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PóŸnym wieczorem w dniu 2 kwiet-
nia 2005 r. œwiat wstrzyma³ oddech. Po
godzinie 22.00 naszego czasu wszyst-
kie programy telewizji i radia poinfor-
mowa³y o zakoñczeniu pos³ugi przez
Papie¿a Jana Paw³a II. Chwilê póŸniej
rozdzwoni³y siê dzwony wszystkich
koœcio³ów, a prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Aleksander Kwaœniewski
og³osi³ ¿a³obê narodow¹ do dnia po-
grzebu w³¹cznie.

Wczeœniej ju¿, wskutek sms-owej
mobilizacji m³odzie¿y, trwa³a akcja za-
palania w oknach domów œwiec dedy-
kowanych Najwiêkszemu Duszpaste-
rzowi naszych czasów, a w miejscach
pobytu Papie¿a oraz w koœcio³ach mod-
lono siê o Jego zdrowie. Nazajutrz spe-
cjalne wydania gazet potwierdza³y tê
hiobow¹ wieœæ, a na ich ³amach poja-
wi³y siê niezliczone wyrazy smutku
i ¿alu, sk³adane przez ró¿nego rodzaju
instytucje. Decyzj¹ JM Rektora prof.
Tadeusza Markowskiego odwo³ane zo-
sta³y rankiem 3 kwietnia br. wszystkie
zajêcia na studiach zaocznych, na bu-

dynkach uczelni wywieszono ¿a³obne
flagi.

O wyrazach tego niezwyk³ego zry-
wu i solidarnoœci Polaków bardzo wiele
ju¿ napisa³y wszystkie gazety i nie spo-
sób dodawaæ cokolwiek wiêcej, bo
przecie¿ nie do ogarniêcia jest ca³y
pontyfikat Jana Paw³a II. Wielki
kap³an, patriota, orêdownik pokoju,
dialogu i pojednania na œwiecie, ducho-
wy przewodnik wierz¹cych i wielu nie-
wierz¹cych, papie¿ sportowców,
aposto³ mediów, mi³oœnik sztuki, ojciec
m³odzie¿y etc. zmieni³ ¿ycie wielu. Wi-
dzia³ cz³owieka w cz³owieku, do szero-
ko pojêtego œrodowiska akademickiego
Papie¿ Jan Pawe³ II mia³ szczególny
stosunek; spotkania z ludŸmi nauki
sta³y siê integraln¹ czêœci¹ papieskich
podró¿y po wszystkich kontynentach.

W czasie spotkañ z polskimi œrodo-
wiskami akademickimi czêsto wspomi-
na³ w³asne studia na Uniwersytecie
Jagielloñskim i pracê na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. W ten ci¹g
spotkañ wpisywa³y siê kolejne spotka-

nia studentów, rektorów uczelni, w³adz
pañstwowych i przedstawicieli orga-
nizacji pozarz¹dowych z Janem Pa-
w³em II przez wszystkie lata Jego
Pos³ugi - zarówno w czasie pielgrzy-
mek do Polski, jak i w Watykanie.

Obejmowa³ nas myœl¹ i sercem,
podkreœlaj¹c zawsze, ¿e na szko³ach
wy¿szych ci¹¿y obowi¹zek ukazania
narodowego dorobku tak, aby m³ode
pokolenia potrafi³y pomna¿aæ go
w sposób twórczy i odpowiedzialny.
W 1997 r. w Krakowie do ludzi nauki
powiedzia³:

Niewiele jest rzeczy równie wa¿nych

w ¿yciu cz³owieka i spo³eczeñstwa jak

pos³uga myœlenia. <Pos³uga myœle-

nia> to w swej istocie nic innego jak

s³u¿ba prawdzie w wymiarze spo³ecz-

nym. Ka¿dy intelektualista, bez wzglêdu

na przekonania, jest powo³any do tego,

by kieruj¹c siê wznios³ym i trudnym

idea³em, spe³ni³ funkcjê sumienia kryty-

cznego wobec tego wszystkiego, co

cz³owieczeñstwu zagra¿a lub je po-

mniejsza.

Po¿egnaliœmy NASZEGO PAPIE¯A

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Papie¿a
Jana Paw³a II

Najwybitniejszego Syna polskiej ziemi,
Wielkiego Cz³owieka, Wielkiego Papie¿a i Nauczyciela,

Najwiêkszego Autorytetu Moralnego wspó³czesnego œwiata.
¯egnamy Go z szacunkiem i wdziêcznoœci¹

Rektor, Senat
i spo³ecznoœæ akademicka
Politechniki Rzeszowskiej
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U progu trzeciego tysi¹clecia,
w 1999 r. do œrodowisk akademickich
skierowa³ Jan Pawe³ II encyklikê pt.
"Fides et ratio" (Wiara i rozum),
sk³aniaj¹c do zastanowienia nad grani-
cami poznania. By³ Jan Pawe³ II auto-
rem 14 encyklik dotycz¹cych wielu
dziedzin ¿ycia, niezliczonych listów
i wielu bulli papieskich.

Noblista poeta Czes³aw Mi³osz na-
pisa³ w 1988 r., ¿e Na dnie swojej nêdzy

Polska dosta³a króla, i to takiego o ja-

kim œni³a, z piastowskiego szczepu, sê-

dziego pod jab³oniami, nieuwik³anego

w skrzecz¹c¹ rzeczywistoœæ polityki.
Pontyfikat papie¿a Jana Paw³a II

trwa³ prawie 27 lat. Wybrany na Stolicê
Piotrow¹ przez Kolegium Kardynalskie
16 paŸdziernika 1978 r., Karol Wojty³a

urodzi³ siê 18 maja 1920 r. w Wadowi-
cach. Po okresie wadowickim zwi¹za³
siê na d³ugie lata z Krakowem, gdzie
w wieku 38 lat zosta³ najm³odszym pol-
skim biskupem, a w wieku 47 lat kardy-
na³em.

Papie¿a nowych czasów - Pielgrzy-
ma Pokoju, który odby³ 104 pielgrzym-
ki do wielu krajów œwiata, na Placu œw.
Piotra w dniu 8 kwietnia 2005 r. ¿eg-
na³y miliony ludzi, w tym oko³o dwustu
oficjalnych delegacji œwiatowych przy-
wódców i przedstawicieli innych wy-
znañ. Bogaty by³ w symbolikê ca³y
okres pontyfikatu Jana Paw³a II, jeszcze
wiêksz¹ symbolik¹ przejmowa³ zarów-
no przed pogrzebem, jak i w chwili po-
¿egnania Ojca Œwiêtego. Swoj¹ drogê
krzy¿ow¹ rozpocz¹³ znamiennie

w Wielki Pi¹tek, przedtem jednak, ¿eg-
naj¹c swoj¹ ziemsk¹ Ojczyznê, zwróci³
siê do rodaków, aby dziedzictwo, które-
mu na imiê POLSKA, przyjêli raz jesz-
cze z nadziej¹ i mi³oœci¹.

4 kwietnia br. Ojca Œwiêtego ¿eg-
na³y w Katedrze Rzeszowskiej t³umy
rzeszowian, a wœród nich studenci i pra-
cownicy naszej uczelni, którzy z pocz-
tem sztandarowym na czele wziêli
udzia³ w ods³oniêciu obelisku dedyko-
wanego Papie¿owi, a usytuowanego na
b³oniach w okolicy Katedry Rzeszow-
skiej. W tych wszystkich po¿egnaniach
nie zabrak³o poezji, dlatego te¿ blisk¹
Jego sercu lirykê patriotyczn¹ J. S³owa-
ckiego dedykujemy Mu w ho³dzie na
³amach naszej skromnej gazety.

Marta Olejnik

Zgodnie z kalendarzem przyjêtym przez Uczelnian¹
Komisjê Wyborcz¹, w dniu 17 marca 2005 r. Uczelniane
Kolegium Elektorów dokona³o wyboru prorektorów Po-
litechniki Rzeszowskiej na kadencjê 2005 - 2008. Na tê ka-
dencjê wybrano czterech prorektorów w osobach:
� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski - prorektor ds.

ogólnych,
� dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz - prorektor ds.

nauki,
� dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz - prore-

ktor ds. wspó³pracy z zagranic¹,

� prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak - prorektor ds. na-
uczania.
Wybór czterech prorektorów dokonany zosta³ zgod-

nie z paragrafem 38 statutu Politechniki Rzeszowskiej.
Poni¿ej zamieszczamy biogramy wybranych na now¹

kadencjê prorektorów. Do dnia 30 kwietnia 2005 r. wy-
brani zostan¹ dziekani poszczególnych wydzia³ów,
o czym poinformujemy Pañstwa w nastêpnym wyda-
niu GP.

Przewodnicz¹cy Uczelnianego Kolegium Elektorów
Marek Gotfryd

Prorektor ds. ogólnych (elekt)
prof. dr hab. in¿. Tadeusz B. Markowski

Urodzi³ siê w 1947 r. w Zielonej
Górze. W latach 1961-1970 ukoñczy³
kolejno Technikum Mechaniczno-
-Elektryczne w Rzeszowie i Wydzia³
Mechaniczny Wy¿szej Szko³y In¿y-
nierskiej w Rzeszowie. Po ukoñczeniu
WSI, w 1970 r. rozpocz¹³ pracê jako
asystent w Zak³adzie Konstrukcji Ma-
szyn, kierowanym przez doc. Romana
Niedzielskiego. Stopieñ doktora nauk
technicznych w dyscyplinie "budowa
i eksploatacja maszyn" uzyska³
w 1978 r. na Wydziale Budowy Maszyn
Politechniki Poznañskiej.

Na tym samym Wydziale uzyska³
w 1992 r. stopieñ naukowy doktora ha-
bilitowanego nauk technicznych,
a w 1999 r. tytu³ naukowy profesora.
Jest kierownikiem Katedry Konstrukcji
Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa naszej uczelni.

Pracuj¹c w Politechnice Rzeszow-
skiej, przeszed³ wszystkie szczeble za-
wodowe. Rozpoczyna³ jako asystent,
by w 1975 r. zostaæ starszym asysten-
tem, w 1978 r. adiunktem, a w 1993 r.
profesorem Politechniki Rzeszowskiej.
Jest pierwszym absolwentem Politech-

niki Rzeszowskiej, który uzyska³ tytu³
naukowy profesora.

We wrzeœniu 1979 r . zosta³
powo³any (na okres 2 lat) na stanowi-
sko kierownika naukowo-dydaktycz-
nego Punktu Konsul tacyjnego
Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej
Woli.

W latach 1990 - 1993 pe³ni³ z wybo-
ru funkcjê prodziekana na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa.
W 1993 r. wybrany zosta³ na dziekana
tego¿ Wydzia³u i funkcjê tê sprawowa³
przez dwie kadencje (1993-1999).

Prorektorzy na now¹ kadencjê - wybraniProrektorzy na now¹ kadencjê - wybrani
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Prof. dr hab. in¿. T.B. Markowski
jest specjalist¹ z zakresu konstrukcji
maszyn, w szczególnoœci przek³adni
zêbatych. Jest dobrym organizatorem
i mened¿erem. Z jego inicjatywy uru-
chomiono w Politechnice Rzeszow-
skiej specjalnoœæ "organizacja i za-
rz¹dzanie w przemyœle", na bazie której
powsta³ Wydzia³ Zarz¹dzania i Marke-
tingu PRz.

Profesor T. Markowski jest autorem
lub wspó³autorem 2 monografii, 2 skry-
ptów, 45 artyku³ów w periodykach
o zasiêgu miêdzynarodowym i krajo-
wym, ponad 50 referatów wyg³oszo-
nych na konferencjach krajowych
i miêdzynarodowych, 6 patentów. Wy-
promowa³ 4 doktorów, 2 dalsze dokto-
raty s¹ w realizacji.

Za ca³okszta³t pracy w Politechnice
Rzeszowskiej zosta³ odznaczony
w 1996 r. medalem "Zas³u¿onym dla
Politechniki Rzeszowskiej", w 1998 r.
Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, a w 1999 r. Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi.

Od 1999 r. prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Markowski pe³ni funkcjê rektora Poli-
techniki Rzeszowskiej (kolejno przez
dwie kadencje). Po objêciu funkcji re-
ktora prof. T. Markowski w³o¿y³ bar-

dzo du¿y wysi³ek organizacyjny w za-
pewnienie prawid³owego dzia³ania i ro-
zwoju uczelni. Jego zdecydowana
postawa spowdowa³a, ¿e Politechnika
Rzeszowska zachowa³a samodziel-
noœæ. Rozpoczêto szereg nowych in-
westycji, które mimo trudnej sytuacji
ekonomicznej w kraju, s¹ realizowane.
Do najwa¿niejszych z tych inwestycji
nale¿¹ budowy: DS-u "Alchemik",
kompleksu sal wyk³adowych Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
(budowa po³¹czona z modernizacj¹ bu-
dynku P), Centrum Kultury Studenc-

kiej, Akademickiego Oœrodka Szybow-
cowego oraz Miêdzyuczelnianego
Wielofunkcyjnego Lotniczego Labora-
torium Naukowo-Badawczego wraz
z infrastruktur¹ w Bezmiechowej. Za-
koñczono monta¿ sieci internetowej,
telefonicznej i sieci telewizji kablowej
we wszystkich domach studenckich.
Ponadto oddano do u¿ytku halê labora-
torium Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska, laboratorium
naukowo-badawcze silników spalino-
wych Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa oraz pozyskano budynki
Zasadniczej Szko³y Ogrodniczej w Al-
bigowej.

Dzia³alnoœæ organizacyjna nie koli-
duje z dzia³alnoœci¹ naukow¹ prof.
T. Markowskiego. W omawianym cza-
sie zorganizowa³ laboratorium stereoli-
tografii na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa PRz. Jest to jedno z czte-
rech laboratoriów tego typu w Polsce.
Zorganizowa³ te¿ miêdzynarodow¹
konferencjê naukowo-techniczn¹
"Ko³a zêbate - wytwarzanie, pomiary,
eksploatacja" w latach 2001 i 2004.
Koordynuje równie¿ tworzenie nowych
laboratoriów studenckich CAD/CAM/
/CAE oraz nowego kierunku studiów
"zintegrowane systemy produkcyjne".

Prorektor ds. nauki (elekt)
dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz

Urodzi³ siê 12 maja 1953 r. w Jaœle.
Studia wy¿sze odby³ w latach 1972-
-1977 na Wydziale Elektroniki Polite-
chniki Wroc³awskiej. Pracê naukowo-
-dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w 1977 r. jako
asystent na ówczesnym Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Rzeszowskiej.
W 1983 r. obroni³ w Politechnice
Wroc³awskiej rozprawê doktorsk¹ ze
specjalnoœci systemy cybernetyki tech-
nicznej. W latach 1983-1995 pracowa³
jako adiunkt w PRz, stopieñ doktora ha-
bilitowanego w dyscyplinie informaty-
ka, automatyka i robotyka uzyska³
w 1995 r. na Wydziale Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Na stanowisku profesora nad-

zwyczajnego w PRz zosta³ zatrudniony
w 1995 r. na 5 lat, a od 2005 r. - na czas
nieokreœlony. Do chwili obecnej pracu-
je na tym stanowisku na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki (WEiI)
PRz i jest kierownikiem naukowym Ze-
spo³u Sztucznej Inteligencji i Podstaw
Informatyki w Katedrze Informatyki
i Automatyki.

Dr hab. J. Kluska posiada w swoim
dorobku ponad 50 opublikowanych
prac naukowych, w tym jedn¹ mono-
grafiê i kilkanaœcie artyku³ów o zasiêgu
œwiatowym. Jest autorem b¹dŸ
wspó³autorem 3 rozdzia³ów w ksi¹¿-
kach w wydawnictwie Springer-Ver-
lag, 12 artyku³ów w czasopismach na-
ukowych (w tym 2 w IEEE Trans.

SMC), 26 referatów na konferencje
zagraniczne i krajowe, kilkunastu ra-
portów dla przemys³u i 2 skryptów.

Odby³ sta¿ DAAD w Bielefeld
(1992), przebywa³ w Department of
Electrical Engineering - Birmingham
(1995), goœci³ jako visiting profesor
w University of Sevilla (2001). Od
1996 r. przez dwie kadencje pe³ni³
funkcjê prodziekana ds. nauki na WEiI,
a w latach 1999-2002 by³ przewod-
nicz¹cym senackiej komisji ds. nauki
PRz. Wypromowa³ 3 doktorów (2 w dy-
scyplinie informatyka, 1 - automatyka
i robotyka).

W zakresie dydaktyki prof. PRz
J. Kluska wypromowa³ ponad 70 absol-
wentów studiów magisterskich i in¿y-
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nierskich. Obecnie prowadzi wyk³ady
m.in. na studium doktoranckim z zakre-
su technik informatycznych na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, na
studiach magisterskich i in¿ynierskich
z przedmiotów: sztuczna inteligencja,
systemy ekspertowe oraz teoretyczne
podstawy informatyki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki Politech-
niki Rzeszowskiej.

W latach 1996-2003 kierowa³ dwo-
ma projektami badawczymi finansowa-
nymi przez Komitet Badañ Nau-
kowych. Jest cz³onkiem Zespo³u Logik
Rozmytych i Sieci Neuronalnych
w Komitecie Automatyki i Robotyki
PAN w kadencji 2003-2006 oraz cz³on-
kiem Komitetów Programowych Kon-
ferencji Artificial Intelligence and Soft
Computing, International Conference

on System-Modelling-Control, Interna-
tional Conference PD FCCS.

Profesor PRz J. Kluska jest recen-
zentem w czasopismach o zasiêgu
œwiatowym (International Journal of
Applied Mathematics and Computer
Science) oraz nale¿¹cych do Listy Fila-
delfijskiej (Fundamenta Informaticae,
IEEE Trans. SMC Part-B, International
Journal of Fuzzy Sets and Systems).

Jego zainteresowania naukowe
obejmuj¹ nieliniowe uk³ady dy-
namiczne w systemach sterowania oraz
metody sztucznej inteligencji - w tym
sztuczne sieci neuronowe i systemy
rozmyte, algorytmy uczenia i adaptacji,
systemy ekspertowe, a ponadto logiki
wielowartoœciowe, sieci Petriego i teo-
riê wektorów wspieraj¹cych. Hobby:
wycieczki rowerowe, piesze górskie
wêdrówki, dzia³ka.

Prorektor ds. wspó³pracy z zagranic¹ (elekt)
dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz

Urodzi³ siê 31 stycznia 1955 r. w Ja-
ros³awiu. W 1974 r. ukoñczy³ Techni-
kum Drogowo-Geodezyjne w Jaro-
s³awiu, w latach 1974-1979 studiowa³
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska w Politechnice Rzeszow-
skiej, gdzie uzyska³ tytu³ magistra in¿y-
niera budownictwa.

Od 1979 r. pracuje w Katedrze Kon-
strukcji Budowlanych na tym¿e Wy-
dziale, kolejno na stanowiskach:
asystenta, adiunkta, a obecnie profesora
nadzwyczajnego Politechniki Rze-
szowskiej.

Stopieñ naukowy doktora nauk te-
chnicznych uzyska³ w 1988 r. w Insty-
tucie Techniki Budowlanej w War-
szawie, natomiast stopieñ doktora habi-
litowanego nauk technicznych z zakre-
su budownictwa - konstrukcji meta-
lowych w 2000 r. na Wydziale In¿ynie-
rii L¹dowej Politechniki Warszawskiej.

Dzia³alnoœæ naukowa dra hab. A.
Koz³owskiego dotyczy zagadnieñ mo-
delowania i zaawansowanej analizy
konstrukcji budowlanych, zw³aszcza
stalowych, badañ doœwiadczalnych
po³¹czeñ, wêz³ów i elementów, kon-
strukcji zespolonych stalowo-betono-
wych. Szczególnym polem Jego

zainteresowañ jest zagadnienie wêz³ów
podatnych - badania i modelowanie
oraz wp³yw rzeczywistych charaktery-

styk wêz³ów na zachowanie siê kon-
strukcji. W tej dziedzinie jest uznanym
autorytetem krajowym i zagranicznym.

Jest autorem i wspó³autorem 116
publikacji naukowych: artyku³ów oraz
referatów na konferencjach krajowych
i zagranicznych. Jest tak¿e autorem mo-
nografii, wspó³autorem dwóch mono-
grafii i podrêcznika akademickiego,

wspó³pracuje z wieloma oœrodkami na-
ukowymi w kraju i za granic¹. W latach
2002-2004 pracowa³ jako visiting pro-
fesor w Universidade da Beira Interior
w Portugalii.

Jest tak¿e czynnym projektantem
i ekspertem budowlanym, autorem
83 projektów konstrukcji stalowych
i ¿elbetowych oraz 95 ekspertyz techni-
cznych. W 1986 r. uzyska³ uprawnienia
do projektowania konstrukcjii budow-
lanych kierowania robotami budowla-
nymi w specjalnoœci konstrukcyjno-
-budowlanej, w 1995 r. tytu³ rzeczozna-
wcy budowlanego oraz tytu³ rzeczozna-
wcy Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów
i Techników Budownictwa (PZITB).

W latach 1993-1994 by³ sekreta-
rzem organizacyjnym XXXIX i XL
Konferencji Naukowych KILiW PAN
i KN PZITB w Krynicy, a tak¿e sekreta-
rzem naukowym konferencji "Po³¹cze-
nia podatne w konstrukcjach stalo-
wych" w 1998 r. w Rzeszowie, "Wêz³y
i po³¹czenia konstrukcji stalowych"
w 2002 r. w £añsku. Jest cz³onkiem ko-
mitetów naukowych miêdzynarodo-
wych konferencji EUROSTEEL
w Coimbrze i Maastricht. Obecnie jest
przewodnicz¹cym Komitetu Organiza-
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Prorektor ds. nauczania (elekt)
prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak

Urodzi³ siê 7 lipca 1955 r. w Luba-
czowie. Studiowa³ na Wydziale Ekono-
miki Produkcji i Obrotu Rolnego
Akademii Rolniczej w Krakowie, filia
w Rzeszowie.

Od 1 paŸdziernika 2002 r. jest praco-
wnikiem Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu Politechniki Rzeszowskiej,
gdzie od 1 lutego 2003 r. pe³ni funkcjê
prodziekana ds. organizacji i studiów
zaocznych, jest kierownikiem Kate-
dry Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci. Stopieñ doktora
uzyska³ 22 marca 1989 r. uchwa³¹ Ra-
dy Wydzia³u Rolniczego z Oddzia³em
Technologii ¯ywnoœci Akademii Rol-
niczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krako-
wie. Stopieñ doktora habilitowanego
nada³a mu 4 grudnia 1996 r. Rada Wy-
dzia³u Rolniczo-Ekonomicznego tej¿e
uczelni. Tytu³ naukowy profesora uzy-
ska³ w 2004 r.

Pracuj¹c w strukturach krakowskiej
Akademii Rolniczej, Wydzia³u Ekono-
mii tej uczelni w Rzeszowie, L. WoŸ-
niak sprawowa³ wiele funkcji.
W okresie od 1 wrzeœnia 1999 do 31
sierpnia 2001 r. pe³ni³ funkcjê prodzie-
kana ds. studentów Wydzia³u Ekono-
mii. W okresie pracy w Akademii
Rolniczej by³ cz³onkiem: odwo³awczej
komisji dyscyplinarnej dla studentów
(1991-1993); komisji dyscyplinarnej
dla nauczycieli akademickich
(1992-1993); senackiej komisji oce-
niaj¹cej ds. Analiz i odwo³añ
(1993-1996 i 1996-1999); senackiej ko-
misji ds. dydaktycznych i studenckich
(1999-2001); uczelnianej komisji wy-

borczej (1999-2001) oraz w wymienio-
nym okresie wiceprzewodnicz¹cym tej
komisji. Na Wydziale Ekonomii m.in.
przewodniczy³ wydzia³owej komisji re-
krutacyjnej w latach 2000-2001 (wcze-
œniej wielokrotnie by³ jej cz³onkiem),
pe³ni³ funkcjê opiekuna roku i domów
studenckich.

W Uniwersytecie Rzeszowskim by³
cz³onkiem komisji dyscyplinarnej dla
nauczycieli akademickich. Obecnie,
w Politechnice Rzeszowskiej, jest
cz³onkiem senackiej komisji ds. na-
uczania oraz komisji ds. nagród i od-
znaczeñ.

Zainteresowania naukowe prof. L.
WoŸniaka s¹ bardzo zró¿nicowane.
Obok przedsiêbiorczoœci, zarz¹dzania,
ochrony œrodowiska, zarz¹dzania œro-
dowiskiem, ekonomii, obejmuj¹ zagad-
nienia ekologii, rolnictwa ekologicz-

nego, szeroko rozumianej gospodarki
¿ywnoœciowej. Rezultatem pracy na-
ukowej jest ponad 240 publikacji.

Szczególn¹ uwagê poœwiêca tak¿e
popularyzacji wiedzy, czego wyrazem
jest opublikowanie oko³o 30 prac popu-
larnonaukowych, g³ównie z zakresu
ochrony œrodowiska i zarz¹dzania œro-
dowiskiem. Wiele publikacji popular-
nonaukowych dotyczy tak¿e zale¿noœci
pomiêdzy ekonomi¹, jakoœci¹ œrodowi-
ska a jakoœci¹ ¿ywnoœci.

Prof. L. WoŸniak jest cz³onkiem
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnic-
twa i Agrobiznesu, cz³onkiem Polskie-
go Towarzystwa Ekonomicznego,
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Na-
wozowego i Ligi Ochrony Przyrody.
Aktywnie wspó³pracuje z wieloma in-
stytucjami i organizacjami, wielokrot-
nie wyg³asza³ wyk³ady w woje-
wódzkich oœrodkach doradztwa rolni-
czego, w Centrum Doskonalenia Peda-
gogicznego, a nastêpnie w Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Rzeszowie, Polskim Klubie Ekologi-
cznym, innych uczelniach oraz
w szko³ach ró¿nych typów. Tematyka
tych wyk³adów dotyczy³a g³ównie
wp³ywu czynników ekonomicznych
i metody produkcji na jakoœæ ¿ywnoœci
i œrodowiska. Wa¿nym nurtem
wyk³adów by³a problematyka wp³ywu
intensyfikacji rolnictwa oraz - poœred-
nio - praw wspó³czesnej ekonomii na
zdrowie cz³owieka. W ramach
wspó³pracy z Wojewódzkim Zarz¹dem
Inwestycji Rolniczych (pierwotnie Wo-
jewódzkim Biurem Melioracji Rol-

cyjnego oraz wiceprzewodnicz¹cym
Komitetu Naukowego XI Miêdzynaro-
dowej Konferencji "Konstrukcje Meta-
lowe", która odbêdzie siê w 2006 r.
w Rzeszowie.

Od 1994 r. jest cz³onkiem Sekcji
Konstrukcji Metalowych KILiW PAN
oraz Komitetu Nauki PZITB. Bra³
udzia³ w pracach akcji C1 europejskie-
go programu COST (Cooperation in
Science and Technology), a obecnie

jest cz³onkiem Management Commit-
tee programów COST C12 i C16.

Za osi¹gniêcia naukowe by³ 9-krot-
nie nagradzany przez rektora Politech-
niki Rzeszowskiej oraz 2-krotnie przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji. Jest te¿ laureatem na-
grody PZITB im. prof. Stefana Bry³y.

Dzia³alnoœæ dydaktyczna prof. PRz
Aleksandra Koz³owskiego obejmuje
wyk³ady i æwiczenia projektowe z kon-

strukcj i s ta lowych, wybranych
zagadnieñ z konstrukcji metalowych,
budownictwa przemys³owego,
specjalnych zagadnieñ w budownic-
twie. Piêæ prac dyplomowych
wykonanych pod Jego kierunkiem
zosta³o nagrodzonych w konkursie
Ministra Budownictwa i Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
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nych) wykonywa³ ekspertyzy
dotycz¹ce ekonomicznych, ekologicz-
nych i rolniczych skutków melioracji.
Aktywnie anga¿owa³ siê w ochronê
polskiej przyrody i œrodowiska, uczest-
nicz¹c w procesie powo³ywania no-
wych rezerwatów przyrody, parków
narodowych i krajobrazowych, a tak¿e
w wyjaœnianiu spo³ecznoœciom lokal-
nym korzyœci p³yn¹cych z funkcjono-
wania na ich terenie obszarów
chronionych.

Obecnie jego praca badawcza doty-
czy formu³owania rozwi¹zañ strategi-
cznych w wymiarze regionalnym. Jest
wspó³autorem Regionalnej Strategii In-
nowacji Województwa Podkarpackie-
go, prowadzi tak¿e badania dotycz¹ce
stanu innowacyjnoœci, przedsiêbior-
czoœci, konkurencyjnoœci podmiotów
gospodarczych. Wiele uwagi poœwiêca

zagadnieniom zrównowa¿onego roz-
woju oraz koncepcji ekoinnowacji. Jest
przeciwnikiem wkraczania agrokon-
cernów do gospodarki ¿ywnoœciowej,
prezentuje ich destrukcyjny wp³yw na
œrodowisko, ¿ywnoœæ i spo³eczeñstwo.

By³ promotorem dwóch zakoñczo-
nych przewodów doktorskich, aktual-
nie jest promotorem kolejnych dwóch
otworzonych przewodów oraz opieku-
nem kilku innych osób przygoto-
wuj¹cych siê do doktoratu.

Uczestniczy³ w wielu programach
badawczych, m.in. w Miêdzynarodo-
wym Grancie w ramach 5th EU Com-
mission QLRT - 1999 - 01526 "Strategy
for Integrated Development of Agricul-
ture and Rural Areas in CEE Coun-
tr ies" , wykonywanym w latach
1999-2003 na Wydziale Nauk Ekono-
micznych Uniwersytetu Warszawskie-

go, gdzie by³ wykonawc¹ i zajmowa³
siê g³ównie analiz¹ i prognozowaniem
rozwoju rolnictwa ekologicznego jako
elementu ochrony walorów polskiej
wsi, a tak¿e ocen¹ innych form przed-
siêbiorczoœci na obszarach wiejskich.

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

Prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
by³ czterokrotnie wyró¿niany nagrod¹
rektora AR w Krakowie, a tak¿e
nagrod¹ II stopnia rektora Politechniki
Rzeszowskiej za dzia³alnoœæ
naukowo-badawcz¹ (2004). Otrzyma³
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, Medal
Komisji Edukacji Narodowej, odznakê
Zas³u¿ony dla Rolnictwa oraz srebrn¹
odznakê Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury
Fizycznej.

31 marca 2005 r. odby³o siê posiedzenie Senatu PRz, któ-
rego program tym razem by³ wyj¹tkowo obszerny. Po rozpo-
czêciu posiedzenia JM Rektor prof. Tadeusz Markowski
wrêczy³ akt mianowania prof. dr. hab. Karolowi Kropowi
na stanowisko profesora zwyczajnego (Katedra Fizyki).
W zwi¹zku z otrzymaniem tytu³u profesora, akt mianowania
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na sta³e otrzyma³
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski (WCh). W czasie po-
siedzenia JM Rektor wrêczy³ równie¿ studentce II roku Wy-
dzia³u Chemicznego p. Agnieszce Nowak stypendium
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki
2004/2005.

W czasie posiedzenia Senat:
� wyrazi³ zgodê w sprawie mianowania prof. Stanis³awa

Apanasewicza na stanowisko profesora zwyczajnego,
� pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie dr. hab.

in¿. W³adys³awa £akoty (WBiIŒ), dr. hab. in¿. Andrzeja
Tomczyka (WBMiL) i dr. hab. Giennadija Miszurisa (Ka-
tedra Matematyki) na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreœlony,

� podj¹³ uchwa³ê w sprawie nadania tytu³u doktora honoris
causa prof. zw. dr. hab. in¿. Józefowi Giergielowi z Kate-
dry Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa,

� zaopiniowa³ wnioski o przyznanie nauczycielom akade-
mickim nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

� wyrazi³ zgodê na wy³¹czenie z dniem 1 wrzeœnia 2005 r.
Katedry Matematyki ze struktury Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu,

� podj¹³ uchwa³ê w sprawie podzia³u dotacji bud¿etowej
oraz zasad i wskaŸników dotycz¹cych opracowania i reali-
zacji planów rzeczowo-finansowych na 2005 r.,

� podj¹³ uchwa³ê w sprawie przyjêcia planu rzeczowo-fi-
nansowego PRz na 2005 r.,

� zatwierdzi³ sprawozdanie finansowe uczelni za 2004 r.,
� przyj¹³ sprawozdanie z dzia³alnoœci uczelni w 2004 r.,
� wys³ucha³ informacji prorektora ds. nauki prof. dr. hab.

in¿. Leonarda Ziemiañskiego na temat finansowania ba-
dañ naukowych w 2005 r.,

� wys³ucha³ informacji prorektora ds. nauczania dr. hab. in¿.
Jerzego Potenckiego, prof. PRz, na temat sytuacji socjal-
nej studentów PRz.
Ponadto Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:

� planowanej liczby przyjêæ na studia w roku akademickim
2005/2006,

� zasad kwalifikacji za studia w roku akademickim
2006/2007,

� szczegó³owych zasad przyjmowania laureatów i finali-
stów olimpiad przedmiotowych na studia w roku akade-
mickim 2006/2007,

� przyst¹pienia uczelni do Porozumienia Konferencji Re-
ktorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie syste-
mu mobilnoœci studentów MOSTECH,

� ustalenia hipoteki kaucyjnej na czêœci nieruchomoœci
bêd¹cej w³asnoœci¹ Politechniki Rzeszowskiej.

Marta Olejnik

Z OBRAD SENATU
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PERSONALIA

HABILITACJE

Dr in¿. Janusz Porzycki,
adiunkt w Katedrze Technik
Wytwarzania i Automatyzacji
na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowa-
nego nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej
budowa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 24 listopada 2004 r.
Centralna Komisja do Spraw

Stopni i Tytu³ów w dniu 21 marca 2005 r. zatwierdzi³a
uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej:
Modelowanie szlifowania osiowego zewnêtrznych
powierzchni walcowych.

Dr in¿. Wiktor Bukowski,
adiunkt w Katedrze Tech-
nologii i Materia³oznawstwa
Chemicznego na Wydziale
Chemicznym, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilito-
wanego nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
technologia chemiczna, nadany
przez Radê Wydzia³u Che-
micznego Politechniki £ódz-
kiej w dniu 12 paŸdziernika
2004 r. Centralna Komisja do
Spraw Stopni i Tytu³ów w dniu
21 marca 2005 r. zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o na-
daniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat
rozprawy habilitacyjnej: Reakcje kwasów karboksylowych
z monopodstawionymi pochodnymi tlenku etylenu.

DOKTORATY

Mgr in¿. Janusz Konkol, asystent w Zak³adzie
In¿ynierii Materia³owej i Technologii Budownictwa na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej budownictwo, nadany przez Radê
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynieri i Œrodowiska
Politechniki Rzeszowskiej w dniu 31 marca 2005 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Zastosowanie analizy struktury do
oceny w³aœciwoœci betonów. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, profesor

Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali prof. dr hab. in¿.
Lech Czarnecki, profesor
zwyczajny Poli techniki
Warszawskiej, i prof. dr hab.
in¿. Leszek Wojnar z Politech-
niki Krakowskiej . Rada
Wydzia³u wyró¿ni³a pracê
doktorsk¹.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego w Politechnice Rze-
szowskiej na sta³e z dniem 1 marca 2005 r.

prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa Kaczmarskie-
go z Katedry In¿ynierii Chemicznej i Proceso-
wej na Wydziale Chemicznym.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE
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Szanowny Pan
Aleksander Kwaœniewski
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Z przykroœci¹ informujê, ¿e
w zwi¹zku z wydarzeniami, które mia³y
miejsce na posiedzeniu Sejmowej Ko-
misji ds. Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
w dniu 2 marca br., a które doprowa-
dzi³y do opuszczenia posiedzenia Ko-
misji - w proteœcie przeciwko jej
dzia³aniom - przez Przewodnicz¹cego
Zespo³u Prezydenckiego do opracowa-
nia projektu ustawy Prawo o szkolnic-
twie wy¿szym, prof. Jerzego WoŸnic-
kiego oraz reprezentuj¹cego KRASP na
posiedzeniu Komisji - rektora Uniwer-

sytetu Warszawskiego, prof. Piotra Wê-
gleñskiego, Konferencja Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich wycofu-
je swoich przedstawicieli z prac nad
projektem ustawy oraz swoje poparcie
dla tego projektu.

Prace nad projektem ustawy Prawo
o szkolnictwie wy¿szym zosta³y podjête
ponad dwa lata temu w wyniku inicjaty-
wy Pana Prezydenta, bêd¹cej m.in. efe-
ktem rozmów z przedstawicielami
KRASP. Przedstawiciele KRASP -
dzia³aj¹c dla dobra publicznego - przez
okres ponad dwóch lat wnosili istotny
wk³ad w przygotowanie i doskonalenie
projektu ustawy. W tym stanie rzeczy
decyzje Komisji, skutkuj¹ce usuniê-
ciem z projektu ustawy zapisów do-
tycz¹cych konferencji rektorów (w tym
KRASP), a tak¿e zignorowanie

uchwa³y Prezydium KRASP z dn.
25 lutego br. w sprawie zapisu do-
tycz¹cego odwo³ywania rektora przez
ministra (tekst uchwa³y - w za³¹czeniu)
traktujemy jako wyraz skrajnej depre-
cjacji naszej Konferencji i jej wk³adu
w rozwój systemu szkolnictwa wy¿sze-
go w naszym kraju. Nie pozwala nam to
w jakikolwiek sposób wspieraæ tak
zmienionego projektu, ani uczestniczyæ
w obradach cia³a podejmuj¹cego tego
typu decyzje.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku

Przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Kraków, 2 marca 2005 r.

Dokument nr 82/III
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie zapisu dotycz¹cego odwo³ywania rektora przez ministra

w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym

W zwi¹zku z wprowadzeniem przez
pos³ów podczas prac Sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
nad projektem ustawy Prawo o szkol-
nictwie wy¿szym poprawki dotycz¹cej
odwo³ywania rektora przez ministra,
oznaczonej jako ust. 3b w art. 35 o na-
stêpuj¹cej t reœci : W przypadku
ra¿¹cego naruszenia prawa minister
w³aœciwy do spraw szkolnictwa
wy¿szego mo¿e odwo³aæ rektora uczelni
po zasiêgniêciu opini i KRASP
(KRePSZ), KRZSP i RGSW i wyznacza
termin do przeprowadzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych.

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP) uwa¿a, ¿e wprowadzenie
tego zapisu godzi w autonomiê uczelni.

Prezydium wnioskuje o wykreœlenie
z projektu ustawy ww. regulacji,
akceptuj¹c zarazem pozostawienie
poprawki oznaczonej jako ust. 3a w art.
35 o treœci: Rektor zostaje zawieszony
z mocy prawa, w przypadku gdy toczy
siê przeciwko niemu postêpowanie kar-
ne, proponuj¹c uzupe³nienie tego
zapisu o sformu³owanie z oskar¿enia
publicznego za przestêpstwo umyœlne.

Kwestionowana regulacja pozostaje
w sprzecznoœci z zapisami art. 35 ust.
1-3, w którym stworzono ministrowi
mo¿liwoœci dzia³ania w przypadku
"stwierdzenia istotnych naruszeñ przez
rektora przepisów prawa lub statutu"
i jest nadmiarowa wobec treœci art. 34
ust. 1 i 2, okreœlaj¹cych mo¿liwoœci
dzia³añ ministra, w przypadku gdy

uczelnia w ra¿¹cy sposób narusza
przepisy ustawy, statutu lub wydanego
przez ministra pozwolenia.

Regulacja zawarta w ust. 3b w art.
35 stwarza mo¿liwoœæ arbitralnego
kwalifikowania przez ministra ka¿dego
przypadku naruszenia prawa jako
ra¿¹cego. Wywo³uje ona ponadto - bez
wzglêdu na intencje jej zwolenników -
skojarzenia z podobnymi regulacjami
zawartymi w ustawie obowi¹zuj¹cej
w latach 80., które doprowadzi³y do
odwo³ania rektorów o niekwestiono-
wanym w œrodowisku akademickim
autorytecie.

Przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

KRASP

List Przewodnicz¹cego KRASP do Prezydenta RP
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Dokument nr 83/III
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie projektu

liberalizacji zapisów ustawowych dotycz¹cych przeciwdzia³ania narkomanii

Rektorzy zebrani na wspólnym
posiedzeniu Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich (KRASP) oraz Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Tech-
nicznych (KRPUT) wyra¿aj¹ sprzeciw
wobec propozycji liberalizacji zapisów
ustawowych dotycz¹cych przeciw-
dzia³ania narkomanii. Nowelizacja

przepisów, zak³adaj¹ca niekaralnoœæ
posiadania niewielkich dawek nar-
kotyków pod pozorem dba³oœci o wol-
noœæ, wprowadza do naszego spo³e-
czeñstwa zjawiska niszcz¹ce nasz¹
tradycjê kulturow¹, niebezpieczne
zw³aszcza dla m³odego pokolenia. Na
tej liberalizacji skorzystaj¹ przede
wszystkim przestêpcy. Trudno bowiem

przypuszczaæ, ¿e liberalizacja polityki
karnej zrekompensowana zostanie
bardziej intensywn¹ antynarkotykow¹
polityk¹ edukacyjn¹ i lepsz¹ opiek¹
terapeutyczn¹.

Przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

16 marca 2005 r., na podstawie
umowy pomiêdzy Politechnik¹ Rze-
szowsk¹ a firm¹ Alcatel, otwarty zosta³
w Zak³adzie Systemów Rozproszonych
na Wydziale Elektrotechniki i Informa-
tyki oœrodek dydaktyczno-szkoleniowy
wpisuj¹cy siê w miêdzynarodow¹ for-
mu³ê Akademii Alcatel. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e jest to druga tego typu, po
Hiszpanii, placówka w Europie. Aka-
demia w ramach grantu Alcatela zosta³a
wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt sie-
ciowy, który bêdzie s³u¿y³ do prowa-
dzenia zajêæ dydaktycznych dla

studentów z zakresu architektury
i zarz¹dzania sieciami LAN. Programy
szkolenia maj¹ autoryzacjê centrum
szkoleniowego Alcatela. Studenci po
pomyœlnym zaliczeniu obowi¹zko-
wych zajêæ bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ
bezp³atnego przyst¹pienia do egzaminu
pozwalaj¹cego uzyskaæ certyfikat in¿y-
niera systemów sieciowych Alcatela
(ACSP - Alcatel Certified Switch Pro-
fessional). Certyfikaty te s¹ honorowa-
ne na ca³ym œwiecie.

W otwarciu oœrodka ze strony Poli-
techniki uczestniczyli m.in. prorekto-

rzy PRz, a w ich gronie rektor elekt
prof. PRz A. Sobkowiak, prorektor ds.
nauki prof. L. Ziemiañski, prorektor ds.
nauczania prof. PRz J. Potencki oraz
w³adze Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki. Ze strony Alcatela udzia³
wziêli: przedstawiciel firmy Alcatel
Europe F. Strohmayer oraz przedstawi-
ciele firmy Alcatel Polska - mened¿er
ds. produktów sieciowych A. Cholewa
oraz D. Rzeszotarski.

Nasi dydaktycy mgr in¿. Marek Bo-
lanowski i mgr in¿. Andrzej Paszkie-
wicz, prowadz¹cy zajêcia w pracowni,
przeszli specjalistyczne szkolenie
w oœrodku Alcatel University w Sta-
nach Zjednoczonych. Podczas dwuty-
godniowego pobytu w Calabasas pra-
cownicy Politechniki zdali dwa egza-
miny na certyfikaty ACSS i ACSE oraz
uzyskali uprawnienia do prowadzenia
zajêæ w ramach Akademii Alcatela.
Dodatkowo Alcatel zapewnia uczelni
wszelk¹ niezbêdn¹ pomoc meryto-
ryczn¹, jak równie¿ opiekê techniczn¹.

NOWOCZESNA PRACOWNIA SIECIOWA
DLA PRZYSZ£YCH IN¯YNIERÓW

NOWOCZESNA PRACOWNIA SIECIOWA
DLA PRZYSZ£YCH IN¯YNIERÓW

Oficjalne otwarcie nowej pracowni sieciowej.
Fot. w³asna
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"Jednym z naszych g³ównych
za³o¿eñ w procesie dydaktycznym jest

powi¹zanie teoretycznej wiedzy, jak¹
zdobywaj¹ nasi studenci, z praktyczny-

mi umiejêtnoœciami. W tym celu stara-
my siê nawi¹zywaæ wspó³pracê z g³ów-
nymi firmami w ka¿dej dziedzinie
przemys³u. Ze swej strony do³o¿ymy
wszelkich starañ, aby nowo powsta³e
centrum rozwija³o siê prê¿nie i pozwa-
la³o naszym studentom zdobywaæ wie-
dzê z zakresu nowych technologii
sieciowych" - powiedzia³ prorektor ds.
nauki prof. Leonard Ziemiañski.

"Nasza firma jest bardzo zaintereso-
wana œcis³¹ wspó³prac¹ z polskimi pla-
cówkami edukacyjnymi, które kszta³c¹
przysz³e pokolenia in¿ynierów. Staran-
ne wykszta³cenie i poznanie najnow-
szych trendów w informatyce i teleko-
munikacji na pewno pomo¿e im zna-
leŸæ w Polsce i za granic¹ atrakcyjn¹
pracê po studiach" - zapewni³ Andrzej
Cholewa, mened¿er ds. produktów sie-
ciowych w firmie Alcatel Polska.

Franciszek Grabowski

Pami¹tkowa fotografia z otwarcia Akademii Alcatela na Politechnice Rzeszo-
wskiej. Od lewej: prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, dr hab. in¿. Jerzy Poten-
cki, prof. PRz, Dariusz Rzeszotarski, Franz Strohmayer, Andrzej Cholewa, dr hab.
in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz, dr hab. in¿. Franciszek Grabowski, prof. PRz,
Marek Bolanowski, Oskar Kiwior, Andrzej Paszkiewicz.

Fot. w³asna

Z wielk¹ satysfakcj¹ zamieszczamy
na ³amach GP wiadomoœæ o powstaniu
Aeroklubu Politechniki Rzeszowskiej
z siedzib¹ w Akademickim Oœrodku
Szybowcowym PRz w Bezmiechowej.
Uchwa³a w tej sprawie podjêta zosta³a
przez Zarz¹d Aeroklubu Polskiego
w Warszawie 14 grudnia 2004 r.,
o czym oficjalnym pismem zosta³ po-
informowany JM Rektor prof. T. Mar-
kowski. Aeroklub Politechniki Rze-
szowskiej bêdzie dzia³a³ na podstawie
statutu Aeroklubu Polskiego zarejestro-
wanego w S¹dzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy.

W dniu 22 lutego 2005 r. odby³o siê
w sali Senatu naszej uczelni pierwsze
Walne Zebranie Cz³onków nowo utwo-
rzonego Aeroklubu, któremu przewod-
niczy³ dyrektor administracyjny
uczelni mgr in¿. Wac³aw Gawe³.

W czasie zebrania w poczet cz³on-
ków Aeroklubu przyjêto 34 osoby, wy-
brany tak¿e zosta³ Zarz¹d Aeroklubu

Politechniki Rzeszowskiej, Komisja
Rewizyjna i S¹d Kole¿eñski. Sk³ad
Zarz¹du (który w innym ju¿ terminie

zosta³ ukonstytuowany) jest nastê-
puj¹cy:

MAMY W£ASNY AEROKLUB
Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej zosta³ powo³any

Pierwsze walne zebranie Aeroklubu PRz odby³o siê w sali Senatu.
Fot. M. Olejnik
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� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markow-
ski - prezes Zarz¹du

� prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz - wi-
ceprezes Zarz¹du

� mgr in¿. Wac³aw Gawe³ - cz³onek
prezydium Zarz¹du

� dr in¿. Andrzej Majka - sekretarz
� dr in¿. Marek Szumski - skarbnik
� dr in¿. Józef Grzybowski - cz³onek

Zarz¹du
� instr. szyb. Wojciech Œredniawa -

cz³onek Zarz¹du.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej wy-

brani zostali:
� instr. pil. mgr in¿. Dariusz Pokojski
� mgr in¿. Jerzy Bakunowicz
� instr. pil. mgr in¿. Waldemar Ko-

zio³.
S¹d Kole¿eñski stanowi¹:

� instr. pil mgr Mieczys³aw Górak
� Pawe³ Grzybowski
� Zbigniew Paw³owski.

Delegatem na 22 Nadzwyczajny
Zjazd Aeroklubu Polskiego wybrany
zosta³ instr. pil. szyb. Wojciech Œred-
niawa. Funkcjê dyrektora Aeroklubu
PRz pe³ni instr. pil. mgr Mieczys³aw
Górak, który ju¿ w sierpniu bie¿¹cego
roku zamierza zorganizowaæ w Bez-
miechowej kolejne Krajowe Zawody
Szybowcowe.

Wszystkim pilotom i ich pasa¿erom
redakcja GP najserdeczniej ¿yczy tylu
l¹dowañ, ilu startów, a w³adzom nowo
powo³anego Aeroklubu dobrego startu
nie tylko na nowej mapie polskich aero-
klubów.

Marta Olejnik

W dniu 22 lutego 2005 r. wojewoda
podkarpacki Jan Kurp, rektor Politech-
niki Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿. Ta-
deusz Markowski i kwestor uczelni mgr
Kazimiera Smela podpisali umowê
o dofinansowanie projektu Unowoczeœ-
nienie kszta³cenia kadr technicznych
dla Doliny Lotniczej. Umowa przewi-

duje dofinansowanie kosztów realizacji
tego projektu z funduszy Unii Europej-
skiej. Dofinansowanie ma siê odbyæ
w ramach priorytetu nr 1 Zintegrowa-
nego Operacyjnego Programu Rozwoju
Regionalnego Rozbudowa i moderniza-
cja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnia-
niu konkurencyjnoœci regionów.

Zebraniu przewodniczy³ dyrektor administracyjny Wac³aw Gawe³.
Fot. M. Olejnik

[POŒRÓD NIESNASKÓW -
PAN BÓG UDERZA...]

Poœród niesnasków - Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla S³owiañskiego oto Papie¿a
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten W³och,
On œmia³o jak Bóg pójdzie na miecze;
Œwiat mu - to proch.
Twarz jego, s³oñcem rozpromieniona,
Lamp¹ dla s³ug,
Za nim rosn¹ce pójd¹ plemiona
W œwiat³o - gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud -
Jeœli rozka¿e - to s³oñce stanie,
Bo moc - to cud.
*
On siê ju¿ zbli¿a - rozdawca nowy
Globowych si³,
Cofnie siê w ¿y³ach pod jego s³owy
Krew naszych ¿y³;
W sercach siê zacznie œwiat³oœci Bo¿ej
Strumienny ruch,
Co myœl pomyœli przezeñ, to stworzy,
Bo moc - to duch.

A trzeba¿ mocy, byœmy ten Pañski
DŸwignêli œwiat...
Wiêc oto idzie - Papie¿ S³owiañski,
Ludowy brat...
Oto ju¿ leje balsamy œwiata
Do naszych ³on,
Hufiec anio³ów - kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda mi³oœæ, jak dziœ mocarze
Rozdaj¹ broñ,
Sakramentaln¹ moc on poka¿e,
Œwiat wzi¹wszy w d³oñ.
*
Go³¹b mu s³owa - s³owem wyleci,
Poniesie wieœæ,
Nowinê s³odk¹, ¿e Duch ju¿ œwieci
I ma sw¹ czeœæ;
Niebo siê nad nim - piêkne otworzy
Z obojgu stron,
Bo on na tronie stan¹³ i tworzy
I œwiat - i tron.
On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy g³os,
¯e duchy pójd¹ w cele ostatnie
Przez ofiar stos.
Moc mu pomo¿e sakramentalna
Narodów stu,
¯e praca duchów - bêdzie widzialna
Przed trumn¹ tu.
*
Wszelk¹ z ran œwiata wyrzuci zgni³oœæ,
Robactwo - gad,
Zdrowie przyniesie - rozpali mi³oœæ
I zbawi œwiat.
Wnêtrza koœcio³ów on powymiata,
Oczyœci sieñ,
Boga poka¿e w twórczoœci œwiata,
Jasno jak dzieñ.

Juliusz S³owacki

Dofinansowanie
"Doliny Lotniczej” z UE

Dofinansowanie
"Doliny Lotniczej” z UE
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Projekt Unowoczeœnienie kszta³ce-
nia kadr technicznych dla Doliny Lotni-
czej zosta³ przygotowany przez Katedrê
Fizyki z udzia³em Katedry Biochemii
i Biotechnologii. Jest on istotnie po-
wi¹zany z projektem uruchomienia stu-
diów na kierunku "fizyka techniczna".
G³ównym celem projektu wspó³finan-
sowanego przez UE jest poprawa jako-
œci edukacji w zakresie podstaw fi-
zycznych nowoczesnych technologii,
wyposa¿enie Politechniki Rzeszow-
skiej w odpowiedni sprzêt i laboratoria.
Dziêki temu wiêksza ni¿ obecnie liczba
absolwentów szkó³ œrednich bêdzie
mog³a wybraæ studiowanie w regionie,
co u³atwi wyrównanie mo¿liwoœci
dostêpu do szkolnictwa wy¿szego
uczniów z terenów wiejskich i miej-
skich Podkarpacia.

W wyniku realizacji projektu po-
wstan¹ dwie nowe pracownie:

� pracownia symulacji komputero-
wych i obróbki wyników pomiarów;
w pracowni tej studenci równie¿
bêd¹ korzystaæ z zasobów Internetu,

� laboratorium biofizyczne; to unika-
towe w skali regionu, wspólne z Ka-
tedr¹ Biochemii i Biotechnologii Po-
litechniki Rzeszowskiej, laborato-
rium bêdzie s³u¿yæ zastosowaniu fi-
zycznych metod badania biopolime-
rów, których dzia³aniu poddawane s¹
¿ywe komórki.
Ponadto zostanie zmodernizowane

i rozbudowane laboratorium specjali-
styczne, w którym bêd¹ prowadzone
badania z zakresu fizyki stosowanej
(badania nowych materia³ów dielektry-
cznych i ciek³ych kryszta³ów, analiza
jakoœciowa struktur molekularnych na
potrzeby technologii i in¿ynierii œrodo-
wiska, analiza w³aœciwoœci mechanicz-
nych w³ókien technicznych). Labo-

ratorium to wprowadzi do procesu
nauczania nowoczesn¹ aparaturê kon-
trolno-pomiarow¹ s³u¿¹c¹ do badañ
wielkoœci fizycznych stosowanych
we wspó³czesnej technice.

Realizacja tych zadañ pozwoli na
wprowadzanie w regionie Podkarpacia
nowoczesnych technologii, ich rozwi-
janie i zapoznawanie z nimi studentów,
którzy po ukoñczeniu studiów ponios¹
aktualn¹ wiedzê do przysz³ych miejsc
prac, a tak¿e zapewni kszta³cenie na od-
powiednio wysokim poziomie studen-
tów kierunku "fizyka techniczna",
interdyscyplinarnej specjalnoœci stu-
diów "fizyczne podstawy diagnostyki
i miernictwa". Uczelnia wyst¹pi³a do
Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu z wnioskiem o uruchomienie
takich studiów.

Tadeusz Paszkiewicz

"Umacniaj¹c œwiadomoœæ jednoœci
Europy wœród wszystkich narodów -
tak¿e i tych, które nie s¹ reprezentowa-
ne w waszej organizacji, stwarzacie
niejasne, niemal nieuœwiadomione po-
czucie zobowi¹zania Europy wobec jej
w³asnych spo³eczeñstw oraz pozo-
sta³ych cz³onków rodziny ludzkiej. Aby
sprostaæ zadaniu wype³niania tych obo-
wi¹zków, Europa musi odzyskaæ funda-
mentalne poczucie w³asnej to¿samoœci.
Musi przezwyciê¿yæ wszelk¹ niechêæ do
uznania wspólnoty dziedzictwa i cywili-
zacji swoich spo³eczeñstw i narodów,
bo mimo i¿ rozdzielaj¹ je fizyczne, poli-
tyczne i ideologiczne granice, pozostaj¹
one z³¹czone wiêzami wspólnej kultury,
która je wszystkie autentycznie jedno-
czy" - Jan Pawe³ II

(audiencja dla Komitetu
Zgromadzenia Parlamentarnego

Rady Europy)

Kultura europejska, bêd¹ca filarem
rozwoju demokracji, rozprzestrzeni³a
siê na ca³y œwiat, upowszechniaj¹c swe
wartoœci, systemy polityczne, wynalaz-
ki, sztukê, religiê i jêzyki.

1 maja 2004 r. by³ dla niej kolejnym,
wielkim wydarzeniem historycznym.
Nowy uk³ad geopolityczny, w którym
równie¿ znalaz³a siê Polska, przekreœli³
porz¹dek ja³tañski i spe³ni³ marzenia
wiêkszoœci Polaków, którzy przez kil-
kadziesi¹t lat zmagali siê z dwoma sy-
stemami totalitarnymi - faszyzmem
oraz komunizmem, czasami ¿elaznej
kurtyny i przemocy.

Po wejœciu do Unii Europejskiej sta-
nêliœmy wobec pytania o losy Polski
jako narodu w tym wielokulturowym
i wielojêzycznym zwi¹zku spo³e-
czeñstw, który przeszed³ demokra-
tyczn¹ transformacjê i przy³¹czy³ do 88
spoœród 192 krajów œwiata, które ame-

rykañska organizacja Freedom House,
zajmuj¹ca siê propagowaniem demo-
kracji, uzna³a za wolne.

Pomimo eurosceptycznych postaw
przeciwników integracji, których gene-
zy nale¿y szukaæ w obawie przed utrat¹
to¿samoœci narodowej, w kilka miesiê-
cy po wejœciu do Unii dwie trzecie Pola-
ków wg badañ OBOP uwa¿a³o, ¿e nic
siê w ich ¿yciu nie zmieni³o, jedna pi¹ta
uwa¿a, ¿e jest gorzej, a jednoczeœnie
przesz³o po³owa spo³eczeñstwa by³a
zadowolona z wejœcia kraju do UE.
Dlaczego? Co decyduje, ¿e wiêkszoœæ
z nas patrzy pozytywnie w przysz³oœæ
i ufa, ¿e ¿ycie we Wspólnocie Europej-
skiej da nam mo¿liwoœci godnego roz-
woju spo³ecznego i osobistego? Czy
wystarczy samo zaufanie, aby aktywnie
zaistnieæ w kulturze europejskiej?

Nowo¿ytna demokracja zachodnia,
która stworzy³a wspó³czesne prawo-

KULTURA EUROPEJSKA A DEMOKRACJA
2 kwietnia 2005 r. odszed³ od nas jeden z najwiêkszych autorytetów moralnych wspó³czesnego œwiata,

humanista Papie¿ Jan Pawe³ II. Kultura europejska straci³a jednego z najwybitniejszych twórców zjednoczonej Europy
powo³anej do utwierdzania w œwiecie pokoju, demokracji, respektowania praw cz³owieka i wolnoœci jednostki.
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dawstwo i systematycznie doskonalony
sposób jego stosowania wolno wdra¿a-
ny na naszym obszarze, jest produktem
kultury zachodniej. Przez wyst¹pienie
na przestrzeni wieków takich zjawisk,
jak: pluralizm spo³eczny, system klaso-
wy, spo³eczeñstwo obywatelskie, wiara
w rz¹dy prawa, indywidualizm, two-
rzy³a szczególnie korzystne warunki
funkcjonowania struktur pañstwowych
i spo³ecznych. Postêp demokratycz-
nych przemian skorelowany by³ z roz-
wojem ekonomicznym.

Wytwarzanie coraz wiêkszych pry-
watnych i publicznych zasobów wymu-
sza³o ich dystrybucjê w celu zaspoka-
jania istotnych potrzeb spo³ecznych,
a przez to nastêpowa³ zrównowa¿ony
rozwój gospodarczy. Rozbudowany sy-
stem gospodarczy prowadzi³ do two-
rzenia siê niezale¿nych oœrodków
w³adzy, opartych nie tylko na pañstwo-
wej kontroli akumulacji kapita³u, stoso-
wanych technologii, jakoœci urba-
nizacji itd., ale i do powstania ró¿norod-
nych form wspó³finansowania syste-
mów oœwiaty, skutkuj¹cych powsta-
niem bardziej œwiadomego spo³eczeñ-
stwa, egzekwuj¹cego prawa do wywie-

rania wp³ywu na politykê w celu ochro-
ny swoich interesów, organizowania
zwi¹zków zawodowych, partii polity-
cznych i instytucji obywatelskich
w sposób rzeczywisty, a nie deklaraty-
wny.

Pañstwo demokratyczne nie jest
bowiem narzêdziem narodu, ale wspól-
noty obywateli, aktywnie uczest-
nicz¹cej na ró¿nych poziomach
w du¿ych i ma³ych sprawach ¿ycia pub-
licznego. Œwiadomym obywatelem nie
jest siê od razu. Samodzieln¹, samo-
dzielnie dzia³aj¹c¹, zdoln¹ do roz-
wi¹zywania problemów, zdoln¹ do
¿ycia, a tak¿e wartoœciow¹ osobowoœæ
kszta³tuj¹ procesy edukacyjne na wie-

lu p³aszczyznach: politycznej, spo³e-
cznej i interkulturowej.

W ramach poszukiwania Ÿróde³ do
opracowywania materia³ów dydaktycz-
nych dla studentów nawi¹za³am kon-
takt z ponadpartyjn¹ edukacyjn¹
instytucj¹ niemieck¹ Zentrale für
Politische Bildung (http://www.
Ipb.bwue.de), zajmuj¹c¹ siê propago-
waniem i wzmacnianiem demokracji
przez organizacjê konferencji, sympo-
zjów, kampanii politycznych, wyjaz-
dów naukowych oraz wydawanie
broszur, ksi¹¿ek, czasopism, p³yt CD
i materia³ów metodyczno-dydaktycz-
nych. Bardzo dobrze opracowane tema-
ty polityczne, spo³eczne i socjokulturo-
we sta³y siê dla mnie nie tylko cennym
bodŸcem do opracowania programu na-
uczania, ale wywo³a³y refleksjê nad
mo¿liwoœciami budowania podobnego
modelu edukacyjnego w naszym kraju.

Pog³êbianie wiedzy na temat dzie-
dzictwa kulturowego Europy i umiejêt-
noœci ¿ycia w Europie prowadzi do
lepszego zrozumienia otaczaj¹cego nas
œwiata, a przez to daje mo¿liwoœci po-
kojowego i aktywnego w nim uczest-
nictwa.

Ma³gorzata Pomorska

Demokracja jest narzêdziem,

które kanalizuje konflikty

miêdzyludzkie i umo¿liwia ich

rozwi¹zywanie - czasem nawet

usuwanie, czasem os³abianie

- bez u¿ycia przemocy.

L. Ko³akowski,
Mini wyk³ady o maxi sprawach

Jubileusze

Profesor Jerzy Lewicki
75-LECIE URODZIN ORAZ 50-LECIE PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

Profesor Politechniki Rzeszowskiej
dr hab. in¿. Jerzy Lewicki urodzi³ siê
w 1930 r. w Krakowie. W 1956 r. ukoñ-
czy³ studia na Wydziale Elektryfikacji
Górnictwa i Hutnictwa Akademii Gór-
niczo-Hutniczej im. S. Staszica w Kra-
kowie. Nastêpnie, po obronie pracy
magisterskiej, zosta³ asystentem w Ka-
tedrze Maszyn i Pomiarów swojej
Alma Mater, gdzie doktoryzowa³ siê
w 1967 r.; promotorem Jego rozprawy
doktorskiej by³ profesor W³adys³aw
Ko³ek. W czasie pracy w Akademii

Górniczo-Hutniczej bra³ udzia³ w wielu
badaniach teoretycznych, a tak¿e pra-
ktycznych na potrzeby przemys³u, ko-
rzystaj¹cego wtedy chêtnie z rozwi¹zañ
o charakterze politechnicznym. By³
prekursorem badañ nad uk³adami ener-
goelektronicznymi.

Nowym wyzwaniem dla dr. in¿. Je-
rzego Lewickiego by³o podjêcie
w 1967 r. pracy w Wy¿szej Szkole In-
¿ynierskiej w Rzeszowie. Zawodowe
¿ycie rozpocz¹³ jako wyk³adowca
w Zespole Maszyn Elektrycznych pod

kierownictwem doc. dr. hab. in¿. Zyg-
munta Bajorka, a nastêpnie w Zak³adzie
Urz¹dzeñ Elektrycznych pod kierowni-
ctwem doc. dr. in¿. Jerzego Sozañ-
skiego.

W 1972 r. obj¹³ kierownictwo
Zak³adu Urz¹dzeñ Elektrycznych,
a w 1973 r. zosta³ dyrektorem Instytutu

Nauczono mnie,
¿e droga wiod¹ca do postêpu
nie jest ani szybka, ani prosta.

Maria Sk³odowska-Curie
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w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, prze-
kszta³conej nastêpnie w 1974 r. w Poli-
technikê Rzeszowsk¹.

Oprócz zarz¹dzania Wydzia³em
prof. PRz dr hab. in¿. Jerzy Lewicki
kierowa³ wieloma presti¿owymi praca-
mi badawczymi. Zajmowa³ siê m.in.:
� analiz¹ pracy tyrystorowych falow-

ników wielotaktowych,
� analiz¹ cyklokonwertorów metod¹

grafów,
� analiz¹ pr¹dów pierwotnych trans-

formatorów prostownikowych,
� analiz¹ i doborem urz¹dzeñ syste-

mów elektroenergetycznych,
� analiz¹ niezawodnoœci systemów

elektroenergetycznych,
� opracowaniem metod suszenia pó³fa-

brykatów do wyrobu izolatorów
elektrotechnicznych,

� zastosowaniem elementów pó³prze-
wodnikowych do sterowania napêda-
mi urz¹dzeñ gospodarstwa domowe-
go,

� zastosowaniem uk³adów energo-
elektronicznych do kompensacji
mocy biernej w przemys³owych sie-
ciach elektroenergetycznych.
Wa¿nym osi¹gniêciem Profesora

by³o wdro¿enie wyników wiêkszoœci
Jego prac w przemyœle. Jego rozwi¹za-
nia techniczne i nowatorskie opracowa-
nia teoretyczne by³y wykorzystywane

przez Kombinat "Siarkopol" w Tarno-
brzegu, WSK-PZL w Mielcu, Zak³ady
Urz¹dzeñ Ch³odniczych w Dêbicy,
Kroœnieñskie Huty Szk³a, Fabrykê Au-
tobusów "Autosan" w Sanoku, Zak³ady
Porcelany Elektrotechnicznej "Zapel"
w Boguchwale i wiele innych zak³a-
dów. Mimo up³ywu czasu i ogromnych

zmian technologicznych w elektrotech-
nice wiele przedstawionych zagadnieñ
jest nadal z powodzeniem stosowa-
nych.

Profesor PRz Jerzy Lewicki jest na-
dal czynnym i cenionym specjalist¹
z zakresu nowoczesnej energoelektro-
niki. Opublikowa³ kilkadziesi¹t prac
naukowych, by³ dot¹d promotorem
oraz recenzentem wielu prac doktor-
skich. Wypromowa³ ponad 150 magi-
strów in¿ynierów i in¿ynierów. Pe³ni³
i nadal pe³ni szereg funkcji poza uczel-
ni¹, a w szczególnoœci w Stowarzysze-
niu Elektryków Polskich (SEP), gdzie
by³ d³ugoletnim przewodnicz¹cym Ko-
misji ds. M³odzie¿y, a od 1986 r. jest
przewodnicz¹cym Zespo³u ds. Stopni
Specjalizacyjnych In¿ynierów przy
Zarz¹dzie Oddzia³u SEP w Rzeszowie.

Za swoj¹ pracê naukow¹, dydak-
tyczn¹ i organizacyjn¹ otrzyma³ wiele
odznaczeñ, a w szczególnoœci: Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Z³oty i Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Medal

Edukacji Narodowej, Medal im. Po¿a-
ryskiego, Z³ot¹ i Srebrn¹ Odznakê SEP.
Zosta³ tak¿e uhonorowany przez Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego na-
grod¹ za osi¹gniêcia dydaktyczne,
wielokrotnie by³ nagradzany nagroda-
mi rektora Politechniki Rzeszowskiej.

W 1995 r. przeszed³ na emeryturê.
Mimo to nadal uczestniczy w dzia³alno-
œci naukowej oraz dydaktycznej
Zak³adu Energoelektroniki i Elektroe-
nergetyki, prowadz¹c wyk³ady z zakre-
su energoelektroniki oraz zajêcia
seminarium dyplomowego ze studenta-
mi studiów dziennych i zaocznych.
Kieruje te¿ badaniami w ramach gran-
tów KBN.

Stopieñ naukowy doktora habilito-
wanego w dyscyplinie elektrotechnika
(specjalnoœæ energoelektronika) uzy-
ska³ na Wydziale Elektrycznym Polite-
chniki Wroc³awskiej 21 grudnia
1998 r., na podstawie rozprawy pt. "Zli-
nearyzowany model pr¹dowo-strumie-
niowy transformatorów zasilaj¹cych
przekszta³tniki o komutacji naturalnej".

Dnia 15 maja 1999 r. rektor Polite-
chniki Rzeszowskiej awansowa³ Go na
stanowisko profesora nadzwyczajnego
naszej uczelni.

W imieniu wszystkich pracowni-
ków Zak³adu Energoelektroniki i Ele-
ktroenergetyki sk³adamy Panu
Profesorowi serdeczne ¿yczenia uro-
dzinowe, ¿ycz¹c zarazem odwzaje-
mnionej zwyk³ej ludzkiej ¿yczliwoœci,
codziennej radoœci, pogody ducha i wy-
trwa³oœci w tym trudnym czasie, a nade
wszystko dobrego zdrowia na d³ugie
lata godnego ¿ycia. Nam samym nato-
miast, aby Jubilat jak najd³u¿ej praco-
wa³ z nami i s³u¿y³ nadal m³odszym ko-
le¿ankom i kolegom z Zak³adu Energo-
elektroniki i Elektroenergetyki, a tak¿e
studentom Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki PRz ¿yczliwoœci¹, jak¹
nas zawsze obdarza, niezwykle cenny-
mi radami i wielkim doœwiadczeniem.

Wies³awa Malska
Ma³gorzata Styka

Fot. w³asna
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Organizacja cyklicznej konferencji
"Ko³a Zêbate" przypada Politechnice
Rzeszowskiej co 3 lata. W 2004 r. miej-
scem konferencji mia³ byæ - jak 3 lata
wczeœniej - OKL w Jasionce. Lokaliza-
cja znana, korzystna logistycznie, no
i goœciom mo¿na zaoferowaæ co nieco
z lotnictwa - jeœli nie przelot "Ant-
kiem", to przynajmniej pokaz nowego
symulatora.

Remont DS "Aviata" spowodowa³,
¿e wygodne miejsce przesta³o siê chwi-
lowo liczyæ jako potencjalny oœrodek
konferencyjny. W dyskusji nad wybo-
rem innej lokalizacji pad³a propozycja,
¿eby konferencjê zorganizowaæ w Bez-
miechowej. Powiedzieæ ³atwo...

No ale klamka zapad³a. Pojecha³em
z koleg¹ informatykiem na wizjê lo-
kaln¹, aby zinwentaryzowaæ wyposa-
¿enie na miejscu oraz spisaæ sprzêt, jaki
musimy dowieŸæ we w³asnym zakresie.
Bezmiechowa przywita³a nas lodowa-
tym wiatrem, co Ÿle wró¿y³o na
przysz³oœæ, tym bardziej ¿e termin kon-
ferencji by³ ustalony na 18-20 listopa-
da. Klimat bieszczadzki nie jest niestety
tak ³agodny jak w nizinnych czêœciach
Polski, st¹d w zaproszeniach pisaliœmy,
aby uczestnicy wziêli ze sob¹ ciep³¹
odzie¿ i ³añcuchy na ko³a, jeœli przyjad¹
samochodami. Sugerowaliœmy te¿,
¿eby - ze wzglêdu na charakter oœrodka
konferencyjnego - nie zabieraæ wizyto-
wych ubrañ. Na wszelki wypadek (tzn.
w razie obfitych opadów œniegu) mieli-
œmy nieformaln¹ umowê ze Stra¿¹ Gra-
niczn¹ o wypo¿yczenie landroverów
lub skuterów œnie¿nych.

Poniewa¿ oœrodek w Bezmiechowej
jest jeszcze "na rozruchu" i normalnie
funkcjonowa³y w zasadzie tylko pokoje
goœcinne, zaplecze konferencyjne trze-
ba by³o zorganizowaæ prawie od pod-
staw. W ekspresowym tempie zosta³y
dokonane zakupy urz¹dzeñ do kuchni

i jadalni, a biuro konferencyjne urz¹dzi-
liœmy, zuba¿aj¹c Katedrê Konstrukcji
Maszyn o kilka zestawów komputero-
wych wraz z osprzêtem pomocniczym.

Dopiero dzieñ przed konferencj¹
przyjecha³o wyposa¿enie kuchni i pra-
wdê mówi¹c, pow¹tpiewa³em, czy uda
siê wszystko uruchomiæ na czas. Nie
doceni³em operatywnoœci kierownic-
twa i pracowników oœrodka. Có¿, po-
gratulowaæ. . . W ka¿dym razie
w momencie przyjazdu pierwszych
uczestników wszystko funkcjonowa³o
jak nale¿y.

Konferencja zgromadzi³a wyj¹tko-
wo liczne grono naukowców i prakty-
ków z oœrodków przemys³owych,
zajmuj¹cych siê problematyk¹ kó³
i przek³adni zêbatych. Tematyka ta jest
podejmowana w wiêkszoœci licz¹cych
siê technicznych szkó³ wy¿szych -
œledz¹c prace i publikacje naszych
uczonych, mogê zaryzykowaæ twier-

dzenie, ¿e wiêkszoœæ z nich by³a
w Bezmiechowej obecna.

Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê uczestni-
ków obrady podzielono na dwie sesje
o tematyce:
� technologia uzêbieñ i symulacje

procesów technologicznych,
� konstrukcja, pomiary i badania mo-

delowe.
Prezentowane referaty obejmowa³y

ca³oœæ zagadnieñ zwi¹zanych z kon-
strukcj¹, technologi¹, eksploatacj¹ i ba-
daniami kó³ oraz przek³adni zêbatych
(w tym przek³adni falowych, trochoida-

lnych oraz przek³adni specjalnego za-
stosowania - o nietypowych zarysach
zêbów). Zaprezentowano aktualny stan
badañ i kierunki prac w poszczegól-
nych oœrodkach akademickich. Przed-
stawiono i przedyskutowano referaty
z zakresu:
� nowych technik wytwarzania proto-

typów kó³ zêbatych,

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

KO£A ZÊBATE KZ 2004

Profesor Kazimierz Wieczorowski z Politechniki Poznañskiej w czasie prezentacji
referatu.

Fot. w³asna
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� projektowania konstrukcji i techno-
logii kó³ zêbatych z u¿yciem opro-
gramowania CAD oraz symulacji
nacinania uzêbieñ,

� metod i dok³adnoœci pomiarów kó³
zêbatych,

� matematycznego opisu powierzchni
tworz¹cych uzêbienie oraz powierz-
chni narzêdzi,

� wp³ywu geometrii narzêdzia na zja-
wiska w procesie skrawania i w³a-
œciwoœci wytworzonych kó³ zêba-
tych,

� badañ doœwiadczalnych kó³ i prze-
k³adni zêbatych.

Sesje odbywa³y siê w dwóch prze-
stronnych salach konferencyjnych,
przy czym szczególnych wra¿eñ estety-
cznych dostarcza³a sala na 2 piêtrze,
sk¹d - ze wzglêdu na po³o¿enie oœrodka
- widaæ przez okna tylko niebo, co przy
niskim pu³apie chmur wygl¹da napra-
wdê niezwykle.

Po zwiedzeniu z uczestnikami
w czasie wolnym infrastruktury oœrod-
ka mogê stwierdziæ, ¿e jest ona
wyj¹tkowo funkcjonalna i na pewno
bêdzie dobrze s³u¿yæ przysz³ym go-
œciom. Mieliœmy nadziejê na loty szy-
bowcowe, jednak pogoda pokrzy-

¿owa³a nam plany i musieliœmy zado-
woliæ siê podziwianiem panoramy Bie-
szczadów - a Bezmiechowa jest
zupe³nie wyj¹tkowym miejscem, jeœli
chodzi o widoki.

W pi¹tek, 19 listopada wieczorem
pad³ rozkaz ewakuacji samochodów
z Oœrodka na dó³ do Bezmiechowej.
Parê godzin wczeœniej wiatr powali³
kilka drzew, w tym trzy na nasz¹ drogê
wyjazdow¹ (zawodowcy z pi³ami mo-
torowymi uporali siê z nimi szybko).
Poza tym zacz¹³ padaæ œnieg i istnia³a
obawa, ¿e rano po prostu nie da siê wy-
jechaæ z powodu œliskiej nawierzchni.
Ruszyliœmy wiêc kawalkad¹ na dó³,
a z powrotem przywióz³ wszystkich
s³u¿bowy bus OKL-u. Dopiero nastêp-
nego dnia wieczorem dowiedzieliœmy
siê z telewizji, jakie zniszczenia poczy-
ni³a wichura na Podkarpaciu i w innych
regionach Polski.

Podsumowuj¹c, Akademicki Oœro-
dek Szybowcowy PRz w Bezmiecho-
wej doskonale siê sprawdzi³ jako
miejsce do organizowania konferencji.
Mogê go poleciæ wszystkim, tym bar-
dziej ¿e obecnie nie ma ju¿ problemów
z zapleczem logistycznym. Wyj¹tkowo
malownicze po³o¿enie, bliskoœæ licz-
nych bieszczadzkich atrakcji i mo¿li-
woœæ lotów szybowcowych to niektóre
atuty czyni¹ce to miejsce naprawdê
unikatowym w naszym regionie. Tym
bardziej szkoda, ¿e na oficjalniej stro-
nie internetowej Politechniki nie ma
o nim ¿adnej wzmianki.

Mieczys³aw P³ocica

Zwiedzanie hangaru szybowców w czasie wolnym.
Fot. w³asna

W dniach 25-26 lutego 2005 r. grupa
studentów nale¿¹cych do Studenckiego
Ko³a Naukowego eM@rketingu ucze-
stniczy³a w konferencji Inspiracje 2005
- Nowe trendy w marketingu, która
odby³a siê na Wydziale Zarz¹dzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Organi-
zatorem przedsiêwziêcia by³o zaprzyja-
Ÿnione Ko³o Naukowe Marketingu
"Target" z warszawskiej uczelni.

Oprócz reprezentantów Politechniki
Rzeszowskiej oraz organizatorów
w konferencji uczestniczyli studenci

z nastêpuj¹cych kó³ naukowych:
"Market" z Uniwersytetu Gdañskiego,
"Kreatywni" z Wy¿szej Szko³y
Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci
w Warszawie, "Marketingu" z SGH,
"Moderator" z Wydzia³u Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz
"Chi-Kwadrat" z Wydzia³u Socjologii
tej samej sto³ecznej uczelni.

Pierwszego dnia konferencji odby-
wa³ siê cykl piêciu wyk³adów prowa-
dzonych przez praktyków marketingu,
reprezentuj¹cych najbardziej znane

agencje badawcze i marketingowe
w Polsce, tj. Instytut Badañ SMG/KRC
Millward Brown International, agencjê
TBWA oraz dom mediowy OMD Po-
land.

Pierwsz¹ prelekcjê wyg³osi³ Marcin
Klaus - moderator i analityk jakoœcio-
wy w SMG/KRC. W swojej prezentacji
scharakteryzowa³ tzw. trendsetterów,
tworz¹cych nowo odkryt¹ przez marke-
terów grupê m³odych liderów opinii.
Trendsetting to nowa metoda stosowa-
na w celu wywo³ania mody na pewne

Studenckie inspiracje...
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style zachowañ, na kupowanie okreœlo-
nych produktów. Autor prezentacji po-
kaza³, jakie cechy powinni mieæ
prawdziwi przedstawiciele tej grupy.
Charakteryzuj¹c tych m³odych konsu-
mentów, u¿y³ stwierdzenia: "Jestem
mesjaszem mody, trendsetterem. Je-
stem kowbojem miejskiego weekendu,
ikon¹, lanserem, stylem, artyst¹. Jestem
do patrzenia". Pracownik agencji ba-
dawczej, powo³uj¹c siê na wyniki ba-
dañ jakoœciowych dotycz¹cych seg-
mentacji m³odzie¿y, przedstawi³
podstawowe wyznaczniki charaktery-
zuj¹ce poszczególne spo³ecznoœci m³o-
dzie¿owe. Sta³o siê to t³em do zaprezen-
towania profilu typowego lansera oraz
propozycji dzia³añ marketingowych,
które nale¿y stosowaæ wobec tej grupy
wymagaj¹cych konsumentów.

Drugi wyk³ad pt. "Relacja zapla-
nowana" poprowadzi³a Dorota Truœ-
kiewicz - psycholog z agencji Te-
quila/Polska. Ta czêœæ konferencji
dotyczy³a metodologii Connections.
Jest to narzêdzie strategiczne, które po-
zwala zaplanowaæ efektywne dotarcie
do konsumenta. Dziêki niemu, wyko-
rzystuj¹c ró¿ne kana³y komunikacji,
mo¿na zbudowaæ system powi¹zañ
miêdzy konkretn¹ mark¹ z rynkiem
przez celowe budowanie jej wizerunku
oraz relacji z klientem. Connections
Planning dostarcza informacji potrzeb-
nych przy wyborze skutecznych œrod-
ków dotarcia do œwiadomoœci konsu-

mentów, umo¿liwiaj¹c stworzenie uni-
katowej kompozycji form promocji dla
danej marki.

Kolejna prezentacja zosta³a zaty-
tu³owana "Disruption - ³am schematy".
Przedstawi³ j¹ Micha³ Soroczyñski -
dyrektor dzia³u planowania strategicz-
nego agencji reklamowej TB-WA\
\Warszawa. Disruption mo¿na zdefi-
niowaæ jako sposób widzenia i myœle-
nia o otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci,
który przez kwestionowanie konwencji
inspiruje zmianê. Jest to umiejêtnoœæ
przekszta³cania regu³ rz¹dz¹cych ryn-
kiem tak, by ograniczenia dzia³a³y na
korzyœæ podmiotu podejmuj¹cego
dzia³ania marketingowe. Trzonem teo-
rii Disruption jest zrozumienie i usyste-
matyzowanie zasad, którymi rz¹dzi siê

zasadnicza zmiana, oraz przeniesienie
owych zasad na pole komunikacji, mar-
ketingu i szeroko pojêtego biznesu.

Czwarty wyk³ad poprowadzi³a Ag-
nieszka Stelmaszczyk (pe³ni¹ca fun-
kcjê dyrektora zarz¹dzaj¹cego firmy
Macroscope OMD Poland), która za-
prezentowa³a wstêpne wyniki projektu
badawczego Mediascope oraz CASE.
Badanie przeprowadzone w 2004 r. do-
tyczy³o powszechnie akceptowanej te-
orii A. Mongensterna. Jest ona stoso-
wana w procesie planowania mediów
i dotyczy stopnia zapamiêtania reklam,
na który wp³yw ma m.in. wykorzystane
narzêdzie komunikacji, liczba powtó-
rzeñ przekazu oraz dynamika (roz³o¿e-
nie w czasie) emisji reklam. Uzyskane
rezultaty badania okaza³y siê zaska-
kuj¹ce, gdy¿ wynika z nich, ¿e niektóre
z za³o¿eñ teorii francuskiego naukowca
budz¹ spore w¹tpliwoœci.

"Przy£APAna Gwiazda" to temat
ostatniego wyk³adu, który znalaz³ siê
w planie wyst¹pieñ podczas pierwsze-
go dnia konferencji. Zosta³ on wy-
g³oszony przez Aleksandra Œmigiel-
skiego - mediaplannera z domu medio-
wego OMD Poland. W prezentacji
przedstawiono historiê marki Heyah.
Szczególn¹ uwagê poœwiêcono spekta-
kularnej akcji marketingowej, która
wiosn¹ 2004 r. towarzyszy³a wprowa-
dzeniu nowego produktu na rynek tele-
komunikacyjny. W czasie multi-
medialnego pokazu zaprezentowano li-
czne przyk³ady zrealizowanych dzia³añ
promocyjnych, w tym m.in. reklamy te-

Cz³onkowie Ko³a Naukowego eM@rketingu przed budynkiem Wydzia³u
Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot. w³asna

Uczestnicy konferencji “Inspiracje 2005 - Nowe trendy w marketingu” zorganizo-
wanej prze Ko³o Marketingu “Target” Wydzia³u Zarz¹dzania UW.

Fot. w³asna
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lewizyjne oraz niestandardowe formy
komunikacji marketingowej.

Ostatniego dnia konferencji zorga-
nizowano dwa równolegle odbywaj¹ce
siê warsztaty. Pierwszy z nich poœwiê-
cono projektowi badawczemu 3D Stu-
dy, który w 2004 r. zosta³ wprowadzony
w Polsce przez dom mediowy Mind-
Share. Drugi warsztat dotyczy³ metody
Disruption.

Przedstawiciele Studenckiego Ko³a
Naukowego eM@rketingu uczestni-
czyli w pierwszym wydarzeniu prowa-
dzonym przez Edwarda Korbela,
doœwiadczonego Research Managera
z firmy MindShare Polska. Uczestnicy
spotkania poznali za³o¿enia, na których
opiera siê wykorzystanie narzêdzia 3D
(s¹ to trzy wymiary: marka, konsument,

media). Przy jego pomocy dom medio-
wy tworzy profil marki oraz dobiera
najskuteczniejsze kana³y komunikacji
z wytypowan¹ dla danego produktu
grup¹ celow¹. Ponadto stara siê poznaæ
wartoœci, które s¹ bliskie konsumen-
tom.

Warto zauwa¿yæ, i¿ warszawska
konferencja mia³a du¿e wsparcie me-
dialne. Jej patronami zosta³y presti¿o-
we czasopisma bran¿owe (Busi-
nessman Magazine, Brief, Marketing
w Praktyce, Perspektywy), Radio PIN
oraz portale internetowe (mediarun.pl,
Œwiat Marketingu, pracuj.pl oraz
O2.pl). Dziêki temu pojawi³y siê liczne
doniesienia medialne o przedsiêwziê-
ciu oraz o jego uczestnikach (w tym
równie¿ z Politechniki Rzeszowskiej).

Z opinii wypowiedzianych po po-
wrocie z Warszawy wynika, ¿e udzia³
naszych studentów w konferencji Inspi-
racje 2005 - Nowe trendy w marketingu
sta³ siê znakomit¹ okazj¹ do pog³êbia-
nia praktycznej wiedzy z obszaru pro-
mocji. Pobyt w stolicy umo¿liwi³
równie¿ spotkanie z pracownikami naj-
wiêkszych agencji reklamowych oraz
domów mediowych w Polsce, którym
reklamodawcy powierzaj¹ miliony
z³otych ze swoich bud¿etów marketin-
gowych. Nawi¹zana wspó³praca
z ko³em "Target" z Uniwersytetu War-
szawskiego pozwala mieæ nadziejê, ¿e
w nied³ugim czasie nasi studenci bêd¹
mieli okazjê uczestniczyæ w kolejnych
przedsiêwziêciach organizowanych
w stolicy.

Marcin Gêbarowski

¯eby kata-
strof by³o mniej
- to tytu³ arty-
ku³u, który uka-

za³ siê na ³amach GW 17 stycznia br.
w zwi¹zku z otwarciem Laboratorium
Trwa³oœci Konstrukcji Lotniczych na
WBMiL. To jedyne takie laboratorium
w Polsce. Dziêki tej nowoczesnej aparatu-
rze mo¿na natychmiast oceniæ pêkniêcia
czy inne uszkodzenia, które mog¹ dopro-
wadziæ do awarii silnika, a w konsekwencji
do katastrofy samolotu.

* * *
Kilkudziesiêciu studentów Politech-

niki Rzeszowskiej walczy o sta¿e w rze-
szowskim WSK i kroœnieñskim Delphi -
poinformowa³a GW 18 stycznia 2005 r.
W sta¿ach mog¹ uczestniczyæ studenci IV
i V roku PRz. Aby siê ubiegaæ o przyjêcie
na sta¿, student musi siê wykazaæ wysok¹
œredni¹ i bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego. Studenci w trakcie sta¿u
mog¹ poznaæ firmê, procesy technologicz-
ne i uczestniczyæ w szkoleniach.

* * *
7 lutego br. GW poinformowa³a o ekspo-

zycji prac dyplomowych studentów Polite-
chniki Rzeszowskiej kierunku budownic-
two. Mosty nad Wis³okiem, nowoczesne
wiadukty kolejowe, bezpieczne k³adki
nad ruchliwymi ulicami - to propozycje

studentów Politechniki Rzeszowskiej dla
usprawnienia komunikacji w Rzeszowie.
Wszystkie prace powsta³y w Katedrze Mo-
stów WBiIŒ Politechniki Rzeszowskiej i s¹
efektem œcis³ej wspó³pracy pracowników
tej Katedry z Miejskim Zarz¹dem Dróg
i Zieleni oraz Wydzia³em Gospodarki Ko-
munalnej i Inwestycji.

Informacjê na temat wystawy zamieœci³y
równie¿ Nowiny.

* * *
Temat przygotowañ do wyborów rektora

Politechniki Rzeszowskiej na kadencjê
2005-2008 pojawi³ siê w GW 8 i 11 lute-
go br. Dwunastu kandydatów zosta³o
zg³oszonych na stanowisko rektora Poli-
techniki Rzeszowskiej. (...) Rektora wy-
bieraæ bêdzie podczas tajnego g³osowa-
nia stu elektorów.

Podobna informacja ukaza³a siê w Nowi-
nach.

* * *
10 lutego 2005 r. na ³amach GW ukaza³o

siê wspomnienie o zmar³ym nagle 20 listo-
pada 2004 r. prof. PRz Andrzeju Daszkie-
wiczu, kierowniku Zak³adu Nauk Humani-
stycznych WZiM. Wychowany zosta³
w poczuciu dyscypliny i rzetelnego wy-
konywania obowi¹zków. Zasady te sto-
sowa³ jednakowo wobec siebie i wobec
studentów oraz wspó³pracowników (...).

By³ cz³owiekiem dociekliwym i chêtnie
polemizuj¹cym, wra¿liwym na cierpie-
nia innych, po prostu przyjaznym lu-
dziom.

W zwi¹zku
z Dniem Babci
i Dziadka 21 sty-
cznia br. w Nowi-

nach ukaza³ siê artyku³ poœwiêcony Marii i
Stanis³awowi Kopaczom, profesorom che-
mii, wyk³adowcom Politechniki Rzeszo-
wskiej. Maria i Stanis³aw Kopaczowie
wyk³adaj¹ na uczelni, prowadz¹ bada-
nia, nie boj¹ siê komputerów. Energii
maj¹ w sobie tyle, ¿e mogliby obdzieliæ
kilka osób - czytamy.

* * *
17 marca br. Nowiny poinformowa³y

o otwarciu jedynej w Polsce nowoczesnej
pracowni informatycznej wyposa¿onej
w platformê Alcatela do budowy sieci kom-
puterowych. Szkolenia na tym sprzêcie
umo¿liwi¹ studentom Politechniki Rze-
szowskiej zdobycie certyfikatu in¿yniera
systemów sieciowych Alcatela. Certyfikat
ten jest honorowany na ca³ym œwiecie. Pra-
cownia dzia³a w Zak³adzie Systemów Roz-
proszonych WEiI PRz.

Informacja o otwarciu pracowni ukaza³a
siê równie¿ na ³amach Gazety Wyborczej,
Super Nowoœci i Dziennika Polskiego.
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W Dniu Rze-
szowa 25 stycz-
nia br. ukaza³o
siê wspomnie-
nie o Romanie

Przepiórze, by³ym dyrektorze Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rze-
szowskiej, organizatorze wielu pokazów
lotniczych i popularyzatorze historii lotnic-
twa w naszym regionie.

* * *
Uczelniane Kolegium Elektorów Poli-

techniki Rzeszowskiej wybra³o prore-
ktorów tej uczelni na kadencjê
2005-2008 - czytamy na ³amach Dnia Rze-
szowa 18 marca 2005 r. (...) prof. Tadeu-
szowi Markowskiemu przypad³o stano-
wisko prorektora do spraw ogólnych.
Sprawami nauki bêdzie siê zajmowa³
prof. Jacek Kluska (...). Prorektorem do
spraw wspó³pracy z zagranic¹ zosta³
prof. Aleksander Koz³owski, a prorekto-
rem do spraw nauczania prof. Leszek
WoŸniak.

Podobna informacja ukaza³a siê w Gaze-
cie Wyborczej, Super Nowoœciach, Nowi-
nach i Dzienniku Polskim.

W dniach 11
i 12 lutego
otwarte zosta-
n¹ dla wszyst-

kich drzwi Politechniki Rzeszowskiej.
Dni otwarte po³¹czone bêd¹ z VII Targa-
mi Edukacyjnymi - taka informacja uka-
za³a siê w Super Nowoœciach w dniu 25 sty-
cznia 2005 r.

Podobne zaproszenie na VII Targi Edu-
kacyjne organizowane przez Samorz¹d
Studencki PRz zamieœci³a Gazeta Wybor-
cza i Nowiny.

* * *
7 lutego br. Super Nowoœci poinformo-

wa³y o jubileuszu 55-lecia pracy naukowej
i 80-lecia urodzin wieloletniego rektora Po-
litechniki Rzeszowskiej prof. Stanis³awa
Kusia. Profesor Stanis³aw Kuœ jest auto-
rytetem w œwiecie nauk budowlanych.
W Rzeszowie kszta³ci³ in¿ynierów i magi-
strów, tak¿e doktorów nauk budowla-
nych.

* * *
9 lutego br. Super Nowoœci przedstawi³y

wyniki Plebiscytu na Najlepszego Spor-
towca Politechniki Rzeszowskiej w 2004 r.

* * *
Powiêkszy³o siê grono profesorskie Po-

litechniki Rzeszowskiej - czytamy na

³amach Super Nowoœci 16 marca 2005 r.
Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski
nada³ tytu³ naukowy profesora nauk techni-
cznych Krzysztofowi Kaczmarskiemu, pra-
cownikowi Katedry In¿ynierii Chemicznej
i Procesowej na Wydziale Chemicznym
PRz.

Podobna informacja ukaza³a siê w Dzien-
niku Polskim.

Informacja
na temat VII
Targów Edu-

kacyjnych organizowanych przez Sa-
morz¹d Studencki Politechniki Rzeszow-
skiej ukaza³a siê w Dzienniku Polskim
1 lutego 2005 r. Celem targów jest mo¿li-
woœæ przedstawienia zasad przyjêæ na stu-
dia, prezentacja kierunków i specjalnoœci,
dorobku naukowego poszczególnych
uczelni oraz bazy socjalno-bytowej. W tar-
gach wziê³o udzia³ 16 uczelni, m.in. z Kra-
kowa, Wroc³awia i Gdañska. Jak co roku,
cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem
m³odzie¿y szkó³ œrednich.

Podobne informacje zamieœci³y: Nowi-
ny, Super Nowoœci i Dzieñ Rzeszowa oraz
Gazeta Wyborcza, która wyda³a dodatko-
wo specjalny informator targowy, zawie-
raj¹cy informacje o poszczególnych uczel-
niach bior¹cych udzia³ w targach.

* * *
Profesor Politechniki Rzeszowskiej dr

hab. in¿. Andrzej Sobkowiak zosta³ no-
wym rektorem tej uczelni - poinformowa³
Dziennik Polski w dniu 4 marca 2005 r.

Informacjê o wyborze dr. hab. in¿. An-
drzeja Sobkowiaka, prof. PRz, na Rektora
Politechniki Rzeszowskiej na kadencjê
2005-2008 zamieœci³a równie¿ Gazeta Wy-
borcza, Nowiny, Super Nowoœci i Dzieñ
Rzeszowa.

* * *
Szansa dla studentów - to tytu³ artyku³u

poœwiêconego wymianie studentów Polite-
chniki Rzeszowskiej w ramach Programu
Socrates/Erasmus. Informacja ta ukaza³a
siê na ³amach Dziennika Polskiego 10 mar-
ca br. Dziêki programowi ju¿ ponad 200
studentów Politechniki Rzeszowskiej
mia³o okazjê uczyæ siê w zagranicznych
oœrodkach edukacyjnych.

Informacjê na ten temat poda³a równie¿
Gazeta Wyborcza.

Opracowa³a
Anna Worosz

[PANIE!
JE¯ELI ZAMKNIESZ
S£UCH NARODU ...]

Panie! je¿eli zamkniesz s³uch narodu,
Na pró¿no cz³owiek swe g³osy natê¿a,
Choæby mia³ si³ê i odwagê mê¿a,

Z niemi³owania - umrze tak jak z g³odu.

Pró¿no na rêce rêkawice k³adnie
I jako szermierz wyst¹pi zapaœnie...
Lice mu wyschnie i oko zagaœnie,

Sprzepaœci siê pierœ - i g³os w ni¹ zapadnie.

Ale komu Ty twoje namaszczenie
W³o¿ysz na czo³o - ten bez ¿adnej pracy
W powietrzu twoim jak powietrzni ptacy

P³ywa, a œwiête karmi¹ go promienie.

J. S³owacki

Rzym

Wybudowaniem najwiêkszej na
owe czasy i najs³ynniejszej bazyliki
œwiata w XVI w. nad Tybrem uwiecz-
niono pamiêæ Aposto³a Piotra. Katedrê
œw. Piotra budowano przez 120 lat
z udzia³em najs³ynniejszych architek-
tów, rzeŸbiarzy i malarzy. Prace rozpo-
czêto w 1452 r. na planie równoramien-
nego krzy¿a greckiego z potê¿n¹ kopu³¹
o œrednicy 42 m, usytuowan¹ nad œrod-
kiem przeciêcia siê osi ramion, autor-
stwa Micha³a Anio³a.

Bazylikê otacza kolumnada z³o¿o-
na z 284 kamiennych kolumn i 88 fila-
rów. Na balustradzie attyki os³aniaj¹cej
gzymsy budynków stoj¹ 162 pos¹gi
œwiêtych, a œrodek kolistego Placu
œw. Piotra wyznacza obelisk wysoko-
œci 25 m.

To tutaj, w Grotach Watykañskich,
w dniu 8 kwietnia 2005 r. spocz¹³
Cz³owiek wielki duchem i sercem -
ciê¿ko pracuj¹cy nad pokojem i szczê-
œliwszym ¿yciem ludzi zamiesz-
kuj¹cych glob ziemski - Papie¿ Jan
Pawe³ II, Wielki Polak KAROL WOJ-
TY£A.

Stanis³aw Majka

Komentarz do str. 1
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Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!! www.pozyton.prv.pl

Nasta³ luty - podkuj buty, nasta³
luty, a wraz z nim POZYTON..., tym
razem kabaretowy. Wyst¹pi³ kabaret
ZYGZAK ze stolicy Polski, kabaret
eTam ze stolicy Podkarpacia oraz
£ukasz B³¹d - obywatel œwiata�.

Gospodarzem wieczoru by³ dobrze
znany pozytonowej publicznoœci
£ukasz B³¹d - aktor kabaretu Kaczka
Pchniêta No¿em. Pojawia³ siê na scenie
od czasu do czasu... i w bardzo zabawny
sposób prowadzi³, i - mo¿na by rzec -
kierowa³ poczynaniami goœci oraz pu-
blicznoœci�.

Pierwszy na scenie pojawi³ siê kaba-
ret z Rzeszowa, rodem z uniwerku.
Dwóch oryginalnej urody m³odzieñ-
ców�, niewidomy pianista..., który wi-
dzi, i kobieta. By³o zabawnie, jak na

wystêp kabaretu przysta³o. Klub Stu-
dencki PLUS okaza³ siê goœcinny dla
formacji z uniwerku�, publicznoœæ do-
maga³a siê bisów, które to bisy z ochot¹
zosta³y jej dane.

Gwiazd¹ wieczoru by³ kabaret ZY-
GZAK. Kabaret co prawda istnieje rok,
ale jak wieœæ niesie, artyœci go tworz¹cy
maj¹ za sob¹ du¿e doœwiadczenie naby-
te w innych formacjach kabaretowych.
ZYGZAK tworzy humor jak najbar-
dziej odchylony od pionu, a tym samym
zbli¿ony do poziomu. Potwierdzeniem
tego faktu mog¹ byæ s³owa samego An-
drzeja Poniedzielskiego, który po obej-
rzeniu jednego ze skeczy na X "Mu-
latce" w E³ku powiedzia³, ¿e to "w³aœci-
wa droga rozwoju tak polskiego kaba-
retu, jak i polskiego parlamentaryzmu".

By³o zawodowo, œmiesznie, by³y bisy
i chóralne krzyki publicznoœci: "jesz-
cze, jeszcze". Dodam, i¿ ZYGZAK by³
pó³finalist¹ festiwalu PAKA 2005.

I tak oto kolejny POZYTON dobieg³
koñca. Zosta³y wspomnienia i mnó-
stwo zdjêæ, które mo¿na zobaczyæ na
naszej stronie internetowej www.pozy-
ton.prv.pl, i ¿yczenie: czekamy na ka-
baret z polibudy!!!�

Najbli¿szy Pozyton odbêdzie siê
26 kwietnia. Tradycyjnie wiosn¹ jest to
Przegl¹d Piosenki Studenckiej, w tym
roku z niespodziank¹�. Zdradzê tylko
tyle, ¿e wieczór pozytonowy bêdzie siê
sk³ada³ z dwóch czêœci. W pierwszej
wyst¹pi¹ m³odzi twórcy w ramach
Przegl¹du Piosenki, a czêœæ druga... to
kabaret!!!�. Szczegó³owych informa-
cji szukajcie na naszej stronie interneto-
wej�.

Grzegorz Krasoñ

Mistrzostwa Politechniki Rzeszowskiej w Narciarstwie Alpejskim

Tradycyjnie od paru sezonów pierw-
szy weekend marca jest terminem rozgry-
wania Mistrzostw Politechniki w Narciar-
stwie Alpejskim organizowanych przez
Sekcjê ds. Socjalnych i Bytowych oraz Stu-

dium Wychowania Fizycznego i Sportu
dla pracowników oraz cz³onków ich ro-
dzin.

W dniu 6 marca br. na stoku "S³otwi-
ny", w doskona³ych warunkach œniego-

wych, prawdziwy slalom gigant szczêœli-
wie ukoñczy³o 30 zawodników. Zawody
poprzedzi³y ostre treningi na stokach
"Azoty" i "S³otwiny" oraz taktyka obmyœlo-
na w Karczmie £emkowskiej "K³ynec"
przy tertianyku.

Mistrzostwa rozegrano w kategoriach:
dzieci, kobiety, mê¿czyŸni. Zwyciêzcy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy i statuetki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów w przy-
sz³ym roku. Do zobaczenia.

WYNIKI

� Dzieci:
1. Jakub Lutak
2. Micha³ Zamorski
3. Marcin Tendera

� Kobiety:
1. Marzena Meder
2. Beata Prokop
3. Anna Lutak-Korycka

� Mê¿czyŸni:
1. Maciej Lutak
2. Franciszek Gorczyca
3. Mariusz Tendera

Franciszek Gorczyca

KRYNICA 2005

Uczestnicy Mistrzostw PRz w Narciarstwie w Krynicy.
Fot. F. Gorczyca
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Szybowce zawodników na tle budynku laboratorium.

Wybory prorektorów. Komisja Skrutacyjna w czasie zbierania g³osów. W³adze rektorskie wybrane na now¹ kadencjê.

Wpis elektorów na listê obecnoœci. Wybory nowych w³adz odbywa³y siê w auli A-61.

Kandydaci na prorektorów w towarzystwie rektora elekta na spotkaniu 
przedwyborczym. Z prawej prof. PRz  A. Koz³owski - autoprezentacja.

Przewodnicz¹cy Uczelnianego Kolegium Elektorów prof. PRz M. Gotfryd 
w czasie odczytywania pytañ kierowanych do kandydatów. 

,

Fot. M. Misiakiewicz
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Sport na weso³o to ju¿ tradycja, jeœli idzie o coroczne imprezy organizowane przez KU 
AZS z okazji 8 marca. W tym roku spotkanie w hali sportowej PRz odby³o siê w œrodê, 
9 marca wieczorem. W programie by³a siatkówka, pi³ka no¿na i ró¿ne konkursy sportowe, 
a wszystko oczywiœcie dla Pañ.

Siatkarki AZS wygra³y kolejn¹ "œwiêt¹ wojnê" z kadr¹ naukow¹ PRz, tym razem 2:1, 
a pi³karki AZS rozegra³y pokazowy mecz z dziewczêtami reprezentuj¹cymi Samorz¹d 
Studencki. Mecz sta³ na wysokim poziomie, dziewczêta walczy³y bardzo ambitnie, 
nadrabiaj¹c braki techniczne i kondycyjne. Wynik nie jest istotny, bo najwa¿niejszy jest 
udzia³ i dobra zabawa.

Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê konkursy sportowe z atrakcyjnymi nagrodami 
w postaci okolicznoœciowych koszulek AZS, maskotek i s³odyczy.

DZIEÑ KOBIET Z AZS

PUCHAR REKTORA DLA PC "CYNGIEL"

Tekst i fot. 
Stanis³aw Ko³odziej 

Zakoñczy³a siê 25. edycja halowej ligi pi³ki no¿nej. W finale rozegranym 22 lutego br. 
spotka³y siê dwa najlepsze zespo³y tegorocznych rozgrywek. Zdecydowanym faworytem 
niew¹tpliwie by³a dru¿yna "Zanussi", która w ostatnich kilku latach "dzieli³a i rz¹dzi³a" 
w lidze halowej. Przegra³a zdecydowanie 2:10 z zespo³em FC "Cyngiel", w którym 
wystêpuj¹ absolwenci PRz reprezentuj¹cy jeszcze w ubieg³ym roku barwy naszej uczelni.

    Królem strzelców 
zosta³ portugalski 
student Leide Pedro 
p r z e b y w a j ¹ c y  
w  R z e s z o w i e  
w ramach programu 
Socrates/Erasmus. 
Nagrody, dyplomy 
i  w y r ó ¿ n i e n i a  
wrêczyli zwyciêz-
com prorektor PRz 
J e r z y  P o t e n c k i  
i prezes KU AZS 
kolega Grzegorz 
Sowa.

Wiêcej takich sympatycznych samorz¹dów.

Puchar i tytu³ króla strzelców dla portugalczyka Leide Pedro
z r¹k prorektora J. Potenckiego.

Pi³ka trafiona to ju¿ po³owa sukcesu.
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