy powodowaæ nawet spadek
motywacji osi¹gniêæ) zastêpowany jest scenami, w których kobieta gra rolê troskliwej
¿ony i matki, a nawet uwodzicielskiego wampa.

Erotyzm w reklamie Czêsto zbyt przesadnie stosowany œrodek pozyskania uwagi odbiorców (zw³aszcza mê¿-
czyzn). Odpowiednio wykorzystane motywy erotyczne tworz¹ intymny, zmys³owy na-
strój pozytywnie wp³ywaj¹cy na wizerunek marki. Prymitywne stosowanie tego œrodka
wyrazu mo¿e natomiast zaszkodziæ produktowi, gdy¿ konsumenci odczytaj¹ go jako tani
"chwyt", s³u¿¹cy tylko osi¹gniêciu merkantylnych korzyœci reklamodawcy.

P i e r w s z e

Gaudeamus.

Europa nale¿y

do studentów

politechniki - to tytu³ artyku³u, który uka-
za³ siê w Super Nowoœciach 4 paŸdziernika
2004 r. Politechnika, najstarsza rzeszow-

ska uczelnia, jako pierwsza zainauguro-

wa³a uroczyœcie nowy rok akademicki.

Studia, które oferuje, s¹ trudne, ale daj¹

du¿e mo¿liwoœci. PRz plasuje siê bowiem

w pierwszej krajowej dziesi¹tce w ran-

kingu "karier zawodowych" - czytamy
w gazecie. Informacje na temat inauguracji
nowego roku akademickiego ukaza³y siê
równie¿ w Gazecie Wyborczej, Dniu Rze-
szowa i w Nowinach.

* * *
14 paŸdziernika SN poda³y informacjê

dotycz¹c¹ utworzenia Podkarpackiego Par-
ku Naukowo-Technologicznego. Jednym

z g³ównych celów powo³ania Parku jest

przyci¹ganie nowoczesnych technologii.

W Unii Europejskiej parki technologicz-

ne to dobrze przygotowane tereny inwes-

tycyjne, zarz¹dzane przez profesjonalne

podmioty... W realizacji pomys³u, który

ma staæ siê lokomotyw¹ napêdow¹ regio-

nu, uczestnicz¹ wspólnie samorz¹d woje-

wództwa, miasto Rzeszów oraz Politech-

nika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszo-

wski. Informacje na ten temat zamieœci³y
Gazeta Wyborcza oraz Dzieñ Rzeszowa.

* * *
24 listopada 2004 r. Super Nowoœci

poda³y informacjê o œmierci dr. hab. An-
drzeja Daszkiewicza, prof. PRz. Prof. A.
Daszkiewicz by³ Kierownikiem Zak³adu
Nauk Humanistycznych na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu. Zajmowa³ siê
histori¹ gospodarcz¹ oraz najnowsz¹ histo-
ri¹ Polski, a tak¿e politologi¹.

* * *
9 grudnia 2004 r. SN poinformowa³y

o miko³ajkowej zbiórce pieniêdzy, któr¹
zorganizowa³ Samorz¹d Studencki Polite-
chniki Rzeszowskiej. Dziêki tej inicjatywie
uda³o siê studentom wywo³aæ uœmiech na
twarzach wychowanków z Domu Dziecka
w ¯yznowie ko³o Strzy¿owa. Wychowan-

kowie domu nie kryli radoœci, ogl¹daj¹c

i wymieniaj¹c siê miêdzy sob¹ prezenta-

mi. Takich dni jak ten nie ma wiele w ich

¿yciu.

* * *
Studenci Politechniki Rzeszowskiej

zdobywaj¹ doœwiadczenie zawodowe je-

szcze w trakcie studiów. Od czwartego

roku mog¹ odbywæ sta¿e w WSK

PZL-Rzeszów oraz DELPHI Krosno. -
poinformowa³y SN 30 grudnia 2004 r. Sta-
¿e daj¹ studentom mo¿liwoœæ zdobycia do-
œwiadczenia zawodowego w renomowa-

��������	����
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nych przedsiêbiorstwach regionu, a tak¿e
realizowania prac dyplomowych opartych
na rzeczywistych potrzebach przemys³u.
Najlepsi sta¿yœci maj¹ szanse na zatrudnie-
nie w zak³adzie. Odbywanie sta¿u jest mo¿-
liwe dziêki porozumieniom, które Politech-
nika Rzeszowska podpisa³a z tymi dwoma
zak³adami. Podobn¹ informacjê zamieœci³
Dziennik Polski.

We wrzeœ-
niowym nu-
merze miesiê-
cznika FA
ukaza³ siê ar-

tyku³ poœwiêcony uroczystoœci otwarcia
Akademickiego Oœrodka Szybowcowego
im. p³k. pilota Tadeusza Góry w Bezmie-
chowej. W laboratoriach prowadzone bêd¹
badania nad nowymi rozwi¹zaniami kon-
strukcyjnymi szybowców oraz statków
bezza³ogowych.

Informacje na ten temat publikowa³y tak-
¿e Super Nowoœci, Gazeta Wyborcza,
Dziennik Polski i Nowiny.

16 paŸ-
d z i e r n i k a
2004 r. ukaza³
siê artyku³ po-
œwiêcony sty-

pendystom Polityki, wœród których znalaz³
siê dr in¿. Tomasz Ruman, asystent na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Rzeszow-
skiej. 23 m³odych naukowców otrzyma po
25 tys. z³. Tomasz Ruman jest najm³od-
szym doktorantem w kraju w dziedzinie
chemii. Wynik uzyskany w doktoracie -
pierwszy chiralny zwi¹zek boru - jest uni-
katem na skalê œwiatow¹. Informacje na te-
mat sukcesu naszego absolwenta, a nastêp-
nie pracownika, znajdziemy równie¿ w Ga-
zecie Wyborczej, Super Nowoœciach i Dniu
Rzeszowa.

26 wrzeœnia br.
N donios³y o pro-
blemach lokalo-
wych Fundacji

Rozwoju Oœrodka Akademickiego. Woje-
woda podkarpacki, a zarazem wiceprezes
fundacji, wypowiedzia³ FROA umowê wy-
najmu pomieszczeñ w Urzêdzie Woje-
wódzkim. Rektor PRz prof. T. Markowski
zaproponowa³, ¿e przyjmie fundacjê do
jednego z budynków uczelni.

Informacjê na ten temat zamieœci³a tak¿e
Gazeta Wyborcza.

* * *

Nie chc¹ pracowaæ na Uniwersytecie - to
tytu³ artyku³u, jaki ukaza³ siê 19 paŸdzierni-
ka 2004 r. w GC Nowiny. Naukowcy, któ-

rych z ca³ej Polski œci¹gniêto na Uniwer-

sytet Rzeszowski, ¿eby wzmocnili uczel-

niê, odchodz¹ na Politechnikê Rze-

szowsk¹. Do PRz przeszli fizycy: prof. Ta-
deusz Paszkiewicz, prof. Tadeusz Lulek i dr
hab. Barbara Lulek oraz biolog prof. El¿-
bieta Wa³ajtys-Rode. Odejœcie fizyków

z tytu³ami profesora ma du¿e znaczenie

dla uniwersytetu - uczelnia straci³a mo¿-

liwoœæ uzyskania prawa habilitacji na fi-

zyce. W³adze uniwersytetu nie chc¹ po-

wiedzieæ, dlaczego naukowcy wol¹ pra-

cowaæ gdzie indziej. Artyku³ na ten temat
opublikowa³y tak¿e Super Nowoœci.

* * *
21 paŸdziernika br. Nowiny zamieœci³y

wywiad z redaktorem naczelnym Akade-
mickiego Radia i Telewizji "Centrum" Po-
litechniki Rzeszowskiej - Andrzejem Bla-
haczkiem, który szuka ciekawych osób,
maj¹cych coœ ciekawego do powiedzenia,
do pracy w radio. Radio "Centrum"

przyst¹pi³o do Ogólnopolskiego Porozu-

mienia Nadawców Akademickich. Zrze-

sza ono 7 dzia³aj¹cych w kraju rozg³oœni

studenckich. Zosta³o utworzone w celu

realizacji wspólnych projektów i progra-

mów, które docieraæ bêd¹ do 3,5 mln

s³uchaczy. Te o charakterze edukacyj-

nym dotowane bêd¹ przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej i Sportu oraz fun-

dusze unijne.

* * *
3 listopada br. w Nowinach ukaza³ siê ar-

tyku³ ukazuj¹cy osi¹gniêcia inwestycyjne
Politechniki Rzeszowskiej. W bie¿¹cym
roku PRz odda³a do u¿ytku Akademicki
Oœrodek Szybowcowy w Bezmiechowej,
kompleks sal dydaktycznych Wydzia³u Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska oraz
dom studencki "Alchemik". Uczelnia pla-
nuje zbudowanie hali sportowej. Jakim

sposobem zdobywa pieni¹dze na te in-

westycje? - To tajemnica kuchni - s³yszê

wyjaœnienie, i ani jednego konkretu - do-
nosi gazeta.

29 wrzeœnia
2004 r. GW do-
nios³a, ¿e Pañ-

stwowa Komisja

Akredytacyjna pozytywnie zaopinio-

wa³a wniosek PRz o nadanie uprawnieñ

do prowadzenia kszta³cenia na poziomie

zawodowym na kierunku matematyka,

prowadzonym na WZiM.

Na ³amach gazety czytamy tak¿e, ¿e na

pocz¹tku wrzeœnia PKA pozytywnie oce-

ni³a jakoœæ kszta³cenia na poziomie za-

wodowym i magisterskim na kierunku

informatyka, prowadzonym na WEiI.

Informacje na ten temat zamieœci³y tak¿e
Nowiny i Dziennik Polski.

* * *
30 wrzeœnia br. GW poinformowa³a o od-

danym do u¿ytku przez PRz nowoczesnym
domu studenckim "Alchemik". To luksuso-
wy akademik z przestronnymi segmentami.
Akademik ma te¿ w³asn¹ pralniê, si³owniê
i pomieszczenie na rowery.

Informacje na ten temat zamieœci³y tak-
¿e Nowiny, Dzieñ Rzeszowa i Super Nowo-
œci.

* * *
21 paŸdziernika br. odby³o siê nadzwy-

czajne posiedzenie Senatu Politechniki
Rzeszowskiej, poœwiêcone uroczystym
promocjom habilitacyjnym oraz doktor-
skim. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pierwszym do-
ktorem habilitowanym w PRz jest Adam
Marciniec - prodziekan ds. nauczania Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa. Pod-
czas posiedzenia Senatu JM Rektor - prof.
Tadeusz Markowski wrêczy³ 110 pracow-
nikom naukowym nagrody rektora za
2003 r. Dodatkowym punktem uroczysto-
œci by³o wrêczenie najlepszym absolwen-
tom Medali im. Ignacego £ukasiewicza
"Primus inter pares" oraz nagród pieniê¿-
nych ufundowanych przez Fundacjê Roz-
woju Politechniki Rzeszowskiej. O posie-
dzeniu Senatu PRz mo¿emy przeczytaæ
równie¿ w Super Nowoœciach, Nowinach,
Dzienniku Polskim oraz Dniu Rzeszowa.

* * *
Trzech nowych profesorów tytular-

nych ma Politechnika Rzeszowska. Pre-

zydent nada³ ten tytu³ Leonardowi Zie-

miañskiemu, Leszkowi WoŸniakowi

i Antoniemu Or³owiczowi. - czytamy
w GW z dnia 27 grudnia 2004 r. Informacje
na temat nominacji profesorskich ukaza³y
siê równie¿ na ³amach Nowin, Super No-
woœci, Dnia Rzeszowa oraz Dziennika Pol-
skiego.

* * *
Dycha na karku to tytu³ artyku³u, który

ukaza³ siê w GW 30 grudnia 2004 r. Zbli-

¿aj¹cy siê sylwester dla dziennikarzy

Akademickiego Radia Centrum ma cha-

rakter szczególny. Dok³adnie 31 grudnia
radiu stuknie dziesiêæ lat. - czytamy. Infor-
macjê o jubileuszu Akademickiego Radia
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

zajê³a trzecie miejsce w klasyfikacji ze-

spo³owej, wyprzedzaj¹c tym samym 22

dru¿yny - mówi p³k rez. Jan Wojtyna, któ-
ry kierowa³
dru¿yn¹. Arty-
ku³y na ten te-

mat znajdziemy równie¿ w Super Nowo-
œciach i Nowinach.

* * *
Ju¿ w przysz³ym roku w Rzeszowie po-

wstan¹ nowe mieszkania dla pracowników
Politechniki Rzeszowskiej. Nowoczesne
"Osiedle Profesorskie" niskokondygnacyj-
nych budynków bêdzie znajdowa³o siê na
2-hektarowym obszarze - czytamy
w Dzienniku Polskim 18 listopada br. Osie-
dle to pomys³ w³adz Politechniki Rzeszo-
wskiej oraz Fundacji Rozwoju Politechniki
Rzeszowskiej. Zainteresowanie mieszka-
niami jest ogromne. Osiedle Profesorskie
ma tworzyæ osiem bloków 4- lub 6-rodzin-
nych o powierzchni od 60 do 100 m2. Mie-

szkania bêd¹ mia³y zwiêkszony standard.
Informacjê na ten temat zamieœci³y równie¿
Gazeta Wyborcza oraz Dzieñ Rzeszowa.

* * *
Kwestie zwi¹zane z "Dolin¹ Lotnicz¹"

by³y g³ównym tematem i powodem wizy-

ty premiera Marka Belki na Podkarpa-

ciu. Prezes Rady Ministrów spotka³ siê

z w³adzami Politechniki Rzeszowskiej

oraz WSK Rzeszów - donosi 26 listopada
2004 r. Dziennik Polski. Chcia³em siê do-

wiedzieæ, jakie s¹ perspektywy rozwoju

regionu wokó³ przemys³u lotniczego.

Wiem, ¿e s¹ jakieœ rzeczy konkretne, jest

dorobek intelektualny, naukowy. To

trzeba razem posk³adaæ - chcia³em siê zo-

rientowaæ, jak pañstwo mo¿e pomóc

w zbudowaniu w Rzeszowie rzeczywiste-

go zag³êbia myœli technicznej - wyjaœnia³
premier. Podczas spotkania z w³adzami
uczelni podkarpackich omawiane by³y
aktualne oraz przysz³e problemy nauki

i szkolnictwa wy¿szego w naszym regionie.
O wizycie premiera Belki mo¿emy prze-
czytaæ równie¿ w Gazecie Wyborczej, Su-
per Nowoœciach i Dniu Rzeszowa.

Opracowa³a
Stanis³awa Duda

Samorz¹d to wszyscy studenci Poli-
techniki Rzeszowskiej. Jednak by nasz
g³os na Uczelni by³ silniejszy i s³yszal-
ny, wybieramy spoœród siebie przedsta-
wicieli reprezentuj¹cych nas przed
organami Uczelni. To oni organizuj¹
imprezy i pomagaj¹ wszystkim studen-
tom, którzy znajd¹ siê w potrzebie. S¹
zatem swoistymi ambasadorami stu-
dentów.

Samorz¹d Studencki PRz organizo-
wa³ w roku akademickim 2003/2004
Targi Edukacyjne, które odby³y siê 8-9
lutego 2004 r. w Zespole Sal Wyk³ado-
wych (bud. S). G³ównym celem akcji
by³o promowanie poszczególnych wy-
dzia³ów Politechniki Rzeszowskiej
oraz innych szkó³ wy¿szych wœród
przysz³ych kandydatów na studia. Im-
preza cieszy³a siê du¿ym zainteresowa-

Wizyta uczestników FUT-u na terenie Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz w Ja-
sionce.

Fot. M. Misiakiewicz

CO TO JEST SAMORZ¥D STUDENCKI?CO TO JEST SAMORZ¥D STUDENCKI?
Informacja dla przysz³ych studentów PRzInformacja dla przysz³ych studentów PRz
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niem ubieg³orocznych maturzystów.
Samorz¹d wspó³organizowa³ równie¿
juwenalia, oczywiœcie w porozumieniu
z innymi uczelniami Rzeszowa. Trwa³y
one od 19 do 21 maja 2004 r. a odby-
wa³y siê na stadionie "Resovii".
Wyst¹pi³y takie gwiazdy, jak Lady
Pank, Pudelsi, Wilki, Hey, Sisters,
Daab. Imprezê prowadzi³ Robert Lesz-
czyñski. Po koncertach m³odzie¿ nie
gorzej bawi³a siê w rzeszowskich klu-
bach.

Samorz¹d Studencki pomaga tak¿e
studentom w zdobyciu informacji do-
tycz¹cych stancji i pokojów studenc-
kich poprzez akcjê "Pokój dla ¿aka",
a zosta³o zebranych ponad tysi¹c ofert,
dziêki czemu mieszkania znalaz³o ok.
2000 osób.

W dniu 13 paŸdziernika 2004 r. zo-
sta³y zorganizowane przez nasz sa-
morz¹d otrzêsiny dla "œwie¿o
upieczonych" studentów. Naszych
m³odych ¿aczków rozgrzewa³ zespó³
"oddzia³ zamkniêty". Impreza trwa³a do
bia³ego rana.

Na terenie Politechniki Rzeszow-
skiej Samorz¹d Studencki zorganizo-
wa³ w ubieg³ym roku konferencjê Fo-
rum Uczelni Technicznych. Pierwsze-
go dnia zaproszeni goœcie mieli okazjê
zapoznaæ siê z obiektami Politechniki
Rzeszowskiej i wymieniæ pogl¹dy pod-
czas wspólnej kolacji w klubie studenc-
kim "Plus". Drugiego dnia odby³o siê
posiedzenie komisji Forum, w czasie
którego zosta³y poruszone wa¿ne kwe-
stie dotycz¹ce przysz³ych in¿ynierów
i magistrów. Nastêpnie zostali oni za-
proszeni do zwiedzania Oœrodka

Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej w Jasionce, gdzie mieli
mo¿liwoœæ przelotu samolotem nad
Rzeszowem, a tak¿e spróbowaæ swoich
si³ na symulatorze lotu. Ostatni dzieñ
konferencji up³yn¹³ na zwiedzaniu mu-
zeum gorzelnictwa i zamku w £añcu-
cie, wymianie wspólnych spostrze¿eñ
oraz doœwiadczeñ po trwaj¹cej trzy dni
konferencji.

W grudniu 2004 r. samorz¹d studen-
cki wpad³ na pomys³ zorganizowania
pomocy charytatywnej dla jednego
z podrzeszowskich domów dziecka.

Wybrano dom dziecka w ¯yznowie.
Inicjatywa zosta³a przyjêta bardzo po-
zytywnie przez studentów. Za zebrane
pieni¹dze (ponad 4400 z³!!!) zakupili-
œmy najpotrzebniejsze rzeczy.

Podkreœleniem dobrych relacji
z w³adzami Uczelni by³o zorganizowa-
nie spotkania op³atkowego w grudniu
2004 r., na którym panowa³a mi³a
i œwi¹teczna atmosfera, a wieczór mia³
kolêdowy charakter.

Adam Sarat
£ukasz Paja
Zofia Siuda

Sk³ad Samorz¹du Studentów
na rok akademicki 2004/2005

Przewodnicz¹cy:

Robert Prus II WCh
Zastêpcy:

Krzysztof Skrzyñski V WBMiL
Adam Sarat III WZiM
£ukasz Paja V WBiIŒ
Cz³onkowie Zarz¹du:

Piotr Sachajko II WEiI
Krzysztof Cebula IV WCh

Przekazanie darów dla domu dziecka w ¯yznowie.
Fot. M. Misiakiewicz

Spotkanie op³atkowo-noworoczne z w³adzami Uczelni w klubie studenckim
“Plus”.

Fot. M. Misiakiewicz



36 GAZETA POLITECHNIKI

Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!! www.pozyton.prv.pl

Pozyton - czyli spotkania z kultur¹ studenck¹

3-lecie dzia³alnoœci! A przez ten
czas mnóstwo koncertów, spotkañ, do-
brej muzyki i przesympatycznej atmos-
fery. Wieczory kabaretowe, koncerty
jazzowe, bluesowe, koncerty muzyki
reggae i muzyki rockowej. Przegl¹dy
piosenki studenckiej, a nawet teatr. Ze-
spo³y lokalne, gwiazdy ogólnopolskie
oraz gwiazdy z USA, Finlandii czy An-
glii. Takie w³aœnie wydarzenia przygo-
towywaliœmy dla studentów Rzeszowa
przez ostanie trzy lata. W imieniu ekipy
Pozytonu bardzo dziêkujê wszystkim,
którzy przyczynili siê do tego, ¿e dalej
mo¿emy bywaæ na spotkaniach z kul-
tur¹ studenck¹�. Dziêkujê przede
wszystkim artystom, sponsorom oraz

wspania³ej pozytonowej publiczno-
œci�! Bo to ona dawa³a nam najwiêcej
radoœci i motywowa³a do dzia³ania. Za-
rêczam, ¿e jest ona s³ynna ju¿ w ca³ej
Polsce!

Z tej w³aœnie okazji 7 grudnia ub.r.
odby³ siê kolejny Pozyton. Przyznam,
¿e te trzy lata minê³y niezwykle szybko.
Okazuje siê, ¿e za nami mnóstwo nieza-
pomnianych chwil spêdzonych w "Plu-
sie", ale i takie samo mnóstwo nie-
zapomnianych chwil w najbli¿szej
i dalszej przysz³oœci�.

Wieczór 7 grudnia by³ niezwyk³y,
ju¿ sama formu³a stawia³a nie lada wy-
zwanie. Kabaret + piosenka poetycko-
studencka + jazz... z nutk¹ bluesow¹,

rockow¹ i jak siê okaza³o - niekiedy na-
wet reggae. Rzek³bym - kwintesencja
Pozytonu!!!

Jako pierwszy wyst¹pi³ W³adys³aw
Serafin. Postaæ to dobrze znana w rze-
szowskim i ogólnopolskim œrodowisku
muzycznym. Artysta, bywalec klubów
studenckich od Ba³tyku po Tatry, od
Odry po Wis³okê, zaprezentowa³ twór-
czoœæ w³asn¹ oraz klasykê piosenki stu-

Trzydziesty Pozyton, 3-lecie dzia³alnoœci!!!

£ukasz B³¹d na pozytonowych urodzi-
nach.

Fot. w³asna

Pozytonowa publicznoœæ.
Fot. w³asna
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denckiej. Uczestnik i laureat wielu
festiwali: m.in. Festiwalu Piosenki Stu-
denckiej w Krakowie oraz Spotkañ
Zamkowych w Olsztynie. Nastêpnie
pojawi³ siê na scenie £ukasz B³¹d -
aktor kabaretu Kaczka Pchniêta No-
¿em, znany równie¿ z projektu solowe-
go, z którym w³aœnie u nas wyst¹pi³
i specjalnie na urodziny przygotowa³
nowy materia³. Tu nast¹pi³a przerwa...,
a w³aœciwie to g³ówny punkt wieczo-
ru�: na salê wjecha³ tort, by³o dmucha-
nie œwieczek, sto lat dla Pozytonu, pre-
zenty dla bywalców ufundowane przez
naszych sponsorów. I jakby tego by³o
ma³o, po tym niema³ym zamieszaniu na
scenie pojawili siê muzycy z zespo³u
Domarski Quartet - liderem formacji
jest Stanis³aw Domarski, który dawno
temu... zaczyna³ swoj¹ przygodê z jaz-
zem w³aœnie w klubie "Plus". Quartet
wyst¹pi³, jak to z kwartetami bywa,
w sk³adzie wiêkszym ni¿ czterech mu-
zyków.

Dzia³o siê tego wieczoru w "Plusie",
oj dzia³o. By³y rozmowy z ludŸmi, któ-
rzy nas odwiedzaj¹. Przyby³o mnóstwo
sta³ych bywalców i razem do póŸnych
godzin nocnych œwiêtowaliœmy�,
przyby³a tak¿e spora ekipa ludzi, którzy
dzia³ali w "Plusie" w latach siedemdzie-
si¹tych i osiemdziesi¹tych - serdecznie
ich pozdrawiam. Historia "Plusa" jest

bardzo bogata, ale o tym innym ra-
zem�.

Wszystko, co dobre, ponoæ szybko
siê koñczy. Pozyton ma siê dobrze
i obiecuje nie spocz¹æ na laurach. I ¿eby
tego dowieœæ, ju¿ 10 grudnia mia³ miej-
sce 31. Pozyton - w czasie ogólnoeuro-
pejskiej t rasy wyst¹pi ³ zespó³
PAPRIKA KORPS. I tak zakoñczyli-
œmy rok 2004. Pierwszy Pozyton
2005 r. i 32. w historii odby³ siê 26 sty-
cznia - tego wieczoru w "Plusie" zagra³a
brytyjska i europejska gwiazda bluesa
DAVE ELLIS z zespo³em. Relacje
z tych koncertów na naszej stronie oraz
w kolejnych wydaniach gazety�.

Zapraszam na stronê internetow¹ -
na niej zdjêcia i relacje z imprez� oraz
najnowsze wieœci z ¿ycia Pozytonu:
www.pozyton.prv.pl

Grzegorz Krasoñ

Serdeczne podziêkowania dla spon-
sorów: PKO Bank Polski, firmy EKSA
AUTO KURS, Sigma Computers -
Apollo Spó³ka z o.o., Professional En-
glisch School, Przychodni Akademic-
kiej Medyk oraz Grupy Marketingowej
Media Proyect.

Z pozdrowieniami ekipa Pozytonu:
Agata Walas, Joanna Plis,

Piotr Lasota, Grzegorz Krasoñ
oraz m³ode pokolenie: £ukasz i Irek.

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

POWSTANIE NOWEGO
Najpierw by³ chaos,
a potem siê sta³o.

WYZNANIE

PRACOWNIKA
Ta sytuacja
ma posmak nêdzy,
wiêcej zarabiam,
mniej mam pieniêdzy.

WYNIK UBIEGANIA
Ubiega³ siê
o podwy¿kê,
no i dosta³
zadyszkê.

DZIELENIE
Po³owa dla dyrekcji,
reszta kierownikom,
a to co zosta³o,
damy robotnikom.

SPRAWY NIE MA
Brak œrodków pieniê¿nych
nam w niczym nie szkodzi,
bo i tak z nas ka¿dy
zapieniony chodzi.

ROSZADY STANOWISK
Karuzela
fotela.

,
/

W holu budynku P w dniach od 24 stycznia do 28 lutego

br. mo¿na ogl¹daæ wystawê fotograficzn¹ dotycz¹c¹ historii

naszej uczelni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych do jej obej-

rzenia.

PS

Autor fotografii – pan Marian Misiakiewicz – zwraca siê

z gor¹cym apelem do wszystkich pracowników uczelni o wypo-

¿yczenie ze swoich prywatnych archiwów fotografii zwi¹za-

nych z histori¹ uczelni, które mog³yby byæ przydatne do utwo-

rzenia jej fotokroniki.

Wystawa
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W dniu 5 grudnia 2004 r. odby³ siê
XXVIII Turniej Tenisa Sto³owego
o Mistrzostwo Pracowników Politech-
niki Rzeszowskiej. Wspó³organizatora-
mi turnieju by³y: Sekcja ds. Socjalnych
i Bytowych, Studium Wychowania Fi-
zycznego i Sportu oraz Klub Uczelnia-
ny AZS.

W zawodach uczestniczy³o 19 pra-
cowników, pojedynkuj¹cych siê syste-
mem "ka¿dy z ka¿dym". Najlepszym
tenisist¹ sto³owym w 2004 r., okaza³ siê
mgr Waldemar Szumny, pracownik
Katedry Matematyki.

Pierwsza szóstka:
� Waldemar Szumny - Katedra Mate-

matyki
� Zbigniew Kie³basa - WBiIŒ
� Andrzej Lis - Obs³uga
� Przemys³aw Mi¹sik - WBiIŒ
� Janusz £akomy - WBiIŒ
� Lech Licho³ai - WBiIŒ

Nad prawid³owym przebiegiem tur-
nieju czuwa³ sêdzia g³ówny mgr Tade-
usz Czu³no, a po zakoñczeniu roz-
grywek zwyciêzcy otrzymali nagrody
i dyplomy.

Organizatorzy, zapraszaj¹c serdecz-
nie wszystkich pracowników uczelni

do udzia³u w przysz³orocznych
zawodach, informuj¹ jednoczeœnie
o zorganizowaniu - z inicjatywy uczest-
ników turnieju - cyklu turniejów tenisa
sto³owego w okresie zimowym, który
bêdzie siê odbywa³ w ma³ej hali sporto-
wej w nastêpuj¹cych terminach:

�16 stycznia, godz. 10.00 (niedzie-
la)

�20 lutego, godz. 10.00 (niedziela)
�20 marca, godz.10.00 (niedziela)
�17 kwietnia, godz. 10.00 (niedzie-

la)
ZAPRASZAMY!

W³odzimierz Ptak

XXVIII Turniej Tenisa Sto³owego

Budynek g³ówny - Rektorat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza.
Autor arch. S. Æwie¿ewicz (1966 r.). Wejœcie g³ówne od ul. Wincentego Pola.

Rzeszów
w rysunku Stanis³awa Majki

Rzeszów
w rysunku Stanis³awa Majki
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Meteorolog M. Ostrowski 
i g³ówny konstruktor PW-5 R. Œwitkiewicz.Szybowce zawodników na tle budynku laboratorium.

Fot. M. Misiakiewicz

,
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Ruszy³a liga halowa.

W dniu 8 grudnia 2004 r. Klub Uczelniany AZS po raz pierwszy zorganizowa³ turniej 
miko³ajkowy w siatkówce z udzia³em 
kadry naukowej PRz oraz dziewcz¹t 
Uniwersyte tu  Rzeszowskiego 
i Politechniki. Turniej rozgrywany 
by³ systemem ka¿dy z ka¿dym po 
dwa sety. W pierwszym meczu zespó³ 
kadry pokona³ nasze siatkarki 2:0, 
a nastêpnie zremisowa³ 1:1 z Uni-
wersytetem. W ostatnim meczu 
turnieju dziewczêta PRz pokona³y 
mocny zespó³ uniwersytecki, który 
obecnie lideruje w rozgrywkach III 
ligi pañstwowej, 2:0.

Tekst i fot.  Stanis³aw Ko³odziej

W dniu 9 grudnia 2004 r. w Klubie Studenckim "Plus" odby³o siê zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze KU AZS. Sprawozdanie z czteroletniej dzia³alnoœci oraz zamierzenia 
na nastêpne lata przedstawi³ ustêpuj¹cy prezes, kolega Grzegorz Sowa. Zgromadzeni 
sportowcy i dzia³acze jednog³oœnie udzielili absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi. 

Nastêpnie zebrani dokonali 
wyboru prezesa i zarz¹du Klubu 
oraz komisji rewizyjnej i s¹du 
kole¿eñskiego.
     Na stanowisko prezesa wy-
brany zosta³ ponownie kolega 
mgr  in¿.  Grzegorz  Sowa.
A w sk³ad 10-osobowego zarz¹du 
weszli koledzy: Franciszek 
Gorczyca, Magdalena Klich, 
Rafa³ Klich, Stanis³aw Ko³odziej, 
Micha³ Lebryk, Rafa³ Rojowski, 
Andrzej Sowa, Beata Staroñ, 
Marcin Sternik i Grzegorz 
Suchorzepka.

Wybory w Klubie Uczelnianym AZS PRz

Pi³ka w grze. tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

który odbêdzie siê 5 lutego 2005 r. 
w Sto³ówce Studenckiej "Akademik". 

Jak zawsze zapewniamy dobr¹ zabawê oraz wiele atrakcji.

Bli¿sze informacje w biurze AZS-u (DS Akapit, p. 7), 
tel. 865-16-44, 865-15-95, 0604177022.

Autorzy tekstów

mgr Andrzej Blahaczek
Redaktor Naczelny ARiT "Centrum" PRz

dr Krystyna Ch³êdowska
Katedra Fizyki

mgr in¿. Stanis³awa Duda
Biuro Rektora

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu WZiM

dr in¿. Jadwiga Kaleta
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód WBiIŒ

mgr Lucyna Kiedrzyñska
Kierownik Czytelni WBMiL i WZiM

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Grzegorz Krasoñ
Klub "Plus"

dr hab. in¿. Ludomir M. Laudañski, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Metod Iloœciowych w Ekonomii WZiM

mgr in¿. Artur Majcher
Pe³nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

dr Grzegorz Ostasz
Prodziekan ds. Nauczania WZiM

£ukasz Paja
Student V WBiIŒ

prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz
Kierownik Katedry Fizyki

mgr Ma³gorzata Pomorska
Studium Jêzyków Obcych

W³odzimierz Ptak
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
Prodziekan ds. Nauki WBiIŒ

Adam Sarat
Student III WZiM

Zofia Siuda
Studentka III WBiIŒ

dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. PRz
Prodziekan ds. Nauki WBMiL

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej

mgr in¿. Bronis³aw Trala
Rzecznik Patentowy, G³ówny Specjalista ds. Nauki

dr in¿. Jolanta Warcho³
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód WBiIŒ

mgr Anna Worosz
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

dr in¿. Piotr Wygonik
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych WBMiL

Nowo wybrany zarz¹d KU AZS PRz.

Od lewej: R. Klich, A. Sowa, M. Klich, F. Gorczyca, 
B. Staroñ, R. Rojowski, Prezes G. Sowa, M. Lebryk,
S. Ko³odziej, M. Sternik, G. Suchorzepka.

Fragment meczu Kadra PRz - Uniwersytet.
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