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Zgodnie z zapowiedzi¹ zamieszczon¹ w kwietniowym
wydaniu "Gazety Politechniki" podajemy krótk¹ informacjê
o rezultatach wyborów wydzia³owych w³adz akademickich,
przeprowadzonych w kwietniu 2005 r. Funkcje dziekanów
poszczególnych wydzia³ów naszej uczelni w kadencji
2005-2008, zgodnie z wyborami przeprowadzonymi przez
Wydzia³owe Kolegia Elektorów, sprawowaæ bêd¹:
� prof. dr hab. in¿. Leonard ZIEMIAÑSKI na Wydziale Bu-

downictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
� prof. dr hab. in¿. Feliks STACHOWICZ na Wydziale Bu-

dowy Maszyn i Lotnictwa,
� prof. dr hab. in¿. Henryk GALINA na Wydziale Chemi-

cznym,

� dr hab. in¿. Kazimierz BUCZEK, prof. PRz, na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki,

� dr hab. Kazimierz RAJCHEL, prof. PRz, na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu.
Fotograficzn¹ prezentacjê wybranych na now¹ kadencjê

w³adz akademickich, jak równie¿ sk³ady rad wydzia³ów opu-
blikowane zostan¹ we wrzeœniowym numerze "GP". Bêdzie
to dobra okazja, jako ¿e wrzeœniowe wydanie naszej gazety
zbiegnie siê nie tylko z rozpoczêciem nowej kadencji, ale
i nowego roku akademickiego. Studenci zaœ bêd¹ mieli oka-
zjê do poznania nowo wybranych w³adz Politechniki Rze-
szowskiej.

Marta Olejnik

Wybory dziekanów rozstrzygniêteWybory dziekanów rozstrzygniête

Prof. dr hab. in¿. Krzysztof Kacz-
marski urodzi³ siê 15 wrzeœnia 1954 r.
w Œwidnicy. W 1974 r. zosta³ absol-
wentem Technikum Elektrycznego
w Œwidnicy. W latach 1974-1979 stu-
diowa³ na Wydziale Podstawowych
Problemów Techniki Politechniki
Wroc³awskiej na specjalnoœci "fizyka
cia³a sta³ego". W latach 1979-1982 by³
s³uchaczem studium doktoranckiego
w Instytucje In¿ynierii Chemicznej
i Urz¹dzeñ Cieplnych Politechniki
Wroc³awskiej. Dyplom doktora nauk
technicznych z zakresu in¿ynierii che-
micznej uzyska³ w 1982 r. W 1996 r. na
Wydziale In¿ynierii Chemicznej i Pro-
cesowej Politechniki Warszawskiej
uzyska³ stopieñ doktora habilitowane-
go nauk technicznych z zakresu in¿y-
nierii chemicznej. Rada tego¿ Wydzia-
³u przeprowadzi³a równie¿ postêpowa-
nie w sprawie nadania tytu³u naukowe-
go profesora.

W 1982 r. Krzysztof Kaczmarski zo-
sta³ zatrudniony w Zak³adzie In¿ynierii

i Sterowania Procesami Chemicznymi
(obecnie Katedra In¿ynierii Chemicz-

nej i Procesowej) Wydzia³u Chemicz-
nego Politechniki Rzeszowskiej na

Nominacje profesorskie

Profesor Krzysztof Kaczmarski

Profesor Krzysztof Kaczmarski odbiera nominacjê z r¹k Prezydenta RP Aleksan-
dra Kwaœniewskiego.

Fot. w³asna
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stanowisku adiunkta. Od 1997 r. jest za-
trudniony w tej jednostce na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego. Od
tego te¿ roku pe³ni funkcjê kierownika
Centrum Zarz¹dzania Rzeszowsk¹
Miejsk¹ Sieci¹ Komputerow¹ z sie-
dzib¹ w Politechnice Rzeszowskiej.

Zainteresowania naukowe prof.
Krzysztofa Kaczmarskiego koncen-
truj¹ siê przede wszystkim wokó³ za-
gadnieñ modelowania i optymalizacji
procesów jednostkowych in¿ynierii
chemicznej, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem in¿ynierii reaktorów chemicz-
nych, rozdzia³ów substancji metodami
chromatograficznymi i ekstrakcyjny-
mi. Ponadto jego prace zwi¹zane s¹
z modelowaniem reakcji elektrochemi-
cznych, polimeryzacyjnych, a tak¿e do-
tycz¹ rozdzia³u zwi¹zków biologicznie
czynnych.

W dotychczasowej dzia³alnoœci na-
ukowej opublikowa³ 86 artyku³ów, za-

mieszczonych g³ównie w najwa¿niej-
szych czasopismach chemicznych
o wysokim wspó³czynniku IF. Artyku³y
te by³y cytowane ponad 100 razy
(z wy³¹czeniem autocytowañ). Doro-
bek uzupe³nia rozdzia³ w monografii,
155 wyst¹pieñ konferencyjnych oraz
kilkadziesi¹t prac dla przemys³u.
Ponadto kierowa³ dwoma projektami
badawczymi finansowanymi przez Ko-
mitet Badañ Naukowych i jest wyko-
nawc¹ kolejnego grantu. Obecnie
kieruje zespo³em badawczym (WP5)
w ramach Centrum Doskona³oœci CO-
MODEC przy Wydziale Chemicznym
Politechniki Rzeszowskiej, który finan-
sowany jest z funduszy 5. Programu
Ramowego Unii Europejskiej.

Jest cz³onkiem Komisji Analizy
Chromatograficznej Komitetu Chemii
Analitycznej PAN.

W zakresie dzia³alnoœci dydaktycz-
nej prowadzi³ zajêcia niemal ze wszyst-

kich przedmiotów zwi¹zanych z in¿y-
nieri¹ chemiczn¹. Prowadzi wyk³ady
i æwiczenia z podstaw teoretycznych
in¿ynierii chemicznej, metod oblicze-
niowych w in¿ynierii chemicznej, in¿y-
nierii reakcji chemicznych i wybranych
pakietów oprogramowania.

By³ promotorem 25 prac magister-
skich na Wydziale Chemicznym i 10 na
Wydziale Elektrycznym. Ponadto wy-
promowa³ jednego doktoranta i jest
promotorem dwóch kolejnych prac do-
ktorskich.

Profesor Krzysztof Kaczmarski
wielokrotnie przebywa³ w zagranicz-
nych placówkach naukowych we
W³oszech i Francji, w Danii, USA,
Szwajcarii, Szwecji i Belgii. Obecnie
prowadzi wspó³pracê naukow¹ z part-
nerami z USA, Belgii i Japonii.

Anna Worosz

Prof. dr hab. in¿. Jacek Maria Je-
¿owski urodzi³ siê 28 lutego 1950 r.
w Krakowie. Szko³ê podstawow¹
i œredni¹ ukoñczy³ w Jaros³awiu. Studia
wy¿sze odby³ w latach 1967-1972 na
Wydziale Chemicznym Politechniki
Wroc³awskiej i uzyska³ stopieñ magi-
stra in¿yniera chemika w specjalnoœci
in¿ynieria chemiczna. Stopieñ doktora
nauk technicznych nada³a mu w 1976 r.
Rada Naukowa Instytutu In¿ynierii
Chemicznej i Urz¹dzeñ Cieplnych Poli-
techniki Wroc³awskiej. Stopieñ dokto-
ra habilitowanego nada³a mu w 1991 r.
Rada Wydzia³u Chemicznego Politech-
niki Wroc³awskiej. Ta sama Rada prze-
prowadzi³a postêpowanie w sprawie
nadania tytu³u naukowego profesora.

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³
w 1972 r. w Instytucie In¿ynierii Che-
micznej i Urz¹dzeñ Cieplnych Polite-
chniki Wroc³awskiej. W maju 1993 r.
przeniós³ siê do Rzeszowa, gdzie pracu-
je nieprzerwanie na Wydziale Chemi-
cznym Politechniki Rzeszowskiej. Na

jego dorobek naukowy sk³ada siê
ogó³em ponad 170 pozycji, w tym:

3 monografie, 3 skrypty, 2 rozdzia³y
w ksi¹¿ce wydanej za granic¹, 66 arty-

.Profesor Jacek Jezowski

Profesor Jacek Je¿owski odbiera nominacjê z r¹k Prezydenta RP Aleksandra Kwa-
œniewskiego.

Fot. w³asna
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PERSONALIA

NOMINACJE PROFESORSKIE W PA£ACU PREZYDENCKIM

W dniu 27 kwietnia 2005 r. prof. dr hab. in¿. Krzysztof
Kaczmarski, profesor nadzwyczajny Politechniki
Rzeszowskiej w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Proceso-
wej na Wydziale Chemicznym, otrzyma³ z r¹k Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego akt
nadania postanowieniem z dnia 21 lutego 2005 r. tytu³u
naukowego profesora nauk technicznych.

W dniu 11 maja 2005 r. prof. dr hab. in¿. Jacek Je-
¿owski, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej
w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale
Chemicznym, otrzyma³ z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego akt nadania
postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2005 r. tytu³u naukowego
profesora nauk technicznych.

Organizatorem konkursu Stypendia

krajowe dla m³odych naukowców jest
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która
przyznaje co roku w drodze konkursu
oko³o 100 stypendiów dla m³odych na-
ukowców w wieku do 30 lat, posia-
daj¹cych dorobek naukowy udo-
kumentowany publikacjami. W bie¿¹-
cym roku Fundacja przyzna³a stypendia
102 osobom z ró¿nych oœrodków na-
ukowych z ca³ego kraju. Wœród nich
wymienione stypendium otrzyma³ dr

in¿. Tomasz Ruman, asystent
w Katedrze Biochemii i Biotechnologii
Wydzia³u Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej. Uroczyste wrêczenie
stypendium odby³o siê 2 kwietnia
2005 r. na Zamku Królewskim w War-
szawie. Wszystkim laureatom serdecz-
ne gratulacje z³o¿yli obecni na
uroczystoœci – prof. Micha³ Kleiber,
minister nauki i informatyzacji, oraz
prof. Maciej W. Grabski, prezes Fun-
dacji.

Obecnie dr in¿. T. Ruman zamierza
wzi¹æ udzia³ w badaniach prowadzo-
nych przez Instytut Biologii Doœwiad-
czalnej im. M. Nenckiego Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, do-
tycz¹cych poszukiwania nowych inhi-
bitorów syntezy tymidylanowej jako
leków przeciwnowotworowych.

Gratulujemy Mu i ¿yczymy owoc-
nej pracy naukowej.

Cecylia Heneczkowska

Dr in¿. TOMASZ RUMAN

stypendyst¹ Fundacji Nauki Polskiej

Dr in¿. TOMASZ RUMAN

stypendyst¹ Fundacji Nauki Polskiej

ku³ów w czasopismach naukowych
polskich i zagranicznych. Dzia³alnoœæ
naukowa prof. dr. hab. in¿. J. Je¿ow-
skiego zwi¹zana jest z in¿ynieri¹ che-
miczn¹ i procesow¹. W szczególnoœci
zajmuje siê komputerowym wspoma-
ganiem projektowania oraz algorytmi-
cznymi metodami integracji procesów.

Prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski od-
bywa³ sta¿e na uczelniach i placówkach
naukowych za granic¹, m.in. w Stutt-
garcie (Niemcy), w Oddziale Wêgier-
skiej Akademii Nauk w Veszprem oraz
w znanej firmie softwarowej Hyprotech
w Calgary (Kanada). Oprócz zajêæ dy-
daktycznych na Politechnice Rzeszow-
skiej prowadzi³ tak¿e wyk³ady na Uni-
wersytecie w Oviedo (Hiszpania), na

Uniwersytecie Technicznym w Wied-
niu oraz na Politechnice Kijowskiej
w Kijowie.

Jest promotorem 2 obronionych
prac doktorskich. Jeden z doktorantów -
dr in¿. R. Bochenek by³ wyró¿niony
presti¿owym stypendium Fundacji Na-
uki Polskiej.

Prof. dr hab. in¿. J. Je¿owski bierze
aktywny udzia³ we wspó³pracy miêdzy-
narodowej, m.in. z Wêgiersk¹ Akade-
mi¹ Nauk, Oddzia³ w Veszprem
i z Instytutem Cybernetyki w Technolo-
gii Chemicznej Politechniki Kijow-
skiej. Jest reprezentantem Polski
w Grupie Roboczej Computer Aided
Process Engineering Europejskiej Fe-
deracji In¿ynierii Chemicznej (EFCE)

oraz cz³onkiem Miêdzynarodowej Sie-
ci OptiNet przy TU Berlin, finansowa-
nej przez DAAD (Niemcy). Do 1999 r.
by³ cz³onkiem Rady Redakcyjnej cza-
sopisma naukowego Hungarian Jour-
nal of Industrial Chemistry.

Jest ojcem trojga dzieci, a jego ¿ona
Alina jest adiunktem na Wydziale Che-
micznym Politechniki Rzeszowskiej.
Najstarsza córka Anna odbywa sta¿ do-
ktorancki na Uniwersytecie w Berlinie,
natomiast m³odsze dzieci studiuj¹: Ma-
ciej informatykê, a Barbara biotechno-
logiê.

Praca naukowa nie pozwala mu na
czasoch³onne hobby - lubi ksi¹¿ki
historyczne i wycieczki górskie.

Anna Worosz
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Mgr Ma³gorzata Wo³o-
wiec-Musia³ , asystentka
w Katedrze Matematyki na
Wydziale Zarz¹dzania i Mar-
ketingu, uzyska³a stopieñ na-
ukowy doktora nauk ma-
tematycznych, nadany przez
Radê Naukow¹ Instytutu Ma-
tematyki Uniwersytetu
Œl¹skiego w Katowicach
w dniu 22 marca 2005 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej:
Sumy potêg form liniowych
a ich automorfizmy. Promoto-

rem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. Andrzej S³adek,
profesor Uniwersytetu Œl¹skiego. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali dr hab. Alfred Czoga³a, profesor Uniwersytetu
Œl¹skiego, i dr hab. Andrzej Prószyñski, profesor Akademii
Bydgoskiej.

Mgr in¿. Tomasz Paczeœ-
niak, asystent w Zak³adzie Che-
mii Fizycznej na Wydziale Che-
micznym, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk chemicz-
nych z zakresu dyscypliny
naukowej technologia chemicz-
na, nadany przez Radê Wydzia³u
Chemicznego Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 28 kwietnia
2005 r. Temat rozprawy doktor-
skiej: Utlenianie zwi¹zków orga-
nicznych metodami elektrolizy
poœredniej. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, profe-
sor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹
recenzowali prof. dr hab. Marek Kalinowski, profesor zwy-
czajny Uniwersytetu Warszawskiego, i prof. dr hab. Henryk K.
Scholl z Uniwersytetu £ódzkiego.

DOKTORATY

Minister Edukacji Narodowej i Sportu mianowa³ na sta-
nowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszow-
skiej:
� prof. dr. hab. Karola Kropa z Katedry Fizyki z dniem 1 lu-

tego 2005 r.,
� prof. dr. hab. Stanis³awa Apanasewicza, kierownika Ka-

tedry Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, z dniem
1 kwietnia 2005 r.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� prof. dr. hab. in¿. Jacka Je¿owskiego z Katedry In¿ynierii

Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym
z dniem 1 maja 2005 r. na sta³e,

� dr. hab. Giennadija Miszurisa z Katedry Matematyki na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu z dniem 1 kwietnia
2005 r. na czas nieokreœlony.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Giennadij MiszurisJacek Je¿owskiStanis³aw ApanasewiczKarol Krop
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W dniach 21-23 kwietnia br. dziewiêcioosobowa grupa
osób nale¿¹cych do Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu przebywa³a w Poznaniu. W czasie pobytu
w stolicy Wielkopolski studenci zwiedzili ekspozycje pre-
zentowane w ramach czterech imprez targowych organizo-
wanych przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. By³y to:

�Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamo-
wych - EUROREKLAMA;

�Miêdzynarodowe Targi Maszyn, Materia³ów i Us³ug
Poligraficznych - POLIGRAFIA;

�Targi Produktów i Us³ug Reklamowych - EUROFO-
TO;

�Targi Artyku³ów dla Dzieci - ŒWIAT DZIECKA.
G³ównym celem wyjazdu studentów z Wydzia³u

Zarz¹dzania i Marketingu by³o zapoznanie siê z ekspozycja-
mi prezentowanymi na targach EUROREKLAMA. Podczas
tegorocznej imprezy swoje oferty wystawia³o 220 firm z 11
krajów, prezentuj¹c ok. 50 premier rynkowych (przede
wszystkim zwi¹zanych z marketingiem BTL). Po raz pierw-
szy targi bran¿y reklamowej mia³y "pó³zamkniêty" chara-
kter, gdy¿ zwiedzanie odbywa³o siê tylko na podstawie
wczeœniejszej rejestracji i okazanych wizytówek. Prezento-
wane ekspozycje w ci¹gu czterech dni trwania imprezy od-
wiedzi³o ok. 13 tys. profesjonalistów.

Wyjazd do Poznania po³¹czony zosta³ ze zwiedzaniem
nale¿¹cego do Kompanii Piwowarskiej - Browaru LECH
Wielkopolski (jednej z trzech najwiêkszych spó³ek sektora
piwowarskiego w Polsce). Podczas wizyty w browarze stu-
denci dok³adnie zobaczyli proces warzenia piwa. Uczestni-
ków wycieczki szczególnie interesowa³y dzia³ania
marketingowe realizowane przez wielkopolskiego produ-
centa tego napoju, gdy¿ marki nale¿¹ce do Kompanii Piwo-
warskiej (m.in. Lech, Tyskie, Redd's, ¯ubr, Dêbowe Mocne)

s¹ intensywnie promowane z wykorzystaniem interesu-
j¹cych strategii komunikacyjnych.

Podczas pobytu w Poznaniu studenci znaleŸli równie¿
czas, aby odwiedziæ dobrze wyposa¿on¹ czytelniê Akademii
Ekonomicznej. By³a to znakomita okazja dla osób z IV i V lat
studiów do uzupe³nienia bibliografii swoich prac magister-
skich o najnowsze zagraniczne pozycje.

W zamierzeniach Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu jest coroczne uczestniczenie w Miêdzynaro-
dowych Targach Artyku³ów i Us³ug Reklamowych EURO-
REKLAMA. Udzia³ w najwiêkszych krajowych imprezach
wystawienniczych stanowi wyj¹tkow¹ okazjê do obserwo-
wania najnowszych tendencji na ró¿nych rynkach bran¿o-
wych. Podobnie jest w przypadku reklamy, gdy¿ ka¿de targi
s¹ g³ównym narzêdziem marketingowym, umo¿liwiaj¹cym
obserwowanie najnowszych rozwi¹zañ.

Marcin Gêbarowski

Kolejna wizyta studentów
w stolicy Wielkopolski

Kolejna wizyta studentów
w stolicy Wielkopolski

Grupa studentów WZiM na terenach Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich.

Fot. M. Gêbarowski

Profesor PRz w Komitecie
Monitoruj¹cym Programy Rozwoju

Regionalnego

Minister Nauki i Informatyzacji decyzj¹ z dnia 25
kwietnia 2005 r. powo³a³ prof. dr. hab. in¿. Marka Orki-
sza, prof. zw. PRz - kierownika Katedry Samolotów i Sil-
ników Lotniczych na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, na przedstawiciela Ministra Nauki i Infor-
matyzacji w Podkarpackim Komitecie Monitoruj¹cym
Programy Rozwoju Regionalnego.

Bronis³aw Œwider
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Japoniê odwiedzi³am ju¿ trzykrotnie:
dwa razy by³am w Tokio, w tym roku na-
tomiast przebywa³am 3 tygodnie na Uni-
wersytecie w Hiroszimie, mia³am wiêc
okazjê poznaæ wiele japoñskich zwycza-
jów, sposób i styl ¿ycia, tradycje kuchni
japoñskiej, japoñskie mieszkania i domy.
Moje obserwacje trudno zmieœciæ w krót-
kim artykule, gdy¿ w mojej g³owie k³êbi¹
siê tysi¹ce obrazów, wspomnieñ i sytua-
cji. Postaram siê jednak wypunktowaæ
najwa¿niejsze z nich.

Japonia ogólnie

Oko³o 90% Japoñczyków uwa¿a siê
za przedstawicieli klasy œredniej, a japoñ-
scy pracownicy nale¿¹ do najlepiej
op³acanych na œwiecie. Zarobki mê¿czy-
zny wystarczaj¹ na utrzymanie ca³ej ro-
dziny, czêsto równie¿ swoich rodziców.
Relatywnie zarabiaj¹ podobno ok. 15%
wiêcej ni¿ w Stanach Zjednoczonych.
Jednak znacznie wiêcej pracuj¹ i z regu³y
nie wykorzystuj¹ w ca³oœci p³atnych ur-
lopów. Bezrobocie w Japonii jest na doœæ
niskim poziomie, chocia¿ wszyscy ci¹-
gle narzekaj¹ na kryzys ekonomiczny
i wzrost bezrobocia. Pracownicy du¿ych
firm (Sony, Toyota…) spêdzaj¹ w nich
bardzo du¿o czasu i czêsto pracuj¹ z dala
od domu. Dojazd do pracy mo¿e zajmo-
waæ nawet 4-6 godz. dziennie. Czêstym
obrazem jest wiêc widok ludzi œpi¹cych
w metrze lub ucz¹cych siê tam. Mniejsze
firmy, gospodarstwa rolne, sklepy czy re-
stauracje s¹ prowadzone przez ca³e rodzi-
ny. Gdy rodzice przechodz¹ na eme-
ryturê, firmê najczêœciej przejmuje naj-
starszy syn. Do niedawna w Japonii pra-
cowali prawie sami mê¿czyŸni, jednak
teraz pracê podejmuje coraz wiêcej ko-
biet.

Powszechna opinia o Japonkach jest
taka, ¿e s¹ to maleñkie, otulone w ogrom-
ne kimona istoty, wiecznie uœmiechniête
i zgiête w uk³onie. Istotnie, nie tylko Ja-

ponki, ale równie¿ Japoñczycy uœmie-
chaj¹ siê bardzo czêsto i nisko k³aniaj¹ na
powitanie lub po¿egnanie (nie ma zwy-
czaju podawania rêki), jednak¿e kimona
wk³adane s¹ jedynie na specjalne okazje
(ich cena mo¿e byæ równa cenie dobrego
samochodu). S¹ bardzo ¿yczliwi i goœcin-
ni. Japonki, które nie pracuj¹, ubieraj¹ siê
raczej sportowo. W dobie uniformizacji
ich codzienny ubiór nie ró¿ni siê od ubio-
ru Francuzki, Niemki czy W³oszki. Jed-
nak¿e Japonki w spo³eczeñstwie nie
zajmuj¹ ról kierowniczych. Jeœli pracuj¹,
to w szko³ach, sklepach, jako sekretarki
czy s³u¿by pomocnicze. W wiêkszoœci
przypadków po urodzeniu dziecka rezyg-
nuj¹ z pracy lub podejmuj¹ pracê na czêœæ
etatu, resztê czasu pozostawiaj¹c na pro-
wadzenie domu. Myli³by siê jednak ten,
kto uzna³by je za zwyk³e kury domowe
w polskim tego s³owa znaczeniu. Nawet
niepracuj¹ca Japonka ma czas na realiza-
cjê w³asnego hobby, lekturê, fryzjera czy
spotkania z kole¿ankami. Spotkania takie
odbywaj¹ siê najczêœciej w porze lunchu,
który przewa¿nie zjada siê w rozlicznych
restauracyjkach. Restauracje w porze
lunchu wype³nione s¹ wprost po brzegi
Japonkami, które przychodz¹ tutaj posie-
dzieæ i pogadaæ. Po lunchu Japonki robi¹
zakupy, odbieraj¹ dzieci, pranie… i wra-
caj¹ do domu, gdzie przygotowuj¹ obiad -
najwa¿niejszy posi³ek dnia. Rodzina zja-
da go razem oko³o godz. 18 albo nawet
póŸniej. Wiêkszoœæ potraw w sklepach
jest ju¿ prawie przygotowana, wystarczy
podgrzaæ lub wy³o¿yæ na talerze i zrobiæ
sa³atkê, a wiêc prace domowe nie s¹ zbyt
obci¹¿aj¹ce.

Japoñczycy ubieraj¹ siê bardzo ³ad-
nie, ale raczej tradycyjnie. Niemal
zupe³nie nie widuje siê m³odzie¿y
chodz¹cej z go³ymi ramionami czy brzu-
chami. W szko³ach obowi¹zkowy jest
mundurek (inny dla ka¿dej szko³y), do
pracy obowi¹zuje ciemny garnitur z bia³¹

koszul¹, zarówno dla mê¿czyzn, jak i dla
kobiet. Nawet w sklepach odzie¿owych
czy z kosmetykami ekspedientki ubrane
s¹ w ten sposób. Po pracy zostaje ju¿ nie-
wiele czasu na eksponowanie innych
strojów.

Uniwersytet

Hiroshima University, którego by³am
goœciem, nie znajduje siê w mieœcie Hiro-
szima, zosta³ przeniesiony 10 lat temu do
ma³ego miasteczka Higashi-Hiroshima
(zarówno pracownicy, jak i studenci
mówi¹, ¿e na wieœ), które znajduje siê
30 km na po³udnie od Hiroszimy w³aœci-
wej. Sam uniwersytet po³o¿ony jest na
obszarze piêknego, rozleg³ego, pe³nego
zieleni, drzew i kwiatów campusu na ob-
rze¿ach miasteczka. Miasto ze wszyst-
kich stron otoczone jest niewysokimi
wzgórzami (300-500 m.n.p.), w wiêkszo-
œci poros³ymi lasami iglastymi. Okolica
jest piêkna, cicha i spokojna - miejsce
wprost wymarzone do pracy naukowej
i studiowania. Jednak¿e podobno studen-
ci bardzo s¹ niezadowoleni z nowego
usytuowania uniwersytetu; narzekaj¹ na
brak ¿ycia kulturalnego, rozrywek, klu-
bów itp.

W sk³ad uniwersytetu wchodz¹ nastê-
puj¹ce wydzia³y: ekonomii (Faculty of
Economics), prawa (Faculty of Law),
nauk œcis³ych (Faculty of Science), me-
dycyny (Faculty of Medicine), stomato-
logii (Faculty of Dentistry), biologii
stosowanej (Faculty of Applied Biologi-
cal Science), edukacji (Faculty of Educa-
tion) oraz in¿ynieryjny (Faculty of
Engineering), które rozlokowane s¹
w szeregu niewysokich (maks. 7 piêter),
podobnych do siebie budynków. Katedra
Matematyki znajduje siê na Wydziale
Nauk Œcis³ych. Oprócz budynków, w któ-
rych mieszcz¹ siê poszczególne wy-
dzia³y, na terenie campusu jest jeszcze
sporo budynków pomocniczych: biblio-

O kraju kwitn¹cej wiœni piszemy bardzo rzadko, bo i raczej rzadko bywaj¹ tam przedstawiciele naszej uczelni. Redakcja "GP"
skwapliwie wiêc skorzysta³a z uprzejmoœci pani dr Stanis³awy Kanas z Katedry Matematyki goszcz¹cej na Uniwersytecie w Hiro-
szimie, która chêtnie podzieli³a siê wra¿eniami na temat tej interesuj¹cej wspó³pracy.

Od Redakcji:

Prawie wszystko o Japonii
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teka (zaopatrzona we wszystkie œwiatowe
publikacje i elektroniczny dostêp do wy-
dawnictw), sto³ówka, sale gimnastyczne,
korty tenisowe, parkingi, sklepy. Jest na-
wet budynek z sal¹ koncertow¹, gdzie od-
bywaj¹ siê ceremonie rozpoczêcia roku,
koncerty symfoniczne oraz ró¿nego ro-
dzaju studenckie wystêpy. Przyjezdni
goœcie kwaterowani s¹ w znajduj¹cym siê
równie¿ na terenie campusu, bardzo wy-
godnym Guest House, natomiast pracow-
nicy, którzy nie posiadaj¹ w³asnych
domów lub mieszkañ, zamieszkuj¹
w tzw. Staff Residence, po³o¿onym
15 min drogi piechot¹ od campusu, b¹dŸ
w samodzielnych domkach równie¿
bêd¹cych w³asnoœci¹ uczelni. Wszystkie
budynki uczelni s¹ otwarte i dostêpne
ca³¹ dobê i chocia¿ czasem sprawiaj¹
wra¿enie opuszczonych, to jednak, jeœli
w nocy podejdziemy bli¿ej, œwiat³a za-
opatrzone w czujniki ruchu natychmiast
siê zapalaj¹. Maj¹c odpowiedni¹ kartê,
mog³am korzystaæ z biblioteki oraz ze
swojego pokoju o ka¿dej porze dnia i no-
cy, wystarcza³o tylko przesun¹æ kartê
przez czytnik, a zamek siê odblokowy-
wa³, po czym po chwili znowu siê zamy-
ka³. Aby wyjœæ, musia³am wiêc czynnoœæ
powtarzaæ. Wszystkie pokoje i sale wy-
k³adowe s¹ dobrze wyposa¿one w kom-
putery po³¹czone z rzutnikami i dostêpem
do internetu. Instytuty naukowe Uniwer-
sytetu w Hiroszimie nastawione s¹ na ba-
dania naukowe, a wiêc przeciêtny na-
uczyciel akademicki ma niewiele zajêæ
tygodniowo. Z tego te¿ wzglêdu zajêcia
odbywaj¹ siê w niewielkich grupach, pra-
cuje siê niemal indywidualnie z ka¿dym
studentem. Zdolni studenci kierowani s¹
na studia doktoranckie, oferuje siê im sty-
pendia naukowe oraz pobyt w placów-
kach badawczych w Europie lub Stanach
Zjednoczonych, po czym mog¹ podj¹æ
pracê na dowolnym uniwersytecie. Oczy-
wiœcie musz¹ siê w miêdzyczasie wyka-
zaæ pewnymi osi¹gniêciami naukowymi
z danej dziedziny. Problemem uczelni
jest brak uzdolnionej m³odzie¿y oraz brak
zainteresowania karier¹ naukow¹. Stu-
denci wol¹ podejmowaæ pracê w przed-
siêbiorstwach, gdy¿ wymagania stawiane
przez uniwersytety wydaj¹ siê nieadek-
watne do wynagrodzenia. Tak wygl¹da
sytuacja na uczelni pañstwowej, któr¹
jest Uniwersytet w Hiroszimie.

Na uczelniach prywatnych wynagro-
dzenie pracowników jest niemal dwukro-
tnie wy¿sze, jednak równie¿ wy¿sze jest

pensum oraz ni¿szy standard nauczania.
Zajêcia prowadzone s¹ wed³ug ustalone-
go wczeœniej podrêcznika, ca³kowicie
zgodnie z zawartym w nim materia³em.
Studenci œledz¹ tok rozumowania podany
w ksi¹¿ce, a prowadz¹cy wyjaœnia ewen-
tualnie niezrozumia³e szczegó³y lub za-
dania. Wiêkszoœæ studentów studiuje
jedynie dla przyjemnoœci, gdy¿ pracê i tak
podejm¹ w kierunku zupe³nie niezwi¹za-
nym z kierunkiem studiów, np. w rodzin-
nej firmie.

Hiroszima

Oczywiœcie Hiroszima kojarzy siê
nam przede wszystkim z eksplozj¹ pierw-
szej na œwiecie bomby atomowej. Bardzo
wiêc chcia³am zobaczyæ na w³asne oczy
zarówno to miasto, jak i miejsce wybu-
chu. Miasto, otoczone niewysokimi
wzgórzami, po³o¿one jest na wyspie
Honsiu, nad zatok¹ Oceanu Spokojnego,
oddzielon¹ wysp¹ Shikoku od oceanu.
Szczególne usytuowanie geograficzne
miasta by³o wa¿nym elementem, który
zadecydowa³ o wybraniu go w³aœnie na
cel zrzutu bomby (fala uderzeniowa
skoncentrowa³a siê na wybranym tere-
nie).

Obecnie wybuchowi bomby poœwiê-
cony jest pomnik (Peace Memorial Mo-
nument), muzeum (Peace Memorial
Museum) oraz otaczaj¹cy muzeum park
(Peace Memorial Park). Wszystkie te
miejsca przemianowano w nazwie na po-
mniki pokoju, w wymowie maj¹ byæ za-
równo przestrog¹ przed wojn¹, jak

i sk³aniaæ do podejmowania pokojowych
dzia³añ na œwiecie. Muzeum sk³ada siê
z trzech czêœci. Zarówno zewnêtrznoœæ,
jak i wnêtrza s¹ bardzo nowoczesne, in-
formacje w kilku jêzykach, makiety, mo-
nitory z filmami i trochê zachowanych
pami¹tek (spalone mundury, stopione
fragmenty bram, budynków), zdjêcia.
Niedaleko muzeum, w parku, znajduje siê
pomnik bêd¹cy symbolem zniszczeñ
wywo³anych upadkiem bomby. Pomnik
przedstawia fragmenty budynku rady
miasta (w jego kszta³cie sprzed wybuchu)
z powybijanymi oknami, elementami
drzwi i okien po stopieniu w gor¹cej fali
uderzeniowej. Wokó³ gruzy, a ca³oœæ
ogrodzona jest parkanem, otoczona drze-
wami i kwiatami. Pomnik zosta³ ukoñ-
czony ca³kiem niedawno, natomiast park
jest pe³en zieleni, drzew i kwiatów i tylko
nasza œwiadomoœæ przywo³uje w pamiêci
obrazy widziane w muzeum. Zaraz obok
rzeka - bardzo czysta, w rzece ryby, roœli-
ny wodne. Wszystkie te miejsca znajdo-
wa³y siê w epicentrum wybuchu, wody
rzeki by³y oczywiœcie ska¿one. Teraz
wokó³ parku, bardzo blisko muzeum,
znajduj¹ siê ogromne centra handlowe,
biurowce i bloki mieszkalne. Miasto jest
ogromne, bardzo nowoczesne i têtni¹ce
¿yciem. W³aœciwie to chyba nikt nie za-
stanawia siê nad minion¹ tragedi¹. Zadzi-
wiaj¹ca jest jednak ¿ywotnoœæ natury.
Przewidywano, ¿e co najmniej przez
75 lat nic nie uroœnie w pewnym promie-
niu od wybuchu; w tym roku 6 sierpnia
minie 60 lat od wybuchu bomby, a miasto

Uniwersytet w Hiroszimie.
Fot. w³asna
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kwitnie, têtni ¿yciem i jest piêkn¹ metro-
poli¹. W centrum Hiroszimy jednak
ci¹gle wykrywane jest promieniowanie
radioaktywne i s¹ ludzie, którzy cierpi¹
na choroby popromienne.

Domy japoñskie

Domy i mieszkania japoñskie bardzo
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Jedne s¹ urz¹dzo-
ne tradycyjnie, inne w sposób europejski.
Poniewa¿ jest ma³o ziemi pod zabudowê,
szczególnie w miastach, domy s¹ zwykle
bardzo drogie i raczej ma³e (szczególnie
ma³e s¹ przydomowe ogródki lub nie ma
ich wcale). W wiejskich regionach Japo-
nii mo¿na jeszcze znaleŸæ tradycyjne
domy z drewna i gliny, kryte dachówk¹.
Wiêkszoœæ nowych domów buduje siê
z aluminium, betonu i drewna w taki spo-
sób, aby by³y odporne na trzêsienia ziemi,
których w tym regionie jest doœæ du¿o.
Powstaje wiêc stalowy lub drewniany
szkielet, który nastêpnie uzupe³niany jest
lekkimi œcianami. Rozsuwane drzwi
i okna s¹ zrobione z papieru i drewna.
Lato w Japonii jest gor¹ce i wilgotne,
wiêc domy buduje siê tak, aby by³y prze-
wiewne. Mo¿na je otwieraæ, ¿eby wpu-
œciæ œwie¿e powietrze, albo zamykaæ,
¿eby nie by³o przeci¹gów. Œciany we-
wnêtrzne mo¿na nawet wyj¹æ, jeœli chce
siê z dwóch ma³ych pokoików zrobiæ jed-
no du¿e pomieszczenie. W tradycyjnym
domu japoñskim na noc do spania uk³ada
siê pikowane materace i ko³dry. Rano
zwija siê je i wk³ada do specjalnych szaf.
Ze wzglêdu na klimat centralne ogrzewa-
nie jest rzadkoœci¹, z wyj¹tkiem Hokkai-
do, gdzie s¹ bardzo ch³odne zimy, jednak
wiêkszoœæ domów ma klimatyzacjê.
W zimie ogrzewa siê jedynie pomiesz-
czenia, w których ktoœ w³aœnie przebywa,
czêsto przenoœnym piecykiem gazowym.
By³am zdumiona, wchodz¹c z zimnego
korytarza (na uczelni) do pokoju, w któ-
rym temperatura by³a bliska 30o. Podob-
nie jest zreszt¹ w domach prywatnych.
Wa¿nym pomieszczeniem japoñskiego
domu jest ³azienka, zaopatrzona w doœæ
du¿¹ wannê, która jednak nie s³u¿y do
mycia siê, a raczej do przesiadywania.
Przed wejœciem do wanny trzeba siê
umyæ. Ca³a rodzina k¹pie siê w tej samej
wodzie, czêsto wspólnie. Pora k¹pieli to
czas odpoczynku i przyjemnoœci. Przywi-
lejem goœcia jest skorzystanie z k¹pieli
w wannie w pierwszej kolejnoœci.

Szko³a

Japoñski system szkolny sk³ada siê
z piêciu etapów: przedszkole (3-6 lat),
szko³a podstawowa (6-12 lat), gimna-
zjum (12-15 lat), szko³a œrednia (15-18
lat) i szko³y wy¿sze. Dzieci naukê zaczy-
naj¹ ju¿ w wieku 3 lat, w przedszkolu. Na-
wet niepracuj¹ce matki zapisuj¹ dzieci do
przedszkola w tym w³aœnie celu. Naucza-
nie obowi¹zkowe trwa do 15 lat, przewa-
¿nie jednak wszyscy ucz¹ siê d³u¿ej, gdy¿
chc¹ kontynuowaæ naukê w szkole wy¿-
szej. We wszystkich uczelniach trzeba
zdawaæ egzaminy wstêpne; egzaminy do
renomowanych szkó³ s¹ trudne, wiêc
wielu uczniów chodzi po po³udniu albo
w soboty i niedziele do specjalnych szkó³
korepetycyjnych (juku), które przygoto-
wuj¹ do egzaminów.

Rok szkolny zaczyna siê w kwietniu,
a koñczy w marcu, wiêc mój pobyt przy-
pad³ w³aœnie na przerwê pomiêdzy jed-
nym a drugim rokiem akademickim.
W tym czasie odbywa³y siê równie¿ egza-
miny wstêpne. Jednak studenci maj¹ te¿
letnie wakacje, które trwaj¹ oko³o pó³tora
miesi¹ca. Lekcje w szko³ach zwykle
trwaj¹ od 8:30 do trzeciej po po³udniu, ale
wielu uczniów zostaje do pi¹tej, a nawet
do szóstej na zajêciach sportowych
i w kó³kach zainteresowañ; czêsto wi-
dzia³am dzieci wracaj¹ce do domów bar-
dzo póŸno. Gramatyka japoñska jest doœæ
³atwa, ale nauka pisania zajmuje du¿o
czasu, gdy¿ w piœmie japoñskim u¿ywa
siê trzech alfabetów (kanji, hiragana i ka-
takana). Kanji s³u¿y do zapisywania po-
jêæ. Niektóre znaki s¹ bardzo skompli-
kowane i mo¿na je wymawiaæ na wiele
ró¿nych sposobów. W codziennym u¿y-
ciu jest oko³o dwóch tysiêcy znaków kan-
ji. W szkole podstawowej trzeba siê
nauczyæ oko³o tysi¹ca znaków w mowie
i w piœmie. Drugi tysi¹c trzeba opanowaæ
przed skoñczeniem gimnazjum. Nato-
miast hirigana i katakana maj¹ po 46 liter,
które odpowiadaj¹ g³oskom, tak jak w al-
fabecie rzymskim, i u¿ywa siê ich do za-
pisywania s³ów, których nie da siê wy-
raziæ za pomoc¹ kanji.

Zwyczaje

Powszechnie znany zwyczaj parzenia
herbaty jest ju¿ niemal w Japonii prze¿yt-
kiem. Nie wszystkie kobiety, w szczegól-
noœci m³ode, potrafi¹ to zrobiæ, gdy¿ jest
to ca³y ceremonia³ z odpowiednimi stro-

jami, naczyniami i przeprowadzany
w odpowiednim pomieszczeniu, tzw. po-
koju z "tatami" (tatami to mata z pewne-
go rodzaju trawy, gêsto pleciona, któr¹
wyk³ada siê pod³ogê, ew. œciany). Na ta-
tami nie wolno wchodziæ w butach, dlate-
go przed wejœciem do tego pokoju nale¿y
je zdj¹æ. Ogólnie buty zdejmuje siê ju¿
przy wejœciu do domu. Gospodyni od-
wraca je, aby wychodz¹c, bez wysi³ku
mo¿na by³o je wsun¹æ na nogi. Nawet
w wiêkszoœci typowych restauracji ja-
poñskich zdejmuje siê buty i stawia przy
specjalnych ³aweczkach lub w szafkach.
Mo¿na siedzieæ po japoñsku na p³askiej,
kwadratowej poduszce po³o¿onej na tata-
mi, ale dla wygody biesiadników pod
sto³em wyciêty jest w pod³odze pro-
stok¹tny otwór na nogi.

Zwyczaj picia herbaty nie znikn¹³ jed-
nak ca³kowicie, herbatê (zielon¹) pije siê
tu przy ka¿dej okazji, przy ka¿dym
posi³ku, nawet w restauracjach, podawa-
na jest bez dodatkowej op³aty i zamawia-
nia. Jednak coraz czêœciej pije siê równie¿
kawê. Zielon¹ herbatê Japoñczycy pij¹
bez cukru i raczej nie jest to mocna herba-
ta, tylko w³aœciwie herbaciany napój.

Jedzenie

G³ównym po¿ywieniem Japoñczy-
ków od dawna jest ry¿. Podaje siê go
w miseczkach wiêkszych i mniejszych,
do tego wszelkiego rodzaju owoce mo-
rza: ryby, kraby, krewetki, oœmiornice,
glony (nori) lub miêso (drób lub wo³owi-
na). Ziemniaków nie jada siê prawie wca-
le, chyba ¿e jako jarzynê do drugiego
dania (jeden raz zdarzy³o mi siê jeœæ zie-
mniaki, ale sma¿one w miodzie, z dodat-
kiem sezamu, niemal nie do
rozpoznania). Du¿o wszelkiego rodzaju
surówek o zupe³nie niespotykanym sma-
ku, z dodatkiem grzybów, owoców mo-
rza, sa³aty. Ka¿da czêœæ potrawy
podawana jest w oddzielnej miseczce,
tak, ¿e jedz¹c, mamy wiele ma³ych mise-
czek, na ka¿dej inna sa³atka, kawa³eczki
ryb, ry¿ itp. W restauracjach przed
posi³kiem podawane s¹ specjalnie pod-
grzewane, wilgotne œciereczki do umycia
r¹k przed posi³kiem. Posi³ki jada siê
pa³eczkami. Oczywiœcie mo¿na prosiæ
o nó¿, widelec czy ³y¿kê, ale nawet zupê
mo¿na jeœæ pa³eczkami: pa³eczkami wy-
jada siê makaron czy kawa³ki miêsa i glo-
nów, a resztê po prostu wypija. Naj-
popularniejsz¹ zup¹ jest tzw. miso, czyli



Nr 5(137)–MAJ 2005 11

wywar z glonów, soi i ry¿u. Inne popular-
ne potrawy to sushi - ry¿ z surow¹ ryb¹
b¹dŸ innymi dodatkami + wasabi (rodzaj
bardzo ostrego chrzanu), sashimi - ry¿
z kawa³kami grillowanej, z dodatkiem
specjalnego sosu, ryby oraz surówkami,
sukiyjaki - sma¿one na sosie sojowym
cienkie plasterki wo³owiny, maczane na-
stêpnie w surowym roztrzepanym jajku,
jedzone z dodatkiem surówek, oknomiy-
jaki - sma¿one na blasze warzywa (g³ów-
nie kapusta pekiñska lub bia³a) z do-
datkiem owoców morza i plasterków
miêsa. Na wierzch tak przygotowanej
mieszanki daje siê cienki omlet, polewa
ketchupem i posypuje sproszkowanym
nori.

Japoñczycy prawie nie u¿ywaj¹ soli,
za to u¿ywaj¹ sporo sosu sojowego.
W ogóle soi jada siê tu bardzo du¿o, nato-
miast mleka i jego wyrobów nie ma pra-
wie wcale. Z soi robi siê ser, s³odycze
(s³odycze robi siê te¿ z ry¿u i fasoli),
sa³atki, makaron itp. Dziêki takiej diecie
Japoñczycy s¹ szczupli, w zasadzie nie
widzi siê osób maj¹cych choæby ma³¹
nadwagê. Posi³ki jadane s¹ bardzo regu-
larnie, 3 razy dziennie, w tym - podobnie
jak w zachodniej Europie - o godz. 13
lunch. Wszyscy pracownicy i studenci
uniwersytetu korzystaj¹ wtedy ze sto-
³ówki, jest tu stosunkowo tanio i smacz-
nie. Mo¿na oczywiœcie przynieœæ sobie
gotowe kanapki lub specjalnie pakowane

dania z ry¿em dostêpne w ka¿dym sklepie
spo¿ywczym. Przy zakupie automatycz-
nie dostajemy jednorazowe drewniane
pa³eczki. W Japonii ogólnie bardzo du¿o
u¿ywa siê przedmiotów jednorazowego
u¿ytku, w zwi¹zku z czym produkuje siê
sporo œmieci. Japoñczycy jednak to bar-
dzo czysty naród, wiêc na ulicy nie uda³o
mi siê zauwa¿yæ nawet papierka. Wszê-
dzie jest bardzo czysto.

Wódka ry¿owa, czyli sake, jest w rze-
czywistoœci ry¿owym winem, które po-
daje siê na gor¹co lub zimno. Japoñczycy
jednak teraz w wiêkszoœci pij¹ piwo, czê-
sto z lodem.

Stanis³awa Kanas

Któ¿ z nas nie marzy o podró¿ach,
zwiedzaniu nowych krajów, poznawa-
niu nowych przyjació³, studiowaniu na
uczelni zagranicznej. Czêsto myœlimy,
¿e nie jest to mo¿liwe z powodów finan-
sowych i organizacyjnych. A jednak
jest to realne i wcale nie takie trudne.

Od siedmiu lat Politechnika Rze-
szowska aktywnie uczestniczy w Pro-
gramie Socrates/Erasmus. Program
umo¿liwia podpisywanie umów, na
podstawie których studenci naszej
uczelni mog¹ studiowaæ za granic¹
i okres ten wliczony jest do toku stu-
diów. Równie¿ studenci z uczelni part-
nerskich mog¹ podejmowaæ studia na
Politechnice Rzeszowskiej. Obecnie
mamy podpisane 23 umowy w 11 kra-
jach europejskich (Austria, Belgia,
Bu³garia, Dania, Francja, Grecja, Hisz-
pania, Niemcy, Portugalia, Turcja,
W³ochy). Pobyt na uczelni zagranicznej
to nie tylko studiowanie, choæ jest to za-
sadniczy powód wyjazdu, ale czas po-
znawania danego kraju od „we-
wn¹trz” - jego kultury, tradycji, zwy-
czajów. To czas korygowania stereoty-
pów o poszczególnych nacjach. Czêsto
s³yszymy, ¿e jedne nacje sk³adaj¹ siê
z ludzi bardzo dbaj¹cych o porz¹dek,
inni zaœ odk³adaj¹ wszystko na jutro,
jednych cechuje „gor¹ca krew”, a inni
s¹ bardzo powœci¹gliwi.

Podczas krótkich wycieczek, gdy
czas wymusza pobie¿ne ogl¹danie jak
najwiêcj zabytków, trudno mówiæ
o pe³nym poznaniu mieszkañców dane-
go kraju. Jedynie d³u¿szy pobyt daje
pe³n¹ wiedzê o tym spo³eczeñstwie.
Trzeba samemu zobaczyæ „wieczne
miasto” - Rzym, pe³ne greckich zabyt-
ków Ateny i Saloniki ze s³ynn¹ Bia³¹
Wie¿¹, star¹ Lizbonê (Katedra, Elewa-

tor œw. Justa), Katedrê œw. Stefana
i Hofburg, Pa³ac Schönbrunn w Wied-
niu i wiele innych, nie tylko stolic, ale
i cudownych, pe³nych uroku, mniej-
szych miejscowoœci, np. Covilhê -
miejscowoœæ w górach, ze specyficz-
nym klimatem, niedaleko Fatimy, czy
urokliwe miasteczka Belgii (Kortrijk,
Leuven), Francji (Dunkierka, Metz),
znane miejscowoœci turystyczne: Wa-

Socrates/Erasmus

Aveiro w Portugalii.
Fot. w³asna

Niepowtarzalna okazja studiów za granic¹
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lencjê, gdzie radoœæ z okazji Zmar-
twychwstania Pana Jezusa jest tak
wielka, ¿e w okresie wielkanocnym na-
wet obcy ludzie obejmuj¹ siê na uli-
cach, dziel¹c siê radoœci¹, Aveiro
w Portugalii, przypominaj¹ce Wenecjê
z wieloma kana³ami, oraz bu³garsk¹
Sofiê, tak bogat¹ pod wzglêdem kultu-
rowo-turystycznym.

Tak ma³o wiemy o krajach skandy-
nawskich: czy¿ mo¿e byæ lepsza okazja
do poznania Danii, jak nie czas studiów
w Aarhus? A mo¿e ktoœ chcia³by prze-
jechaæ przez 106 tuneli, by dojechaæ do
Oviedo, hiszpañskiej miejscowoœci
w Asturii? Tak¿e uczelnie niemieckie
maj¹ wiele do zaoferowania. Mamy za-

warte umowy z uczelniami w Biele-
feld, Iserlohn i Zwickau.

Czas studiów za granic¹ to okres
nawi¹zywania nowych przyjaŸni
z ludŸmi z ca³ej Europy, to czas pozna-
wania nowych smaków, bo czy¿ mo¿na
byæ w danym kraju i nie spróbowaæ jego
narodowych potraw? Czy w³oskie cap-
puccino ma coœ wspólnego z kaw¹ o tej
samej nazwie sprzedawanej u nas, po-
dobnie jak „w³oskie” lody? A smak pra-
wdziwego wiedeñskiego tortu Sachera,
w³oskiej pizzy, owoców morza, nie-
mieckich kie³basek, francuskich bagie-
tek i sera?

Oferta dla poszczególnych wy-
dzia³ów jest bardzo bogata i ka¿dy znaj-
dzie coœ dla siebie. Korzyœci jest tak
wiele, ¿e z koniecznoœci wymieniê tyl-
ko kilka: zdobycie nowej specjalistycz-
nej wiedzy, doszlifowanie znajomoœci
jêzyka, zwiedzanie ciekawych miejsc
i nawi¹zanie interesuj¹cych przyjaŸni.
W roku akademickim 2005/2006 wyje-
dzie 44 naszych studentów i rozpocznie
siê dla nich, jak sami studenci po po-
wrocie do kraju przyznaj¹, najciekaw-
szy okres w ¿yciu.

Joanna Ruszel
Pla¿a w Aveiro.

Fot. w³asna

Na temat barszczu Sosnowskiego
kr¹¿¹ przeró¿ne opowieœci w naszym
regionie. Na pewno nie nale¿y identyfi-

kowaæ go z barszczem bia³ym lub czer-
wonym - z uszkami, fasol¹ lub solo, bo
ten ka¿dy jad³ i na myœl o nim pobu-

Zbli¿a siê lato, a z nim wiele mi³ych atrakcji takich, jak wakacje, s³oñce, woda,
górskie wêdrówki etc. Czasem jednak przychodzi nam prze¿ywaæ chwile trudne.
Nale¿y do nich niew¹tpliwie poparzenie liœæmi barszczu Sosnowskiego - zielska,
które jak wiemy, przywêdrowa³o do nas z Azji i coraz bardziej panoszy siê na pol-
skich ziemiach. Jest go du¿o w Bieszczadach, na podhalañskich szlakach i na
wielu drogach turystycznych wêdrówek. Aby unikn¹æ przykrych niespodzianek,
warto o nim wiedzieæ to i owo.

Od Redakcji:

BARSZCZ

SOSNOWSKIEGO

prawda i mity

BARSZCZ

SOSNOWSKIEGO

prawda i mity

Seminaria i wyk³ady
nauczycieli

akademickich PRz
na zaproszenie

krajowych instytucji
naukowych

Dr in¿. Bogdan Kwolek, adiunkt
w Katedrze Informatyki i Automa-
tyki na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki, wyg³osi³ referat pt.
„Rozpoznawanie i œledzenie
twarzy” w dniu 24 marca 2005 r. na
seminarium Instytutu Geofizyki na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego.

Bronis³aw Œwider
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dzaj¹ siê jedynie receptory naszego
smaku. Barszcz Sosnowskiego (³ac.
Heracleum Sosnovsky Manden) jest by-
lin¹, przywêdrowa³ do nas z Kaukazu
jako roœlina uprawna sprowadzona
w latach siedemdziesi¹tych XX w. do
PGR-ów. Nazwany zosta³ przez w³osk¹
botaniczkê Manden na czeœæ polskiego
prof. Sosnowskiego, badacza flory Ka-
ukazu. Wykorzystywany mia³ byæ
w produkcji nowej generacji kiszonek -
paszy dla byd³a. Pierwsze egzemplarze
tej roœliny by³y przedmiotem badañ ju¿
w 1958 r. w Ogrodzie Roœlin Leczni-
czych Akademii Medycznej we Wro-
c³awiu. Schy³kowe funkcjonowanie
PGR-ów na Podkarpaciu i Podhalu spo-
wodowa³o, ¿e roœlina ta jako bardzo
ekspansywny gatunek wymknê³a siê
spod kontroli i pojawi³a siê na setkach
hektarów nieu¿ytków rolnych.

Barszcz Sosnowskiego nie jest po-
krzyw¹, nie parzy, ale wywo³uje obja-
wy równowa¿ne poparzeniu. Jak to
mo¿liwe?! Roœliny zawieraj¹ce furoku-
maryny w wyniku podra¿nienia skóry
powoduj¹ dzia³anie uczulaj¹ce j¹ na
œwiat³o (promienie UV). Furokumary-
ny to nienasycone laktony aromatycz-
ne, pochodne kumaryny, zawieraj¹ce
pierœcieñ furanowy. Podczas kontaktu
ze skór¹ olejki eteryczne zawieraj¹ce
furokumaryny przenikaj¹ przez ni¹
i wywo³uj¹ efekt fotodynamiczny, czyli
uczulaj¹ skórê cz³owieka na dzia³anie
œwiat³a s³onecznego. To pod ich wp³y-
wem, szczególnie u osób z jasn¹ kar-
nacj¹ (bardziej wra¿liw¹), dochodzi do
swêdzenia, zaczerwieñ, a w ostrych
przypadkach do wystêpowania pêche-
rzy i martwicy skóry. Objawy s¹ podob-
ne do oparzeñ po zbyt intensywnym
pierwszym opalaniu siê na s³oñcu. To
na tym polega niebezpieczeñstwo zbyt
bliskiego bratania siê cz³owieka z bar-
szczem. Olejki zawieraj¹ce furokuma-
rynê zawieraj¹ te¿ roœliny warzywne,
takie jak seler, pasternak, pietruszka
i czosnek, ale w znacznie mniejszym
stê¿eniu. Tego rodzaju olejki eteryczne
szczególnie uaktywniaj¹ siê w wyso-
kiej temperaturze i wilgotnym powie-
trzu, niekoniecznie podczas uszko-
dzenia barszczu (zrywania, dotykania)
- wystarczy zbytnia bliskoœæ prze-

bywania. Praktyczny wniosek po zbyt
bliskim kontakcie z barszczem - to jak
najszybciej ubraæ siê, szczelnie zakry-
waj¹c uczulone czêœci cia³a, udaæ siê do
nienas³onecznionego pokoju w domu
i nie wystawiaæ siê na ekspozycjê pro-
mieni s³onecznych przez 3 doby!

Szczególnie nale¿y chroniæ dzieci
podczas letnich zabaw w nierozpozna-
nym zaroœniêtym terenie. Znane s¹
przypadki i przykre konsekwencje wy-
konywania z ³odygi barszczu „fujarek
i lornetek” - blizny po kontakcie utrzy-
muj¹ siê bardzo d³ugo (do kilkunastu
miesiêcy).

Z drugiej strony barszcz Sosnow-
skiego bywa stosowany w ogrodach
jako roœlina ozdobna, stanowi¹ca o ich
zielonej architekturze, ze wzglêdu na
wielkoœæ i majestat. Wielkie kwiatosta-
ny (baldachy), du¿e, ciekawie powyci-
nane liœcie, grube ³odygi tego roœlin-
nego wielkoluda robi¹ wra¿enie.

Jak przeciwdzia³aæ ekspansywnoœci
barszczu? Liœcie wschodz¹cych m³o-
dych siewek s¹ trudno rozpoznawalne.

Nasiona barszczu kie³kuj¹ po przej-
œciu procesu stratyfikacji, na wiosnê na-
stêpnego roku. Si³ê kie³kowania
zachowuj¹ do 5 lat. Nasiona potrafi¹ siê

przemieszczaæ w sprzyjaj¹cych warun-
kach zimowych wzd³u¿ zamarzniêtych
cieków wodnych lub po zmro¿onej po-
krywie œnie¿nej na znaczn¹ d³ugoœæ
(nawet do 30 km). Nasiona uzyskane
z 1 ha wystarczaj¹ do obsiania nastêp-
nych 150 ha. Zakwita i owocuje po 2-3
latach.

Przeciwdzia³anie rozsiewaniu pole-
ga na œcinaniu kwiatostanu po przekwi-
tniêciu. W warunkach ogrodowych
dojrzewaj¹ce baldachy z nasionami na-
le¿y umieszczaæ w tkaninowych lub
plastykowych workach, a nastêpnie
utylizowaæ przez spalenie. Je¿eli bê-
dziemy niszczyli kwiatostany przed
zawi¹zaniem nasion, to barszcz bêdzie
rós³ przez wiele lat, roœlina ta bowiem
ginie dopiero po wydaniu nasion, które
przypada na koniec sierpnia i wrzesieñ.

Kilkakrotne koszenie w danym roku
os³abia roœlinê, ale jej nie niszczy, gdy¿
pêdy odrastaj¹ z czêœci podziemnej
szyjki ³odygi. Sprawdzaj¹ siê zabiegi
agrotechniczne, takie jak orka i brono-
wanie, ale jak je wykonaæ na nieu¿yt-
kach?

Skutecznym herbicydem niszcz¹-
cym barszcz jest produkt o nazwie han-
dlowej Roundup 360 SL. Dawki wy-
nosz¹ 5-8 dm3/h + 300 dm3 wody.
Zabiegi nale¿y wykonywaæ w trzech
terminach (do po³owy maja, w czerwcu
i koñcem sierpnia).

Z tego krótkiego szkicu wynika, ¿e
wci¹¿ ma³o jest rozpoznana botanika
barszczu Sosnowskiego, co niestety
gwarantuje jej obecnoœæ w naszym œro-
dowisku. Jest on na szczêœcie bardzo
dobrze rozpoznawalny, co przy mini-
mum wiedzy o jego w³aœciwoœciach po-
zwala omijaæ go z daleka, gdy¿ nie
darzy on cz³owieka sympati¹, jak wiele
innych sk³adników przyrody o¿ywio-
nej.

Nie jest morderc¹, nie jest truj¹cy,
ale mo¿e podra¿niaæ drogi oddechowe.

W naszym województwie du¿e sku-
piska wystêpuj¹ w Bieszczadach. Jego
zwalczanie jest utrudnione na prywat-
nych posiad³oœciach, szczególnie gdy
ich w³aœciciele nie mieszkaj¹ tutaj na
sta³e.

Janusz Rak
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Ze zdumieniem przeczyta³am tekst
„rozgrzewaj¹cego” testu kompetencyj-
nego, jaki przygotowa³ m³odym czytel-
nikom „Gazety Wyborczej” war-
szawski nauczyciel. Niby zabawa, ale
powia³o groz¹: Podczas obiadu Jaœ

bezlitoœnie mêczy³ jajko widelcem. Jaj-

ko wkurzy³o siê, odbi³o siê od talerza,

wyr¿nê³o ch³opca w twarz i zaczê³o

uciekaæ po pod³odze w g³¹b sali. Z no-

¿em w jednej i widelcem w drugiej rêce,

z nosem w majonezie i ustami rozwarty-

mi w bezg³oœnym krzyku Jaœ ruszy³

w pogoñ.
Jeœli to ¿art, to jakiœ nieœmieszny. Ja-

ki¿ to bowiem œwiat zosta³ wykreowa-
ny w owym tekœcie? Œwiat przemocy
i agresji. Wœciek³oœci i emocji negatyw-
nych. Rz¹dz¹ silni i przystosowani. Nie
ma miejsca na nieumiejêtnoœæ i s³aboœæ.
S³aby i niezorganizowany - z³oœci,
„wkurza”, trzeba go uderzyæ, „wyr¿n¹æ

w twarz” i uciec. W tym œwiecie nawet
poczciwe jajko zdolne jest do ataku
i przemocy.

Ale agresja wyzwala agresjê. Teraz
to Jaœ, nie bacz¹c na œmieszny wygl¹d,
„z nosem w majonezie” rusza w pogoñ
za jajkiem. Nie mamy w¹tpliwoœci, co

z nim zrobi, gdy je dopadnie: posieka

no¿em, pok³uje widelcem, rozgniecie na

miazgê, skopie, zdepcze, zglanuje, zgle-

bi (dwa ostatnie to slangowe odpowied-
niki czasowników kopaæ, znêcaæ siê

fizycznie).
Takie prymitywne emocje mo¿na

opisywaæ jedynie jêzykiem prymityw-
nym, nic wiêc dziwnego, ¿e w szkol-
nym tekœcie znalaz³y siê s³owa, których
kulturalny cz³owiek nie u¿yje publicz-
nie: wkurzyæ siê, wyr¿n¹æ. To okreœle-
nia bardzo potoczne, a do tego wkurzyæ

siê - o czym nie wszyscy pamiêtaj¹ - jest
eufemizmem (³agodniejszym zastêpni-

kiem) innego s³owa, bardzo
wulgarnego.

Byæ mo¿e œwiat wokó³ nas jest pe³en
z³oœci, agresji, prostactwa, byæ mo¿e
w³aœciw¹ reakcj¹ na to jest brutalny,
wulgarny jêzyk. Jak jednak bêdzie
wygl¹daæ doros³e ¿ycie naszych dzieci,
jeœli dziœ szko³a nie nauczy ich wra¿li-
woœci, nie poka¿e im bogactwa jêzyka
i nie nauczy z tego bogactwa korzystaæ?

Brzydkie s³owa sta³y siê ostatnio
cech¹ ¿ycia publicznego. Polityka, pub-
licystyka, nie mówi¹c o literaturze i fil-
mie, pe³ne s¹ inwektyw, s³ów pry-
mitywnych, brutalnych, wulgarnych.
Okazuje siê, ¿e nie jest od nich wolny
tak¿e jêzyk we wspó³czesnej szkole i to
zarówno jêzyk przerw szkolnych, jak
i zajêæ lekcyjnych. A przecie¿ wci¹¿ s¹
aktualne s³owa Jana Zamoyskiego: Ta-

kie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich

m³odzie¿y chowanie...

Na naszych oczach ginie piêkna polska mowa i dobre obyczaje. Wielkim szczêœciem jest jednak to, ¿e nie wyginêli
mi³oœnicy kultury s³owa i popularyzatorzy wiedzy o poprawnej polszczyŸnie. Daje temu wyraz dr Ewa Ko³odziejek - na-
uczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczeciñskiego w ksi¹¿ce pt. Licz siê ze s³owa-

mi... Jêzykowa corrida 3.

Publikacja jest zbiorem felietonów autorki z lat 1999-2002, zamieszczanych cyklicznie w prasie szczeciñskiej. Z przy-
jemnoœci¹ zamieszczaæ bêdziemy na ³amach naszej akademickiej gazety przedruk niektórych felietonów, ¿yjemy bowiem
tu i teraz, w rzeczywistoœci, która przecie¿ nas nie omija. W przekonaniu, ¿e trafnoœæ dokonanej przez autorkê oceny jêzy-
kowej spodoba siê wielu z Pañstwa, ¿yczê przyjemnej lektury.

Marta Olejnik

Nasza polska nowomowa

Takie bêd¹ Rzeczypospolite...

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

Wernisa¿ Grafiki i Animacji Komputerowej - V edycjaWernisa¿ Grafiki i Animacji Komputerowej - V edycja

Samorz¹d Studentów Wydzia³u Ele-
ktrotechniki i Informatyki zorganizo-
wa³ w dniach 14-15 kwietnia br.
w domu studenckim „Ikar” Wernisa¿
Grafiki i Animacji Komputerowej.

Wernisa¿ jest imprez¹ cykliczn¹, odby-
waj¹c¹ siê corocznie. G³ównym jego
celem jest umo¿liwienie m³odym twór-
com - studentom przedstawienia na fo-
rum publicum ich artystycznych

zainteresowañ oraz zapoznanie zainte-
resowanych z nowym nurtem w sztuce,
jakim niew¹tpliwie jest rozwijaj¹ca siê
coraz bardziej grafika i animacja kom-
puterowa. Tym razem by³ to konkurs
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otwarty, w którym udzia³ wziê³y tak¿e
osoby spoza Politechniki.

Nad wernisa¿em patronat honorowy
objêli rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski
i Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz
Ferenc. Patronat medialny przejê³o Ra-
dio Rzeszów i Dziennik „SuperNowo-
œci”.

W pierwszym dniu imprezy odby³
siê konkurs z zakresu grafiki kompute-
rowej i animacji, który wy³oni³ najlep-
sze prezentowane prace w tych dzie-
dzinach. W sk³ad jury wchodzili zapro-
szeni goœcie oraz przedstawiciele po-
szczególnych sponsorów. Zwyciêzc¹
konkursu animacji komputerowej zo-
sta³ Piotr Kopiel, student II roku WEiI,
drugie miejsce zaj¹³ Marcin Rojek,
trzecie Wies³aw Budzik, absolwent
WBMiL, czwarte zaœ Bart³omiej Hara-
szczuk z II roku WEiI.

Konkurs grafiki komputerowej cie-
szy³ siê wiêkszym zainteresowaniem
uczestników. G³ówn¹ nagrodê otrzy-
ma³ Artur £obodziñski, drugie miejsce
zaj¹³ anonimowy uczestnik, którego
prosimy o zg³oszenie siê do Samorz¹du
WEiI po odbiór nagród, a trzecie zdoby³
Wojciech Koczur z I roku WEiI. Stu-
denci Samorz¹du WEiI zapewnili bar-
dzo atrakcyjne nagrody dla wszystkich
uczestników konkursów (tj. aparaty cy-
frowe, drukarki, myszki optyczne itp.),
a na zakoñczenie konkursu smaczny
poczêstunek.

Organizatorzy, korzystaj¹c z okazji,
sk³adaj¹ podziêkowania wszystkim
sponsorom i osobom, które przyczyni³y
siê do zorganizowania tegorocznego
wernisa¿u, a w szczególnoœci: Prezy-
dentowi Miasta Rzeszowa, kierownic-
twu kina „Helios”, Radiu Rzeszów,
Redakcji „SuperNowoœci”, Akademic-

kiemu Radiu Centrum PRz, klubowi
muzycznemu „Akademia” oraz firmom
komputerowym Sigma, Softel, InterBit.

Drugiego dnia wernisa¿u odby³a siê
wystawa zaprezentowanych wczeœniej
prac, która cieszy³a siê du¿¹ uwag¹
zwiedzaj¹cych.

Zainteresowanych grafik¹ kompute-
row¹ zapraszamy do wspó³pracy z Sa-
morz¹dem Studenckim Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki, do które-
go, jak do poœredniaka, nap³ywaj¹ ofer-
ty pracy dla grafików bior¹cych udzia³
w wernisa¿u.

Wszystkich, których ciekawi temat
grafiki i animacji komputerowej, serde-
cznie zapraszamy do tworzenia tego ro-
dzaju prac i podjêcia odwa¿nej decyzji
wyst¹pienia w konkursie w nastêpnym
roku.

Aleksandra Leœniak
Piotr Sachajko

9 kwietnia br. w ¯urawicy odby³y
siê II Akademickie Mistrzostwa Woje-
wództwa Podkarpackiego w Unihocku
Kobiet i Mê¿czyzn. W turnieju wziê³o
udzia³ 5 dru¿yn kobiecych i 6 mêskich,
w tym dru¿yna z Politechniki Rze-
szowskiej pod opiek¹ trenera mgr. Ry-
szarda Koniecznego. Motywacja tre-
nera, ciê¿kie treningi i du¿y zapa³ za-
wodników przyczyni³y siê do zdobycia
dwóch pierwszych miejsc. Ch³opcy ob-
ronili tytu³ Akademickiego Mistrza
Podkarpacia z ubieg³ego roku, a dziew-
czyny zadebiutowa³y w tym roku, zdo-
bywaj¹c pierwsze miejsce.

Koñcowa kolejnoœæ turnieju kobiet:
1) Politechnika Rzeszowska
2) PWSZ Krosno
3) KN Tarnobrzeg

mê¿czyzn:
1) Politechnika Rzeszowska
2) PWSZ Przemyœl
3) Uniwersytet Rzeszowski
Unihokej to jedna z najm³odszych

dyscyplin sportowych, wywodzi siê
z krajów skandynawskich. Nazwa tej
dyscypliny jest skrótem od uniwersal-
nego hokeja. Regu³y tej gry wymyœli³

Carl Ake Alnorist 25 lat temu. Jest to
gra zespo³owa, w której uczestnicz¹

bezpoœrednio dwie dru¿yny sk³adaj¹ce
siê z 5 lub 6 osób.

Jak gramy, to wygrywamy!!!Jak gramy, to wygrywamy!!!

W dru¿ynie ch³opców grali (od lewej z góry): Tomasz Kuraœ - IV FD, Jaros³aw
Czopor - V ED, Marek Wacko - IV FD, Janusz Sybid³o - V PDF, Krzysztof Wanat -
II FD, trener mgr Ryszard Konieczny, Piotr Sobolak, kapitan - V ED, Wac³aw
Filak - V FD, Krzysztof Jaworski - V ED, Tomasz Janas - V ED, Marek Bednarz -
III PDF, Marcin Weremczuk - IV FD.

Fot. w³asna
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Celem gry jest zdobycie jak naj-
wiêkszej liczby bramek. Grê prowadzi
siê z u¿yciem specjalnej konstrukcji ki-
jów z tworzywa sztucznego oraz lek-
kiej, perforowanej pi³eczki plastikowej.
Boisko to prostok¹t, w którym wyzna-
czona jest linia œrodkowa, pola bramko-
we, punkty rzutów karnych i sê-
dziowskich. W czasie gry nale¿y prze-
strzegaæ podstawowych zasad: nie wol-
no graæ kijem uniesionym powy¿ej
kolan, nie wolno te¿ graæ g³ow¹, nog¹
oraz przebywaæ i broniæ w polu bram-
kowym. Mecze sêdziowane s¹ przez
dwóch równorzêdnych sêdziów.

Zawodnik uczestnicz¹cy w grze
mo¿e byæ zmieniany wielokrotnie
w ró¿nych jej momentach, zawsze jed-
nak z okreœlonego miejsca zmian. Uni-
hokej wymaga od zawodników przede
wszystkim umiejêtnoœci dzia³añ ze-
spo³owych, a niezbêdnym warunkiem
do odniesienia zwyciêstwa jest wspó³-
praca poszczególnych jednostek, for-
macji i ca³ego zespo³u. Gra uczy nie-
ustêpliwej walki, podejmowania
szybkich decyzji i poczucia odpowie-
dzialnoœci.

W sk³ad superekipy dziewczyn wchodzi³y: Aleksandra Leœniak - II DUMFL, Ur-
szula Jaworska - III MDZ, Ma³gorzata Antosiewicz - IV FD, Bo¿ena Ogrodnik -
IV PDF, Patrycja Poniatowska - II BD, trener mgr Ryszard Konieczny, Karolina
Winiarz, kapitan - V ZD, Kinga Jackun - III MDZ, Marysia Czarnik - I ZD i Justyna
Czarnik - V ZD.

Fot. w³asna

Wszystkich zainteresowanych ch³opców i dziewczyny zapraszamy na treningi unihokeja,
które odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 17.30 na hali PRz.

Aleksandra Leœniak

Granty
Projekty badawcze zakwalifikowane do finansowania

w XXVIII konkursie (I pó³rocze 2005 r.), realizowane w PRz

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

Projekt badawczy zwyk³y:
� dr in¿. Piotr Wygonik – Integracja zespo³u napêdowego

i samolotu wielozadaniowego wed³ug kryterium zadania
lotniczego

Projekty badawcze promotorskie:
� prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki – Badania noœnoœci

granicznej wêz³ów ustrojów noœnych
� prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz – Badanie oporów

tarcia oraz anizotropii plastycznej w procesie kszta³towa-
nia wyt³oczek

� dr hab. in¿. Marian Mija³, prof. PRz – Konstrukcyjne
uwarunkowania rozk³adu naprê¿eñ i badania ko³a podat-
nego falowej zêbatej przek³adni hermetycznej

Wydzia³ Chemiczny

Projekty badawcze zwyk³e:
� prof. dr hab. in¿. Jacek M. Je¿owski – Projektowanie

optymalnych sieci wody procesowej
� dr in¿. Gra¿yna Groszek – Struktura a aktywnoœæ adre-

nolityczna chiralnych pochodnych 1-(1-H-indol-4-
-yloksy)-3-[[2-(2-metoksy-fenoksy)etylo]amino]-pro-
pan-2-olu i jego analogów



Nr 5(137)–MAJ 2005 17

� dr in¿. Marek Potoczek – Ceramiczne tworzywa poro-
wate o strukturze piany wytwarzane metod¹ odlewania
z gêstwy ¿eluj¹cej

� dr in¿. Miros³aw Szukiewicz – Opracowanie modeli
aproksymacyjnych dla procesu dyfuzji z reakcj¹ che-
miczn¹ w porowatym ciele sta³ym

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

Projekt badawczy zwyk³y:
� dr in¿. Mariusz M¹czka – Symulator kwantowych

przyrz¹dów pó³przewodnikowych

Projekty badawcze zakoñczone w 2004 r.

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

Projekty badawcze zwyk³e:
� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski – Charakterystyka faz

alfa –Al(Fex)Si o strukturze regularnej w wielosk³adniko-
wych stopach aluminium

� dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz – Kszta³towa-
nie wybranych w³aœciwoœci eksploatacyjnych samolotów
ogólnego przeznaczenia

� dr in¿. Krzysztof Krêt – Modu³owy system numeryczne-
go wspomagania projektowania i modyfikacji samolotów
poddŸwiêkowych, jego aplikacja i weryfikacja
Projekty badawcze promotorskie:

� prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki – Parametryczna nieli-
niowa identyfikacja modelu ruchu samolotu

� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski – Wp³yw mikrostruktu-
ry kszta³towanej w procesach cieplno-plastycznych na
nadplastycznoœæ strukturaln¹ dwufazowego stopu tytanu
Ti-6Al-4V

� prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz – Badanie wp³ywu jako-
œci procesów energetycznych w turbinowym silniku od-
rzutowym na efektywnoœæ eksploatacyjn¹ metod¹ bilansu
energetycznego

� prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski – Udarowe umacnia-
nie walcowych powierzchni stalowych

� prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski – Wytrzyma³oœæ zmê-
czeniowa odwêglonej powierzchniowo stali po procesie
pneumokulkowania

� prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Brusow – Optymaliza-
cja uk³adu aerodynamicznego samolotu transportowego
z zastosowaniem kryteriów eksploatacyjnych

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Projekty badawcze promotorskie:
� prof. dr hab. in¿. Marian Granops – Wystêpowa-

nie i usuwanie zwi¹zków arsenu z wód ujmowanych do ce-
lów pitnych

� dr hab. in¿. arch. Janusz Rêbielak, prof. Politechniki
Wroc³awskiej – Kszta³towanie modularnych struktur
przestrzennych – doktorant mgr in¿. Zbigniew Bieniek

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

Projekt badawczy zwyk³y:
� dr in¿. Bogdan Kwolek – System wizyjny wspomagaj¹cy

interakcjê cz³owiek-maszyna w œrodowisku dynamicznym

Projekty badawcze promotorskie:
� prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus – Synteza i weryfikacja

algorytmów konwersji protoko³ów komunikacyjnych
w polowych magistralach rozg³oszeniowych

� prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus – Weryfikacja po-
prawnoœci oprogramowania uk³adu sterowania z³o¿one-
go z bloków funkcyjnych

� prof. dr hab. in¿. Tomasz Szmuc, AGH – Projektowa-
nie systemów wbudowanych z zastosowaniem czasowych
kolorowanych sieci Petriego – doktorant mgr in¿. S³awo-
mir Samolej

� dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz – Modelowanie
matematyczne piorunowych zaburzeñ elektromagnetycz-
nych w liniach transmisyjnych

Wydzia³ Chemiczny

Projekty badawcze zwyk³e:
� dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski, prof. PRz – Bada-

nia kinetyki transportu masy oraz termodynamiki sorpcji
w cieczowej jedno- i wielosk³adnikowej chromatografii
preparatywnej

� dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. PRz – Badania nad
wp³ywem sk³adu fazy ruchomej na heterogenicznoœæ po-
wierzchni adsorbentu

� dr in¿. Mariusz Oleksy – Kompozycje polimerowe z mo-
dyfikowanymi smektytami

� dr in¿. Marek Potoczek – Zastosowanie hydro¿eli poli-
merowych do procesu formowania proszków ceramicz-
nych metod¹ odlewania z gêstwy ¿eluj¹cej

Projekty badawcze promotorskie:
� dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz – Kompleksy wybra-

nych metali toksycznych z sulfonowymi pochodnymi
kwercetyny i moryny

� dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz – Badania
ekstrakcji sekwencyjnej chromu i chemii chromu w glebie
i popio³ach przemys³owych

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu

Projekt badawczy promotorski:
� dr hab. Andrzej Soko³owski, prof. AE Kraków – Za-

stosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicz-
nej ocenie programów zdrowotnych” – doktorant mgr
Marek Sobolewski

Opracowa³a:
Halina Surowiec
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Podrêczniki i skrypty
� Jan Adamczyk, Marcin Gêbarowski, Marcin Kande-

fer: Internet na us³ugach marketingu
�Marcin Bednarek: Wizualizacja procesów. Laborato-

rium. Wyd. II
�Bogumi³ Bieniasz (red.): Termodynamika. Laborato-

rium. Wyd. III
� Jan Bucior: Podstawy teorii i in¿ynierii niezawodnoœci
�Micha³ Ch³êdowski, Jacek Pieni¹¿ek: Podstawy auto-

matyki w æwiczeniach i zadaniach
�Barbara Cieciñska: Przygotowanie i organizacja pro-

dukcji. Laboratorium
� Józef Giergiel: Drgania mechaniczne uk³adów dyskret-

nych. Teoria, przyk³ady, zadania
�Marian Granops, Jadwiga Kaleta: Technologia wody.

Laboratorium. Wyd. II
�Bogus³aw Januszewski, Jan Bieniasz: Geometryczne

podstawy grafiki in¿ynierskiej. Cz. II. Wyd. II
�Marcin Koper, Mariusz Mucha: Modelowanie bry³owe

w systemie Unigraphics. Laboratorium
�Mieczys³aw Korzyñski: Podstawy technologii maszyn
�Ludomir M. Laudañski: Statystyka nie tylko dla licen-

cjatów 1
�Andrzej Rylski: Metrologia II. Pr¹d zmienny. Wyd. II
�Andrzej Rylski: Metrologia. Wybrane zagadnienia. Za-

dania. Wyd. III
�Robert Smusz, Joanna Wilk, Franciszek Wolañczyk:

Termodynamika. Repetytorium
� Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek: Algebra z geo-

metri¹. Teoria, przyk³ady, zadania. Wyd. II
� Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek: Elementy ra-

chunku prawdopodobieñstwa i statystyki matematycznej.
Teoria, przyk³ady, zadania. Wyd. II

�W³adys³aw Szymañski, Franciszek Wolañczyk: Ter-
modynamika powietrza wilgotnego. Przyk³ady i zadania

�£ukasz N. Wêsierski: Podstawy logiki i wnioskowania
�Andrzej W³och, Iwona W³och: Matematyka dyskretna.

Podstawowe metody i algorytmy teorii grafów
� Franciszek Wolañczyk: Termodynamika. Przyk³ady

i zadania. Wyd. II
�Marian Wysocki: Sterowanie wielowymiarowe. Proje-

ktowanie liniowych uk³adów stacjonarnych w przestrzeni
stanu

� Justyna Zamorska, Dorota Papciak: Wybrane zagad-
nienia biotechnologii œrodowiskowej. Wyd. II

Monografie
� Jan Bródka, Anna Barszcz, Marian Gi¿ejowski, Ale-

ksander Koz³owski: Sztywnoœæ i noœnoœæ stalowych ram
przechy³owych o wêz³ach podatnych

�Grzegorz Budzik, Jerzy Jaskólski: Obci¹¿enia cieplne
t³oków silników spalinowych

�Wiktor Bukowski: Reakcje kwasów karboksylowych
z monopodstawionymi pochodnymi tlenku etylenu

� Józef Dziopak: Modelowanie wielokomorowych zbior-
ników retencyjnych w kanalizacji

�Krzysztof Kubiak: Technologiczna plastycznoœæ dwufa-
zowych stopów tytanu odkszta³canych na gor¹co

�Anna Kucaba-Piêtal: Modelowanie mikroprzep³ywów
na gruncie teorii p³ynów mikropolarnych

� Stanis³aw Majka: Od teorii do in¿ynierskiego dyplomu
i realizacji wdro¿eniowej architektonicznej formy

� Jan Mróz: Pole temperatury uzwojeñ silników indukcyj-
nych dwuklatkowych w nieustalonych stanach elektro-
mechanicznych

� Janusz Porzycki: Modelowanie szlifowania osiowego
zewnêtrznych powierzchni walcowych

� Janusz R. Rak: Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu
zaopatrzenia w wodê

� Jerzy Wiktor: Analityczno-numeryczne metody analizy
parametrów geometrycznych, zak³óceñ ruchu i wytrzy-
ma³oœci przek³adni walcowych

�Zdzis³aw Wójcik: Przek³adnie sto¿kowe systemów: Oer-
likon, Klingelnberg, Saratow i Modul. Konstrukcja i tech-
nologia

�Zdzis³aw Wójcik: Przek³adnie sto¿kowe systemu Glea-
son. Konstrukcja i technologia

� Pawe³ ¯ukowski: Podstawy nauk o zarz¹dzaniu

Materia³y pomocnicze
�Teresa Filip, Marek Kolczuga: Wytrzyma³oœæ mate-

ria³ów. Geometria pól, si³y wewnêtrzne w p³askich
uk³adach prêtowych

�Les³aw Go³êbiowski, Marek Go³êbiowski: Obwody
elektryczne. Cz. II i III

� Jacek Kluska, Les³aw Gniewek: Teoretyczne podstawy
informatyki

przez Oficynê Wydawnicz¹ Politechniki Rzeszowskiej w 2004 r.
WYDAWNICTWA OPUBLIKOWANEWYDAWNICTWA OPUBLIKOWANE
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�Barbara Kopeæ, Henryk Wachta: Instalacje elektrycz-
ne i oœwietlenie. Podstawy techniki œwietlnej

�Mieczys³aw Korzyñski: Praca dyplomowa. Jak napisaæ
i obroniæ pracê dyplomow¹ w Katedrze Technologii Ma-
szyn i Organizacji Produkcji WBMiL PRz

�Kazimierz Lal, Tomasz Rak: Wprowadzenie do u¿ytko-
wania systemów Unix i Linux

�Lech Licho³ai, Jerzy Szyszka: Budownictwo ogólne.
Podstawy projektowania domów jednorodzinnych

�Adam Mazurkiewicz: Urz¹dzenia elektryczne w syste-
mach komputerowych. Laboratorium

�Adam Mazurkiewicz, Piotr Bogusz: Uk³ady mikropro-
cesorowe w systemach przetwarzania energii elektrycz-
nej. Laboratorium

�Andrzej Skrêt (red.): Biomateria³y
�Antoni Szczepañski, Mariusz Trojnar: Obwody i syg-

na³y. Laboratorium mikrokomputerowe. Wyd. II
�Antoni Szczepañski, Mariusz Trojnar: Sygna³y i syste-

my. Laboratorium mikrokomputerowe. Instrukcje do
æwiczeñ

�Krzysztof Œwider: Wyk³ady z algorytmów i struktur da-
nych z zadaniami

�Krzysztof Œwider, Grzegorz Dec, Bartosz Trybus: In-
¿ynieria systemów informatycznych. Podstawy i prakty-
ka budowy systemów oprogramowania

�Leszek Trybus: Podstawy programowania funkcjonal-
nego i weryfikacji

� Stanis³aw Wyderka: Materia³oznawstwo elektryczne
�Marian Wysocki: Metody obliczeniowe optymalizacji
�Marian Wysocki, Joanna Marnik, Tomasz Kapuœciñ-

ski: Wizja komputerowa

Materia³y konferencyjne
�Doskonalenie edukacji na poziomie wy¿szym i œrednim

u progu XXI wieku. Red. S. Kmieæ, S. Wieczorek
� Flawonoidy i ich zastosowanie. V Konferencja. Red.

S. Kopacz
�Mechanics 2004. Proceedings of the International Scien-

tific Conference. Red. M. Korzyñski
�Mechanika w medycynie. Zbiór prac seminarium nauko-

wego. Red. M. Korzyñski, J. Cwanek
�Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów

samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych.
Zarz¹dzanie i marketing w motoryzacji SAKON ’04.
Mat. XV Konferencji Miêdzynarodowej. Red. K. Lejda

� 9-th International Modelling School of AMSE-UAPL
� Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeñ-

stwa w ruchu drogowym. Mat. II Miêdzynarodowej Kon-
ferencji Naukowej. Red. K. Lejda, K. Rajchel

� Process Integration and Modeling Chromatography Pro-
cesses

� Przyjazne œrodowisku technologie polimerowe. Konfe-
rencja naukowa „Ekopolimer 2004”

� Systemy informacyjne w chemii 2. Red. B. Dêbska,
G. Fic

� Technika i technologia monta¿u maszyn. Mat. V Miêdzy-
narodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – 2004.
Red. J. £unarski

Zeszyty naukowe
�Budownictwo i In¿ynieria Œrodowiska z. 36. Red. G. Pro-

kopski
�Budownictwo i In¿ynieria Œrodowiska z. 37. Aktualne

problemy Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Cz. 1 –
Budownictwo, Cz. 2 – In¿ynieria œrodowiska

�Budownictwo i In¿ynieria Œrodowiska z. 38. Red. G. Pro-
kopski

�Chemia z. 19. Red. R. Petrus
� Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 13. Red. K.

Stok³osa
� Elektrotechnika z. 26. Wybrane zagadnienia elektrotech-

niki i elektroniki. Red. K. Buczek
� Elektrotechnika z. 27. Metody i technika przetwarzania

sygna³ów w pomiarach fizycznych
�Matematyka z. 27. Red. J. Stankiewicz
�Mechanika z. 63. Awionika t.1 i 2. Red. J. Gruszecki,

B. Do³êga
�Mechanika z. 64. Ko³a zêbate 2004.
� Zarz¹dzanie i Marketing z. 4. Red. K. Rajchel
� Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku

akademickim 2002/2003

Inne
� Informator na temat organizacji wsparcia biznesu w woje-

wództwie podkarpackim
� Informator o wynikach badañ potrzeb innowacyjnych

przedsiêbiorstw województwa podkarpackiego
� Informator o wynikach badañ sektora naukowo-badaw-

czego w regionie podkarpackim oraz ofertach us³ug ba-
dawczych

�Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji. In-
formator

� Politechnika Rzeszowska im. Ignacego £ukasiewicza. In-
formator dla kandydatów na studia w roku akademickim
2004/2005

� Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki. Raport
2003

Opracowa³a: Genowefa Spólnik
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Andrzej Zdzienicki (1919-1998) to in¿ynier archi-
tekt, docent Politechniki Rzeszowskiej. Wspania³y ga-
wêdziarz, lubiany wyk³adowca, otoczony cich¹ s³aw¹
¿o³niersk¹. Jego ksi¹¿ka Ze wspomnieñ hubalczyka stano-

wi cenny poznawczo dokument fabularny, stylizowany
na powieœæ. Zrazu powieœæ, z ambicjami kroniki, o ro-
dzie Pomianów. A dalej – na powieœæ autobiograficzn¹,
dziej¹c¹ siê w czasach trudnych, wojennych
(1939-1945). Narrator i zarazem bohater by³ cz³owie-
kiem szczêœliwym. Duchowo kszta³towa³a go najpierw
tradycja rycersko ziemiañska, wieœ, jej ludzie, przyroda
Gór Œwiêtokrzyskich i okolic. Potem oswaja³ siê z mia-
stem. Zaczyna³ od Koñskich; tam chodzi³ do szko³y
œredniej. Kiedy wybuch³a wojna 1939, poci¹gnê³a za
sob¹ doœwiadczenia na miarê tragedii. Najpierw wrzeœ-
niowe, póŸniej – lat piêæ – ¿o³nierskie, konspiracyjne,
w Zwi¹zku Walki Zbrojnej, w Zwi¹zku Odwetu, w Od-
dziale Wydzielonym Wojska Polskiego mjr. Henryka
Dobrzañskiego (ps. „Hubal”), w przeró¿nych agendach
Armii Krajowej Okrêgu Radom-Kielce. Gdy dzia³ania
zbrojne wygasa³y, nale¿a³ ju¿ do awangardy Czo³ówki
Organizacyjnej Lasów Pañstwowych na Ziemiach Od-
zyskanych. Od paŸdziernika 1945 roku studiowa³
w Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1951 roku otrzyma³
dyplom magistra in¿yniera architekta, lecz na tym nie
poprzesta³. Przygotowa³ i obroni³ rozprawê doktorsk¹
pod kierunkiem prof. Wiktora Zina. W 1967 roku trafi³
do Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie, tworzy³
zrêby Wydzia³u Budownictwa przysz³ej politechniki.
W 1983 roku odszed³ na emeryturê. Do koñca zachowa³
wra¿liwoœæ na piêkno, umia³ patrzeæ na œwiat czu³ym
okiem artysty malarza.

Ksi¹¿ka stanowi ciekaw¹ lekturê. Zosta³a wyposa¿o-
na w przypisy, które pozwalaj¹ traktowaæ j¹ na zasadach
fabu³y Ÿród³owej o okreœlonej skali wiarygodnoœci.

Gustaw Ostasz

Staraniem prof. dra hab. Boles³awa Fleszara z Politechniki Rzeszowskiej, dziêki
wielkiemu zaanga¿owaniu i niezwyk³ej pracy redakcyjnej prof. dra hab. Gustawa
Ostasza z Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Oficynie Wydawniczej PRz ukaza³a siê

bardzo interesuj¹ca autobiografia nie¿yj¹cego ju¿ naszego pracownika – docenta

Andrzeja Zdzienickiego. Tê barwn¹ postaæ wielu pracowników pamiêta. Ksi¹¿ka
wci¹ga w wir tak bogatych wydarzeñ z okresu m³odoœci Autora, ¿e wystarczy³oby
ich na wiele ¿yciorysów. Wydarzeñ opowiedzianych z niemal ¿o³niersk¹ prostot¹
i skromnoœci¹. Jest bogato ilustrowana zarówno fotografiami z tamtych czasów,
jak i zdjêciami obrazów malowanych przez Autora w czasach „rzeszowskich”.

Szczerze polecamy tê wyj¹tkow¹ lekturê naszym Czytelnikom.

Od Redakcji:

O ksi¹¿ce jej redaktor
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Samolot PZL M-20 „Mewa” jest
dwusilnikowym lekkim samolotem
dyspozycyjnym. „Mewa” jest licen-
cyjn¹ odmian¹ amerykañskiego samo-
lotu dyspozycyjnego Piper PA-34
„Seneca II”. Prototyp samolotu Piper
„Seneca” zosta³ oblatany w 1971 r.,
a zmodyfikowana odmiana oznaczona
„Seneca II” powsta³a w 1975 r. W sty-
czniu 1977 r. Pañstwowe Zak³ady Lot-
nicze (PZL) zawar³y umowê ko-
operacyjno-licencyjn¹ na budowê sa-
molotu, wed³ug której zak³ady WSK
„PZL-Mielec” produkowa³y elementy
samolotu dla USA, a w zamian monto-
wa³y samoloty, wyposa¿aj¹c je w silni-
ki PZL-Franklin. Konstruktorem pro-
wadz¹cym zosta³ in¿. Krzysztof Piwek.

Pierwsze trzy samoloty zmontowa-
ne zosta³y z elementów dostarczonych
przez licencjodawcê, a oblot prototypu
odby³ siê 25 lipca 1979 r. K³opoty z se-
ryjn¹ produkcj¹ i eksploatacj¹ silnika
PZL-Franklin by³y powodem podjêcia
siê opracowania wersji M-20 03 z silni-
kami Teledyne Continental TSIO/
LTSIO-360-KB, bêd¹cej odpowiedni-
kiem samolotu PA-34-220T Seneca III.
Prototyp napêdzany tymi silnikami zo-
sta³ oblatany 13 paŸdziernika 1988 r.
W 1993 r. „Mewa” zosta³a nagrodzona
god³em „Teraz Polska”. Samoloty Pi-
per „Seneca” oraz M-20 „Mewa” u¿y-
wane s¹ g³ównie do szkolenia pilotów
na pierwszy typ samolotu wielosilniko-
wego do lotów dyspozycyjnych (aero-
taxi) oraz jako samoloty sanitarne.
W kabinie, oprócz za³ogi, mieœci siê
4 pasa¿erów wraz z baga¿em podrêcz-
nym. Do 2002 r. ukoñczono 23 samolo-
ty PZL M-20, z czego 3 zosta³y
zmontowane z czêœci dostarczonych
przez licencjodawcê.

Studenci kierunku dyplomowania
„pilota¿” naszej uczelni zdobywaj¹

szlify na tym typie samolotu od 1980 r.
W 1989 r. przyst¹piono do wymiany
dotychczasowych silników PZL-Fran-

klin na silniki Teledyne Continental na
posiadanych samolotach. Z 4 posiada-
nych egzemplarzy 3 s¹ napêdzane silni-
kami Teledyne Continental. Oœrodek
Kszta³cenia Lotniczego (OKL) Polite-
chniki Rzeszowskiej (wtedy jeszcze
OSPL) by³ pierwszym w Polsce u¿yt-
kownikiem tego typu samolotu. Dwa
egzemplarze o znakach rejestracyjnych
SP-TUA oraz SP-TUB pochodz¹
z krótkiej serii samolotów zmontowa-
nych z czêœci dostarczonych przez li-
cencjodawcê. W Oœrodku samoloty te
maj¹ zastosowanie do szkolenia na
pierwszy typ samolotu wielosilnikowe-
go oraz do szkolenia w lotach wed³ug
wskazañ przyrz¹dów (IR). Loty wyko-
nywane s¹ na lotniska komunikacyjne
w Polsce i za granic¹, najczêœciej
w chmurach lub nad chmurami na wy-
sokoœci ok. 3000 m nad poziomem mo-
rza. Uzupe³nieniem tego samolotu

w OKL s¹ dwa symulatory, z czego je-
den (QTE PA-34 „Seneca II”) jest
wiern¹ kopi¹ samolotu, drugi (AL-200

MCC) posiada model aerodynamiczny
„Mewy”.
� Konstrukcja: pó³skorupowa, dura-

lowa, podwozie chowane. Napêd
stanowi¹ 2 silniki Teledyne Conti-
nental TSIO/ LTSIO-360-KB o mo-
cy 220 KM ka¿dy. Œmig³a dwu³opa-
towe, przestawiane hydraulicznie.

� Wyposa¿enie: podstawowy zestaw
przyrz¹dów pilota¿owych, odbiorni-
ki sygna³ów radionawigacyjnych
(NDB, VOR, ILS, GPS, Marker), ra-
dar pogodowy, autopilot oraz insta-
lacja przeciwoblodzeniowa krawê-
dzi natarcia, œmigie³, przedniej szy-
by i dajnika ciœnienia ca³kowitego.

� Œrednie zu¿ycie paliwa: 90 l/h przy
prêdkoœci 280 km/h.

� Zasiêg: 1500 km.

Jerzy Kluczniak

nasze samoloty

PZL M-20 ”Mewa”
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SZATA NIE ZDOBI
A wiêc kwiatki

Zrzucaæ p³atki.

BRUDÓW PRANIE
Przy tym praniu brudów

pomyœlmy praktycznie,

czy lepiej praæ rêcznie,

czy automatycznie.

JAK PASA DOCIAGNAC
Ju¿ nie ma jak,

bo dziurek brak.

NA KIESZONKOWCA
O znajomoœæ

spraw swych dba,

obc¹ kieszeñ

jak sw¹ zna.

MINISPÓDNICZKA
Pokusa,

bo kusa.

KURA DO KURY
Tego nie zniosê

ju¿ niestety,

jaja siê robi¹

jak berety.

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

,
/

,
,

Trudno sobie wyobraziæ, aby mieszkañcy miast zrezygnowali z doznañ, jakie
niesie literatura, muzyka, rzeŸba i malarstwo, aby ludzkoœæ rezygnowa³a z piêkna
form architektonicznych: budowli i obiektów in¿ynierskich rozbudzaj¹cych emo-
cje, podnosz¹cych na wy¿szy poziom kulturê wewnêtrzn¹ cz³owieka.

Projektowanie i budowanie przysz³oœci oznacza rozpoznanie przesz³oœci,
wyci¹gniêcie w³aœciwych wniosków i zrozumienie rzeczywistych potrzeb miesz-
kañców danego œrodowiska.

Architektura w przestrzeni jest znakiem dostrzegalnym. Ten znak tworz¹ archi-
tekci ze s³aw¹ - artyœci, oceniani na równi z rzeŸbiarzami, malarzami, literatami.
Oznacza to, ¿e architektoniczna forma jako budowla-rzeŸba powinna byæ poezj¹.

... Swoich b³êdów nie chcemy dostrzegaæ...

W okresie 50-letniej pracy zawodowej z zakresu kszta³towania budowli war-
sztatem mej pracy by³a deska formatu A0, profesorem ksi¹¿ka, têsknota do nowo-
œci, ¿arliwe dyskusje zmierzaj¹ce do utrwalenia w³asnych sposobów tworzenia
dzie³a. Za dzie³o uznajê to, co w pe³ni odpowiada zamówieniu spo³ecznemu i w po-
stêpie techniki jest realizowane.

Bogat¹ skarbnic¹ jest wiedza i doœwiadczenia specjalistów ró¿nych zawodów,
z czego we wspó³pracy z nimi korzystam. Skarbnica ta jest potê¿nym orê¿em
w kontaktach z m³odymi adeptami techniki w Rzeszowie i bratnim mieœcie Lwo-
wie, bior¹cymi udzia³ w zajêciach dydaktycznych i seminariach z zakresu archite-
ktonicznego kszta³towania budowli w œrodowisku kulturotechnicznym.

Stanis³aw Majka

Nie znam sposobu

na sukces ...

Nie znam sposobu

na sukces ...
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Puchar AZS dla "PROMIENIA"

TENISOWA GALA

Tekst i fot.  Stanis³aw Ko³odziej 

Zakoñczy³y siê rozgrywki
w lidze siatkówki mieszanej 
studentów Politechniki. W meczu 
o I miejsce zespó³ DS "Promieñ" 
pokona³ 2:0 dru¿ynê "PNB". 
Puchary pierwszej trójce oraz 
drobne upominki i dyplomy 
pozosta³ym uczestnikom wrêczyli 
prorektor ds. nauczania prof. PRz 
Jerzy Potencki i prezes Klubu 
Uczelnianego AZS Grzegorz 
Sowa.

Od pi¹tku 29 kwietnia do 2 maja br. w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej trwa³y 
zmagania tenisistów sto³owych. W pi¹tek rozegrane zosta³y Mistrzostwa Szkó³ Wy¿szych 
Podkarpacia, a od soboty do poniedzia³ku Mistrzostwa Polski Politechnik. 

      W mistrzostwach Podkarpacia 
wystartowa³o dziesiêæ dru¿yn 
kobiecych i mêskich reprezentuj¹- 
cych poszczególne uczelnie. Nasze 
czysto amatorskie zespo³y walczy³y 
z powodzeniem, i tak mê¿czyŸni 
zajêli drugie miejsce przed Uni-
wersytetem, a kobiety trzecie przed 
PWSZ Jaros³aw i Uniwersytetem.
    Mistrzostwa Politechnik to ju¿ 
nie przelewki i na tle bardzo 
mocnych I- i II-ligowych zespo³ów 
nasze dru¿yny, mimo bardzo 
ambitnej postawy, niewiele mog³y 
"ugraæ". Uplasowa³y siê w œrodku 
stawki (8. miejsce). Z³ote medale 
wywalczy³y faworyzowane zespo³y 
Politechniki Œl¹skiej z Gliwic 
(kobiety i mê¿czyŸni), wystêpuj¹ce 
na co dzieñ w ekstraklasie.
  Mistrzostwa sta³y na bardzo 
wysokim poziomie. A organizato-
rzy, tj. Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu Politechniki 
Rzeszowskiej oraz Klub Uczelniany 
AZS, zebrali wiele pochwa³ i gra-
tulacji za wspania³¹ organizacjê 
zawodów.

Walka o z³oto.

Radoœæ zwyciêstwa - "srebrne poznanianki".

Skuteczny atak.

Autorzy tekstów

dr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu WZiM

dr in¿. Cecylia Heneczkowska
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WCh

dr Stanis³awa Kanas
Katedra Matematyki WZiM

instr. pil. mgr in¿. Jerzy Kluczniak
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Aleksandra Leœniak
Studentka II DUMFL

dr in¿. arch. Stanis³aw Majka
emerytowany nauczyciel akademicki

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

prof. dr hab. Gustaw Ostasz
Uniwersytet Rzeszowski

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

mgr Joanna Ruszel
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Piotr Sachajko
Student II ED

mgr Genowefa Spólnik
Oficyna Wydawnicza

mgr Halina Surowiec
Kierownik Samodzielnej Sekcji 

Badañ Naukowych i Umów

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozwoju 

Kadry Naukowej

mgr Anna Worosz
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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