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Goœcie uroczystoœci.

Fot. M. Misiakiewicz

Spotkanie z kandydatami na rektora. Po lewej kandydaci.

Na  swojego  nastêpcê  g³osuje  JM  prof. Tadeusz Markowski.

Komisja skrutacyjna przy pracy. Od lewej: Krzysztof Wa¿ny, dr in¿. Jan 
Zacharzewski, prof. PRz Jaros³aw Górnicki - przewodnicz¹cy.

Rozdawanie kart do g³osowania przez komisjê skrutacyjn¹. 

Swój g³os oddaje dyrektor administracyjny Wac³aw Gawe³.

Rektor elekt wyg³asza swoje exposé. Z lewej prof. PRz Marek Gotfryd - 
przewodnicz¹cy Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Gratulacje od kontrkandydatów:  prof. L. Ziemiañskiego             i  prof. M. Orkisza.
.
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WYBORY REKTORA
na now¹ kadencjê

Procedura wyboru Rektora rozpo-
czê³a siê od wyboru cz³onków Uczel-
nianego Kolegium Elektorów (UKE).
W tym celu w styczniu br. przeprowa-
dzono na wydzia³ach i w jednostkach
miêdzywydzia³owych, a tak¿e w gronie
administracji i studentów odpowiednie
wybory. Odbywa³y siê one wed³ug re-
gulaminu i harmonogramu zatwierdzo-
nego przez Senat w dniu 18 listopada
2004 r.

Wybrano 100 elektorów, w tym
15 osób z WBiIŒ, 23 z WBMiL,
11 z WCh, 20 z WEiI, 20 z WZiM,
4 z jednostek miêdzywydzia³owych
i 7 z grona administracji oraz pracowni-
ków technicznych (sk³ad UKE na s. 14).

Nastêpnie og³oszono zbieranie kan-
dydatur na Rektora, przez udostêpnie-
nie urny, do której wszyscy cz³onkowie
naszej spo³ecznoœci mogli zg³aszaæ
swoje propozycje. Do 4 lutego 2005 r.
wp³ynê³o 12 kandydatur (w kolejnoœci
alfabetycznej):

� dr hab. in¿. Jerzy BAJOREK, prof.
PRz,

� dr hab. in¿. Kazimierz BUCZEK,
prof. PRz,

� dr hab. in¿. W³odzimierz KALITA,
prof. PRz,

� prof. dr hab. in¿. Marek ORKISZ,
� prof. dr hab. in¿. Antoni W.

OR£OWICZ,
� prof. dr hab. in¿. Jan SIENIAWSKI,
� dr hab. in¿. Andrzej SOBKOWIAK,

prof. PRz,
� prof. dr hab. in¿. Feliks STACHO-

WICZ,
� dr hab. in¿. Romana ŒLIWA, prof.

PRz,

� prof. dr hab. in¿. Leszek TRYBUS,
� dr hab. in¿. Szczepan WOLIÑSKI,

prof. PRz,
� prof. dr hab. in¿. Leonard ZIE-

MIAÑSKI.
Zgodê na kandydowanie w wybo-

rach wyrazili:
� prof. dr hab. in¿. Marek ORKISZ,
� dr hab. in¿. Andrzej SOBKOWIAK,

prof. PRz,
� prof. dr hab. in¿. Leonard ZIE-

MIAÑSKI.
W dniu 10 lutego 2005 r. odby³o siê

zebranie UKE, na którym ukonstytuo-
wa³y siê w³adze kolegium w sk³adzie:

� dr hab. in¿. Marek GOTFRYD,
prof. PRz - przewodnicz¹cy,

� dr hab. in¿. Szczepan WOLIÑSKI
prof. PRz - z-ca przewodnicz¹-
cego,

� dr in¿. Grzegorz BAJOREK - se-
kretarz.

Ponadto wybrano komisjê skruta-
cyjn¹, w sk³ad której weszli:

� dr hab. Jaros³aw GÓRNICKI, prof.
PRz - przewodnicz¹cy,

� dr in¿. Jan ZACHARZEWSKI,
� Krzysztof WA¯NY - student WEiI.
W dniu 28 lutego 2005 r. odby³o siê

otwarte zebranie wyborcze, na którym
kandydaci na rektora PRz przedstawili
propozycje modeli funkcjonowania
uczelni, widziane przez nich perspekty-
wy jej rozwoju oraz udzielili odpowie-
dzi na kilkanaœcie pytañ, z³o¿onych
wczeœniej do urny oraz zadanych z sali
podczas zebrania. Pytania dotyczy³y
m.in. nauczania jêzyków obcych, wy-
nagrodzeñ pracowniczych, rotacji pra-
cowników dydaktycznych, mo¿liwoœci

czêœciowej komercjalizacji uczelni, od-
p³atnoœci za pewne czêœci studiów itd.

Oprócz tego zebrania kandydaci na
rektora spotkali siê wczeœniej ze stu-
dentami oraz przedstawicielami sa-
morz¹du studenckiego i odpowiadali
na pytania nurtuj¹ce szczególnie to
œrodowisko.

Wybory rektora odby³y siê dnia
3 marca 2005 r. Uczestniczy³o w nich
96 elektorów oraz - bez prawa g³osu -
cz³onkowie Uczelnianej Komisji Wy-
borczej i inne osoby obs³uguj¹ce wy-
bory.

Po zapoznaniu zebranych z zasada-
mi g³osowania przez przewodni-
cz¹cego UKE przyst¹piono do g³oso-
wania. G³osowanie by³o tajne z imien-
nym oddawaniem g³osów do urny
wyborczej. Wybory zosta³y rozstrzyg-
niête ju¿ w pierwszym g³osowaniu -
spoœród trzech kandydatów najwiêcej
g³osów zdoby³ dr hab. in¿. Andrzej
SOBKOWIAK, prof. PRz (55 g³osów
"za" na 96 oddanych wa¿nie g³osów).
Stanowi³o to wymagan¹ regulaminem
wiêkszoœæ i tym samym wybór rektora
na kolejn¹ kadencjê zosta³ dokonany.

Rektor elekt podziêkowa³ zebranym
za zaufanie i obieca³ do³o¿yæ starañ, aby
Politechnika Rzeszowska by³a nadal
najwa¿niejsz¹ w regionie uczelni¹ i roz-
wija³a siê nie mniej dynamicznie ni¿
dotychczas. Bêdzie to kolejny rektor,
po kadencji prof. Tadeusza Marko-
wskiego, bêd¹cy absolwentem Polite-
chniki Rzeszowskiej.

Marek Gotfryd
Przewodnicz¹cy Uczelnianego

Kolegium Elektorów

Nowo wybranemu Rektorowi

serdeczne gratulacje oraz ¿yczenia pomyœlnoœci i sukcesów

w trudnym dziele kierowania Uczelni¹

sk³ada Zespó³ Redakcyjny "GP"
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Dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz

Urodzi³ siê 8 listopada 1951 r.
w Rzeszowie, gdzie równie¿ uczêsz-
cza³ do Szko³y Podstawowej nr 10
i do I Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
W 1973 r. ukoñczy³ z wyró¿nieniem
studia na Wydziale Technologii Che-
micznej Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej
w Rzeszowie, tam te¿ zosta³ zatrudnio-
ny na stanowisku naukowo-technicz-
nym. Rozpocz¹³ wówczas pracê
naukow¹ pod kierunkiem Profesora
Boles³awa Fleszara. W tym samym
roku podj¹³ magisterskie studia ekster-
nistyczne na Wydziale Matematyki, Fi-
zyki i Chemii Uniwersytetu £ódzkiego,
które ukoñczy³ dwa lata póŸniej.
W 1979 r. zosta³ sekretarzem nowo
powo³anego Komitetu Okrêgowego
Olimpiady Chemicznej w Rzeszowie.
Dzia³alnoœæ tê kontynuowa³ do 1988 r.
W miêdzyczasie rozpocz¹³ pracê na-
uczyciela akademickiego, powo³any na
stanowisko starszego asystenta w Za-
k³adzie Chemii Ogólnej PRz. Efektem
tej pracy by³ skrypt Chemia ogólna.
Zbiór zadañ, wydany w 1986 r. przez
Wydawnictwo Uczelniane PRz, wzna-
wiany w latach 1991 i 1997.

Stopieñ doktora nauk chemicznych
uzyska³ w 1982 r. na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
£ódzkiego po przedstawieniu rozpra-
wy doktorskiej zatytu³owanej Elektro-
chemiczne hydroksylowanie niektórych
zwi¹zków aromatycznych, której pro-
motorem by³ Profesor Boles³aw Fle-
szar. Rada tego samego Wydzia³u
nada³a mu stopieñ doktora habilitowa-
nego nauk chemicznych w zakresie
chemii, chemii fizycznej i elektroche-
mii w 1994 r. po przed³o¿eniu rozprawy
zatytu³owanej Elektrochemiczne i wid-
mowe badania reakcji tlenu cz¹steczko-
wego i nadtlenku wodoru ze zwi¹zkami
organicznymi, katalizowanych komple-
ksami metali przejœciowych. Po uzyska-
niu stopnia doktora habilitowanego
powo³any zosta³ na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego w PRz.

W latach 1988-1991 rektor elekt
odby³ sta¿ naukowy w Department
of Chemistry, Texas A&M University
w College Station (Texas, USA), pra-

cuj¹c w grupie Prof. Donalda T. Sawye-
ra. Nawi¹zane wówczas kontakty po-
zwoli³y Mu na wielokrotne pobyty na
uniwersytetach amerykañskich (Texas
A&M University, Washington State
University, University of Minnesota).
Doœwiadczenia zdobyte w czasie pro-
wadzenia samodzielnie opracowanego
wyk³adu z technologii elektrosyntezy
organicznej dla studentów Wydzia³u
Chemicznego naszej uczelni, jak rów-
nie¿ w czasie pobytu na sta¿u nauko-
wym w USA by³y podstaw¹ do wspó³-
autorstwa monografii zatytu³owanej
Electrochemistry for Chemists wydanej
w USA przez oficynê John Wiley
w 1995 r. oraz przet³umaczonej na jê-
zyk japoñski i wydanej w Tokio
w 2003 r. Przeznaczona jest ona g³ów-
nie dla doktorantów korzystaj¹cych
w swojej pracy z metod elektrochemi-
cznych.

W 2000 r. prof. PRz A. Sobkowiak
obj¹³ kierownictwo nowo utworzonego
Zak³adu Chemii Fizycznej. Opracowy-
wa³ i prowadzi³ wyk³ady z chemii fizy-
cznej dla studentów wszystkich

specjalnoœci realizowanych na Wy-
dziale Chemicznym. Zaanga¿owa³ siê
wówczas w utworzenie specjalnoœci
biotechnologia na tym Wydziale. By³ to
ogromny wysi³ek dydaktyczno-organi-
zacyjny, którego realizacja by³a mo¿li-
wa dziêki zaanga¿owaniu kierowanego
przez Niego zespo³u.

W swojej dotychczasowej dzia³al-
noœci naukowej A. Sobkowiak opubli-
kowa³ ponad 50 oryginalnych prac
naukowych w czasopismach o zasiêgu
miêdzynarodowym. Uczestniczy³
w ponad 30 konferencjach miêdzynaro-
dowych, prezentuj¹c wyniki swoich ba-
dañ, zrealizowa³ 3 projekty badawcze
finansowane przez KBN, dwukrotnie
otrzyma³ granty NATO w programie
Collaborative Linkage Grant, dwukrot-
nie równie¿ otrzyma³ granty aparaturo-
we przyznawane przez KBN, a obecnie
kieruje zespo³em badawczym w ra-
mach Centrum Doskona³oœci COMO-
DEC na Wydziale Chemicznym PRz,
który finansowany jest z funduszy
5. Programu Ramowego Unii Europej-
skiej.

Dzia³alnoœæ ta pozwoli³a na bardzo
dobre wyposa¿enie aparaturowe Za-
k³adu Chemii Fizycznej i poprawê
przez to poziomu prac naukowych oraz
prowadzonych w Zak³adzie zajêæ dyda-
ktycznych z analizy instrumentalnej.

W tym czasie wypromowa³ 33 ab-
solwentów studiów magisterskich i in-
¿ynierskich na Wydziale Chemicznym
PRz oraz by³ promotorem zakoñczonej
rozprawy doktorskiej. Publiczna obro-
na drugiej pracy przewidywana jest
w kwietniu br. Obecnie pod kierunkiem
Andrzeja Sobkowiaka realizowane s¹
3 prace doktorskie. Jego dzia³alnoœæ na-
ukowa zdoby³a uznanie w kraju i za gra-
nic¹. W latach 2002-2004 uczestni-
czy³ w pracach sekcji T09A KBN,
a w 2003 r. zosta³ wybrany jako przed-
stawiciel Wydzia³u Chemicznego Po-
litechniki Rzeszowskiej do Komitetu
Chemii PAN.
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Posiedzenie Senatu PRz w dniu 20 stycznia 2005 r. rozpo-
czê³o siê z³o¿eniem gratulacji i wrêczeniem nominacji trzem
profesorom Politechniki Rzeszowskiej, którzy w jednym
czasie (!) otrzymali tytu³ naukowy profesora nadany przez
Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego. W wyniku tego
zdarzenia akt mianowania na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na sta³e z dniem 1 stycznia 2005 r. otrzymali: prof.
dr hab. in¿. Antoni W³adys³aw Or³owicz (WBMiL), prof. dr
hab. in¿. Leszek WoŸniak (WZiM) i prof. dr hab. in¿. Leo-
nard Ziemiañski (WBiIŒ). Decyzj¹ Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu prof. dr hab. Jan Stankiewicz (Katedra
Matematyki) mianowany zosta³ z dniem 1 stycznia br. na sta-
nowisko profesora zwyczajnego w PRz.

W kolejnych punktach obrad Senat:
�powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Rekrutacyjn¹ na rok aka-

demicki 2005/2006 w osobach: JM Rektor prof. Tade-
usz Markowski - przewodnicz¹cy, dr hab. in¿. Jerzy Po-
tencki, prof. PRz - wiceprzewodnicz¹cy, dr in¿. Jan Ro-
dziñski - sekretarz. Cz³onkowie: dr hab. in¿. Jerzy Bajo-
rek, prof. PRz; prof. dr hab. in¿. Henryk Galina; prof. dr
hab. in¿. Marek Orkisz; dr hab. Kazimierz Rajchel,
prof. PRz; dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz,

�wyrazi³ zgodê na mianowanie prof. dr. hab. Karola Kro-
pa (Katedra Fizyki) na stanowisko profesora zwyczaj-
nego w PRz,

�wys³ucha³ sprawozdania dot. wyjazdów za granicê, któ-
re z³o¿y³ prorektor ds. ogólnych i wspó³pracy z zagra-
nic¹ prof. PRz Andrzej Sobkowiak,

�dokona³ uzupe³niaj¹cego wyboru mgr Ma³gorzaty Po-
morskiej (SJO) do senackiej komisji ds. nauczania,

�wys³ucha³ sprawozdania z wyników nauczania za se-
mestr letni w roku akad. 2003/2004, które z³o¿y³ prore-
ktor ds. nauczania prof. PRz Jerzy Potencki,

�wys³ucha³ sprawozdania dyrektora administracyjnego
mgr. in¿. Wac³awa Gaw³a z dzia³alnoœci remontowej
w 2004 r.

Ponadto, zgodnie z unormowaniami statutu PRz, Senat
wyrazi³ zgodê na dokonanie ni¿ej wymienionych zmian
organizacyjnych:

�przemianowania Zak³adu Przedsiêbiorczoœci i Za-
rz¹dzania na Katedrê Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci na Wydziale Zarz¹dzania i Mar-
ketingu,

�przemianowania Zak³adu Spawalnictwa i Odlewnictwa
na Katedrê Odlewnictwa i Spawalnictwa na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa,

�utworzenia Pracowni Badañ Konstrukcji Lotniczych
z siedzib¹ w Bezmiechowej, w ramach struktury orga-
nizacyjnej Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Marta Olejnik

Z OBRAD SENATU

Od 1996 r. do chwili obecnej uczest-
niczy równie¿ w pracach Komisji
Elektroanalizy Komitetu Chemii Ana-
litycznej PAN, jest cz³onkiem Manage-
ment Committee akcji COST (Coope-
ration in Science and Technology) D21
– Metalloenzymes and Chemical Bio-
mimetics (od 2000 r.) i D29 – Sustaina-
ble/Green Chemistry and Chemical
technology (od 2002 r.).

W 1981 r. A. Sobkowiak zosta³
cz³onkiem pierwszego demokratycznie
wybranego Senatu Politechniki Rze-
szowskiej. Ponownie wybrany do Se-
natu w 1996 r., zosta³ przewodni-
cz¹cym senackiej komisji ds. wspó³pra-
cy z zagranic¹. Zorganizowa³ wówczas
w Politechnice Punkt Kontaktowy
5. Programu Ramowego UE.

Punkt ten dzia³a nieprzerwanie do
chwili obecnej, wspieraj¹c zespo³y ba-
dawcze uczelni w uzyskiwaniu œrod-

ków finansowych z programów nauko-
wo-badawczych Unii Europejskiej.
W 1999 r. A. Sobkowiak zosta³ wybra-
ny na stanowisko prorektora ds. ogól-
nych i wspó³pracy z zagranic¹. Oprócz
realizacji podstawowych dzia³añ do-
tycz¹cych realizacji programu Socra-
tes/Erasmus dla studentów oraz
wymiany miêdzynarodowej pracowni-
ków, rozszerzy³ dzia³ania na obszar
zwi¹zany z problemami innowacyj-
noœci i transferu technologii. I tak
w 2000 r. kierowa³ realizacj¹ projektu
„Wspieranie Innowacyjnoœci na Pod-
karpaciu” finansowanego z funduszy
PHARE - SCI-TECH II. Zapocz¹tko-
wany w ramach realizacji tego projektu
konkurs „Innowator Podkarpacia”,
maj¹cy na celu wy³anianie i nagradza-
nie innowacyjnych spoœród ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw wojewódz-
twa podkarpackiego, jest kontynuowa-

ny corocznie. Jego pi¹ta edycja odby³a
siê w 2004 r. W ubieg³ym roku kierowa³
projektem „Ochrona w³asnoœci prze-
mys³owej w Polsce po 1 maja 2004 r.”,
którego celem by³o zapoznanie przed-
siêbiorców i naukowców województwa
podkarpackiego ze zmianami w prawie
w³asnoœci intelektualnej po wst¹pieniu
Polski do UE. Kierowa³ równie¿ ze-
spo³em przygotowuj¹cym Regionaln¹
Strategiê Innowacyjnoœci Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

Aktywnoœæ rektora elekta w ró¿-
nych dziedzinach spowodowa³a, ¿e
w 1992 r. otrzyma³ nagrodê naukow¹
Polskiego Towarzystwa Chemiczne-
go, w 1998 r. zosta³ odznaczony Z³o-
tym Krzy¿em Zas³ugi, w 2001 r. Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej,
a w 2003 r. Medalem „Zas³u¿onym dla
Politechniki Rzeszowskiej”.

Anna Worosz
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Mgr in¿. Zbigniew Bie-
niek, asystent w Zak³adzie Ge-
ometrii i Grafiki In¿ynierskiej
na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej budow-
nictwo, nadany przez Radê
Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 19 stycz-
nia 2005 r. Temat rozprawy do-
ktorskiej : Kszta³ towanie
modularnych struktur prze-

strzennych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr
hab. in¿. arch. Janusz Rêbielak, profesor Politechniki
Wroc³awskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. zw.
dr hab. in¿. Stefan Przew³ocki z Politechniki £ódzkiej, prof.
dr hab. in¿. Adam Z. Paw³owski, profesor zwyczajny Polite-
chniki Warszawskiej, i dr hab. in¿. Bogus³aw Januszewski,
profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rada Wydzia³u wyró¿-
ni³a pracê doktorsk¹.

Mgr in¿. Tadeusz Bewszko, asystent w Zak³adzie Ener-
goelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotech-
niki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej elektrotechni-
ka, nadany przez Radê Wydzia³u Elektrotechniki i Informa-
tyki Politechniki Rzeszowskiej w dniu 19 stycznia 2005 r.

Temat rozprawy doktorskiej:
Wielokryterialna analiza zasi-
lania w energiê odbiorcy komu-
nalno-bytowego. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw
Trzaska, profesor zwyczajny
Politechniki Warszawskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzo-
wali: dr hab. in¿. Waldemar
Kamrat, profesor Politechniki
Gdañskiej, dr hab. in¿. Marian
Wysocki, profesor Politechniki
Rzeszowskiej, i dr hab. in¿. Ja-
cek Zimny, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Rada Wydzia³u wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.

Mgr in¿. Kazimierz Ku-
ry³o, asystent w Zak³adzie
Energoelektroniki i Elektro-
energetyki na Wydziale Elek-
trotechniki i Informatyki, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej elektro-
technika, nadany przez Radê
Wydzia³u Elektrycznego Poli-
techniki Poznañskiej w dniu
18 stycznia 2005 r. Temat roz-

DOKTORATY

PERSONALIA

HABILITACJE

Dr Henryka Czy¿, adiunkt w Katedrze Fizyki, uzyska³a stopieñ naukowy doktora habili-
towanego nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej mechanika - wibroakustyka,
nadany przez Radê Wydzia³u In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie w dniu 9 lipca 2004 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów
w dniu 31 stycznia 2005 r. zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej: Akustyka fazy rozproszonej
w oœrodkach p³ynnych. Wybrane zagadnienia.
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JM Rektor mianowa³ z dniem 1 stycznia 2005 r. na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszo-
wskiej na sta³e:

�prof. dr. hab. in¿. Leonarda Ziemiañskiego, kierow-
nika Katedry Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska,

�prof. dr. hab. in¿. Antoniego W. Or³owicza, kierow-
nika Zak³adu Odlewnictwa i Spawalnictwa, z dniem

1 lutego 2005 r., po zmianie nazwy - Katedry Odlewnic-
twa i Spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa,

�prof. dr. hab. in¿. Leszka WoŸniaka, kierownika
Zak³adu Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania, z dniem 1 lu-
tego 2005 r., po zmianie nazwy - Katedry Przedsiêbior-
czoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

prawy doktorskiej: Badanie zawartoœci wy¿szych harmonicz-
nych w wybranych obwodach odbiorczych niskiego napiêcia.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿.
Ryszard Nawrowski, profesor zwyczajny Politechniki
Poznañskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali dr hab. in¿.
Kazimierz Buczek, profesor Politechniki Rzeszowskiej,
i dr hab. in¿. Józef Lorenc, profesor Politechniki Poznañskiej.

Mgr Marcin Gêbarowski, asystent w Katedrze Marke-
tingu na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny
naukowej nauki o zarz¹dzaniu, nadany przez Radê Naukow¹
Kolegium Zarz¹dzania i Finansów Szko³y G³ównej Handlo-
wej w Warszawie w dniu 21 lutego 2005 r. Temat rozprawy

doktorskiej: Targi w dzia³alno-
œci promocyjnej polskich
przedsiêbiorstw (na przyk³a-
dzie województwa podkarpac-
kiego). Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr
hab. in¿. Jan Adamczyk, profe-
sor zwyczajny Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê do-
ktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Miros³aw W³odar-
czyk z Politechniki £ódzkiej
i dr hab. Bogdan Mróz, profe-
sor Szko³y G³ównej Handlo-
wej w Warszawie.

Leonard Ziemiañski Leszek WoŸniakAntoni Or³owicz

Cz³onkostwo w komitetach naukowych PAN
W numerze 1-2/2005 „GP” zosta³a za-

mieszczona informacja o cz³onkostwie na-
uczycieli akademickich PRz w strukturach
(sekcjach i komisjach) komitetów nauko-
wych Polskiej Akademii Nauk w bie¿¹cej
kadencji 2003-2006. Z przyjemnoœci¹ uzu-
pe³niam tê informacjê:
� Pani dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa

z Katedry Przeróbki Plastycznej
(WBMiL) jest cz³onkiem Sekcji Mecha-

niki Materia³ów w Komitecie Mechaniki
PAN,

� dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, kierow-
nik Zak³adu Badañ Konstrukcj i
(WBiIŒ), jest cz³onkiem Sekcji Mecha-
niki Konstrukcji w Komitecie In¿ynierii
L¹dowej i Wodnej PAN,

� dr hab. in¿. Janusz Rak, kierownik
Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê i Odpro-
wadzania Œcieków (WBiIŒ), jest cz³on-

kiem Sekcji In¿ynierii Sanitarnej w Ko-
mitecie In¿ynierii L¹dowej i Wodnej
PAN.

� dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak,
kierownik Zak³adu Chemii Fizycznej
(WChem), jest cz³onkiem Komisji
Elektroanalizy w Komitecie Chemii
Analitycznej PAN.

Bronis³aw Œwider
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W dniu 15 grudnia 2004 r. na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska odby³a siê uroczystoœæ nadania
imienia prof. dr. hab. in¿. Stanis³awa
Polañskiego jednej z sal wyk³adowych
(P-6) zlokalizowanych w budynku Wy-
dzia³u. W ten sposób uczczono pamiêæ
jednego ze wspó³twórców wy¿szego
szkolnictwa technicznego w Rzeszo-
wie, wybitnego specjalisty w dziedzinie
teorii odwzorowañ graficznych i zasto-
sowañ geometrii w praktyce in¿ynier-
skiej, zmar³ego w 1997 r.

Profesor Stanis³aw Polañski roz-
pocz¹³ swoj¹ pracê w Rzeszowie
w 1961 r. w ówczesnym Terenowym
Studium Wieczorowym Politechniki
Krakowskiej. Od czasu utworzenia
w 1963 r. Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej
w Rzeszowie w³¹czy³ siê w kszta³towa-
nie powo³anego w jej strukturze Wy-
dzia³u Ogólnotechnicznego, organi-
zuj¹c w jego ramach w 1964 r. Zak³ad
Geometrii Wykreœlnej i Rysunku Tech-

nicznego, a w latach 1966-1968 spra-
wuj¹c funkcjê dziekana tego wydzia³u.
W momencie powo³ania w uczelni od-
rêbnej jednostki naukowo-dydaktycz-
nej, zwi¹zanej z kszta³ceniem na
kierunku budownictwo, kierowany
przez Profesora zak³ad znalaz³ siê w jej
sk³adzie, a on sam pe³ni³ w latach
1976-1980 funkcjê dyrektora Instytutu
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

Profesor S. Polañski, oprócz dzia³al-
noœci organizacyjnej, prowadzi³ bardzo
intensywn¹ i efektywn¹ oraz po-
wszechnie docenian¹ dzia³alnoœæ na-
ukow¹ i dydaktyczn¹ w zakresie
geometrii i grafiki in¿ynierskiej. Wœród
wymiernych osi¹gniêæ Profesora nale-
¿y wymieniæ liczne podrêczniki akade-
mickie o zasiêgu ogólnopolskim, m.in.
Geometriê dla konstruktorów, Geome-
triê wykreœln¹ (tom I i II), Geometriê
pow³ok budowlanych, Zastosowania
rozwiniêæ powierzchni w technice,
skrypty oraz monografie naukowe,

a tak¿e wypromowanie 6 doktorów
nauk i inspirowanie badañ sfinalizowa-
nych dwoma pracami habilitacyjnymi.
Specyficznoœæ cech warsztatu nauko-
wego i dydaktycznego Profesora sta³a
siê przes³ank¹ nazwania ca³okszta³tu
inicjowanej przez Niego dzia³alnoœci
"rzeszowsk¹ szko³¹ geometrii wy-
kreœlnej".

Uroczystoœæ nadania sali wyk³ado-
wej imienia prof. dr. hab. in¿. Sta-
nis³awa Polañskiego by³a czêœci¹
obchodów 85. rocznicy urodzin Profe-
sora i 40-lecia utworzenia przez Niego
zak³adu obecnie nosz¹cego nazwê
Zak³adu Geometrii i Grafiki In¿ynier-
skiej. Zgromadzi³a grono pracowników
Wydzia³u, rodzinê Profesora, przedsta-
wicieli rzeszowskiego œrodowiska na-
ukowego oraz wychowanków Pro-
fesora. Ods³oniêcia tablicy pami¹tko-
wej dokona³ dziekan - dr hab. in¿.
Szczepan Woliñski, prof. PRz. W krót-
kim wyst¹pieniu przypomnia³ wk³ad
prof. Stanis³awa Polañskiego w rozwój
naukowy, dydaktyczny i organizacyjny
Politechniki Rzeszowskiej, w tym Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska. W trakcie uroczystoœci g³os
zabrali równie¿: dr hab. in¿. Bogus³aw
Januszewski, prof. PRz - kierownik
Zak³adu Geometrii i Grafiki In¿ynier-
skiej, inicjator uczczenia pamiêci pro-
fesora Polañskiego, oraz dr hab.
Zbigniew Suraj, prof. WSIiZ - wicepre-
zes Towarzystwa Naukowego w Rze-
szowie, który podkreœli³ aktywne
cz³onkostwo prof. Polañskiego w tym
Towarzystwie. W uroczystoœci wziê³y
udzia³ - prezes rzeszowskiego oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Matematycz-
nego dr Stanis³awa Kanas, a tak¿e wdo-
wa po Profesorze Polañskim - mgr in¿.
Maria Polañska.

Maciej Piekarski

P
sali wyk³adowej w budynku

Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

rof. dr. hab. in¿. Stanis³aw Polañski
patronem

P
sali wyk³adowej w budynku

Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

rof. dr. hab. in¿. Stanis³aw Polañski
patronem

Prof. Szczepan Woliñski, prof. Zbigniew Suraj, prof. Bogus³aw Januszewski
Fot. M. Misiakiewicz
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Z inicjatywy w³adz Rzeszowa
w dniach 1-14 lutego br. w Galerii "Pod
Ratuszem" zorganizowano wystawê pt.
Dzia³alnoœæ Katedry Mostów Politech-
niki Rzeszowskiej. Wystawê otworzy³
wiceprezydent Rzeszowa mgr in¿.
Franciszek Kosiorowski, a dzia³alnoœæ
Katedry scharakteryzowa³ prof. An-
drzej Jarominiak, omawiaj¹c jej
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, w tym publi-
kacje ksi¹¿kowe, praktyki zawodowe
studentów odbywane na najwiêkszych
budowach w kraju, wycieczki zagrani-
czne studentów (organizowane cykli-
cznie co dwa lata) oraz dzia³alnoœæ
badawcz¹ Katedry. Ponadto prof.
A. Jarominiak zwróci³ uwagê na obie-
kty mostowe, w których realizacji wy-
korzystana zosta³a wiedza i do-
œwiadczenie pracowników Katedry,
a tak¿e na dzia³alnoœæ spo³eczn¹ jej pra-
cowników w organizacjach i stowarzy-
szeniach zawodowych, takich jak
Zwi¹zek Mostowców RP oraz Stowa-
rzyszenie In¿ynierów i Techników Ko-
munikacji RP. Koñcz¹c wyst¹pienie,
Profesor podkreœli³, ¿e absolwenci Ka-
tedry Mostów PRz s¹ zatrudniani w fir-
mach wykonawczych realizuj¹cych
najwiêksze obiekty mostowe w kraju.

Du¿a czêœæ wystawy zosta³a po-
œwiêcona pracom dyplomowym, które
zosta³y zrealizowane w Katedrze Mo-
stów w ostatnich latach, dotycz¹cym
poprawy warunków komunikacyjnych
w Rzeszowie. Niektóre z nich zosta³y
wykonane na wniosek Prezydenta Rze-
szowa. Prace te omówili ich promoto-
rzy. By³y to:
� Koncepcja przejœcia podziemnego

pod ul. Lwowsk¹ obok Szko³y Pod-
stawowej nr 12 w Rzeszowie (auto-
rzy: Miros³aw Ciura, Piotr Chciuk,
promotor: dr in¿. E. Michalak).

� Studium koncepcyjne mostu przez
rz. Wis³ok w ci¹gu projektowanego
przed³u¿enia ulicy Tadeusza Rejtana
w Rzeszowie (autorzy: Agnieszka
Dumañska, Przemys³aw Dumañski,
promotor: dr in¿. T. Siwowski).

� Projekt koncepcyjny k³adki dla pie-
szych z aluminium nad al. Powstañ-

ców Warszawy w Rzeszowie (autor:
Olga Socha, promotor: dr in¿. T. Si-
wowski).

� Projekt koncepcyjny podwieszonej
k³adki dla pieszych z drewna klejo-
nego nad al. Powstañców Warszawy
w Rzeszowie (autor: Grzegorz Guc-
wa, promotor: dr in¿. L. Janas).

� Studium projektowe k³adki dla pie-
szych z drewna klejonego na al. Ar-
mii Krajowej (autorzy: Jakub Fran-
kowski, Marcin Grabowski, promo-
tor: dr in¿. L. Janas).

� Projekt koncepcyjny k³adki dla pie-
szych w ci¹gu ul. Pelczara w Rzeszo-
wie (autorzy: Miros³aw Gucwa,
Piotr Subczak, promotor: dr in¿.
L. Janas).

� Koncepcja udro¿nienia ulicy Jab³oñ-
skiego w kierunku ulicy Czarneckie-
go w Rzeszowie metodami tunelo-
wania (autorzy: Tomasz Musia³,
Emilian Paj¹czkowski, promotor:
dr in¿. K. Trojnar).

� Projekty koncepcyjne budowy tune-
lu w ci¹gu Trasy Zamkowej w Rze-
szowie, pod ulicami Unii Lubelskiej
i Reformackiej (autorzy: Rafa³
W³odyka, Rafa³ Miœkiewicz, promo-
tor: dr in¿. K. Trojnar).

� Koncepcja budowy wiaduktu kolejo-
wego w ci¹gu trasy Kraków - Prze-
myœl nad nowo projektowanym od-
cinkiem ul. Okulickiego w Rzeszo-
wie (autorzy: Adam Pociask, Jacek
Rolek, promotor: dr in¿. K. Trojnar).

� Studium budowy przeprawy mosto-
wej w ci¹gu pó³nocnej obwodnicy
Rzeszowa nad lini¹ kolejow¹ i drog¹
nr 9 w rejonie Mi³ocina (autorzy: Zbi-
gniew Janocha, promotor: dr in¿.
K. Trojnar).

� Projekt koncepcyjny k³adki dla pie-
szych nad lini¹ kolejow¹ w ci¹gu uli-
cy Marii Konopnickiej w Rzeszowie
(autor: Ryszard Klimek, promotor:
dr in¿. K. Trojnar).

� Projekt koncepcyjny wiaduktu dro-
gowego w ci¹gu ul. Warszawskiej
nad projektowan¹ obwodnic¹ pó³-
nocn¹ w Rzeszowa (autorzy: Tomasz
Koziara, Artur Kozio³, promotor:
dr in¿. K. Trojnar).

� Projekt koncepcyjny przebudowy
wiaduktu kolejowego nad ul. ¯ó³kie-
wskiego w Rzeszowie (autorzy: Ar-
kadiusz Basta, Janusz Drapa³a, pro-
motor: dr in¿. K. Trojnar).

� Projekt koncepcyjny mostu zamko-
wego przez rz. Wis³ok w Rzeszowie

Wystawa w rzeszowskim RatuszuWystawa w rzeszowskim Ratuszu

Dyskusja w czasie otwarcia wystawy. Od lewej: prof. A. Jarominiak, wiceprezy-
dent Rzeszowa mgr in¿. F. Kosiorowski, organizator wystawy i zaproszeni goœcie.

Fot. L. Bichaj³o
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z wykorzystaniem komputerowego
systemu CAD (autor: Dariusz Alter-
man, promotor: dr in¿. T. Siwowski).
Niektóre projekty zamieszczone zo-

sta³y na s. 27.
Przedstawione na wystawie prace

dyplomowe wzbudzi³y zainteresowa-
nie w³adz miasta, goœci oraz dziennika-
rzy rzeszowskich mediów. W dyskusji

podczas otwarcia wystawy podkreœla-
no korzyœci, jakie p³yn¹ z realizacji
prac dotycz¹cych konkretnych proble-
mów komunikacyjnych. Korzyœci s¹
obustronne: studenci realizuj¹ proje-
kty, które maj¹ szanse na realizacjê,
a w³adze Rzeszowa otrzymuj¹ roz-
wi¹zania przydatne w planowaniu roz-
budowy miasta.

Wystawê sponsorowa³ JM Rektor
PRz, a w jej przygotowaniu brali udzia³
pracownicy in¿ynieryjno-techniczni
Katedry Mostów oraz studenci, cz³on-
kowie Ko³a Naukowego Mostowców
dzia³aj¹cego w PRz.

Lucjan Janas
Organizator wystawy

NAGRODY I STYPENDIA

� Nagroda FNP
Indywidualna nagroda dla wybit-

nych polskich uczonych za szczególne
osi¹gniêcia i odkrycia naukowe, przy-
znawana w czterech g³ównych dziedzi-
nach nauki. Kandydatów do Nagrody
FNP - zgodnie z jej nowym, obo-
wi¹zuj¹cym od 2005 r. regulaminem -
maj¹ prawo zg³aszaæ dotychczasowi la-
ureaci Nagrody FNP oraz wybitni
przedstawiciele nauki zaproszeni
imiennie przez Radê Fundacji. Proce-
dura konkursowa podzielona jest na
dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje
zg³aszanie kandydatów do Nagrody.
Osoby uprawnione do zg³aszania po-
winny przedstawiæ wnioski z krótkim
omówieniem istoty osi¹gniêcia nauko-
wego kandydata oraz okreœliæ jedn¹
z czterech dziedzin, do której nale¿y

wniosek zakwalifikowaæ. Termin
zg³aszania kandydatur do Nagrody
FNP up³ywa 15 lutego.

W kolejnym etapie procedury kon-
kursowej Rada Fundacji zwraca siê do
osób nominowanych do Nagrody o wy-
ra¿enie zgody na udzia³ w konkursie
oraz prosi je o dostarczenie dodatko-
wych materia³ów i informacji, pozwa-
laj¹cych na dokonanie wszechstronnej
merytorycznej oceny osi¹gniêcia. Od-
powiednio uzupe³nione wnioski podda-
wane s¹ nastêpnie ocenie powo³anych
przez Radê FNP niezale¿nych recen-
zentów, wybitnych ekspertów w da-
nych dziedzinach. Bior¹c pod uwagê
ich opinie, Rada Fundacji podejmuje
decyzjê o wy³onieniu laureatów.
� Subsydia profesorskie

Trzyletnie subsydia dla wybitnych
uczonych umo¿liwiaj¹ce intensyfiko-
wanie ju¿ prowadzonych prac lub po-

dejmowanie nowych kierunków badañ
(jest to konkurs zamkniêty). W 2005 r.
konkurs adresowany jest do przedsta-
wicieli nauk technicznych. Przewiduje
siê przyznanie do 15 subsydiów w wy-
sokoœci 240 tys. z³ (80 tys. z³ rocznie).

Oferta dla nauki

FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

w 2005 r.w 2005 r.

Pe³na wersja oferty programowej FNP
na 2005 r. dostêpna jest w postaci

broszurki w biurze FNP lub jako plik pdf
na stronie internetowej Fundacji:

www.fnp.org.pl/publikacje/

program_fnp.html

Wszystkie informacje o zasadach
konkursów, formularze wniosków oraz

dane kontaktowe zamieszczone s¹
w dziale "Aktualne programy FNP"
na stronie internetowej Fundacji:

www.fnp.org.pl/programy_aktualne/

aktualne_programy.html

Co roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka-
naœcie programów adresowanych do naukowców wszyst-
kich dziedzin. Nasza oferta programowa obejmuje: konkurs
o Nagrodê FNP, uznawan¹ za najwa¿niejsze w Polsce wyró¿-
nienie za osi¹gniêcia naukowe, ró¿ne programy o charakte-
rze stypendialnym, skierowane przede wszystkim do
m³odych uczonych, oraz kilka innych programów wielolet-
nich, przeznaczonych dla zespo³ów i instytucji naukowych,
przez które Fundacja stara siê mo¿liwie elastycznie reagowaæ
na ró¿ne potrzeby œrodowiska naukowego.

To ju¿ czternasty rok dzia³alnoœci FNP dla dobra nauki.
Przypomnijmy, ¿e Fundacja nie korzysta ze wsparcia bud¿etu

pañstwa, a œrodki na dzia³alnoœæ statutow¹ oraz na zabezpie-
czenie wartoœci swojego funduszu uzyskuje z dzia³alnoœci na
rynku finansowym, tzn. z aktywnego lokowania w takie in-
strumenty finansowe, jak np. bony skarbowe, obligacje
i akcje. Ze œrodków wypracowanych w ten sposób zamierza
przeznaczyæ na wspieranie nauki w 2005 r. kwotê 22,5 mln
z³otych.

Wszystkie programy Fundacji maj¹ charakter konkurso-
wy, dewiza zaœ, jak¹ siê w swych dzia³aniach kieruje, to
"wspieraæ najlepszych, aby mogli staæ siê jeszcze lepsi" .

Poni¿ej zamieszczamy skrócony przegl¹d tegorocznych
propozycji programowych Fundacji.
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STYPENDIA KRAJOWE

� Stypendia krajowe dla m³odych
naukowców
Roczne stypendium dla najzdolniej-

szych m³odych naukowców (do 30 lat
lub do 32 dla tych, którzy byli na urlo-
pach wychowawczych) z dorobkiem
naukowym udokumentowanym publi-
kacjami. Corocznie Fundacja przyznaje
ok. 100 stypendiów; w 2004 r. wyso-
koœæ rocznego stypendium wynios³a
20 tys. z³. Stypendium mo¿na prze-
d³u¿yæ na drugi rok, na podstawie oce-
ny rezultatów osi¹gniêtych w pierw-
szym roku. Termin sk³adania wnio-
sków o stypendia na 2006 r. do 31 paŸ-
dziernika 2005. Mog¹ siê o nie ubiegaæ
tak¿e osoby urodzone w 1975 r.
� Krajowe stypendia wyjazdowe

Finansowanie kilkumiesiêcznych
wyjazdów badawczych m³odych na-
ukowców z tytu³em doktora (do 35 lat
lub do 37 dla tych, którzy byli na urlo-
pach wychowawczych) na sta¿e do
g³ównych oœrodków naukowych w Pol-
sce. Wysokoœæ stypendium, przyzna-
wanego na okres od 1 do 3 miesiêcy,
wynosi 3000 - 4000 z³ miesiêcznie. Na
wniosek instytucji goszcz¹cej stypen-
dium mo¿e zostaæ przed³u¿one, nie
wiêcej ni¿ o 3 miesi¹ce. Termin sk³ada-
nia wniosków: do 15 kwietnia.
� Program NESTOR

Finansowanie kilkumiesiêcznych
wyjazdów emerytowanych, lecz nadal
aktywnych zawodowo uczonych do
wybranych krajowych placówek ba-
dawczych w innym mieœcie. Z wnios-
kiem o przyznanie stypendium uczone-
mu powinna wyst¹piæ jednostka zapra-
szaj¹ca, po uprzednim uzgodnieniu
z osob¹ zainteresowan¹ celu, terminu
i okresu trwania stypendium. Wyso-
koœæ stypendium wynosi 5000 z³ mie-
siêcznie. Strona goszcz¹ca zobowi¹-
zana jest do pokrycia kosztów zakwate-
rowania osoby zapraszanej. Wnioski
mo¿na sk³adaæ w 2 terminach: do
31 marca i do 15 listopada.

STYPENDIA ZAGRANICZNE

� Stypendia dla m³odych doktorów
Stypendia dla m³odych polskich

uczonych (do 35 lat lub do 37 dla tych,
którzy byli na urlopach wychowaw-
czych) na odbycie podoktorskiego sta-

¿u (od 6 do 12 miesiêcy) w najlepszych
oœrodkach naukowych za granic¹. Wy-
sokoœæ stypendiów odpowiada stypen-
diom typu postdoc na Zachodzie
i wynosi œrednio 2200-3000 euro (lub
równowartoœæ tej kwoty w innej walu-
cie) miesiêcznie. Fundacja bêdzie tak¿e
wyp³acaæ dodatek rodzinny w wysoko-
œci 500 euro miesiêcznie stypendystom
pozostaj¹cym w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Na mocy porozumienia miêdzy FNP
a Polsko-Amerykañsk¹ Komisj¹ ds.
Nauki i Technologii jedno ze stypen-
diów jest finansowane z niewykorzy-
stanych œrodków funduszu "Maria
Sk³odowska-Curie Joint Fund II". Sty-
pendium to, nosz¹ce imiê naszej Roda-
czki, przeznaczone jest dla kandydata
z dziedziny nauk œcis³ych, przyrodni-
czych lub technicznych na odbycie sta-
¿u w wyró¿niaj¹cym siê oœrodku
naukowym w Stanach Zjednoczonych.
W 2005 r. w ramach programu stypen-
diów zagranicznych mo¿na równie¿ siê
ubiegaæ o stypendia na prowadzenie ba-
dañ w zakresie studiów nad problema-
tyk¹ polsk¹ w School of Slavonic and
East European Studies Univesity Col-
lege London (SSEES) lub te¿ badañ
zwi¹zanych z problematyk¹ europejsk¹
w European University Institute we
Florencji. Po powrocie do kraju stypen-
dyœci mog¹ siê ubiegaæ o przyznanie
grantu wspomagaj¹cego w wysokoœci
do 40 tys. Termin sk³adania wniosków:
do 15 marca.
� Stypendia na kwerendy za gra-

nic¹
Finansowanie wyjazdów uczonych

ze stopniem doktora na zagraniczne
kwerendy biblioteczne i archiwalne,
s³u¿¹ce realizacji oryginalnych prac ba-
dawczych. Wysokoœæ stypendium zale-
¿y od miejsca jego realizacji i wynosi
œrednio 2100 euro miesiêcznie (lub
równowartoœæ tej kwoty w innej walu-
cie). Termin sk³adania wniosków: do
15 wrzeœnia.
� Stypendia konferencyjne

Dofinansowanie kosztów udzia³u
polskich naukowców (w wieku do 40
lat) w zagranicznych konferencjach,
sympozjach i kongresach naukowych.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Towarzy-
stwie Naukowym Warszawskim, zaj-
muj¹cym siê procedur¹ konkursow¹

/www.tnw.waw.pl/, w terminach: do
28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerw-
ca, do 30 paŸdziernika.

WSPIERANIE WARSZTATÓW
NAUKOWYCH

� Program MILAB (modernizacja
infrastruktury laboratoriów
i pracowni)
W jego ramach mo¿na uzyskaæ sub-

wencje na koñcowe etapy inwestycji
budowlanych, na modernizacjê i re-
monty budynków i pomieszczeñ labo-
ratoryjnych, na przeprowadzki oraz
wyposa¿enie techniczne i meblowe
zmodernizowanych pomieszczeñ.
Konkurs przebiega w 2 etapach. Termin
przyjmowania wniosków wstêpnych
up³ywa 31 stycznia. Jednostki zakwali-
fikowane do 2. etapu s¹ zobowi¹zane
do uzupe³nienia wniosków, a nastêpnie
zapraszane na rozmowy dotycz¹ce
spraw technicznych i kosztorysowych.
� Program BIOS (ochrona zbiorów

przyrodniczych)
Adresowany jest do polskich placó-

wek naukowych, posiadaj¹cych cenne
kolekcje i zbiory paleontologiczne, bo-
taniczne i zoologiczne. W ramach pro-
gramu mo¿na staraæ siê m.in. o œrodki
na ochronê zbiorów przed ich biolo-
giczn¹ i mechaniczn¹ degradacj¹, na
zabezpieczenie przeciwko kradzie¿om,
a tak¿e na poprawê warunków ich udo-
stêpniania i ekspozycji. Preferowane
bêd¹ wnioski sk³adane przez wspó³pra-
cuj¹ce ze sob¹ jednostki posiadaj¹ce
zbiory przyrodnicze o ogólnopolskim
znaczeniu. Wnioski nale¿y sk³adaæ do
1 marca.
� Program TECHNE (rozwój no-

wych technologii, produktów
i us³ug)
Wspieranie przedkomercyjnych

prac nad zastosowaniem nowych tech-
nologii, produktów i us³ug, w tym m.in.
prac technicznych i zakupów podze-
spo³ów, uruchamiania prototypów, te-
stów pó³technicznych, uzyskiwania
atestów i zezwoleñ. Pocz¹wszy od edy-
cji 2005 program stwarza te¿ mo¿li-
woœæ czêœciowego pokrycia przez
Fundacjê kosztów uzyskania patentu
zagranicznego. Termin sk³adania wnio-
sków: do 15 lutego.
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� Program SUBIN
Zadaniem programu SUBIN jest

elastyczne i szybkie reagowanie,
w miarê mo¿liwoœci finansowych Fun-
dacji, na ró¿norodne potrzeby nauki
w nietypowych lub nag³ych przypad-
kach. W ramach tego programu pla-
cówki i zespo³y naukowe mog¹
uzyskaæ pomoc o charakterze inter-
wencyjnym na wsparcie inicjatyw lub
inwestycji o istotnym znaczeniu dla na-
uki w Polsce i jej miêdzynarodowego
presti¿u, które nie mog¹ uzyskaæ finan-
sowania z innych Ÿróde³ i nie s¹ objête
pozosta³ymi programami Fundacji.
Wnioski przyjmowane s¹ bez ograni-
czeñ terminu.

PROGRAMY WYDAWNICZE
I KONFERENCYJNE

� Program MONOGRAFIE
Sta³y konkurs Fundacji na oryginal-

ne, niepublikowane wczeœniej mono-
graf ie z dziedziny nauk huma-
nistycznych i spo³ecznych. Prace do
konkursu mog¹ nadsy³aæ autorzy pol-
scy, a tak¿e zagraniczni, o ile monogra-
fia dotyczy tematyki polskiej i jest
napisana w jêzyku polskim. Fundacja
pokrywa koszty wydania najlepszych
dzie³ w serii Monografie FNP, a ich au-

torom zapewnia honorarium, które
w 2004 r. wynosi³o 950 z³ za arkusz wy-
dawniczy. Prace, wraz z wype³nionym
formularzem wniosku, mo¿na sk³adaæ
w Fundacji w dowolnym terminie.
� Program TRANSLACJE

Celem programu jest pomoc w upo-
wszechnianiu dorobku naukowego pol-
skiej humanistyki poza granicami
kraju. Autorzy polskich dzie³ z dziedzi-
ny nauk humanistycznych i spo³ecz-
nych mog¹ w ramach programu staraæ
siê o dofinansowanie przek³adu swoich
prac na wybrany jêzyk kongresowy,
pod warunkiem ¿e publikacj¹ i dystry-
bucj¹ dzie³a zainteresowane jest reno-
mowane wydawnictwo zagraniczne.
Subwencje przyznawane bêd¹ wy³¹cz-
nie na koszty t³umaczenia i nie mog¹
byæ wykorzystane do pokrycia kosztów
innych prac wydawniczych. Wnioski
mo¿na sk³adaæ w Fundacji w dowol-
nym terminie.

PROGRAMY WSPÓ£PRACY
MIÊDZYNARODOWEJ

� Polskie Honorowe Stypendium
Naukowe im. Aleksandra von
Humboldta
Stypendium dla wybitnych niemiec-

kich uczonych na prowadzenie badañ

w Polsce. Stypendia przyznawane s¹ na
okres 4-12 miesiêcy, na pobyt w jed-
nym lub - w uzasadnionych przypad-
kach - w wiêkszej liczbie oœrodków
naukowych. Wysokoœæ stypendium
w 2005 r. wyniesie 3 tys. euro miesiêcz-
nie. Pobyt w Polsce mo¿e byæ realizo-
wany w kilku turach w ci¹gu kolejnych
trzech lat od daty przyznania stypen-
dium. Kandydatów zg³aszaæ mog¹ tyl-
ko uczeni polscy, w terminie do
30 wrzeœnia.
� Stypendia dla naukowców zagra-

nicznych na badania w Polsce
Przeznaczone s¹ dla naukowców

z zagranicy, g³ównie z krajów Europy
Œrodkowo-Wschodniej, zainteresowa-
nych prowadzeniem badañ w Polsce.

Wnioski nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie
w Kasie im. Mianowskiego /www.mia-
nowski.waw.pl/, która prowadzi kon-
kurs, w terminie do 31 paŸdziernika.

Adres

Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej:

02-548 WARSZAWA

ul. Gra¿yny 11

tel.: (22) 845 95 01

fax: (22) 845 95 05

e-mail: fnp@fnp.org.pl

Problem nieuczciwych sprzedaw-
ców domowych filtrów wody do spo¿y-
cia jest ci¹gle aktualny, pomimo
licznych informacji na ten temat w me-
diach publicznych. "Naci¹gacze"
ci¹gle zmieniaj¹ taktykê swoich pre-
zentacji filtrów. Jeszcze nie tak dawno
starali siê bezwzglêdnie zdyskredyto-
waæ firmê wodoci¹gow¹ w oczach
klienta (straszyli, ¿e pijemy œcieki),
a teraz niejednokrotnie przedstawiaj¹
siê jako wspó³pracownicy Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kana-
lizacji (MPWiK) lub PCK.

Mechanizm sprzeda¿y filtrów jest
stosunkowo prosty. Akwizytor telefo-
nuje do klienta, przedstawia siê jako

analityk badaj¹cy wodê, proponuje dar-
mow¹ jej analizê chemiczn¹ i umawia
siê na spotkanie. W domu potencjalne-
go nabywcy, najlepiej z udzia³em s¹sia-
dów, wykonuje swoiste doœwiadczenia
i po swojemu je interpretuje, wma-
wiaj¹c, ¿e woda wodoci¹gowa jest
bardzo zanieczyszczona. Bezp³atne
"badanie wody" szybko przeradza siê
w prezentacjê filtrów do jej oczyszcza-
nia. Zachwalaj¹c ich dzia³anie, akwizy-
tor, zdaj¹c sobie sprawê z ich wy-
górowanej ceny rzêdu 1500-4000 z³, od
rêki za³atwia zni¿ki lub dofinansowa-
nie przy zakupie, oczywiœcie w trosce
o zdrowie ludzi korzystaj¹cych z wodo-
ci¹gu publicznego. Nale¿y podkreœliæ,

¿e market ing akwizytatora jest
perfekcyjnie opracowany, a stosowane
manipulacje i bajery - perfekcyjne.

Na czym polegaj¹ prezentacje
naci¹gaczy?

Najprostszym testem jest pomiar
twardoœci wody za pomoc¹ ogólnie do-
stêpnych testerów. W przypadku fil-
trów z odwrócon¹ osmoz¹ zasada
interpretacji wyniku testu przez akwi-
zytatora jest zawsze ta sama - im mniej-
sza twardoœæ, tym lepiej. Tymczasem
na twardoœæ wody sk³adaj¹ siê zwi¹zki
niezbêdne dla naszego zdrowia, takie
jak jony wapnia, magnezu, wodorowê-
glanowe itp. W polskim normatywie ja-
koœci wody do spo¿ycia twardoœæ, jako

DOMOWE DOCZYSZCZACZE WODY -

prawda i mity

DOMOWE DOCZYSZCZACZE WODY -

prawda i mity
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jeden z nielicznych wskaŸników, ma
doln¹ i górn¹ granicê dopuszczalnoœci.
I tak granica twardoœci ogólnej wynosi
odpowiednio 60-500 g CaCO3/m3.
Twardoœæ wody po procesie odwróco-
nej osmozy jest znacznie mniejsza ni¿
wynosi dolna granicy (jest za miêkka)
i nie spe³nia wymagañ normatywu.
Sk³adniki tworz¹ce twardoœæ s¹ nie-
zbêdne do prawid³owego funkcjono-
wania naszego organizmu i po to m.in.
jeŸdzimy "do wód" (uzdrowisk) i pije-
my wodê mineraln¹.

Innym stosowanym przez akwizyta-
torów pomiarem jest badanie przewod-
nictwa w³aœciwego wody za pomoc¹
konduktometrów, które pozwalaj¹ rów-
nie¿ na oznaczenie ca³kowitej iloœci
substancji rozpuszczonych w wodzie.
W trakcie eksperymentu bada siê prze-
wodnictwo wody z kranu, które wynosi
200-600 mS/cm, a nastêpnie wody z fil-
tra po odwróconej osmozie, które jest
bliskie zeru. Rezultat pomiaru równie¿
jest fa³szywie t³umaczony klientowi, ¿e
wysokie przewodnictwo œwiadczy
o du¿ym zanieczyszczeniu. Tymcza-
sem prawd¹ jest to, ¿e odwrócona
osmoza powoduje demineralizacjê
wody, a wiêc usuwanie soli mineral-
nych z wody, tak potrzebnych do pra-
wid³owego funkcjonowania organizmu
cz³owieka.

Wed³ug Polskiej Normy i Dyrekty-
wy UE przewodnictwo w³aœciwe wy-
nosi 2500 mS/cm. Wody mineralne,
które tak chêtnie pijemy, wykazuj¹
przewodnictwo rzêdu 1500-2500
mS/cm.

Jak widaæ z przedstawionych scena-
riuszy sprzeda¿y, naci¹gacze filtrów
z odwrócon¹ osmoz¹ u¿ywaj¹ profesjo-
nalnych metod, b³êdnie interpretuj¹c
uzyskane wyniki. Jest to z ich punktu
widzenia poniek¹d uzasadnione, gdy¿
s¹ to urz¹dzenia najdro¿sze, a podczas

prezentacji mo¿na efektownie wykazaæ
g³êbok¹ demineralizacjê wody.

Kolejnym wyrafinowanym pseudo-
badaniem wody jest jej elektroliza za
pomoc¹ specjalnie dobranych elektroli-
zerów. Ten eksperyment nastawiony
jest na zrobienie du¿ego wra¿enia
i przestraszenie potencjalnego klienta
ogromem zanieczyszczeñ w wodzie.
Jak ju¿ stwierdziliœmy, woda wodo-
ci¹gowa do spo¿ycia ma twardoœæ i wy-
kazuje przewodnictwo pr¹du elek-
trycznego, poniewa¿ zawiera sole mi-
neralne. Je¿eli jedna z elektrod wyko-
nana jest z ¿elaza, to podczas
elektrolizy bêdzie rozpuszczona
(w czasie anodowego rozpuszczania
metali). Na drugiej elektrolizie wydzie-
la siê wodór, a wokó³ niej wystêpuje
du¿e stê¿enie jonów wodorotlenowych.
Jony ¿elaza z rozpuszczonej elektrody
reaguj¹ z jonami OH-, tworz¹c s³abo
rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek
¿elazowy. W naczyniu wytr¹ca siê du¿a
iloœæ brunatnordzawego osadu. Obser-
watorzy eksperymentu przera¿eni s¹
osadami rzekomo wytr¹caj¹cymi siê
z wody i nie zauwa¿aj¹ w¿erów na ¿ela-
znej elektrodzie. Eksperyment na wo-
dzie mineralnej daje jeszcze wiêksze
efekty (wiêksze natê¿enie pr¹du z po-
wodu wiêkszego przewodnictwa takiej
wody). Oczywiœcie elektroliza wody po
odwróconej osmozie nie daje takiego
efektu, gdy¿ woda jest zdemineralizo-
wana i œladowo przewodzi pr¹d elektry-
czny, wobec tego elektroda z ¿elaza nie
jest rozpuszczana. Niedorzecznoœæ
i nonsensy sugestii co do szkodliwoœci
wody wodoci¹gowej wyg³aszanych
podczas prezentacji przez naci¹gaczy
nie maj¹ granic, o czym mogliœmy siê
przekonaæ, ogl¹daj¹c program telewizji
TVN "Usterka".

W przypadku pseudoreklamy tañ-
szych filtrów (z wêglem aktywnym, ce-

ramicznym itp.) sztuczki chemiczne s¹
ju¿ bardziej prymitywne. Najczêœciej
polegaj¹ na wytr¹caniu osadu w wodzie
wodoci¹gowej przez dodanie do próbki
po kilka kropel "jakichœ" dwóch ró¿-
nych roztworów. Wytr¹cony osad
przedstawiony jest jako tworz¹cy ka-
mieñ w nerkach cz³owieka. Gdyby ob-
serwatorzy poprosili naci¹gacza
o zmieszanie dwóch jego roztworów, to
okaza³oby siê, ¿e i bez wody tworzy siê
galaretowaty osad. Takie doœwiadcze-
nia wykonywaliœmy na lekcjach chemii
ju¿ w szkole powszechnej, ale by³o to
tak dawno, ¿e ponownie ulegamy "cza-
rowi tych cudów".

Przedstawi³em zasady nieuczci-
wych praktyk niektórych akwizytorów
sprzedaj¹cych domowe doczyszczacze
wody do spo¿ycia. Celem jest uodpor-
nienie czytelnika na nieuczciw¹ i wpro-
wadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê oraz
uœwiadomienie potrzeby korzystania
z prawa do rzetelnej, prawdziwej
i pe³nej informacji o produkcie.

Osobiœcie uwa¿am, ¿e system multi-
bariery monitorowania jakoœci wody
w rzeszowskim wodoci¹gu zapewnia
spe³nienie wymagañ polskiego nor-
matywu. Dla komfortu psychicznego
i usuniêcia zapachu chloru polecam fil-
try domowe z prefiltrem ceramicznym
lub tkaninowym, wk³adem z wêglem
aktywnym impregnowanym solami
srebra (uniemo¿liwiaj¹ wtórne bakte-
ryjne zanieczyszczenie filtra wêglowe-
go przy okresowej jego eksploatacji).
Filtr powinien mieæ zawór dwudro¿ny
umo¿liwiaj¹cy przepuszczanie przez
niego wody tylko do celów konsum-
pcyjnych. Do mycia np. naczyñ z po-
wodzeniem mo¿na wykorzystywaæ
wodê wodoci¹gow¹. Wk³ad filtra wê-
glowego nale¿y wymieniaæ zgodnie
z instrukcj¹ producenta (œrednio co pó³
roku). Zakup bardziej rozbudowanych
filtrów, szczególnie o odwrócon¹ os-
mozê, uwa¿am w przypadku korzysta-
nia z wodoci¹gu rzeszowskiego za
nieuzasadnion¹ ekstrawagancjê, ma-
j¹c¹ alternatywê w kupowaniu wody
destylowanej (do akumulatorów) na
stacji benzynowej do celów konsump-
cyjnych!?

Janusz Rak

Profesor PRz w komisji ekspertów
wojewody podkarpackiego

Wojewoda podkarpacki powo³a³ dr. hab. in¿. Janusza Raka, prof. PRz - kie-
rownika Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków na Wydzia-
le Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej - w sk³ad
Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody na kadencjê w okresie 2005-2006.

Bronis³aw Œwider
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EUROAVIA jest europejskim sto-
warzyszeniem studentów zaintereso-
wanych lotnictwem i astronautyk¹,
powsta³ym w 1959 r. Jej celem jest
nawi¹zywanie wspó³pracy pomiêdzy
studentami a przemys³em lotniczym,
umo¿liwianie zawierania znajomoœci
i wymiany studentów z ró¿nych krajów
i w ten sposób przyczynianie siê do in-
tegracji europejskiej oraz reprezento-
wanie studentów lotnictwa na arenie
miêdzynarodowej.

W ramach EUROAVII organizowa-
ne s¹ wycieczki do firm, centrów ba-
dawczych, wojskowych baz lotniczych
itp. Bardzo wa¿nym przejawem aktyw-
noœci miêdzynarodowej s¹ organizo-
wane warsztaty, na których studenci
pod okiem doœwiadczonych in¿ynie-
rów z najwa¿niejszych firm europej-
skich realizuj¹ zadane projekty.
Ostatnie warsztaty projektowe odby³y

siê w sierpniu 2004 r. w Manchesterze.
Tematyka dotyczy³a bardzo dynamicz-
nie rozwijaj¹cych siê w ostatnich latach
bezza³ogowych aparatów lataj¹cych.
Pieczê naukow¹ i finansow¹ nad war-
sztatami sprawowa³y uniwersytet
w Manchesterze oraz BAE Systems.

EUROAVIA organizuje równie¿ liczne
sympozja, wyk³ady oraz tzw. Fly-In,
czyli spotkania o doœæ luŸnej tematyce,
na których ³¹czy siê poznawanie zagad-
nieñ lotniczych z wypoczynkiem. Do-
datkowo EUROAVIA ma bardzo
mocne powi¹zania z przemys³em.
Wspó³pracuje z takimi koncernami, jak
np. Rolls-Royce czy Airbus.

Na czele EUROAVII stoi zarz¹d
miêdzynarodowy, tzw. IB - Internatio-
nal Board. Wybierany jest on na kon-
gresach spoœród aktywnych cz³onków
grup lokalnych dzia³aj¹cych na uczel-
niach, na których s¹ specjalnoœci lotni-
cze. Cz³onkami stowarzyszenia s¹ zaœ
studenci z takich uczelni, jak np. uni-
wersytety w Delft, Leuven, Tuluzie.
Aby staæ siê cz³onkiem EUROAVII, co
najmniej piêciu studentów musi wyra-
ziæ chêæ za³o¿enia grupy lokalnej. Na-

EUROAVIA na Politechnice RzeszowskiejEUROAVIA na Politechnice Rzeszowskiej

Dwuosobowa reprezentacja Politechniki Rzeszowskiej (doktorant Grzegorz
Kopecki oraz student III roku lotnictwa Piotr Grzybowski) wyjecha³a na doroczny
kongres, odbywaj¹cy siê w tym roku we W³oszech w Tirrenie k. Pizy. Zaprezento-
waliœmy tam Politechnikê, Rzeszów, Bezmiechow¹ i Dolinê Lotnicz¹. Nasza pre-
zentacja wywar³a bardzo dobre wra¿enie: w póŸniejszym g³osowaniu w poczet
EUROAVII przyjêci zostaliœmy jednog³oœnie.

Zwiedzanie lotniczej bazy wojskowej w Pizie. W tle samolot Herkules.
Fot. w³asna

Wœród zwiedzaj¹cych Pizê autorzy: G. Kopecki (u do³u pierwszy z lewej) i P. Grzy-
bowski (stoi drugi z prawej).

Fot. w³asna
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stêpnie nale¿y wzi¹æ udzia³ w do-
rocznym kongresie i zaprezentowaæ ro-
dzim¹ uczelniê, miasto i region. Je¿eli
kongres zaakceptuje now¹ grupê, staje
siê ona cz³onkiem kandyduj¹cym. Aby
uzyskaæ pe³ne cz³onkostwo, nale¿y
stworzyæ aktywnie dzia³aj¹c¹ grupê lo-
kaln¹, zorganizowaæ spotkanie typu
Fly-In oraz byæ obecnym na kolejnym
dorocznym kongresie.

Jednym z warunków cz³onkostwa
w organizacji jest wziêcie udzia³u w jej
dorocznym kongresie. Warto tu dodaæ,
¿e uczestnicy kongresu, w którym bra-
liœmy udzia³, byli bardzo dobrze zorga-
nizowani. Bez najmniejszego nadzoru
studenci ci potrafili obradowaæ na bar-
dzo wa¿ne tematy od dziewi¹tej rano do
póŸnych godzin nocnych przez ca³y ty-
dzieñ, nie licz¹c dwóch dni przeznaczo-
nych na wycieczki do Pizy i Florencji.
W nielicznych wolnych chwilach stu-
diowali dokumenty, nad którymi mieli
obradowaæ. Rozwi¹zywali problemy
czasopisma EUROAVIA NEWS, które
wydaj¹ (w najnowszym numerze tego¿
czasopisma ukaza³ siê artyku³ prezen-
tuj¹cy Politechnikê Rzeszowsk¹), dys-
kutowali nad wydatkami, bardzo
sumiennie siê rozliczaj¹c, zatwierdzali
nowe w³adze stowarzyszenia (sekreta-

rzem obecnego zarz¹du jest student Po-
litechniki Warszawskiej).

Aby zostaæ pe³noprawnym cz³on-
kiem, musimy m.in. zorganizowaæ
Fly-In, czyli rodzaj obozu naukowego
dla studentów lotnictwa i astronauty-
ki z uczelni europejskich, na których
dzia³a EUROAVIA.

Zorganizujemy je w Bezmiechowej
w ostatnim tygodniu lipca br. Trudno

przecie¿ znaleŸæ lepsze miejsce spotka-
nia studentów lotnictwa z ca³ej Europy.
Do pomocy w organizacji spotkania
Fly-In oraz dzia³alnoœci w EUROAVII
zapraszamy serdecznie wszystkich za-
interesowanych studentów.

Pe³ne i aktywne cz³onkostwo
w EUROAVII przynieœæ zaœ mo¿e
bardzo wiele korzyœci i satysfakcji.

Grzegorz Kopecki
Piotr Grzybowski

Uczestnicy kongresu przed budynkiem obrad w Tirrenie.
Fot. w³asna

Nabór studentów na studia w ramach programu

Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ Po-
litechniki Rzeszowskiej uprzejmie
informuje, ¿e w ramach programu
Socrates/Erasmus na rok akademicki
2005/2006 zosta³y podpisane 22 umo-
wy o wspó³pracy bilateralnej pomiêdzy
PRz i uczelniami z Unii Europejskiej.
Wyjazdy bêd¹ realizowane w seme-
strach zimowym i letnim.

O stypendium mog¹ siê ubiegaæ
osoby, które:
� w roku akademickim 2005/2006

bêd¹ studentami co najmniej 2 roku
studiów dziennych,

� maj¹ wysok¹ œredni¹ ocen,
� przedstawi¹ pozytywn¹ opiniê dzie-

kana danego wydzia³u,

� znaj¹ w³aœciwy jêzyk obcy w stop-
niu umo¿liwiaj¹cym odbywanie
studiów za granic¹,

� nie korzysta³y w latach poprzednich
ze stypendium Socrates/Erasmus.
Studenci zakwalifikowani na wy-

jazd za granicê otrzymuj¹ stypendium
z funduszy Unii Europejskiej (jego wy-
sokoœæ ustalana jest co roku), uzu-
pe³niaj¹ce ró¿nicê kosztów utrzymania
w Polsce i innych krajach Europy.

Zainteresowane osoby proszone s¹
o sk³adanie podañ w nieprzekraczal-
nym terminie do 31 marca 2005 r.
w Dziale Wspó³pracy z Zagranic¹,
bud. A, I piêtro, p. 113, nastêpuj¹cych
dokumentów:

1. Podanie o przyznanie stypen-
dium, adresowane do prof. dr. hab. in¿.
Andrzeja Sobkowiaka, prorektora ds.
ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹ Po-
litechniki Rzeszowskiej, zawieraj¹ce
uzasadnienie ubiegania siê o stypen-
dium wraz ze zgod¹ dziekana.

2. Zaœwiadczenie z dziekanatu ze
œredni¹ wszystkich ocen z poprzednich
lat studiów i za ostatni semestr.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w Dziale Wspó³pracy z Zagranic¹,
bud. A, I piêtro, p. 113, tel. 86-51-282,
85-411-27, e-mail: jruszel@prz.rze-
szow.pl lub na stronie internetowej
www.prz.rzeszow.pl.

Serdecznie zapraszamy.
Joanna Ruszel

SOCRATES/ERASMUS
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Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

W dniach 12-15 paŸdziernika
2004 r. w Cedzynie ko³o Kielc odby³a
siê V Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna "Technika i Te-
chnologia Monta¿u Maszyn" organi-
zowana w cyklu 4-letnim. Organizato-
rami by³a Katedra Technologii Maszyn
i Organizacji Produkcji na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej oraz Oœrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Podstaw Techno-
logii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA
w Warszawie. Wspó³organizatorami
by³a redakcja rosyjskiego miesiêcznika
"Sborka w maszynostrojenii i priboro-
strojenii" oraz redakcja kwartalnika
"Technologia i Automatyzacja Monta-
¿u". Komitetowi Organizacyjnemu
przewodniczy³ prof. dr hab. in¿. Jerzy
£unarski, prof. zw. PRz. W konferencji
wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu pracow-
ników naukowych uczelni i instytutów
przemys³owych Polski, Rosji, Ukrainy
i S³owacji.

Celem konferencji by³o przedsta-
wienie problemów rozwoju teorii pro-
cesów i systemów monta¿owych oraz
praktycznego ich wykorzystania.
Obecnie spoœród ró¿nych technik wy-

twarzania maszyn (odlewanie, kucie,
spawanie, skrawanie i in.) monta¿ jest
technik¹ najmniej rozwiniêt¹, co jest
spowodowane z³o¿onoœci¹ i ró¿norod-
noœci¹ realizowanych zabiegów i ope-
racji monta¿owych, brakiem podstaw
teoretycznych umo¿liwiaj¹cych roz-
wi¹zywanie ró¿nych problemów,
s³abym uœwiadomieniem faktu, ¿e
usprawnienie i automatyzacja proce-
sów monta¿u jest obecnie znacz¹cym
sposobem obni¿enia kosztów i popra-
wy jakoœci maszyn oraz brakiem samo-
dzielnej kadry naukowej z tej dzie-
dziny, a co za tym idzie - równie¿ bra-
kiem nale¿ytego kszta³towania specja-
listów z tego zakresu.

W trakcie kolejnych sesji konferen-
cji omówiono nastêpuj¹ce wa¿niejsze
zagadnienia:
� Projektowanie i modelowanie obie-

któw oraz systemów monta¿u.
� Technologie wykonywania po³¹czeñ

i procesów monta¿owych oraz mo¿-
liwoœæ i celowoœæ stosowania prze-
noœnych modu³ów obróbkowo-mon-
ta¿owych.

� Projektowanie i sterowanie maszyn
i urz¹dzeñ do monta¿u.

� Zapewnienie jakoœci po³¹czeñ i obie-
któw montowanych.
W obradach uczestniczy³ przedsta-

wiciel redakcji miesiêcznika "Sborka
w maszynostrojenii i priborostrojenii"
oraz przedstawiciel wydawcy. Miesiê-
cznik wydawany jest przez wydawnic-
two "Maszynostrojenije" we wspó³-
pracy z Rosyjsk¹ Akademi¹ Nauk
i swoim zasiêgiem obejmuje oœrodki
w Rosji, na Ukrainie i Bia³orusi.

Wydawnictwo "Maszynostrojenije"
oferuje bardzo obszerny zestaw no-
wych specjalistycznych publikacji na-
ukowo-technicznych, a ich aktualny
katalog znajduje siê do wgl¹du w Kate-
drze Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji.

Podczas konferencji odby³o siê rów-
nie¿ spotkanie dotycz¹ce wspó³pracy
naukowej z oœrodkami w Rosji i na
Ukrainie. Omówiono wspó³pracê z re-
dakcj¹ rosyjskiego czasopisma "Sborka
w maszynostrojenii i priborostrojenii",
sprawy wymiany studentów, sta¿u na-
ukowego i seminariów dla studentów,
tematy dotycz¹ce organizacji konferen-
cji naukowych, problemy podejmowa-
nia wspó³pracy z przemys³em.

TECHNIKA I TECHNOLOGIA MONTA¯U MASZYN

Uczestnicy konferencji podczas spotkania dotycz¹cego wspó³pracy naukowej.
Fot. w³asna
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Omawiano tak¿e obecny stan teorii
i praktyki monta¿u maszyn, wskazuj¹c
na ró¿ne aspekty tej dziedziny wytwa-
rzania oraz propozycje i uwagi do-
tycz¹ce konferencji. Zauwa¿ono, ¿e:
� nale¿y rozszerzyæ zakres tematyczny

obrad na monta¿ wyrobów elektroni-
cznych i monta¿ powierzchniowy,

� nale¿y do³o¿yæ starañ w celu zapew-
nienia liczniejszego udzia³u specjali-
stów z przemys³u.

Wyra¿ono zaniepokojenie zbyt
w¹skim zakresem nauczania przedmio-
tów dotycz¹cych monta¿u na uczel-
niach wy¿szych, brakiem specjalistów
i odpowiednich podrêczników do-
tycz¹cych monta¿u. Goœcie z Rosji
i Ukrainy wyrazili obawy, ¿e nawi¹-
zane kontakty naukowe mog¹ ulec roz-
luŸnieniu po przyst¹pieniu Polski do
UE. Podkreœlono koniecznoœæ stworze-
nia odpowiedniego systemu wymiany

informacji, tworzenia lokalnych baz
danych po³¹czonych z tym systemem,
co u³atwi³oby wspólne rozwi¹zywanie
problemów.

Konferencja przebiega³a w mi³ej
atmosferze, a imprezy towarzysz¹ce
sprzyja³y prowadzeniu kuluarowych
rozmów na fachowe tematy.

Dorota Stadnicka
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

W dniach 10-11 grudnia 2004 r. zo-
sta³a zorganizowana przez Politechnikê
Rzeszowsk¹ II Miêdzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa pt. "Prawno-ekono-
miczne i techniczne aspekty bez-

pieczeñstwa w ruchu drogowym".
Wœród prawie 100 uczestników znajdo-
wali siê przedstawiciele œrodowisk na-
ukowych z ca³ego kraju i z zagranicy,
przedstawiciele centralnych i lokal-

nych organów administracji transportu
i komunikacji, a tak¿e praktycy pre-
wencji ruchu drogowego.

Celem Konferencji by³o wypraco-
wanie opinii dotycz¹cych stanu bezpie-
czeñstwa na drogach oraz wskazanie
kierunków dzia³añ na rzecz poprawy ja-
koœci zarz¹dzania bezpieczeñstwem
drogowym.

Pod obrady zg³oszono 55 referatów,
z tego 12 zakwalifikowano jako
wyst¹pienia na obradach plenarnych,
pozosta³e zaœ podzielone zosta³y na
cztery sekcje tematyczne: Aspekty pra-
wne w ruchu drogowym; Problemy wy-
padkowoœci i ratownictwa drogowego;
Aspekty techniczne w ruchu drogo-
wym; Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
w ruchu drogowym. Wszystkie
wyst¹pienia zosta³y opublikowane
w wydanych przed konferencj¹ mate-
ria³ach konferencyjnych.

W przerwie obrad konferencji mo¿-
na by³o obejrzeæ wystawê tematyczn¹

Konferencja

Na sali obrad.
Fot. w³asna

Pokaz ratownictwa drogowego.
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Konferencja

promuj¹c¹ bezpieczny samochód,
bezpieczne otoczenie (pokaz wideora-
darów, fotoradarów, alkomatów, alko-
testów) oraz programy eduka-
cyjno-profilaktyczne z tego zakresu
(pokaz urz¹dzeñ i systemów GPRS),

jak równie¿ wystawê sprzêtu i pokazy
ratownictwa drogowego.

Efektem konferencji by³o wypraco-
wanie stanowiska koñcowego, prezen-
tuj¹cego wnioski dotycz¹ce poprawy
bezpieczeñstwa na drogach, które prze-

kazane zosta³y ministrowi spraw we-
wnêtrznych i administracji, ministrowi
edukacji narodowej i sportu, komen-
dantowi g³ównemu Policji oraz rekto-
rom szkó³ wy¿szych.

Stanis³aw Wieczorek

W dniach 20-22 stycznia 2005 r.
w Innsbruku (Austria) odby³a siê konfe-
rencja naukowa zamykaj¹ca akcjê C12
"Improving building's structural quality
by new technologies" (Doskonalenie
jakoœci konstrukcji budowlanych przez
wdra¿anie nowych technologii) progra-
mu europejskiego COST (COoperation
in Science and Technology).

W akcji C12 programu COST ucze-
stniczyli naukowcy z 21 krajów Euro-
py. Ide¹ akcji by³o stworzenie plat-
formy wspó³pracy miêdzy naukowcami
z dziedziny teorii konstrukcji, konstru-
kcji ¿elbetowych, stalowych, drewnia-
nych, zespolonych stalowo-beto-
nowych, a tak¿e przedstawicieli wyko-
nawców, architektów i urbanistów.
G³ównym celem akcji by³o stworzenie
nowych technologii budowlanych, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
wspó³pracy i wykorzystania pozytyw-
nych cech ró¿nych materia³ów (betonu,
stali, szk³a, drewna, tworzyw sztucz-
nych itp.).

Nowe technologie powinny:
� zapewniæ lepsz¹ jakoœæ i komfort,
� zmniejszyæ uci¹¿liwoœæ dla œrodowi-

ska oraz otoczenia,
� charakteryzowaæ siê efektywnoœci¹

ekonomiczn¹ i technologiczn¹,
� zapewniæ wiêksze bezpieczeñstwo

konstrukcji, szczególnie w przypad-
ku nieprzewidzianych obci¹¿eñ typu
ogniowego, sejsmicznego, powodzi,
wybuchu gazu itp., z uwzglêdnie-
niem ograniczonej trwa³oœci kons-
trukcji.
W akcji C12 wyodrêbniono trzy

grupy robocze (WG):

� WG1 - Mixed Building Technology
(Konstrukcje mieszane i zespolone),

� WG2 - Structural Integrity under
Exceptional Actions (Niezawodnoœæ
konstrukcji w warunkach oddzia-
³ywañ wyj¹tkowych),

� WG3 - Urban Design (Projektowanie
urbanistyczne).
Pracownicy Politechniki Rzeszow-

skiej uczestniczyli w pracach nastê-
puj¹cych grup roboczych: dr hab. in¿.
Aleksander Koz³owski, prof. PRz -
cz³onek Management Committee -
WG1 i WG2, dr hab. in¿. Szczepan Wo-
liñski, prof. PRz - WG1, dr in¿. Krysty-
na Wróbel - WG1, dr in¿. Zbigniew
Plewako - WG1, dr in¿. Lucjan Œlêczka
- WG2, dr in¿. Bogdan Stankiewicz -
WG2, dr in¿. Zdzis³aw Pisarek - WG2,

dr hab. in¿. arch. Adam Rybka, prof.
PRz - WG3.

W konferencji wziê³o udzia³ ok.
150 naukowców z ca³ej Europy, nie tyl-
ko cz³onkowie programu COST C12.
Wyg³oszono 86 referatów, w tym
6 z Politechniki Rzeszowskiej, po któ-
rych nast¹pi³a dyskusja.

Nie zabrak³o czasu na odreagowa-
nie konferencyjnych stresów. Podczas
koñcowego bankietu, z inicjatywy prof.
Mazzolaniego z Neapolu, odby³o siê
"narodowe œpiewanie", tzn. przedsta-
wiciele poszczególnych pañstw uczest-
nicz¹cych w konferencji wystêpowali
na scenie, prezentuj¹c swoje pieœni. Na-
sza reprezentacja wyst¹pi³a z pieœni¹
"Sz³a dzieweczka do laseczka".

Aleksander Koz³owski

Uczestnicy konferencji w sali obrad.
Fot. w³asna

Improving building's structural quality
by new technologies

Improving building's structural quality
by new technologies
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Biotechnologia ŒrodowiskowaBiotechnologia Œrodowiskowa

Seminarium

W dniach 26-28 listopada 2004 r.
w Oœrodku Szkoleniowo-Wypoczynko-
wym "Relaks" w miejscowoœci Wis³a-Ja-
rzêbata odby³o siê XI Ogólnopolskie Semi-
narium Studenckie "Biotechnologia Œrodo-
wiskowa" zorganizowane przez Katedrê

Biotechnologii Œrodowiskowej Politechni-
ki Œl¹skiej. Gospodarzem Seminarium by³
prof. Korneliusz Miksch. To miêdzyuczel-
niane spotkanie kadry naukowej i studen-
tów mia³o kilka celów. Najwa¿niejsze
z nich to zapoznanie uczestników z obecny-

mi tendencjami zastosowania biotechnolo-
gii w ochronie œrodowiska przyrodniczego
oraz integracja œrodowisk studenckich ró¿-
nych uczelni. Warunkiem uczestnictwa
w Seminarium by³o przygotowanie intere-
suj¹cego tematu z dziedziny biotechnologii
œrodowiskowej obejmuj¹cej zagadnienia:
oczyszczania œcieków i odcieków, ekoto-
ksykologii, unieszkodliwiania odpadów,
bioremediacji. W Seminarium udzia³
wziê³y studentki V roku kierunku in¿ynierii
œrodowiska. Pani Anna Szura przedstawi³a
referat pt: "Wykorzystanie rzêsy wodnej do
oczyszczania œcieków na przyk³adzie oczy-
szczalni w Chmielniku". Panie Ewelina
P³odzieñ i Agnieszka Siuszko przedstawi³y
referat dotycz¹cy zagadnienia unieszkodli-
wiania odpadów pt.: "Zastosowanie biopre-
paratów w przetwarzaniu odpadów poubo-
jowych". Opiekunami naukowymi studen-
tów byli pracownicy Wydzia³u - dr in¿. Ma-
ria Grabas i dr Justyna Zamorska. Badania
prowadzone przez ww. studentki by³y po-
parte ciekawym materia³em wizualnym
(fotografie, film). Referaty wzbudzi³y du¿e
zainteresowanie wœród uczestnicz¹cych
studentów oraz kadry naukowej Politechni-
ki Œl¹skiej.

Justyna Zamorska

Obrady XI Seminarium otwiera prof. K. Miksch.
Fot. w³asna

W dniu 17 grudnia 2004 r. w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie odby³o siê
kolejne seminarium z cyklu spotkañ po-
œwiêconych szeroko pojêtym zagadnie-
niom finansów, którego organizatorem
by³o Ko³o Naukowe Modelowania Finan-
sowego, dzia³aj¹ce w ramach specjalnoœci
Matematyka w Finansach i Ubezpiecze-
niach na Wydziale Matematyki Stosowanej
AGH.

Do wziêcia udzia³u w tym seminarium
zostali zaproszeni przedstawiciele Ko³a
Naukowego In¿ynier i i Finansowej
dzia³aj¹cego przy Zak³adzie Metod Iloœcio-
wych w Ekonomii Politechniki Rzeszo-
wskiej: dr Tomasz Pisula, mgr Grzegorz
Mentel oraz ni¿ej podpisany. Mimo okresu

przedœwi¹tecznego seminarium cieszy³o
siê bardzo du¿ym zainteresowaniem,
wziê³o w nim udzia³ kilkadziesi¹t osób,
przede wszystkim studentów AGH.

Dr Tomasz Pisula wyg³osi³ referat pt.
"Ocena ryzyka inwestowania w akcje
z wykorzystaniem metodologii RiskGra-
de". Dotyczy ona mierzenia ryzyka rynko-
wego inwestycji w ró¿nego rodzaju instru-
menty finansowe, np. akcje, obligacje, kon-
trakty terminowe, opcje, za pomoc¹ uni-
wersalnej miary stopnia (oceny) ryzyka
"RiskGrade". Autorzy zaprezentowali wy-
korzystanie metodologii "RiskGrade" wraz
z pochodnymi miarami efektywnoœci do
konstrukcji optymalnego portfela inwesty-
cyjnego sk³adaj¹cego siê z akcji notowa-

nych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych
w Warszawie.

Po zakoñczeniu wyst¹pienia wy-
wi¹za³a siê dyskusja dotycz¹ca praktyczne-
go zastosowania i teoretycznych aspektów
przedstawionej metodologii. Nale¿y pod-
kreœliæ bardzo dobre merytoryczne przygo-
towanie studentów Ko³a, zw³aszcza w kon-
tekœcie stosowania metod matematycznych
w zagadnieniach ryzyka finansowego, co
uczyni³o seminarium niezmiernie cieka-
wym, prowokuj¹cym do wnikliwego dialo-
gu.

Mimo ¿e by³o to pierwsze tego rodzaju
nasze spotkanie, nale¿y podkreœliæ bardzo
¿yczliwe przyjêcie ze strony spo³ecznoœci
akademickiej AGH. W toku kuluarowych

Seminarium matematyki finansowej na AGH

Seminarium
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SEMINARIA WYDZIA£OWE

dyskusji pomiêdzy pracownikami PRz
a przedstawicielami AGH zwrócono szcze-
góln¹ uwagê na potrzebê kontynuowania
zainicjowanych kontaktów naukowych.
Omówiono tak¿e sytuacjê studenckiego ru-
chu naukowego, bariery i szanse rozwoju
zarówno naukowego, jak i organizacyjne-
go. Podkreœlono m.in. kreatywn¹ rolê, jak¹
odgrywaj¹ studenci dzia³aj¹cy w ko³ach na-
ukowych. Ciekawym doœwiadczeniem
by³o porównanie skali i sposobu dzia³alno-
œci Ko³a Naukowego Modelowania Finan-
sowego AGH i Ko³a Naukowego In¿ynierii
Finansowej PRz. W zgodnej opinii m³o-
dych naukowców zacieœnienie wspó³pracy
na tym poziomie zaowocuje w przysz³oœci
wymian¹ doœwiadczeñ.

Pawe³ Hydzik
Opiekun Ko³a Naukowego
In¿ynierii Finansowej PRz

Uczestnicy seminarium w sali wyk³adowej AGH.
Fot. w³asna

� Mgr in¿. Ryszard Kluczowski, uczestnik Studium Doktoran-
ckiego WBMiL, wyg³osi³ w dniu 5 stycznia 2005 r. referat pt.
Kszta³towanie w³aœciwoœci nanomateria³ów i mikromate-
ria³ów z przeznaczeniem na elektrolity jonowe sta³otlenko-
wych ogniw paliwowych na seminarium Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa.

� Prof. dr hab. in¿. dr h.c. Zenon Waszczyszyn, profesor zwy-
czajny Politechniki Krakowskiej, cz³. koresp. PAN, cz³.
czynny PAU, wyg³osi³ referaty i wyk³ady na Wydziale Budo-
wnictwa i In¿ynierii Œrodowiska:
� w dniu 11 stycznia 2005 r. wyk³ad otwarty pt. MES w nieli-

niowej analizie konstrukcji na zaproszenie Katedry Me-
chaniki Konstrukcji,

� w dniu 12 stycznia 2005 r. wyk³ad otwarty pt. Edukacja na
wy¿szych uczelniach technicznych: uwagi nienowe, ale
ci¹gle aktualne na zaproszenie dziekana WBiIŒ i kierow-
nika Katedry MK,

� w dniu 12 stycznia 2005 r. referat pt. Sztuczne sieci neuro-
nowe na tle kierunków rozwoju mechaniki konstrukcji na
wspólnym seminarium Katedry Mechaniki Konstrukcji na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska oraz Ka-

tedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa.

� Prof. dr hab. in¿. Gwidon Szefer, profesor zwyczajny Polite-
chniki Krakowskiej, cz³. koresp. PAU, wyg³osi³ w dniach
13 i 14 stycznia 2005 r. na Wydziale Budownictwa i In¿ynie-
rii Œrodowiska cykl wyk³adów otwartych pt. Budowle inteli-
gentne na zaproszenie Katedry Mechaniki Konstrukcji.

� Prof. dr hab. Sergiy Kryvyy z Zak³adu Systemów Rozproszo-
nych wyg³osi³ w dniu 14 stycznia 2005 r. referat pt. Metody
weryfikacji pewnych w³aœciwoœci systemów reaktywnych na
seminarium Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki.

� Mgr in¿. Aneta Wiechecka, asystentka w Katedrze Elektro-
dynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych, wyg³osi³a w dniu
2 lutego 2005 r. referat pt. Analiza trójwymiarowego, sinuso-
idalnie zmiennego pola elektromagnetycznego w prêtach
przewodz¹cych przy ró¿nych warunkach przep³ywu pr¹du
wzbudzaj¹cego na seminarium Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego To-
warzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

� Dr Marek Pyda z University of Tennessee, Knoxville, USA,
wyg³osi³ w dniu 15 lutego 2005 r. referat pt. Iloœciowa anali-
za termiczna polimerów biodegradowalnych z zastosowa-
niem nowoczesnych metod kalorymetrycznych na semina-
rium Wydzia³u Chemicznego.

� Dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz - kierownik Zak³adu
Informatyki Chemicznej na Wydziale Chemicznym -
wyg³osi³a w dniu 16 lutego 2005 r. referat pt. VII Forum
Technologii Informatycznych na seminarium Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Sto-
sowanej.

Bronis³aw Œwider

Seminaria i wyk³ady nauczycieli
akademickich PRz na zaproszenie krajowych

instytucji naukowych

Dr in¿. Bogdan Kwolek, adiunkt w Katedrze Informatyki
i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki,
wyg³osi³ referat pt. Detekcja i œledzenie twarzy w aktywnym sy-
stemie wizyjnym w dniu 21 stycznia 2005 r. na seminarium In-
stytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwi-
cach.
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Biblioteka G³ówna i International
Publishing Service uprzejmie infor-
muj¹, ¿e tegoroczna wystawa potargo-
wa ksi¹¿ki importowanej odbêdzie siê
w dniach 23-25 maja 2005 r. w nowej
czytelni Wydzia³u Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska (budynek P, p. 5,
parter).

Wszystkich zainteresowanych spro-
wadzeniem do Rzeszowa wytypowa-
nych przez siebie ksi¹¿ek wystawia-
nych na Miêdzynarodowych Targach
Ksi¹¿ki (MTK) w Warszawie prosimy
o przygotowanie zamówieñ i przes³anie
ich do Biblioteki G³ównej PRz lub
poczt¹ elektroniczn¹ na adres
bgprz@prz.edu.pl. Dezyderata musi
zawieraæ podstawowe dane bibliografi-
czne:

� autor,
� tytu³,

� miejsce i rok wydania,
� wydawca,
� ISBN.
Podstaw¹ zamówieñ mog¹ byæ ofer-

ty wydawnicze w formie tradycyjnej
(katalogi, ulotki, anonse dostêpne
w czytelniach wydzia³owych) lub
w wersji elektronicznej. Najwygodniej
jest wejœæ na stronê IPS http://www.
ips.com.pl i klikn¹æ na has³o WY-
DAWCY.

Zamówienie nie jest deklaracj¹
zakupu. Zamówienia zbieramy do
18 marca 2005 r.

Ksi¹¿ki, które zostan¹ zakupione
ze œrodków przekazanych przez wy-
dzia³y i Katedrê Fizyki na uzupe³nienie
zbiorów bibliotecznych, pozostan¹
w ksiêgozbiorze Wypo¿yczalni, sk¹d
po opracowaniu bêd¹ wypo¿yczone
przez zamawiaj¹cego zgodnie z regula-

minem. Ksi¹¿ki zakupione z funduszy
pozabibliotecznych (œrodki w³asne po-
szczególnych jednostek, granty, umo-
wy itp.) mog¹ byæ równie¿ przekazane
do Biblioteki G³ównej lub pozostaæ
w jednostce organizacyjnej wskazanej
przez decydenta. Wszystkie ksi¹¿ki
wystawiane na MTK w Warszawie ob-
jête bêd¹ 10% rabatem.

El¿bieta Ka³u¿a

Wystawa ksi¹¿ki importowanejWystawa ksi¹¿ki importowanej

Dnia 9 stycznia 2005 r. po raz kolejny
odby³a siê zabawa karnawa³owa dla dzieci
pracowników naszej uczelni, której organi-
zatorem by³a Sekcja ds. Socjalnych i Byto-
wych. W piêknie odnowionej sto³ówce stu-
denckiej dzieciaki bawi³y siê wspaniale,
zw³aszcza ¿e nasze pociechy, jak co roku,
bawi³ Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca PRz
„Po³oniny” w dodatkowym towarzystwie
œw. Miko³aja i wodzireja.

W tym tradycyjnym ju¿ noworocznym
balu uczestniczy³o 476 dzieci, którym œw.
Miko³aj - równie¿ tradycyjnie - wrêczy³
paczki z ró¿nymi ³akociami.

Dla uatrakcyjnienia imprezy wyst¹pi³y
dzieci ze Szko³y Tañca Sportowego
„Aksel” z Rzeszowa oraz artyœci Teatru
„Jaruga” z programem cyrkowym. Na ko-
lejn¹ zabawê bêd¹ czekaæ ca³y d³ugi (dla
nich) rok.

W³odzimierz Ptak

Karnawa³ naszych dzieci

Niezwyk³a studencka sto³ówka - kraina baœni.
Fot. M. Misiakiewicz
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Ju¿ po raz siódmy odby³y siê w na-
szej uczelni „Targi Edukacyjne” orga-

nizowane przez Samorz¹d Studentów
Politechniki Rzeszowskiej. Kolejny raz
maturzyœci mieli mo¿liwoœæ odwiedziæ
imprezê, która zorganizowana zosta³a
specjalnie dla nich. T³umy przewija³y
siê w poszukiwaniu wymarzonej uczel-
ni oraz informacji o warunkach, jakie
trzeba spe³niæ, aby uzyskaæ indeks na
wy¿sz¹ uczelniê.

Oko³o siedmiu tysiêcy osób uczest-
niczy³o w kolejnej edycji tego typu im-
prezy po³¹czonej z Dniami Otwartymi

Politechniki Rzeszowskiej, maj¹cymi
na celu uzyskanie informacji do-
tycz¹cych zasad przyjêæ na I rok stu-
diów, a obowi¹zuj¹cych od nowego
roku akademickiego, oraz o kierunkach

i specjalnoœciach prowadzonych w Po-
litechnice Rzeszowskiej.

W tegorocznych „Targach Eduka-
cyjnych” po raz pierwszy uczestniczy³a
Politechnika Gdañska oraz Politechni-
ka Wroc³awska, jak równie¿ Szko³a
Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego. Sk³ad
„oferentów” dope³nia³y zaprzyjaŸnione
uczelnie z Krakowa i pozosta³e szko³y
wy¿sze z ca³ego Podkarpacia.

„Cieszê siê, ¿e jestem w Rzeszowie
i mogê dowiedzieæ siê o systemie rekru-
tacyjnym oraz o zapleczu socjalnym tak
wielu uczelni w jednym miejscu, dziêki
temu zaoszczêdzê czas i fundusze…” -
mówi £ukasz, maturzysta z Mielca.
Z jego wypowiedzi¹ zgadza³o siê wiele
osób zwiedzaj¹cych bud. „P”, w któ-
rym odbywa³y siê tegoroczne Targi.

Uczestnicz¹ce w Targach uczelnie
przygotowa³y wiele atrakcji, stoiska zaœ

Pokazy z fizyki prowadzone przez prof. K. Kropa budzi³y du¿e zainteresowanie
przysz³ych studentów.

Fot. M. Misiakiewicz

Otwarcie Targów przez JM Rektora (z prawej) i Podkarpackiego Kuratora Oœwia-
ty Stanis³awa Rusznicê.

Fot. M. Misiakiewicz

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

TARGI EDUKACYJNE
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tych uczelni niew¹tpliwie kusi³y poten-
cjalnych kandydatów na studia do ich
podjêcia w tej w³aœnie uczelni. By³y
konkursy z nagrodami, rozmowy z pra-
cownikami uczelni, a tak¿e szcze-

gó³owe informacje od obecnych stu-
dentów, s³u¿¹cych dobr¹ rad¹.

Jak dot¹d, jest to jedyna tego typu
impreza i na tak¹ skalê na Podkarpaciu.
Organizatorzy maj¹ nadziejê na dalsze

tak du¿e zainteresowanie „Targami
Edukacyjnymi” oraz serdecznie zapra-
szaj¹ do udzia³u w nich w przysz³ym
roku.

Dariusz Stocki
Koordynator TE

Rzeszów bêdzie wiêkszy
Prze³om XX i XXI wieku oznacza

widoczne przesuniêcie problemów
wiedzy, natury i techniki w kierunku
spraw zwi¹zanych z szeroko pojêtym
³adem przestrzeni i ochron¹ œrodowi-
ska.

W Rzeszowie na tle ci¹g³ych rozwo-
jowych wydarzeñ gospodarczych,
oprócz ewidentnych osi¹gniêæ miesz-
kañców miasta strefy podmiejskiej,

zwanej ¿ywicielsk¹, oraz zalet,
wystêpuj¹ du¿e mankamenty. Jednym
z powa¿niejszych mankamentów ujem-
nie wp³ywaj¹cych na rozwój psychicz-
ny cz³owieka jest wysoka statystyczna
liczba osób mieszkaj¹cych na kilome-

trze kwadratowym w obszarze miasta.
Liczba zanotowana w rejestrze sta³ego
zamieszkania jest drug¹ wielkoœci¹ po
rejestrze sto³ecznego m. Warszawy.

Drugim, jak¿e wa¿nym problemem
jest niezrównowa¿ony sposób gospo-
darowania zasobami ziemnymi w stre-
fie ¿ywicielskiej. Mankamenty te
wymagaj¹ likwidacji. Mo¿e to nast¹piæ
poprzez zmianê w zakresie planowane-
go zarz¹dzania i efektywnego gospoda-
rowania przestrzeni¹.

D¹¿enie do trwa³ego zrównowa¿o-
nego rozwoju miasta z szeroko pojêtym
obszarem strefy podmiejskiej progno-
zowane ju¿ by³o w latach 60. XX w.
w Strategii kierunkowego rozwoju Rze-

szowa, logicznie uzasadniaj¹c celo-
woœæ rozwoju w kierunku „aglomeracji
miasta” z pe³n¹ tek¹ praw i obo-
wi¹zków.

To, ¿e miasto prze¿ywa szereg wa¿-
nych uroczystoœci, cieszy, brzmi dum-
nie, lecz nak³ada nowe obowi¹zki nie
tylko na organa w³adzy. O niektórych
warto wspomnieæ:
� 650 lat uzyskania praw miejskich -

osada wiejska sta³a siê miastem,
� 65 lat powstania Centralnego Okrê-

gu Przemys³owego, daj¹cego pod-
stawê rozwoju przemys³u lotnicze-
go, w XXI w. wi¹zanego z nazw¹
„Dolina Lotnicza”,

� 55 lat uzyskania praw do rozwoju
szkolnictwa politechnicznego i uni-
wersyteckiego.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e dzieñ 19 sty-

cznia 2004 r. rozpocz¹³ now¹ erê miasta
(³¹cznie ze stref¹ podmiejsk¹ - ¿ywi-
cielsk¹). W tym sensie upatrujê konie-
cznoœæ wkroczenia na œcie¿kê d¹¿eñ
o szerszym zasiêgu celu. Tym celem
jest AGLOMERACJA. Jednostki osad-

Rozwój potencja³u gospodarczego regionu polski po³udniowo-wschodniej (schemat)
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Ks. Jan Twardowski

Wielkanocny pacierz

Nie umiem byæ srebrnym anio³em –
ni gorej¹cym krzakiem –

tyle Zmartwychwstañ ju¿ przesz³o –
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami –
tyle ju¿ alleluja –

a moja œwiêtoœæ dziurawa
na æwiartce w³oska siê buja.

Wiatr gra mi na koœciach mych
psalmy –

jak na koœlawej fujarce –
¿eby choæ papie¿ spojrza³

na mnie – przez bia³e swe palce.

¯eby choæ Matka Boska
przez chmur zabite wci¹¿ deski –

uœmiech mi Swój zes³a³a
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy ³zê swoj¹ trzymam
jak z³oty kamyk z procy –

zrozumie mnie ma³y Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek po³o¿y na rêku –
sumienia wywróci podszewkê –

Serca mojego ocali
czerwon¹ chor¹giewkê.

PLAN WYCIECZEK KRAJOWYCH
na 2005 rok

organizowanych przez
Sekcjê ds. Socjalnych i Bytowych

Lp. Trasa wycieczki Termin Liczba dni

1 Krynica i okolice 21 - 23.01 3

2 Szczawnica i okolice 27 - 30.01 4

3 Zakopane i okolice 17 - 20.02 4

4 Krynica i okolice 4 - 6.03 3

5 Zakopane i okolice 25 - 28.04 4

6 Licheñ, Czêstochowa, Gniezno 1 - 4.05 4

7 Zakopane i okolice 1 - 4.05 4

8 Licheñ, Czêstochowa - emeryci 15 - 18.05 4

9 Warszawa i okolice 26 - 28.05 3

10 Pieniny, Rabka, Zakopane 2 - 05.06 4

11 Rymanów Zdrój i okolice 17 - 19.06 3

12 Kraków - Ojców - Wieliczka 1 - 03.07 3

13 Wroc³aw - Kotlina K³odzka 23 - 27.07 5

14 Gi¿ycko - Mazury 10 - 15.08 6

15 Gdañsk - Gdynia - Sopot 25 - 30.08 6

16 Krynica i okolice 28 - 30.08 3

17 Zakopane i okolice 8 - 11.09 4

18 Bieszczady 1 - 02.10 2

19 Obóz narciarski 28.12.05 - 02.01.06 r. 6

20 Wycieczki jednodniowe do uzgodnienia 1

Istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania wycieczek wydzia³owych - integra-
cyjnych.

UWAGA !
Terminy i trasy wycieczek mog¹ ulec zmianie.
Rezygnacjê z wycieczki nale¿y zg³osiæ co najmniej 8 dni przed planowanym jej

terminem - w przypadku niedotrzymania ww. terminu pracownik musi siê liczyæ
ze strat¹ wniesionej op³aty.

W³odzimierz Ptak

nicze strefy podmiejskiej: Tyczyn - Bo-
guchwa³a - Œwilcza - G³ogów M³p. -
Trzebownisko - Krasne przekszta³cone
zostan¹ w dzielnice miejskie, tj. RZE-
SZÓW - KRASNE itd.

Byæ mo¿e, ¿e to futurologiczne my-
œlenie po obszernej dyskusji „za i prze-
ciw” w mediach przedstawicieli nauki,
organizacji technicznych i stowarzy-

szeñ kulturalnych z udzia³em radnych
w³adz samorz¹dowych ww. gmin i par-
lamentarzystów nie bêdzie utopi¹, lecz
znajdzie odzwierciedlenie w dokumen-
cie prawnym pt. AGLOMERACJA
RZESZOWSKA.

Szanujmy tradycjê, lecz budujmy
przysz³oœæ now¹ i przyjazn¹ ka¿demu.

Stanis³aw Majka
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WIERZCHOWCEM NA PODBÓJ
KRAJU KWITN¥CEJ WIŒNI

WIERZCHOWCEM NA PODBÓJ
KRAJU KWITN¥CEJ WIŒNI

W dalekim Tokio w dniach 2-5 grudnia
2004 r. rozegrane zosta³y szóste Akade-
mickie Mistrzostwa Œwiata w jeŸdziectwie
z udzia³em reprezentantów 20 pañstw (60
zawodników). W zawodach startowaæ mo-
gli jedynie studenci studiów dziennych.
Najwiêksz¹ przeszkodê dla naszej ekipy
stanowi³a odleg³oœæ do pokonania i zwi¹-
zane z tym koszty. W³adze ZG AZS nie
by³y zainteresowane udzia³em w mistrzo-
stwach i wszystkie koszty musieli pokryæ
uczestnicy. Chêæ wyjazdu do Japonii na
tych warunkach zg³osi³o trzech zawodni-
ków, tak wiêc reprezentacja Polski wyje-
cha³a w sk³adzie: S³awomir Uchwat (Polite-
chnika Rzeszowska), Maciej Zaj¹czkowski
(Uniwersytet £ódzki), Arkadiusz JaŸwa
(Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie) oraz p. Nikodem JaŸwa jako
obserwator.

Rankiem 30 listopada 2004 r. rano wy-
startowaliœmy z Okêcia przez Zurych i po
16 godzinach lotu wyl¹dowaliœmy w Tokio.
Zakwaterowani zostaliœmy w Centrum
Olimpijskim dla m³odzie¿y. Program mi-
strzostw obejmowa³ takie konkurencje, jak
uje¿d¿anie i skoki. W bardzo mocnej kon-
kurencji uplasowaliœmy siê w trzeciej dzie-
si¹tce - zarówno w poszczególnych konku-
rencjach, jak i w kombinacji.

Dru¿ynowo Polacy zajêli 14 miejsce.
Zwyciê¿y³a Japonia przed Norwegi¹ i Ir-
landi¹.

Japonia to piêkny kraj, na pewno warto
by³o tam pojechaæ, zobaczyæ i prze¿yæ tê
piêkn¹ przygodê. Nawi¹zaliœmy wiele kon-
taktów, które z pewnoœci¹ zaowocuj¹
lepsz¹ wspó³prac¹ w przysz³oœci.

Korzystaj¹c z okazji, bardzo dziêkujê
w³adzom mojej Uczelni Politechniki Rze-
szowskiej za cenn¹ pomoc, wyra¿on¹ sfi-
nansowaniem biletów lotniczych na podró¿
do Japonii.

S³awomir Uchwat

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

GRANICA
ROZSADKU

Gdy g³upota
nie zna granic,
to granica taka na nic.

SKRUCHA
PROMINENTA

Rozgrzesz ojcze za okres
od Bieruta do Gierka,
a przeka¿ê sw¹ daczê
na rzecz brata Alberta.

O ZAZARTOSCI
Gdy pomiêdzy ludŸmi goœci,
wzbudza objaw niestrawnoœci.

DOM WARIATÓW
Chyba z przykroœci¹
ka¿dy mi przyzna,
¿e domem wariatów
jest moja ojczyzna.

ROBIA KOLO PIÓRA
Wiêkszoœæ to wska¿e,
¿e dziennikarze.

,

,
/

, /

,.
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Szybowce zawodników na tle budynku laboratorium.

K³adka dla pieszych z aluminium nad al. Powstañców Warszawy.

Koncepcja k³adki dla pieszych z drewna klejonego nad al. Powstañców 
Warszawy w Rzeszowie - wariant 2.

Tunel w ci¹gu ul. Jab³oñskiego w Rzeszowie - widok  z  Hotelu  Rzeszów.

Koncepcja k³adki dla pieszych z drewna klejonego nad al. Powstañców 
Warszawy w Rzeszowie - wariant 1.

Tunel w ci¹gu ul. Jab³oñskiego w Rzeszowie.

Koncepcja mostu przez rz. Wis³ok w ci¹gu projektowanego przed³u¿enia  
ul. Rejtana w Rzeszowie.
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Ju¿ po raz dwudziesty pierwszy sto³ówka studencka PRz goœci³a w sobotê 5 lutego 
2005 r. uczestników Balu Sportowca. Tradycyjne ju¿ ró¿e dla pañ i wystêp œwietnego 
zespo³u Break Dance "JBT" - wszystko to stworzy³o wspania³y nastrój zabawy. G³ówni 
bohaterowie wieczoru - studenci-sportowcy - z niecierpliwoœci¹ czekali jednak na 
najwa¿niejszy punkt wieczoru, jakim by³o bez w¹tpienia og³oszenie wyników plebiscytu 
na 10 najpopularniejszych sportowców Politechniki Rzeszowskiej w 2004 r.

Okaza³o siê, ¿e tê czêœæ wieczoru zdominowa³ "klan" Uchwatów, bo nie doœæ, ¿e 
zwyciêzc¹ plebiscytu zosta³a dru¿yna jeŸdziecka ze S³awkiem Uchwatem na czele, to 
jeszcze jego bratowa Maja zabra³a, i to ca³kiem legalnie, na ca³y rok wspania³¹ koronê 
Królowej Balu.

Wyniki plebiscytu nie s¹ niespodziank¹ i przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 
  1 . Dru¿yna Akademickich Mistrzów Polski w jeŸdziectwie w sk³adzie: 

S³awomir Uchwat  V ZD,  Dorota Stasicka  IV PDF,  Kamil Herba  V ED
  2. Magdalena Balana  III ED - kolarstwo
  3. Anna Hogendorf  IV CD - siatkówka
  4. Agnieszka Nowak  V ZD - ¿eglarstwo
  5 . Barbara Rybka  III ZD - p³ywanie
  6. Krzysztof  Szymañski  II MDM - pi³ka no¿na
  7. Arkadiusz Sobala  III ED - siatkówka
  8. Natalia Warzocha  I SD - siatkówka
  9. Justyna Cieœla  V ED - tenis sto³owy
10. Justyna Czarnik  V ZD - koszykówka

Nagrody wyró¿nionym i sportowcom w imieniu JM Rektora Politechniki 
Rzeszowskiej prof. Tadeusza Markowskiego wrêczyli prorektorzy uczelni prof. Leonard 
Ziemiañski i Jerzy Potencki. Pami¹tkowe plakietki Klubu Uczelnianego AZS 
wrêczy³ m³odszym kolegom prezes Grzegorz Sowa.

 Stanis³aw Ko³odziej 

prof. PRz 

XXI BAL SPORTOWCA PRz

Od lewej: B. Rybka, G. Sowa, A. Nocak, J. Cieœla, prof. L. Ziemiañski, J. Czarnik, 
N. Warzocha, prof. PRz J. Potencki, M. Balana, K. Szymañski, A. Hogendorf, A. Sobala, 
ni¿ej K. Herba, D. Stasicka, S. Uchwat.

Autorzy tekstów

dr hab. in¿. Marek Gotfryd, prof. PRz
Zak³ad Systemów Elektronicznych

i Telekomunikacyjnych

Piotr Grzybowski
Student III MDL

mgr Pawe³ Hydzik
Zak³ad Metod Iloœciowych w Ekonomii WZiM

dr in¿. Lucjan Janas
Katedra Mostów WBiIŒ

mgr El¿bieta Ka³u¿a
Dyrektor Biblioteki G³ównej

dr in¿. Jerzy Kerste
Katedra Konstrukcji Budowlanych WBiIŒ

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr in¿. Grzegorz Kopecki
Katedra Awioniki i Sterowania WBMiL

dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz
Katedra Konstrukcji Budowlanych WBiIŒ

dr in¿. arch. Stanis³aw Majka
emerytowany nauczyciel akademicki

mgr Marta Olejnik 
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

dr in¿. Maciej Piekarski
Zak³ad Geometrii i Grafiki In¿ynierskiej WBiIŒ

W³odzimierz Ptak
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

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

dr hab. in¿. Adam Reichhart, prof. PRz
Katedra Konstrukcji Budowlanych WBiIŒ

mgr Joanna Ruszel
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

dr in¿. Dorota Stadnicka
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji WBMiL

Dariusz Stocki
Student III MDZ

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

S³awomir Uchwat 
Student V ZD

dr Stanis³aw Wieczorek
p.o. Kierownik Zak³adu Edukacji Ustawicznej WZiM

dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz
Dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

dr Justyna Zamorska
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód WBiIŒ

mgr Anna Worosz
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Fot. Stanis³aw Ko³odziej 
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