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Otwarcie uroczystoœci przez JM Rektora
prof. Tadeusza Markowskiego.

Immatrykulacja studentów,
immatrykulowany Wojciech Homik, student I roku WBiIŒ.

Wrêczanie stypendiów Agencji Nieruchomoœci Rolnych
przez prezesa Agencji p. Zdzis³awa Siewierskiego.

Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzyma³a z r¹k JM
Rektora dr in¿. Jolanta Warcho³.

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
dla dr. hab. in¿. Kazimierza Buczka, prof. PRz.
Dekoruje przedstawicielka Prezydenta RP
prof. Katarzyna Duczkowska-Ma³ysz.

Przyznan¹
przez MENiS Z³ot¹ Odznak¹
"Zas³u¿ony dla sportu" udekorowany
zosta³ JM Rektor prof. T. Markowski.
¯yczenia dla spo³ecznoœci naszej Uczelni
od JE ks. bpa Kazimierza Górnego.

Goœcie uroczystoœci.
Fot. M. Misiakiewicz
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Przemówienie JM Rektora
prof. dr. hab. in¿. Tadeusza MARKOWSKIEGO
na inauguracji roku akademickiego 2004/2005
w dniu 1 paŸdziernika 2004 r.
Szanowni i Dostojni Goœcie!
Studenci i Pracownicy
Politechniki Rzeszowskiej!
Dzisiejsze jednodniowe œwiêto
Uczelni ma szczególny wydŸwiêk.
30 lat temu przekszta³cono Wy¿sz¹
Szko³ê In¿yniersk¹ w Rzeszowie w Politechnikê Rzeszowsk¹. To ma³y Jubileusz. Jak Pañstwo widz¹, nie jest zwi¹zany z "wielkimi" uroczystoœciami.
Porównanie obecnie istniej¹cej
Uczelni z t¹ z roku 1974 nie ma sensu.
Wystarczy powiedzieæ, ¿e tamta mia³a
4 tysi¹ce studentów i oko³o 260 nauczycieli. Jest oczywiste, ¿e aby mog³y
nast¹piæ tak g³êbokie zmiany, potrzebna by³a ogromna praca wielu ludzi i klimat dla rozwoju Uczelni. To, czym
dzisiaj dysponujemy, œwiadczy o tym,
¿e tych trzydziestu lat nie zmarnowano.
W dzisiejszym wyst¹pieniu chcia³bym przede wszystkim dokonaæ podsumowania minionych piêciu lat, lat,
w których pracowa³ obecny zespó³ rektorski. Pozwoli³em sobie na takie podsumowanie, gdy¿ jest to dla tego zespo³u ostatnie wyst¹pienie w roli inauguruj¹cych Nowy Rok Akademicki.
A zatem, co siê zmieni³o w tym okresie?
Zrealizowano szereg inwestycji,
miêdzy innymi: dom studencki, budynek P, oœrodek w Bezmiechowej i wiele
innych na ogóln¹ kwotê 37 mln z³.
Z pe³nym obrazem tych dzia³añ ka¿dy
z obecnych na dzisiejszej uroczystoœci
mo¿e siê zapoznaæ, ogl¹daj¹c najnowszy numer Gazety Politechniki.
Niektóre inwestycje s¹ w trakcie realizacji, s¹ te¿ te, które jeszcze w tym
roku zostan¹ rozpoczête, takie jak np.
hala sportowa.
Ka¿dy mo¿e zadaæ pytanie: czy mo¿na by³o zrobiæ wiêcej? Zapewne tak.
Ocena nale¿y do ca³ego naszego œrodowiska. Dla realizacji wspomnianych zadañ Uczelnia zaanga¿owa³a ponad
5 mln z³ œrodków w³asnych.

Czy w tym zakresie mamy potrzeby? Oczywiœcie! Uczelnia w najbli¿szej przysz³oœci musi powo³aæ nowe
wydzia³y, by zwiêkszyæ i uatrakcyjniæ
ofertê dla studiuj¹cych, st¹d koniecznoœæ budowy lub pozyskania nowych
obiektów.
Drug¹ bardzo powa¿n¹ pozycj¹
w dzia³alnoœci Uczelni by³y i s¹ remonty oraz ma³e zadania inwestycyjne, realizowane w³aœciwie ze œrodków
w³asnych. Do tych najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ:
= remont i docieplenie dachów na
wiêkszoœci obiektów o powierzchni
oko³o 27 tys. m2,
= modernizacjê sto³ówki studenckiej
oraz remont domów studenckich
Ikar i Aviata,
= generalny remont hali sportowej,
= wymianê okien w wiêkszoœci budynków i wiele innych.
£¹czny koszt obiektów dydaktycznych i socjalnych wyniós³ prawie
22 mln z³. Potrzeby w tym zakresie s¹
jednak nadal du¿e. Najpilniejszym zadaniem jest termorenowacja budynku L. Koszt inwestycji bêdzie wynosi³
oko³o 8 mln z³.
Uczelnia to jednak nie tylko obiekty,
sale wyk³adowe, to przede wszystkim
laboratoria, to aparatura badawcza,
sprzêt do realizacji zadañ statutowych.
W minionym piêcioleciu zakupiono
wiele unikatowego sprzêtu (np. zestaw
do badañ konstrukcji in¿ynierskich,
spektrometr masowy, symulator lotu
itp.) za kwotê rzêdu 17 mln z³. O zmianach jakoœciowych niech œwiadczy
fakt, ¿e w tej kwocie jest pozycja 8 mln
z³ na zakup sprzêtu komputerowego.
Z takim "potencja³em gospodarczym" wkroczyliœmy do Unii Europejskiej. Obecny czas to przede wszystkim
umiejêtnoœæ pozyskiwania œrodków
unijnych. Czynimy to. Mamy pierwsze
efekty. Jakie bêd¹ natomiast rezultaty

dalszych naszych starañ w tej materii czas poka¿e.
Szanowni Pañstwo,
Uczelnia to m³odzie¿ i kadra. Porównuj¹c dane z roku 1999, mogê
stwierdziæ, ¿e jeœli chodzi o liczbê studentów, to ustabilizowa³a siê w przedziale 13-14 tysiêcy. Mo¿emy kszta³ciæ
wiêcej, ale do tego jest potrzebny
wzrost liczby samodzielnych pracowników oraz zwiêkszenie dotacji.
Nie spe³ni³y siê nasze prognozy rozwoju kadry samodzielnej. W roku 1999
Uczelnia zatrudnia³a 93 pracowników
samodzielnych (w tym 34 profesorów
tytularnych). Obecnie pracuje w Politechnice Rzeszowskiej 49 profesorów tytularnych oraz 77 doktorów habilitowanych. To wzrost o ponad 30%, ale
zbyt ma³y, by w perspektywie kolejnej
kadencji osi¹gn¹æ wskaŸniki uczelni
o pe³nej autonomii.
Proces rozwoju kadrowego jednak
trwa. W roku ubieg³ym tytu³ naukowy
profesora uzyska³o czterech pracowników, stopieñ naukowy doktora habilitowanego szeœciu (w tym jeden na
Politechnice Rzeszowskiej), a 42 osoby uzyska³y stopieñ naukowy doktora
(w tym po³owa poza Uczelni¹).
Te dane nie wymagaj¹ komentarza.
Taki wynik kosztuje - ale z drugiej strony daje Uczelni mo¿liwoœæ sta³ego rozwoju. Jeœli dodam, ¿e obecnie mamy
wszczête 4 postêpowania o nadanie
tytu³u profesora oraz 5 przewodów habilitacyjnych w toku, to perspektywa
uzyskania miana uniwersytetu technicznego staje siê realna.
Przygotowujemy trzy kolejne wnioski o uprawnienia doktorskie oraz jeden
wniosek o uprawnienia habilitacyjne.
Dynamiczny rozwój kadry kosztuje, ale
te¿ pozwala myœleæ o nowych wydzia³ach, nowych kierunkach studiów
i kolejnych uprawnieniach doktorskich
oraz habilitacyjnych.
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Od nastêpnego roku akademickiego
zwiêkszamy ofertê dla studentów na
kolejnych nowych kierunkach studiów,
do których nale¿¹:
= matematyka oraz lotnictwo i kosmonautyka - kierunki ju¿ zatwierdzone,
= biotechnologia i fizyka techniczna,
które oczekuj¹ na zatwierdzenie.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ubieg³ym
roku trzy kierunki studiów: budownictwo, technologia chemiczna i informatyka uzyska³y pozytywn¹ ocenê jakoœci
kszta³cenia na poziomie zawodowym
i magisterskim. Równie¿ decyzj¹ Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 czerwca 2004 r. przywrócono Politechnice Rzeszowskiej uprawnienia do
prowadzenia studiów magisterskich na
kierunku zarz¹dzanie i marketing.
Nowe kierunki studiów i specjalnoœci znacznie zwiêkszaj¹ ofertê dla
przysz³ych studentów. Równolegle
musz¹ siê zmieniaæ same wydzia³y.
Szybk¹ transformacjê przejdzie Wy-
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dzia³ Zarz¹dzania i Marketingu, który
w tym roku wyst¹pi o uprawnienia doktorskie. Zmian nie unikn¹ równie¿
inne wydzia³y.
To proces ci¹g³y. Dla przyk³adu,
w minionym roku akademickim Wydzia³ Chemiczny uruchomi³ filiê Miêdzynarodowego Studium Doktoranckiego wraz z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie oraz Wydzia³em In¿ynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej. Na Wydziale tym wypromowano najm³odszego w historii nauki
polskiej doktora nauk chemicznych (23
lata). Wydzia³ ten równie¿ uzyska³
grant inwestycyjny Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji na Oœrodek Biotechnologii w Albigowej. To dla Wydzia³u
bardzo wa¿na inwestycja.
Szanowni i Dostojni Goœcie,
Politechnika Rzeszowska prowadzi
w ramach umów dw ustronnyc h

wspó³pracê z 20 uczelniami w Europie,
Japonii i Stanach Zjednoczonych.
W roku 2003 za granicê w celach naukowych i naukowo-dydaktycznych
wyjecha³o 197 pracowników naszej
Uczelni. Spoœród nich 103 osoby
wziê³y udzia³ w miêdzynarodowych
konferencjach i sympozjach. Goœciliœmy w naszej Uczelni 31 nauczycieli
akademickich z uczelni zagranicznych.
G³ówna dzia³alnoœæ Uczelni jest
ukierunkowana na kszta³cenie m³odzie¿y. Obecnie ca³a Europa jest do waszej
dyspozycji. To tylko od Was zale¿y,
czy przygotowanie, jakie zdobêdziecie
w murach tej Uczelni, pozwoli na swobodne funkcjonowanie w dowolnym
kraju europejskim.
Uczelnia kontynuuje udzia³ w Programie Socrates/Erasmus. Do tej pory,
w ramach tego programu, wys³ano 164
studentów do 17 europejskich szkó³
wy¿szych, przyjêto natomiast 24 studentów, g³ównie z Belgii i Portugalii.
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W minionym roku akademickim do
9 zagranicznych uczelni w 6 krajach
wyjecha³o 26 naszych studentów.
Mamy nadziejê, ¿e liczba ta bêdzie systematycznie wzrastaæ.
Drodzy studenci pierwszego roku,
podejmujecie studia trudne, ale daj¹ce
po ich ukoñczeniu wielkie mo¿liwoœci.
Macie mo¿liwoœæ uczyæ siê oraz ucze-
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stniczyæ w ¿yciu akademickim Uczelni,
która w rankingu "karier zawodowych"
plasuje siê w pierwszej dziesi¹tce
wszystkich uczelni krajowych.
Uczelnia to nie tylko nauka - ale
o tym zapewne kilka s³ów powie przedstawiciel samorz¹du studenckiego.
Pamiêtajcie równie¿, ¿e studiujecie
w piêknym mieœcie, bardzo przyjaznym

m³odzie¿y - od dzisiaj jesteœcie
cz³onkami spo³ecznoœci tego miasta.
Szanujcie je wiêc i b¹dŸcie dumni z tego faktu.
Koñcz¹c, serdecznie ¿yczê wszystkim pracownikom i studentom wszelkiej pomyœlnoœci, optymizmu
i zadowolenia z pracy. Uczelni zaœ dalszego systematycznego rozwoju!

Vivat Academia, Vivant Professores
Po raz 54. zabrzmia³ dla ¿aków naszej uczelni "Gaudeamus". Zgodnie
z kalendarzem akademickim, 1 paŸdziernika br. uroczyœcie zainaugurowany zosta³ kolejny rok akademicki:
piêædziesi¹ty czwarty w ogóle, trzydziesty zaœ pod sztandarem Politechniki.
Uroczystoœæ, która w tym roku
odby³a siê w Centrum Kultury Studenckiej, znanym wiêkszoœci jako kino "Helios", licznie zgromadzi³a spo³ecznoœæ
akademick¹ i wielu goœci.
Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego reprezentowa³a pani prof.
Katarzyna Duczkowska-Ma³ysz i ona
w³aœnie w jego imieniu udekorowa³a
piêtnastu pracowników uczelni odznaczeniami pañstwowymi, natomiast prezes Agencji Nieruchomoœci Rolnych
i zarazem przewodnicz¹cy Fundacji
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej
Zdzis³aw Siewierski dokona³ wrêczenia stypendiów przyznanych przez wymienion¹ Agencjê dla pochodz¹cych
z rodzin popegeerowskich dwudziestu
studentów pierwszego roku studiów.
W uroczystoœci miêdzy innymi
udzia³ wziêli: prezes Urzêdu Lotnictwa
Cywilnego Krzysztof Kapis; marsza³ek
województwa podkarpackiego Leszek
Deptu³a; wicewojewoda podkarpacki
Stanis³aw D³ugosz; pos³owie na sejm
RP Jan Tomaka, Wies³aw Ciesielski
i Grzegorz Tuderek, przewodnicz¹ca
rady miasta El¿bieta Dzier¿ak, wiceprezydent Rzeszowa Ryszard Winiarski, konsul Republiki Czech Jerzy
Kubik i wicekonsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Aaron Luster. Swoj¹

obecnoœci¹ uroczystoœæ tê zaszczycili
równie¿ przedstawiciele uczelni
wspó³pracuj¹cych z Politechnik¹ Rzeszowsk¹: prof. Wies³aw Tr¹mpczyñski,
rektor Politechniki Œwiêtokrzyskiej,
delegacja z UR z rektorem prof. W³odzimierzem Bonusiakiem na czele,
przedstawiciele Wy¿szej Szko³y Neiregyhazy, rektorzy kilku pañstwowych
i prywatnych wy¿szych szkó³ zawodowych, cz³onkowie Fundacji Rozwoju
PRz.
Jak zawsze, goœciliœmy licznie przyby³ych przedstawicieli s³u¿b mundurowych naszego miasta, a wœród nich
dowódcê 21. Brygady Strzelców Podhalañskich gen. bryg. Miros³awa Rozmusa, szefa wojewódzkiego sztabu

wojskowego - dowódcê garnizonu Rzeszów p³k. Zbigniewa Smoka, podkarpackiego wojewódzkiego komendanta
policji insp. Dariusza Biela oraz komendanta miejskiego insp. Stanis³awa
Zawiœlaka, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego pañstwowej stra¿y
po¿arnej st. bryg. Kazimierza G³adysza.
Spoœród licznej rzeszy studentów
I roku studiów wybrano do immatrykulacji trzynaœcie osób, które uzyska³y
najwy¿sz¹ punktacjê w postêpowaniu
kwalifikacyjnym.
Wœród sk³adaj¹cych uroczyste œlubowanie znaleŸli siê: Agata Baran,
Wojciech Homik i £ukasz Jab³oñski
z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii

Dyrektor Wac³aw Gawe³ prezentuje p. K. Duczkowskiej-Ma³ysz nasze inwestycje.
Fot. M. Misiakiewicz
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Œrodowiska; Krzysztof Baran, Magdalena £osowska i Wojciech Rak z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa;
Piotr Mase³ek i Jadwiga Odój z Wydzia³u Chemicznego; Przemys³aw
Misi¹g, Ireneusz Pliœ i Józef Szko³a
z Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki oraz Magdalena Jopek i Izabela
Tañcula z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu. Dla nich to Zespó³ Pieœni
i Tañca PRz "Po³oniny" zaœpiewa³
hymn "Gaude Mater Polonia".
Nastêpnie prof. K. DuczkowskaMa³ysz w towarzystwie wicewojewody
podkarpackiego wrêczy³a odznaczenia
pañstwowe. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:
= Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz;
= Z³otym Krzy¿em Zas³ugi - mgr El¿bieta Ka³u¿a, mgr in¿. Alina Koœció³ek-Rusin, dr in¿. Bogus³aw
Do³êga i dr in¿. Edward Rejman;
= Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi p. Anna Kmieæ, in¿. Aleksandra Rokaszewska, dr in¿. Bogdan Kwolek,

p. Jan Libuszowski, dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz, dr
in¿. Józef Marsza³ek, mgr in¿. Marcin Zych;
= Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi - mgr
Stefania Szczupak, p. Jerzy Stachowicz i dr in¿. Marek Œnie¿ek.
Na wniosek JM Rektora Minister
Edukacji Narodowej i Sportu nada³ Medal Komisji Edukacji Narodowej: prof.
Stanis³awowi Apanasewiczowi, dr. Jerzemu Dulibanowi, dr. in¿. Jerzemu
Kerste, dr. hab. in¿. Adamowi Marciñcowi, prof. PRz, dr. hab. in¿. Jerzemu
Potenckiemu, prof. PRz, i dr. in¿.
Les³awowi Pianowskiemu.
Minister Edukacji Narodowej
i Sportu przyzna³ tak¿e - na wniosek
marsza³ka województwa podkarpackiego - z³ot¹ odznakê "Zas³u¿ony dla
sportu" prof. Tadeuszowi Markowskiemu. Odznakê tê JM wrêczy³ prezes
Zarz¹du Œrodowiskowego AZS p. Zbigniew Rynasiewicz. Nagrodê MENiS
otrzyma³a dr in¿. Jolanta Warcho³
z Zak³adu Oczyszczania i Ochrony
Wód (WBiIŒ) za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹ pt. "Badanie procesu usuwania

¯yczenia od marsza³ka województwa
podkarpackiego Leszka Deptu³y.
Fot. M. Misiakiewicz

jonów metali ciê¿kich z roztworów
wodnych na klinoptylolitach karpackich".
Nowy, 54. rok akademicki zainaugurowany zosta³ wyk³adem prof. dr.
hab. Tadeusza Paszkiewicza pt. "Dwa
Ÿród³a rewolucji naukowych w fizyce pojêcia i instrumenty".
Marta Olejnik

Z OBRAD SENATU

Medal "Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej" otrzyma³a mgr Barbara Biskup, kierownik Dzia³u Spraw Osobowych.
Fot. M. Misiakiewicz

Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej odby³o siê w dniu
30 wrzeœnia 2004 r. Nominacje z r¹k
JM Rektora otrzymali:
u prof. dr hab. Tadeusz Lulek (Katedra
Fizyki) na stanowisko profesora nadzwyczajnego na sta³e,
u dr hab. Barbara Lulek (Katedra Fizyki) na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,
u dr hab. Artur Œliwiñski (WZiM) na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Podczas posiedzenia Senatu JM Rektor dokona³ wrêczenia medali "Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej". Wyró¿nione zosta³y nastêpuj¹ce
osoby: pani Maria Bereœ, mgr Barbara
Biskup, dr in¿. Barbara Kopeæ, prof. dr
hab. in¿. Ruben Akopjan, dr Andrzej
Gazda, dr hab. in¿. Zygmunt Knap,
prof. PRz, dr hab. in¿. Marian Mija³,
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prof. PRz, dr hab. in¿. Przemys³aw Sanecki, prof. PRz, pan Andrzej Trzeciak,
dr in¿. Jan Zacharzewski.
Nastêpnie Senat rozpatrzy³ wnioski
o mianowanie: dr hab. in¿. Doroty Antos (WCh), dr. hab. in¿. Ireneusza Opaliñskiego (WCh), dr. hab. in¿. Igora
Z. Zubrzyckiego (WCh), dr. hab. in¿.
Zbigniewa Œwidra (WEiI), dr. hab. in¿.
Bogus³awa Stankiewicza (WZiM) na
stanowisko profesora nadzwyczajnego
na okres 5 lat oraz prof. dr. hab. Tadeusza Lulka (Katedra Fizyki) na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej.
W czasie posiedzenia Senat:
8 wys³ucha³ sprawozdania prorektora
ds. nauczania - dr. hab. in¿. Jerzego
Potenckiego, prof. PRz, dotycz¹cego

7
przebiegu rekrutacji na studia w roku
akademickim 2004/2005,
8 dokona³ wyboru kandydatów Politechniki Rzeszowskiej do prac w Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej,
8 zatwierdzi³ ramowy plan posiedzeñ
S enatu w roku a ka de mic kim
2004/2005,
8 wys³ucha³ informacji JM Rektora na
temat przygotowañ do inauguracji
roku akademickiego 2004/2005
oraz podj¹³ uchwa³y w sprawie:
8 powo³ania Uczelnianej Komisji Wyborczej,
8 reaktywowania pó³nocnej czêœci
Akademickiego Oœrodka Szybowcowego w Bezmiechowej i nieodp³atnego przejêcia terenów na ten cel,

8 utworzenia

zamiejscowego oœrodka
dydaktycznego w Stalowej Woli
w celu prowadzenia kszta³cenia na
kierunku studiów "mechanika i budowa maszyn".
Na zakoñczenie posiedzenia Senatu
JM Rektor, dziêkuj¹c za udzia³ w uroczystoœciach otwarcia Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego PRz oraz oddania do u¿ytku Miêdzuczelnianego
Wielofunkcyjnego Lotniczego Laboratorium Naukowo-Badawczego Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki
Warszawskiej w Bezmiechowej, odczyta³ skierowany do JM Rektora i Senatu list patrona AOS w Bezmiechowej
pana p³k. pil. Tadeusza Góry, którego
treœæ opublikowana zostanie w nastêpnym numerze "GP".
Stanis³awa Duda

PERSONALIA
DOKTORATY
Mgr in¿. Grzegorz Poplewski, asystent w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym, uzyska³ stopieñ naukowy
doktora nauk chemicznych
z zakresu dyscypliny naukowej technologia chemiczna,
nadany przez Radê Wydzia³u
Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 17 wrzeœnia 2004 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Optymalizacja
sieci wody procesowej. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Jacek
Je¿owski, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Roman Petrus z Politechniki Rzeszowskiej i dr hab.
in¿. Jan Thullie, profesor Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach.
Mgr in¿. Joanna Wojturska, asystentka w Zak³adzie
Technologii Tworzyw Sztucznych na Wydziale Chemicznym, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk
chemicznych z zakresu dyscypliny naukowej technologia
chemiczna, nadany przez Radê Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej w dniu 17 wrzeœnia 2004 r. Temat

rozprawy doktorskiej: Synteza,
struk tura i w³aœc iwoœc i
k om pozy c ji poliure tanowo-polie strowy c h o c harakterze wzajemnie przenik aj¹c y c h siê sie c i polim e rowy c h. Promotore m
w przewodzie doktorskim by³
dr hab. in¿. Piotr Król, profesor
Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr in¿. Piotr Penczek
z Instytutu Chemii Przemys³owej w Warszawie i prof. dr
hab. in¿. Zbigniew Ros³aniec
z Politechniki Szczeciñskiej.

Mgr in¿. Jakub Wojturski, asystent w Zak³adzie Metrologii i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej elektrotechnika,
nadany przez Radê Wydzia³u
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Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 6 paŸdziernika 2004 r. Temat rozprawy doktorskiej:
Kontrola in-situ parametru Ro statycznej funkcji przetwarzania przemys³owych platynowych rezystancyjnych czujników temperatury. Promotorem w przewodzie doktorskim
by³ dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali dr hab. in¿.
dr h.c. W³odzimierz Kalita, profesor Politechniki Rzeszowskiej, i dr hab. in¿. Waldemar Wójcik, profesor Politechniki Lubelskiej.

Mgr in¿. Barbara Cieciñska, asystentka w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej
budowa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 13 paŸdziernika 2004 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Wytrzyma³oœæ zmêczeniowa
odwêglonej powierzchniowo
stali po procesie pneumokulkowania. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr
hab. in¿. Jerzy £unarski, profesor zwyczajny Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Feliks Stachowicz, profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, i prof. dr hab. in¿. Krzysztof Tubielewicz
z Politechniki Czêstochowskiej.

Mgr in¿. Halina Ch³odnicka, asystentka w Zak³adzie
Finansów i Bankowoœci na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radê Wydzia³u Finansów Akademii
Ekonomicznej w Krakowie
w dniu 18 paŸdziernika 2004 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Koszty upad³oœci jednostki gospodarczej w œwietle zasad rachunkowoœci. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
dr hab. Bronis³aw Micherda,
profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Rozprawê
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doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. S³awomir Sojak
z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, dr hab. Jerzy
Gierusz, profesor Uniwersytetu Gdañskiego, i dr hab. Bogus³awa Gnela, profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Mgr in¿. Jan Cisek, asystent w Katedrze Informatyki
i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej informatyka, nadany przez Radê Wydzia³u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 28
paŸdziernika 2004 r. Temat rozprawy doktorskiej: Weryfikacja
poprawnoœci uk³adu sterowania z³o¿onego z bloków funkcyjnych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus, profesor
zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹
recenzowali prof. dr hab. in¿. Tomasz Szmuc, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, i dr hab.
in¿. Cezary Zieliñski, profesor Politechniki Warszawskiej.
Rada Wydzia³u wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.

Mgr in¿. Bartosz Trybus,
asystent w Katedrze Informatyki i Automatyki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej
informatyka, nadany przez
Radê Wydzia³u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
w dniu 28 paŸdziernika 2004 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie kolorowanych
sieci Petriego do analizy strukturalnej systemów czasu rzeczywistego. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof.
dr hab. in¿. Tomasz Szmuc, profesor zwyczajny Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali dr hab. in¿. Krzysztof Sacha, profesor Politechniki
Warszawskiej, i dr hab. in¿. Jan Werewka, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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PROFESURY UCZELNIANE

Tadeusz Lulek

Barbara Lulek

Alexander Linkov

Karol Krop

Dorota Antos

Ireneusz Opaliñski

Zbigniew Œwider

Artur Œliwiñski

JM Rektor prof. Tadeusz Markowski mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
u prof. dr. hab. Tadeusza Lulka w Katedrze Fizyki z dniem
1 wrzeœnia 2004 r. na sta³e,
u dr hab. Barbarê Lulek w Katedrze Fizyki z dniem 1 wrzeœnia 2004 r. na okres 5 lat,
u prof. dr. hab. Alexandra Linkova w Katedrze Matematyki
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu z dniem 1 wrzeœnia
2004 r. na okres 5 lat,
u prof. dr. hab. Karola Kropa w Katedrze Fizyki z dniem
1 paŸdziernika 2004 r. na sta³e,

u

dr hab. in¿. Dorotê Antos w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym z dniem 1 paŸdziernika 2004 r. na okres 5 lat,
u dr. hab. in¿. Ireneusza Opaliñskiego w Katedrze In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym
z dniem 1 paŸdziernika 2004 r. na okres 5 lat,
u dr. hab. in¿. Zbigniewa Œwidra w Katedrze Informatyki
i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
z dniem 1 paŸdziernika 2004 r. na okres 5 lat,
u dr. hab. Artura Œliwiñskiego w Zak³adzie Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
z dniem 1 paŸdziernika 2004 r. na okres 5 lat.
Bronis³aw Œwider

AKREDYTACJA PAÑSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
dla kierunku informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
Dnia 9 wrzeœnia 2004 r., na mocy uchwa³y Prezydium
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), kierunek informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki uzyska³
akredytacjê. Prezydium PKA po zapoznaniu siê z raportem
Zespo³u Oceniaj¹cego oraz stanowiskiem uczelni, a tak¿e

po zasiêgniêciu opinii Zespo³u Kierunków Studiów Technicznych pozytywnie oceni³o jakoœæ kszta³cenia na poziomie
zawodowym i magisterskim tego kierunku.
Decyzjê PKA przyjmujemy z du¿¹ satysfakcj¹, poniewa¿
dotyczy jednego z najm³odszych kierunków, którego kadra
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i baza dopiero krzepn¹. Jest ona uwieñczeniem ¿mudnego
i pracowitego procesu akredytacji, w który zaanga¿owana
by³a ca³a spo³ecznoœæ Wydzia³u. Pierwszym krokiem by³o
opracowanie i przes³anie do PKA w lutym br. szczegó³owego i obszernego Raportu Samooceny. Nastêpnie
w dniach 5-6 maja br. nast¹pi³a wizytacja Zespo³u Oceniaj¹cego PKA pod przewodnictwem prof. Jana Zawadiaka. Wizytacja Zespo³u Oceniaj¹cego odbywa³a siê wed³ug
przekazanego nam planu i objê³a zarówno hospitacjê zajêæ
dydaktycznych, wizytacjê laboratoriów i biblioteki, jak
i spotkania ze studentami kierunku i pracownikami Wydzia³u. W trakcie wizytacji Zespó³ Oceniaj¹cy sformu³owa³ krytyczne uwagi, szczególnie wobec stanu
kadrowego kierunku i zasad realizacji prac dyplomowych.
Wskazano nam równie¿ drobne niezgodnoœci planów studiów ze standardami kszta³cenia. Uwagi te znalaz³y siê
równie¿ w przes³anym rektorowi Politechniki Raporcie
Zespo³u Oceniaj¹cego. Prezentuj¹c stanowisko uczelni
wobec Raportu Zespo³u Oceniaj¹cego, wykazaliœmy, ¿e
uwagi dotycz¹ce planów studiów i zasad realizacji prac
dyplomowych zosta³y uwzglêdnione w formie uchwa³y
Rady Wydzia³u koryguj¹cej wczeœniej obowi¹zuj¹ce plany i zasady. Dziêki deklaracji zacieœnienia wspó³pracy dydaktycznej z naszym Wydzia³em, z³o¿onej przez
profesorów PRz Barbarê Dêbsk¹ i Stanis³awa Wo³ka,
a tak¿e dziêki sfinalizowanym ostatnio doktoratom w dyscyplinie informatyka mo¿liwe by³o równie¿ przed³o¿enie
PKA stanu kadrowego, który uzyska³ koñcow¹ pozytywn¹ ocenê jej Prezydium.
Nastêpna ocena jakoœci kszta³cenia na kierunku informatyka naszego Wydzia³u powinna nast¹piæ w roku akademickim 2009/2010.
Jerzy Bajorek

MATEMATYKA - nowy kierunek
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
Tu¿ przed wakacjami, 1 czerwca
2004 r. Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu odzyska³ uprawnienia do prowadzenia wy¿szych studiów magisterskich na kierunku zarz¹dzanie i marketing. Podstawê tego sukcesu stanowi³a
w pe³ni pozytywna uchwa³a Prezydium
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
(PKA) z 13 maja 2004 r.
Ju¿ cztery miesi¹ce póŸniej,
13 wrzeœnia 2004 r., JM Rektor prof.
T. Markowski otrzyma³ informacjê
o nowej uchwale PKA w sprawie Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu. Tym

razem Prezydium PKA pozytywnie
zaopiniowa³o wniosek Politechniki
Rzeszowskiej o nadanie uprawnieñ do
prowadzenia kszta³cenia na kierunku
matematyka na poziomie zawodowym
(licencjackim).
Wniosek dotycz¹cy utworzenia takiego kierunku z³o¿y³ w³aœnie Wydzia³
Zarz¹dzania i Marketingu. Wzmacniany i rozbudowywany kadrowo WZiM
spe³nia wszelkie warunki (np. kadrowe
- przede wszystkim dziêki Katedrze
Matematyki - lokalowe, laboratoryjne,
biblioteczne) oraz standardy nauczania.

Przygotowano odpowiednie plany
kszta³cenia. Wniosek WZiM zosta³ poparty stosown¹ uchwa³¹ Senatu PRz
z 8 lipca 2004 r.
W zwi¹zku ze sporym zainteresowaniem kierunkiem matematyka
WZiM planuje przyj¹æ oko³o 100 kandydatów. Trzyletnie studia zawodowe
na specjalnoœciach "matematyka nauczycielska" oraz "zastosowanie matematyki w ekonomii" rozpoczn¹ siê
w paŸdzierniku 2005 r., a byæ mo¿e ju¿
w lutym przysz³ego roku.
Grzegorz Ostasz
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"Alchemik" oddany do u¿ytku
30 wrzeœnia 2004 r. odby³o siê
uroczyste otwarcie Domu Studenckiego "Alchemik". To kolejna powa¿na inwestycja Politechniki Rzeszowskiej, a zarazem pierwszy wybudowany od 30 lat akademik
w Rzeszowie.
"Alchemik" jest akademikiem o zwiêkszonym standardzie. Pokoje najczêœciej
s¹ dwu- i trzyosobowe, a "jedynki" na
trzecim piêtrze maj¹ wyjœcia na balkon.
W ka¿dym segmencie studenci mog¹ korzystaæ z w³asnej, elegancko wyposa¿onej kuchni: umeblowanej nowoczesnymi
meblami z kremowymi frontami, p³yt¹
elektryczn¹ i poch³aniaczem, lodówk¹
i du¿ym sto³em, przy którym bez trudu
zmieszcz¹ siê wszyscy mieszkañcy segmentu. Ka¿dy segment ma osobno prysznic, toaletê z umywalk¹ i oddzielne pomieszczenie z dwoma umywalkami.
Na parterze znajduje siê du¿a, jasna
si³ownia: z drabinkami, lustrami i nowym
sprzêtem. W piwnicy jest usytuowana
pralnia wyposa¿ona w automaty pralnicze na ¿etony. Jest tak¿e tzw. rowerownia, gdzie studenci mog¹ przechowywaæ
swoje rowery.
W akademiku nie ma d³ugich, niekoñcz¹cych siê korytarzy z dziesi¹tkami

Uroczyste przeciêcie wstêgi przez prorektora ds. nauczania prof. PRz Jerzego Potenckiego i rektora prof. Tadeusza Markowskiego.
Fot. M. Misiakiewicz

drzwi. Wejœcia do segmentów s¹ oddzielone i dziêki temu pokoje wyciszone.
Warunki do nauki s¹ idealne.
Budynek Domu Studenckiego "Alchemik" zosta³ wybudowany w okresie
lipiec 2001 - wrzesieñ 2004, g³ównie
dziêki dotacji MENiS, ale przede wszystkim dziêki odwa¿nym decyzjom dotycz¹cym zaanga¿owania œrodków w³as-

nych uczelni w okresie braku œrodków
z dotacji. Decyzje te skutkowa³y te¿ znacznym skróceniem cyklu jego budowy.
Efekty techniczne: kubatura - 16 300 m3,
pow. u¿ytkowa - 3408 m2, miejsc noclegowych - 275 w 49 segmentach mieszkalnych, koszt ca³kowity (z wyposa¿eniem meblowym) ok. 10 mln z³.

Agnieszka Pokrywka

Udzia³ naszej uczelni w "XI Spotkaniach z Fizyk¹"

Uczestnicy "XI Spotkañ z Fizyk¹" pod opiek¹ mgr Agaty
B³ahut prowadz¹ doœwiadczenie w I Pracowni Fizycznej Katedry Fizyki.
Fot. w³asna

W dniach 28 i 29 wrzeœnia 2004 r. dyrekcja I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Stanis³awa Konarskiego w Rzeszowie, we wspó³pracy z Politechnik¹ Rzeszowsk¹, zorganizowa³a "XI Spotkania z Fizyk¹" uczniów liceów rzeszowskich zainteresowanych t¹ ga³êzi¹ wiedzy.
Spotkania zapocz¹tkowa³ wyk³ad pt. "Jakoœæ energii
elektrycznej. Odnawialne Ÿród³a energii" wyg³oszony przez
prof. Politechniki Rzeszowskiej dr. hab. in¿. Kazimierza
Buczka, kierownika Zak³adu Energoelektroniki i Elektroenergetyki WEiI.
Nastêpnie zosta³a przedstawiona prezentacja pt. "Mikroi makroskala Œwiata, czyli od kwarków do najdalszych
zak¹tków Wszechœwiata" przygotowana przez Marcina
Kwatera, ucznia I LO.
W drugim dniu Spotkañ dr Maria Inglot-Siemaszko z Katedry Fizyki PRz wyg³osi³a wyk³ad zatytu³owany "Pole
elektromagnetyczne a organizmy ¿ywe", a tak¿e przeprowa-
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dzi³a odpowiedni pokaz badania pola magnetycznego za pomoc¹ magnetometru.
Bardzo du¿ym zainteresowaniem uczniów cieszy³y siê
æwiczenia laboratoryjne z zakresu mechaniki, elektrycznoœci
i optyki, które zosta³y przeprowadzone w I Pracowni Fizycznej Katedry Fizyki Politechniki Rzeszowskiej.
W laboratorium opiekê dydaktyczn¹ nad uczniami sprawowa³a asystentka Katedry Fizyki mgr Agata B³ahut. Nad-

zór techniczny nad zajêciami pe³nili pracownicy in¿ynieryjno-techniczni tej Katedry - mgr in¿. Tadeusz Bujak, mgr in¿.
Bogdan Woœ i p. Emil Pêkala.
Zainteresowanie i entuzjazm wykazywany przez prowadz¹cych doœwiadczenia m³odych mi³oœników fizyki pozwalaj¹ wyraziæ nadziejê, ¿e w przysz³oœci bêd¹ oni
studentami naszej uczelni.
Agata B³ahut,
Tadeusz Paszkiewicz

Jubileusze
PROFESOR
/
WLODZIMIERZ
SZLEZYNGIER
80-LECIE URODZIN I 55-LECIE PRACY NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ

Wielce Szanowny Panie Profesorze!
[...] Jest Pan, Panie Profesorze,
osob¹ wyj¹tkow¹ na Wydziale. Nale¿y
Pan do grupy pionierów, która w najtrudniejszych, pocz¹tkowych latach
funkcjonowania nauczania chemii
w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, a potem
w Politechnice budowa³a podwaliny tej
instytucji, jak¹ jest Wydzia³ Chemiczny
dzisiaj. By³ Pan wieloletnim kierownikiem zespo³ów badawczych i dziekanem
Wydzia³u. To Pan wspó³kszta³towa³
normy postêpowania, normy, które
przyjêliœmy jako w³asne. Ho³dowa³ Pan
zasadom rzetelnego wype³niania obowi¹zków i solidnoœci w codziennej pracy. Mo¿e Pan uznaæ, i my to z ca³¹ moc¹
potwierdzamy, ¿e to, jaki jest Wydzia³,
jest tak¿e Pañsk¹ niezaprzeczaln¹
zas³ug¹, a sukcesy Wydzia³u s¹ tak¿e
Pañskimi sukcesami, gdy¿ to Pan, a potem Pañscy uczniowie i wspó³pracownicy przyczynili siê do jego obecnej
pozycji naukowej i dydaktycznej, która
jest wysoko oceniana w Kraju i poza
jego granicami.
Te s³owa skierowa³ dziekan Wydzia³u Chemicznego prof. dr hab. in¿.
Henryk Galina w dniu 9 czerwca br.
w czasie posiedzenia Rady Wydzia³u
do prof. dr. hab. in¿. W³odzimierza
Szlezyngiera, zaproszonego z okazji ju-

bileuszu 80-lecia swoich urodzin i 55lecia pracy naukowej oraz zawodowej.
Spotkanie by³o okazj¹ do przypomnienia dzia³alnoœci Profesora, którego sylwetka na sta ³e je st z w i¹ z a na
z Wydzia³em Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.
Profesor W³odzimierz Szlezyngier
urodzi³ siê 6 lutego 1924 r. w Ostrowcu
Œwiêtokrzyskim. W latach 1937-39
ukoñczy³ 2 klasy gimnazjum, naukê
przerwa³a Mu wojna. Podczas okupacji
kontynuowa³ jednak naukê w tajnym
nauczaniu.

Œwiadectwo dojrza³oœci uzyska³
w Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Studia
wy¿sze ukoñczy³ w 1951 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Œl¹skiej
w Gliwicach, uzyskuj¹c tytu³ magistra
in¿yniera chemii.
Pocz¹tkowo pracowa³ jako nauczyciel przedmiotów chemicznych w Przyzak³adowej Szkole Chemicznej
Zak³adów Azotowych w Kêdzierzynie,
a nastêpnie w Zespole Szkó³ Chemicznych w S³awêcicach-Blachowni.
W 1953 r. przeniós³ siê do Zak³adów
Tworzyw Sztucznych w Pustkowie.
Lata pracy pozwoli³y Mu na zg³êbienie
zagadnieñ chemii przemys³owej, dziêki
czemu uda³o mu siê udoskonaliæ wiele
technologii, a tak¿e wdro¿yæ szeœæ nowych. Wyrazem jego dzia³alnoœci
w przemyœle s¹ 82 projekty wynalazcze
i udoskonalenia technologiczne oraz
budowa nowych obiektów produkcyjnych.
W trakcie swej dzia³alnoœci w przemyœle zrealizowa³ pracê doktorsk¹ z zakresu aminoplastów, któr¹ obroni³
w 1966 r. W tym te¿ roku podj¹³ pracê
naukowo-dydaktyczn¹ jako nauczyciel
akademicki w ówczesnej Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej w Rzeszowie.
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Pocz¹tkowo Jego dzia³alnoœæ naukowo-badawcza koncentrowa³a siê
wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z przemys³em. Po rozpoczêciu pracy w WSI
w Rzeszowie podj¹³ uwieñczone sukcesem starania zmierzaj¹ce do otwarcia
na uczelni Wydzia³u Chemicznego.
Pracuj¹c pocz¹tkowo w WSI, a nastêpnie w Politechnice Rzeszowskiej, przeszed³ ró¿ne szczeble kariery naukowej.
W 1970 r. obroni³ pracê habilitacyjn¹, dotycz¹c¹ zagadnieñ zwi¹zanych z adhezj¹ i klejeniem. Nastêpnie
obj¹³ stanowisko docenta, a w 1989 r. profesora kontraktowego. W 1991 r.
uzyska³ tytu³ profesora nauk technicznych, rok póŸniej zaœ zosta³ mianowany
na stanowisko profesora zwyczajnego
w Politechnice Rzeszowskiej. Od podstaw organizowa³ dydaktykê i dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ w Zak³adzie
Technologii Tworzyw Sztucznych,
którego zosta³ kierownikiem. Tê funkcjê pe³ni³ do momentu przejœcia na
emeryturê, tj. do 1994 r. W latach
1972-1974 i 1983-1987 by³ dziekanem
Wydzia³u Chemicznego.
Jest Profesor autorem i wspó³autorem ponad 150 publikacji (monografii,
artyku³ów i komunikatów naukowych),
16 patentów i wielu projektów wynalazczych. W zakresie dzia³alnoœci dydaktycznej jest autorem 7 podrêczników akademickich. W czasie swojej
wieloletniej dzia³alnoœci dydaktycznej
wypromowa³ 134 in¿ynierów i magistrów in¿ynierów, by³ promotorem
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3 prac doktorskich i recenzentem kilku
prac habilitacyjnych oraz kilkunastu
prac doktorskich. Jego wyk³ady dotyczy³y zagadnieñ z podstaw chemii, technologii i reologii polimerów,
technologii produkcji i przetwórstwa
tworzyw sztucznych oraz metod badania polimerów.
Profesor W. Szlezyngier odby³
12 misji profesorskich w ró¿nych krajach Europy i wspó³pracowa³ z zagranicznymi oœrodkami naukowymi, np.
z Technische Hochschule w Merseburgu (z prof. L. Starkem) i z Technische
Universitat w DreŸnie (z prof. M. Rätschem).
Za sw¹ pracê, dzia³alnoœæ naukow¹
i organizacyjn¹ by³ wielokrotnie nagradzany i uzyska³ wiele odznaczeñ pañstwowych.
W dniu 1 paŸdziernika 1994 r. przeszed³ na emeryturê. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e Profesor nadal jest mocno
zwi¹zany z Wydzia³em i swoimi pracownikami. Przez kilka lat prowadzi³ zajêcia z technologii tworzyw sztucznych.
Jednoczeœnie koñczy³ pisaæ obszerny podrêcznik akademicki z chemii
i technologii polimerów pod ogólnym
tytu³em "Tworzywa sztuczne", którego dwa pierwsze tomy ukaza³y siê
w 1996 r., a wznowienie w 1998 r. W latach 1996-1999 pracowa³ nad trzecim
tomem swojego dzie³a, dotycz¹cym
najnowszych osi¹gniêæ w dziedzinie
polimerów, które ukaza³o siê w 2000 r.

Podrêcznik ten uzyska³ wiele pozytywnych recenzji i opinii, np. prof. Janusza
Rabka pracuj¹cego obecnie w Sztokholmie, i jest polecany na ró¿nych wydzia³ach chemicznych jako podrêcznik
obowi¹zuj¹cy.
Po przejœciu na emeryturê Profesor
W. Szlezyngier by³ wielokrotnie zapraszany na ró¿ne konferencje jako
cz³onek komitetu naukowego, np. na
Kongres Technologii Chemicznej do
£odzi w 2003 r. i na X Seminarium
"Tworzywa sztuczne w budowie maszyn" zorganizowane w Krakowie tego¿ roku albo do wziêcia udzia³u
w pracach komisji, m.in. corocznie na
Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych PLASTPOL
w Kielcach. W tym czasie by³ te¿ recenzentem kilku prac doktorskich, a tak¿e
recenzentem dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego do wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Pisz¹cy te s³owa pierwsze kroki
w nauce stawia³ w³aœnie u Profesora
i pierwsz¹ publikacjê napisa³ dziêki
Jego inspiracji.
Z perspektywy czasu bardzo mi³o
wspominam bezpoœrednie kontakty
z Profesorem, który zawsze ¿yczliwie
odnosi³ siê do mnie i w pierwszych latach mojej pracy naukowej podsuwa³
mi wiele pomys³ów oraz tematów badawczych.
Jacek Lubczak

Wizyta na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
3 paŸdziernika 2004 r. na WZiM goœci³ prof. dr hab. Gerhard Banse z Fraunhoferowskiego Centrum Zastosowañ
Planowania Systemów Logistycznych
i In¿ynierii Informacyjnej (Fraunhofer
Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationstechnik)
przy Brandenburskim Uniwersytecie
Technicznym w Cottbus (RFN). Goœæ
wyg³osi³ wyk³ad pt. Zrównowa¿ony
rozwój i spo³eczeñstwo informacyjne rezultaty i doœwiadczenia ze wspó³pracy polsko-niemieckiej (Nachhaltigkeit
und Informationsgesellschaft - Ergeb-

nisse und Erfahrungen aus polnisch-deutscher Kooperation) oraz poprowadzi³
kolokwium nt. badañ nad ryzykiem
w Niemczech na posiedzeniu zespo³u
wykonuj¹cego projekt Ryzyko. Próba
integracji perspektyw badawczych.
Prof. Gerhard Banse jest socjologiem i filozofem, badaj¹cym rozwój nauki i techniki na tle towarzysz¹cych mu
transformacji spo³ecznych i kulturowych. W ksi¹¿kach, które ofiarowa³
Wydzia³owi, podejmuje obecnie dyskutowane tematy, takie jak: zagadnienie percepcji i akceptacji ryzyk zwi¹za-

nych z systemami technicznymi, problemy zrównowa¿onego rozwoju,
spo³eczeñstwa informacyjnego, spo³ecznej ewaluacji i kszta³towania techniki.
Profesor Banse jest tak¿e zaanga¿owany w organizacjê miêdzynarodowej
wspó³pracy w dziedzinie badañ na obszarze Europy Œrodkowej. To g³ównie
dziêki jego zaanga¿owaniu w 2004 r.
w Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach powsta³o Miêdzynarodowe Centrum Zrównowa¿onego Rozwoju i Spo³eczeñstwa Informacyjnego, dzia³aj¹ce
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pod patronatem Fraunhofer-Gesellschaft, jednej z najwiêkszych organizacji niemieckiego przemys³u wspieraj¹cych badania naukowe.
Wizyta prof. G. Bansego mia³a przede wszystkim charakter szkoleniowy -

goœæ podzieli³ siê z pracownikami
Wydzia³u swoim bogatym doœwiadczeniem z zakresu zarz¹dzania du¿ymi interdyscyplinarnymi projektami badawczymi. Jej celem by³o równie¿ nawi¹zanie wspó³pracy naukowej, w tym

sonda ¿ mo¿ liw oœc i w³ ¹czeni a
jednostek Wydzia³u w du¿e miêdzynarodowe projekty badawcze pilotowane
przez Instytut Fraunhofera.
Krzysztof Michalski

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Konferencja

Modelling in Polymer Chemistry and Physics
W dniach 15-17 lipca 2004 r. odby³a
siê w Politechnice Rzeszowskiej trzecia
z kolei konferencja na temat modelowania w chemii i fizyce polimerów.
Pierwsza konferencja z cyklu poœwiêconego tej tematyce odby³a siê jeszcze
w 1997 r. i by³a pomyœlana jako forum
wymiany myœli oraz dyskusji o mo¿liwoœciach i metodach stosowania technik matematycznych i modelowania
numerycznego w celu interpretacji
i przewidywania fizykochemicznych
i (lub) u¿ytkowych w³aœciwoœci polimerów. Mia³a ona wtedy charakter seminarium z zamówionymi wyk³adami.
Honorowym przewodnicz¹cym konferencji by³ wtedy prof. Marian Kryszewski. Ciep³e przyjêcie tej inicjatywy zachêci³o organizatorów do podjêcia

przygotowañ do zorganizowania kolejnego spotkania, ju¿ w formie konferencji naukowej. Odby³a siê ona w 1999 r.
pod takim samym tytu³em. Mia³a status
mikrosympozjum w³¹czonego w obrady dorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbywa³o siê w³aœnie w Rzeszowie.
Dziêki wykorzystaniu œrodków finansowych powsta³ego przy Wydziale
Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Centrum Doskona³oœci COMODEC, powo³anego w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej,
uda³o siê zorganizowaæ trzecie spotkanie. Organizatorzy postawili sobie za
cel zminimalizowanie kosztów uczestnictwa, a tak¿e zachowanie formu³y
konferencji otwartej dla ca³ej, miêdzy-

Dyskusje w kuluarach. Poœrodku prof. Hidekata Tobito z Uniwersytetu Fukui
w Japonii, z prawej prof. Michal Ilavsky z Uniwersytetu Karola w Pradze.
Fot. w³asna

narodowej spo³ecznoœci naukowej.
Zgodnie z zasadami funkcjonowania
europejskich centrów doskona³oœci jedynym jêzykiem konferencji by³ jêzyk
angielski.
Program obejmowa³ dwudniowe
obrady plenarne zgrupowane w 6 sesjach tematycznych oraz sesjê plakatow¹. Ostatni dzieñ konferencji poœwiêcono na zwiedzanie wybranych
atrakcji turystycznych Podkarpacia.
Podczas merytorycznej czêœci konferencji referaty wyg³osili przedstawiciele zespo³ów naukowych specjalizuj¹cych siê w zagadnieniach teorii
i modelowania uk³adów polimerowych
z instytutów PAN-owskich (CBMiM,
IChF, IPPT) oraz oœrodków uczelnianych z Poznania, £odzi, Gdañska, Radomia, Bielska-Bia³ej i Rzeszowa.
Przedstawicielem pozauczelnianych
jednostek naukowo-badawczych by³
Jacek Magryta z Instytutu Przemys³u
Gumowego w Piastowie. Wœród zagranicznych uczestników konferencji nale¿y wymieniæ Michala Ilavsky'ego
z Uniwersytetu Karola w Pradze, Hidekatê Tobitê z Uniwersytetu Fukui w Japonii oraz Tadeusza Paku³ê z Instytutu
Maxa Plancka w Moguncji.
Wybrane prezentacje bêd¹ opublikowane w czasopiœmie elektronicznym
e-Polymers (www.e polymers.org).
Zainteresowanych szczegó³owym programem konferencji, zarówno czêœci
plenarnej, jak i plakatowej, zapraszamy
na stronê internetow¹ konferencji:
(http://www.prz.rzeszow.pl/chem i a / c m / 3 r d _ C o n f _ o n _ M o d e lling.html).
Jaromir Lechowicz, Henryk Galina

Nr 11(131)–LISTOPAD 2004

Konferencja

15
Mogê przewidzieæ drogê cia³ niebieskich,
ale nie potrafiê powiedzieæ nic o ruchu ma³ej kropli wody.
Galileo Galilei

WATER SUPPLY AND WATER QUALITY
Konferencje poznañskie, poœwiêcone problemom zaopatrzenia w wodê
miast i wsi oraz jakoœci wód w aspekcie
ich ochrony, odbywaj¹ siê cyklicznie
od 1965 r., a od 1994 r. maj¹ charakter
konferencji miêdzynarodowych. Obrady odbywaj¹ siê w jêzyku polskim i angielskim i s¹ t³umaczone symultanicznie.
Konferencje od lat stoj¹ na wysokim
poziomie naukowo-technicznym, maj¹
charakter forum dyskusyjnego, przedstawiaj¹cego najnowsze osi¹gniêcia
naukowe, rozwi¹zania in¿ynierskie,
poczynaj¹c od projektowania, przez budowê, do eksploatacji w³¹cznie.
W ostatnich latach do programu konferencji w³¹czono zagadnienia finansowo-organizacyjne przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.
XVIII Krajowa, VI Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
pt. Zaopatrzenie w wodê, jakoœæ
i ochrona wód po edycjach krakowskiej (2000 r.) i gdañskiej (2002 r.) znowu powróci³a do grodu Przemys³awa –
Poznania. „Woda 2004” odby³a siê
w dniach 6-8 wrzeœnia 2004 r. w Centrum Kongresowym Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Inicjatorem i g³ównym organizatorem konferencji by³ Oddzia³ Wielkopolski Polskiego Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Sanitarnych przy wspó³pracy z Canadian Society for Civil Engineering. W sk³ad komitetu honorowego weszli: minister ochrony œrodowiska, ambasador Kanady w Polsce, pre-

zes Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
w³adze miasta Poznania. Patronat naukowy obj¹³ Komitet In¿ynierii Œrodowiska Polskiej Akademii Nauk pod
przewodnictwem prof. dr. hab. Lucjana
Paw³owskiego, a patronat medialny nastêpuj¹ce czasopisma: „Ekopartner”,
„Gaz, Woda i Technika Sanitarna”,
„Przegl¹d Komunalny” i „Rynek Instalacyjny”.
W tegorocznej Konferencji uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 krajów zajmuj¹cy siê problematyk¹ jakoœci i ochrony wód, technologi¹ oraz
dystrybucj¹ wody, monitoringiem
i kontrol¹ oraz zarz¹dzaniem i finansowaniem. Wœród nich obecni byli przedstawiciele wszystkich przoduj¹cych
w tej tematyce polskich wy¿szych uczelni, przedstawiciele polskich wodoci¹gów, urzêdów miejskich i gminnych, instytutów badawczych i kontroli
œrodowiska oraz firm projektowych
i wykonawczych.
W Konferencji uczestniczyli pracownicy Politechniki Rzeszowskiej:
dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz, dr
in¿. Jadwiga Kaleta, dr in¿. Bogumi³
Kucharski, dr in¿. Dorota Papciak, mgr
in¿. Adam Piech, dr in¿. Alicja Puszkarewicz, dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak oraz dr Justyna Zamorska.
Obrady toczy³y siê w nastêpuj¹cych
blokach tematycznych: jakoœæ wody,
ochrona wód, procesy i systemy uzdatniania wody, niezawodnoœæ systemów
wodoci¹gowych, technologie bezwy-

kopowe, zarz¹dzanie, organizacja i finansowanie. Zwracano uwagê, ¿e coraz
bardziej zaciera siê ró¿nica oddzielaj¹ca technologiê wody od technologii
œcieków. Dziœ ju¿ nie ma trudnoœci
z uzyskaniem czystej wody z najgorszego Ÿród³a; rodzi siê jednak pytanie: co
to znaczy „czysta woda” i jak¹ cenê
trzeba za ni¹ zap³aciæ? Na te i wiele innych pytañ starano siê odpowiedzieæ
w trakcie trwania Konferencji, a g³ównym celem i myœl¹ przewodni¹ by³o
trwa³e zobowi¹zanie, aby to bezcenne
dziedzictwo, jakim jest woda, przekazaæ bez skazy przysz³ym pokoleniom.
Konferencji towarzyszy³y specjalistyczne sympozja firmowe oraz, tematycznie z ni¹ zwi¹zana, wystawa.
W trakcie uroczystego bankietu tradycyjnie ju¿ zosta³a wrêczona nagroda
AQUARINA, ufundowana przez Polskie Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Sanitarnych oraz firmê Seen.
W tym roku otrzyma³ j¹ za wybitne
osi¹gniêcia z dziedzin wchodz¹cych
w zakres Konferencji redaktor naukowy materia³ów konferencyjnych - prof.
dr hab. in¿. Marek M. Sozañski.
Kolejny raz polscy i zagraniczni
eksperci dzielili siê swoimi doœwiadczeniami, przedstawiaj¹c ró¿norodne
technologiczne koncepcje z perspektywy nowych praw wodnych i ekologicznych. Nawi¹zane podczas trwania Konferencji kontakty zarówno naukowe,
jak i towarzyskie stan¹ siê zapewne
podstaw¹ dalszej wieloletniej wspó³pracy.
Jadwiga Kaleta

Konferencja

Daleka podró¿ pracowników Katedry Marketingu
W dniach 7-14 wrzeœnia br. piêcioosobowa grupa pracowników Katedry
Marketingu naszej uczelni przebywa³a
na Ukrainie. G³ównym punktem pobytu
u wschodnich s¹siadów by³ udzia³
w Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej Spo³eczno-ekonomiczne problemy sta³ego rozwoju spo³eczeñstwa

ukraiñskiego. Konferencja, w której
uczestniczyli równie¿ zaproszeni goœcie z Bia³orusi, Rosji oraz Ukrainy, odby³a siê w Melitopolu i zosta³a zorganizowana przez tamtejsz¹ filiê Zaporoskiego Uniwersytetu Humanistycznego.

Miêdzynarodowy charakter spotkania naukowców sprawi³, ¿e obrady, odbywaj¹ce siê w czterech sekcjach tematycznych, nie ograniczy³y siê tylko
do problemów dotycz¹cych spo³eczeñstwa ukraiñskiego. Przedstawiciele naszej uczelni, bêd¹c jedyn¹ delegacj¹
z Polski, przedstawili wynik w³asnych
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badañ w ramach nastêpuj¹cych referatów:
8 dr Lucyna Garbacz – Public relations w firmie o orientacji proekologicznej – funkcjonowanie i ocena,
8 mgr Marcin Gêbarowski – Wspó³czesne tendencje na rynku targów
w Polsce,
8 dr Hanna Hall – Metoda Servqual
jako narzêdzie oceny jakoœci us³ug
edukacyjnych,
8 mgr Agnieszka Ichniowska – Wykorzystanie mediów interaktywnych

w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach w Polsce.
Wyst¹pienia t³umaczy³a na jêzyk
ukraiñski dr Tatiana Gugnina, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu.
Dziêki uprzejmoœci organizatorów
osoby reprezentuj¹ce Politechnikê Rzeszowsk¹ mog³y poznaæ urocze zak¹tki
obwodu zaporoskiego. Miêdzy innymi
zwiedzi³y Melitopol oraz zlokalizowane w pobli¿u tego miasta Muzeum
Archeologiczne wraz z Kamienn¹

Otwarcie konferencji przez rektora Zaporoskiego Uniwersytetu Humanistycznego.
Fot. w³asna

Mogi³¹ (unikatowy w skali œwiatowej
pomnik przyrody). Kilka ostatnich dni
wype³ni³ pobyt nad Morzem Azowskim
w Berdiañsku, odleg³ym od Rzeszowa
ok. 1500 km. Na zaproszenie gospodarzy pracownicy naszej uczelni przebywali w oœrodku wypoczynkowym
Zaporskiego Uniwersytetu Humanistycznego.
Udzia³ w konferencji oraz kilkudniowy pobyt na Ukrainie by³ efektem
wspó³pracy nawi¹zanej przed rokiem
pomiêdzy Katedr¹ Marketingu a fili¹
Zaporoskiego Uniwersytetu Humanistycznego. Inicjatorem zacieœnienia
kontaktów naukowych by³ prof. Aleksander Gugnin, dziêki któremu podczas
Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrê
Marketingu w paŸdzierniku 2003 r.
uda³o siê goœciæ reprezentantów kilku
uczelni ukraiñskich. Pó³ roku póŸniej
na zaproszenie prof. Jana Adamczyka
swój sta¿ naukowy odbywa³ w Polsce
doc. dr Aleksander Tkacz z Melitopola.
Przedstawiciele obu oœrodków podpisali umowê precyzuj¹c¹ zakres planowanych dzia³añ. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, rozpoczêta
wspó³praca bêdzie kontynuowana,
a wyrazem tego bêdzie udzia³ w kolejnych konferencjach, wspólne publikacje oraz sta¿e naukowe.
Marcin Gêbarowski

Konferencja

Szko³a Katalizy w Ustroniu
21-26 wrzeœnia br. w Ustroniu odby³a siê konferencja naukowa wspó³organizowana przez dwa Centra Doskona³oœci: CATCOLL z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN w Krakowie (IK PAN) i COMODEC z Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Dodatkowymi
partnerami w organizacji konferencji
by³y: Europejska Federacja Towarzystw Katalitycznych (EFCAT), IK
PAN oraz Politechnika Rzeszowska.
Konferencja mia³a charakter Szko³y
Katalizy (czwartej z rzêdu). Wziêli
w niej udzia³ doktoranci z 21 krajów
oraz grupa wyk³adowców z Francji,

Niemiec, Belgii, W³och, Holandii,
Rosji i Polski. Sesje wyk³adowe by³y
poœwiêcone katalizie heterogenicznej
(10 wyk³adów) i homogenicznej
(4 wyk³ady), ta druga w ramach Warsztatu zorganizowanego przez COMODEC pt. Jony metali przejœciowych
w katalizie homogenicznej. Przewodnicz¹c¹ Komitetu Organizacyjnego
by³a pani prof. dr hab. Ma³gorzata Witko z IK PAN, a w sk³ad Komitetu Naukowego weszli m.in. wyk³adowcy
naszej uczelni - prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec oraz dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz.

Rezultaty badañ naukowych prezentowali doktoranci i pracownicy naukowi z wielu oœrodków w krótkich,
20-minutowych wyk³adach i na sesji
plakatowej. Konkurs na najlepsz¹ ustn¹
prezentacjê wygra³ Francuz pracuj¹cy
w Niemczech - Mathias Laurin, natomiast w konkursie na najlepszy poster
triumfowa³ Belg - Frederick Tielens.
Doktoranci równie¿ wybrali najlepszego wyk³adowcê, którym zosta³ Bert
Weckhuysen z Uniwersytetu w Utrechcie.
Wyk³ady plenarne (jednogodzinne)
wyg³osili: Michel Che (Uniwersytet
Pierre'a i Marii Curie w Pary¿u), Bert
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Weckhuysen (Uniwersytet w Utrechcie), Gabriele Centi (Uniwersytet
w Messynie, prezes EF CATS), Ferruccio Triffiro (W³ochy), Klaus Hermann
(Instytut Fritza-Habera w Berlinie), Richard Lambert (Uniwersytet w Cambridge, UK), Adam Proñ (CEA Grenoble), Józef Korecki (IK PAN), Valentin
Parmon (Instytut Boreskowa, Nowosybirsk), Philippe Sautet (École Normale
Superieure de Lyon), Jean-Claude Marchon (CEA Grenoble, goœæ COMODEC), Ewa Serwicka (IK PAN), Karl
Kirchner (Politechnika Wiedeñska),
Stanis³aw Wo³owiec (PRz), Zbigniew
Karpiñski (Instytut Chemii Fizycznej
PAN, Warszawa), Tadeusz Machej (IK
PAN), Blanka Wichterlova (Instytut
Heyrowskiego, Praga).
W ramach Konferencji odby³y siê
cztery sesje wyk³adów plenarnych,
7 sesji wyk³adów doktorantów i jedna
sesja posterowa. Nie tylko pracowaliœmy, lecz tak¿e bawiliœmy siê przy ognisku, na bankiecie, a górale beskidzcy
zorganizowali dla nas przeja¿d¿kê doro¿kami do Ÿróde³ Wis³y. Centrum COMODEC oraz Politechnika Rzeszow-
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Dyskusje w trakcie wyk³adów i po wyk³adach trwa³y wszêdzie. Na zdjêciu od
prawej prof. Karl Kirchner (Politechnika Wiedeñska), mgr in¿. Joanna Kisa³a
(UWr i PRz), prof. Stanis³aw Wo³owiec (PRz) i mgr in¿. Magdalena Zarêba (PRz).
Fot. w³asna

ska sfinansowa³y udzia³ czterech wyk³adowców-goœci zagranicznych oraz
trzech w³asnych wyk³adowców: prof.
PRz A. Sobkowiaka, prof. S. Wo³owca
i dr D. Naróg. Nasi pracownicy zaprezentowali wyniki na trzech posterach.

W sumie w Konferencji wziê³o udzia³
10 osób z naszej uczelni, w tym piêcioro doktorantów. Oni nauczyli siê najwiêcej, ocieraj¹c siê o Œwiat Wielkiej
Nauki, który na krótko zawita³ do
Ustronia.
Stanis³aw Wo³owiec

SEMINARIA WYDZIA£OWE
R Prof. Herbert Mayr z Ludwig-Maximilians-Universität

R

R
R

R

München (RFN) wyg³osi³ w dniu 30 wrzeœnia 2004 r. referat
pt. Kinematics of electrophile-nucleophile combinations:
a general approach to polar organic chemistry reactivity na
seminarium Wydzia³u Chemicznego.
Dr Ozgura Selsila z Uniwersytetu w Liverpool wyg³osi³
w dniu 6 paŸdziernika 2004 r. odczyt pt. On oscillation
of structures with adhesive joints na seminarium Katedry
Matematyki na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu.
W dniu 8 paŸdziernika 2004 r. odby³o siê seminarium Wydzia³u Chemicznego nt. postêpów elektrochemii, zwi¹zane
z 70. rocznic¹ urodzin prof. dr. hab. Boles³awa Fleszara.
Prof. Donald T. Sawyer z University of Kentucky (USA)
wyg³osi³ w dniu 12 paŸdziernika 2004 r. wyk³ad pt. The biological chemistry of dioxygen: a unique natural product oraz
w dniu 14 paŸdziernika 2004 wyk³ad pt. The role of transition metals in the activ action of dioxygen (*O2*) for constructive and destructive chemistry na seminarium Wydzia³u
Chemicznego.
Na zaproszenie dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu w dniu 13 paŸdziernika 2004 r. prof. dr Gerhard Banse
z Brandenburgische Technische Universität Cottbus (RFN)
wyg³osi³ wyk³ad goœcinny pt. Nachhaltigkeit und Informa-

tionsgesellschaft Ergebnisse und Erfahrungen aus Polnisch-Deutscher Kooperation oraz poprowadzi³ seminarium
wydzia³owe nt. iterdyscyplinarnych badañ ryzyka.
R Katedra Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska oraz Katedra Mechaniki Stosowanej
i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zorganizowa³y w dniu 27 paŸdziernika seminarium z referatem pt.
Mechanika nanostruktur materialnych, wyg³oszonym przez
prof. dr. hab. in¿. Gwidona Szefera, profesora zwyczajnego
Politechniki Krakowskiej.
R Prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Trzaska, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, wyg³osi³ w dniu 27 paŸdziernika
2004 r. referat pt. Metoda dok³adnego obliczania uk³adów
w stanie okresowym niesinusoidalnym bez szeregów Fouriera na seminarium Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki
oraz Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
R Prof. Panagiotis Misaelides z Uniwersytetu Arystotelesa
w Salonikach (Grecja) wyg³osi³ w dniu 27 paŸdziernika
2004 r. wyk³ad pt. Application of ion-beam analytical techniques to the characterization and study of near-surface layers of materials na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

Bronis³aw Œwider
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Seminarium

XXV Ogólnopolskie Seminarium
Metodyczne Alliance Française

Uczestnicy seminarium Alliance Française.
Fot. w³asna

W dniach 15-18 wrzeœnia 2004 r.
w Bystrem ko³o Baligrodu odby³o siê
jubileuszowe seminarium metodyczne
Alliance Française. W seminarium
wziê³o udzia³ 90 osób, w tym 15 goœci
z Francji. Pozostali uczestnicy reprezentowali Instytuty Francuskie z Warszawy i Krakowa oraz 16 Oœrodków
Alliance Française z ca³ego kraju.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas Konsul Generalny Francji z Krakowa Michel Raineri oraz przedstawiciel Biura
Wspó³pracy ds. Edukacji w Ambasadzie Francji Laurent Guidon.
Idea seminarium zrodzi³a siê æwieræ
wieku temu, a g³ównym za³o¿eniem
by³o doskonalenie zawodowe wyk³a-

dowców, wymiana doœwiadczeñ oraz
integracja. Co roku seminarium organizuje inny Oœrodek Alliance Française.
W tym roku po raz pierwszy ten zaszczyt przypad³ rzeszowskiemu Oœrodkowi.
Seminarium otworzy³o wyst¹pienie
Janiny Zieliñskiej, wiceprezesa Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Nauczyci eli Jê z yka Fra nc uskie go
"Prof.-Europe", poœwiêcone pracy Stowarzyszenia.
Warsztaty metodyczne prowadzili:
Hanna Kryszewska, st. wyk³adowca
Wydzia³u Filologiczno-Historycznego
Uniwersytetu Gdañskiego, oraz Denis
Malo, profesor Uniwersytetu w Caen.

SPROSTOWANIE
W zamieszczonym w „GP” nr 9-10, wrzesieñ-paŸdziernik 2004 r., artykule pt. Œwiêto lotnictwa w Politechnice Rzeszowskiej - na str. 7 w kolumnie œrodkowej, 1 wierszu od do³u
mylnie podana zosta³a data (30 sierpnia 1939 r.) ostatniego lotu Zygmunta Szczeciñskiego
w Bezmiechowej, a nie, jak byæ powinno, 28 sierpnia 1939 r. Przepraszam za pomy³kê.
Marta Olejnik

Zajêcia prowadzone przez Hannê Kryszewsk¹ by³y poœwiêcone aspektom
kognitywnym w uczeniu siê jêzyka obcego, tyranii poprawnej odpowiedzi
oraz sensorycznym aspektom Programowania Neuro-Lingwistycznego
(NLP). Æwiczenia prowadzone pod kierunkiem prof. Denisa Malo dotyczy³y
nauczania jêzyka francuskiego jako jêzyka komunikacji zawodowej.
Zajêcia zaowocowa³y zacieœnion¹
wspó³prac¹ pomiêdzy uczestnikami
a prowadz¹cymi, którzy chêtnie dzielili
siê swoimi doœwiadczeniami lingwistycznymi nie tylko w salach konferencyjnych, ale tak¿e w czasie wolnym.
Zamkniêcia seminarium dokona³
Michel Raineri, Konsul Generalny
Francji.
Na podstawie licznych otrzymanych
podziêkowañ mo¿emy stwierdziæ, ¿e
poza materia³ami i wiedz¹ uczestnicy
zabrali ze sob¹ równie¿ dobre wspomnienia z Rzeszowa i regionu.
Aneta Sondej
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II SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI
W KLASIE ŒWIATOWEJ PW-5
Bezmiechowa, 14-23 sierpnia 2004 r.
Akademicki Oœrodek Szybowcowy
Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej by³ w tym roku organizatorem
Szybowcowych Mistrzostw Polski
w klasie œwiatowej PW-5. Koncepcja
organizacji mistrzostw zrodzi³a siê we
wrzeœniu 2003 r., kiedy to zosta³a zaprezentowana przez ówczesnego dyrektora Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej mgr. in¿.
Wac³awa Gaw³a na posiedzeniu komisji szybowcowej Aeroklubu Polskiego
w Lesznie. By³y to pierwsze mistrzostwa w powojennej historii Bezmiechowej.
Patronat nad imprez¹ przyj¹³ JM Rektor naszej uczelni prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, wspieraj¹c moralnie
i finansowo przysz³ego organizatora
mistrzostw. Honorowy patronat obj¹³
pilo t T ad eu sz Gó ra, zdobywca
w 1938 r. pierwszego w œwiecie Medalu
Lilienthala, najwy¿szego wyró¿nienia
Miêdzynarodowej Federacji Lotniczej
FAI, dziœ ju¿ Patron Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego PRz w Bezmiechowej.
W mistrzostwach startowa³o 10 zawodników, u¿ywaj¹c do startów
wyci¹garki szybowcowej. Rozegrano
cztery konkurencje, w tym dwie w warunkach lotów termicznych, a dwie pozosta³e konkurencje rozegrano,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

wykorzystuj¹c specyficzne warunki
klimatyczne Bezmiechowej, czyli tzw.
noszenie "¿aglowe", wystêpuj¹ce przy
nap³ywie wiatru prostopad³ym do zbocza masywu górskiego.
Ka¿dego dnia zawodów piloci
otrzymywali pe³n¹ informacjê meteorologiczn¹ w formie prezentacji multimedialnej, przygotowywan¹ przez meteorologa mgr. in¿. Macieja Ostrowskiego, znanego autora podrêczników
meteorologicznych dla szybowników.
Obowi¹zki kierownika sportowego,
kierownika lotów i jednoczeœnie dyrektora zawodów pe³ni³ ni¿ej podpisany.
Mi³o Pañstwa poinformowaæ, ¿e zawodnicy wykazali siê wielkim kunsztem pilota¿u, wykorzystuj¹c ponad
30 km zboczy górskich w rejonie Bezmiechowej do pokonania zadanych
tras. Najd³u¿sza pokonana trasa szybowcowa w czasie mistrzostw wynosi³a 205 km z prêdkoœci¹ przelotow¹
103 km/h. Materia³ statystyczny zebrany z elektronicznych rejestratorów lotu
pozwoli³ znanemu sêdziemu szybowcowemu Dariuszowi Ciskowi - przedstawicielowi Komisji Szybowcowej
AP - nie tylko na ocenê wyników sportowych, ale i na doskona³y opis zasiêgu
noszeñ ¿aglowych nad masywem S³onnego, co niew¹tpliwie przyczyni siê
do dalszego rozwoju AOS w Bezmiechowej.
Niecodzienn¹ ozdob¹
KOÑCOWE WYNIKI MISTRZOSTW
mistrzostw byli paralotniarze, dekoruj¹cy niebo
Leszek Staryszak
Aeroklub Warszawski
czasz¹ paralotni po konkurencjach szybowcowych,
Jaros³aw Lewiñski
Aeroklub Warszawski
wykonuj¹c wspania³e loty
Micha³ Kuta
AOS Bezmiechowa
¿aglowe i termiczne.
Andrzej Gomu³ka
Aeroklub Warszawski
Zw ie ñc z e nie m miS³awomir Talowski
AOS Bezmiechowa
strzostw by³o uhonorowaBart³omiej Jamrozy
AOS Bezmiechowa
nie zawodników dyplomami i medalami AerokluKorwel Miros³aw
AOS Bezmiechowa
bu Polskiego, nagrodami
Andrzej Domaga³a
Aeroklub Czêstochowski
rzeczowymi oraz puchaAntoni Kufel
Aeroklub Bialski
rem Rektora Politechniki
Miros³aw Rodzewicz
Politechnika Warszawska
Rzeszowskiej wrêczonym

przez prorektora ds. nauki prof. PRz
Leonarda Ziemiañskiego, reprezentuj¹cego w³adze uczelni na rozpoczêciu
i zakoñczeniu mistrzostw.
Honorowym goœciem by³ patron mistrzostw p³k pilot Tadeusz Góra, który
wrêcza³ zawodnikom nagrody oraz
imiennie dedykowane im plakaty.
Swoj¹ wizytê w Bezmiechowej pan Tadeusz Góra zakoñczy³ lotami na szybowcu PW-6, wykazuj¹c siê wspania³¹
precyzj¹ pilota¿u zademonstrowan¹
pomimo wieku ponad osiemdziesiêciu
lat i wieloletniej przerwy w czynnym
uprawianiu szybownictwa, co nale¿y
niew¹tpliwie przypisaæ nieprzerwanej
m³odoœci ducha honorowego goœcia
mistrzostw.
Pierwsze w historii szybowiska
w Bezmiechowej Szybowcowe Mistrzostwa Polski potwierdzi³y niezwyk³e walory lotnicze tego terenu
i celowoœæ dalszego rozwoju Oœrodka.
Pracownicy Oœrodka przygotowuj¹ siê
do kolejnych zadañ. Jeszcze w paŸdzierniku bie¿¹cego roku odby³ siê dla
instruktorów szybowcowych kurs doskonal¹cy ich w startach grawitacyjnych, które wykonuje siê tylko w tym
jednym miejscu, a w 2005 r. planowane
s¹ krajowe zawody szybowców w klasie Klub.
W imieniu zawodników oraz pracow ników O œrodka i s po³ eczni e
obs³uguj¹cych zawody pilotów pragnê
podziêkowaæ JM Rektorowi prof. Tadeuszowi Markowskiemu, Fundacji
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej,
sponsorom i wszystkim osobom, które
przyczyni³y siê do organizacji wymienionych mistrzostw, za wszelk¹ pomoc.
Nieustannie zapraszam do dalszego
wspierania szybownictwa w Bezmiechowej w kolejnych sezonach, pilotów
zaœ do treningu i rywalizacji sportowej
w najstarszym i najpiêkniejszym oœrodku szybowcowym Polski.
Wojciech Œredniawa,
dyrektor zawodów
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"Military ¿ak 2004"

sukces dru¿yny Politechniki Rzeszowskiej

Dla promocji wojska i obronnoœci
w œrodowisku akademickim oraz popularyzacji nowego systemu przeszkolenia wojskowego studentów szkó³
wy¿szych w dniach 8-10 paŸdziernika
2004 r. na terenie Centrum Szkolenia
Wojsk L¹dowych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu odby³y siê ogólnopolskie zawody sprawnoœciowo-obronne "Military ¯ak 2004".
Zawody m³odzie¿y akademickiej
by³y rozgrywane pod honorowym patronatem MENiS oraz MON. Organizatorem zawodów by³ Departament
Wychowania i Promocji Obronnoœci
MON oraz Centrum Szkolenia Wojsk
L¹dowych w Poznaniu. W zawodach
uczestniczy³a dru¿yna studentów PRz
w sk³adzie:
= Maciej BENEDYK (kapitan zespo³u) - WEiI (III rok),
= Tomasz BUNIOWSKI - WEiI
(III rok),
= Wojciech HOMA - WEiI (III rok),
= Barbara RYBKA - WZiM (III rok).
Zawody rozegrano w trzech konkurencjach:

1. Test z zakresu wiedzy obronnej
(konkurencja zespo³owa i indywidualna). Uczestników zawodów obowi¹zywa³a znajomoœæ podrêcznika
"Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeñstwa III RP". W tej konkurencji zostali wyró¿nieni Maciej BENEDYK (II miejsce) i Barbara RYBKA
(III miejsce), których gruntowna wiedza przyczyni³a siê do zajêcia przez
dru¿ynê I miejsca w klasyfikacji zespo³owej.
2. Bieg na orientacjê na dystansie
5 km zgodnie z przepisami Polskiego
Zwi¹zku Biegu na Orientacjê (konkurencja zespo³owa i indywidualna).
W tej trudnej konkurencji dru¿yna PRz
uplasowa³a siê na IX miejscu.
3. Strzelanie sportowe z kbks na odleg³oœæ 50 m do celu (figura bojowa nr
23P/22); liczba strza³ów próbnych - 3;
strza³ów ocenianych - 10 (konkurencja
zespo³owa i indywidualna). Ostateczne
rozstrzygniêcia zapad³y w³aœnie podczas tej ostatniej, trzeciej konkurencji,
kiedy to celne oko Barbary RYBKI
(95/100 pkt) pozwoli³o jej na zajêcie

Od lewej: rektor prof. T. Markowski, zawodnicy: T. Buniowski, B. Rybka, M. Benedyk - kpt. zespo³u, W. Homa z towarzysz¹cymi im p. G. Drabik, dr. J. Puszem i p³k.
J. Wojtyn¹.
Fot. M. Misiakiewicz

V miejsca i przyczyni³o siê do zdobycia przez dru¿ynê IV lokaty w klasyfikacji zespo³owej.
Ale to dopiero klasyfikacja generalna udowodni³a wysoki poziom sportowy, jaki reprezentowali studenci PRz:
II miejsce w klasyfikacji generalnej
zaj¹³ Maciej BENEDYK, V miejsce Barbara RYBKA, uznana tak¿e za najlepsz¹ zawodniczkê. Ogólnie nasza Politechnika zajê³a III miejsce w klasyfikacji zespo³owej, wyprzedzaj¹c
tym samym 22 dru¿yny. Oprócz pucharów i dyplomów zawodnicy, zajmuj¹cy
miejsca na podium w klasyfikacji indywidualnej, otrzymali tak¿e cenne nagrody rzeczowe.
Zawody przebiega³y w bardzo sportowej i kole¿eñskiej atmosferze, a dru¿yna PRz zaprezentowa³a wysoki
poziom, zdobywaj¹c uznanie w ca³ym
Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych
w Poznaniu. Dru¿ynê PRz dodatkowo
wyró¿nia³y z t³umu zawodników ortalionowe kurtki z emblematem, które
zawodnicy otrzymali dziêki uprzejmoœci mgr. Jacka Lutaka, kierownika
SWFiS.
S³owa uznania nale¿¹ siê opiekunom: dziekanowi WEiI dr. hab. in¿. Jerzemu Bajorkowi, prof. PRz, oraz
dziekanowi WZiM dr. hab. Kazimierzowi Rajchelowi, prof. PRz, a tak¿e
por. rez. dr. Januszowi Puszowi z WCh,
przewodnicz¹cemu Komisji Egzaminacyjnej, który pomóg³ w ostatecznej selekcji najlepszych zawodników.
Oczywiœcie nie by³oby tych sukcesów, gdyby nie decyzje JM Rektora
prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Markowskiego i prorektora ds. nauczania dr.
hab. in¿. Jerzego Potenckiego, prof.
PRz, którzy stworzyli warunki treningowe dla zespo³u, jak równie¿ zapewnili œrodki na wyjazd do Poznania.
Cieszê siê bardzo, ¿e mia³em przyjemnoœæ kierowaæ tak wspania³¹ dru¿yn¹ i kibicowaæ jej w zmaganiach.
Jan Wojtyna
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W TENISIE STO£OWYM
W dniach 26-27 sierpnia br. goœciliœmy w naszej hali sportowej najlepszych polskich tenisistów sto³owych w AMP, organizowanych przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej. Mistrzostwa by³y jednoczeœnie ostatnim sprawdzianem
formy kadrowiczów, wyje¿d¿aj¹cych 30 sierpnia br. do Györ (Wêgry) na Akademickie Mistrzostwa Œwiata. Kadrowicze przebywali w Rzeszowie ju¿ od 16 sierpnia br.,
uczestnicz¹c w obozie przygotowawczym, i trenowali w naszych obiektach sportowych.
Uroczystego otwarcia mistrzostw dokona³ rektor Politechniki Rzeszowskiej prof.
Tadeusz Markowski, zarazem przewodnicz¹cy Komitetu Honorowego AMP. Z kolei
sekretarz generalny ZG AZS Bart³omiej Korpak ¿yczy³ reprezentantom sukcesów
w Györ. Potem by³ ju¿ tylko tenis i to na bardzo wysokim poziomie, szczególnie w kategorii kobiet, podczas którego dosz³o do rewan¿ów za rozegrane przed pó³ rokiem
Mistrzostwa Polski Seniorek. W finale singla kobiet naturalizowana Chinka z Czêstochowy Xu-Jie spotka³a siê z wracaj¹c¹ do formy po prawie rocznej przerwie, spowodowanej kontuzj¹, King¹ Stefañsk¹ z KTS-u Tarnobrzeg, studentk¹ rzeszowskiej
WSIiZ, i pokona³a j¹ minimalnie po zaciêtym piêciosetowym pojedynku. O niezwykle
mocnej stawce rywalizacji kobiet œwiadczy fakt, ¿e obecna mistrzyni kraju J. Narkiewicz i wicemistrzyni M. Pietkiewicz zajê³y miejsca 5 i 8. Bardzo dobrze spisa³y siê reprezentantki Podkarpacia (KTS Tarnobrzeg), i tak:
= w grze pojedynczej K. Stefañska zdoby³a srebro,
= w deblu: K. Stefañska, M. Pietkiewicz zdoby³y z³oto, A. Smykowska br¹z.
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NA BIURALISTE,

.

Gdy tylko w radiu
siódma "zapika",
zaczyna pracê
grzaniem czajnika.

BIURKO
Rzecz do pracy,
do pisania,
do jedzenia
i drzemania.

KREWCY
URZEDNICY
,
Za³atwiæ mog¹
od rêki - nog¹.

O KADZENIU
Czasem mo¿na
i pokadziæ,
byle tylko
nie zaczadziæ.
Fina³ singla kobiet: Xu-Iie - Kinga Stefañska.
Fot. S. Ko³odziej

Bardzo mi³¹ niespodziankê sprawili zawodnicy I-ligowego AZS PRz, dziel¹c pomiêdzy siebie medale w deblu mê¿czyzn. Szczególnie sensacyjnie zakoñczy³a siê
pó³fina³owa konfrontacja naszych deblistów Krzysztofa Marcinowskiego i Wojciecha
Markiewicza, którzy pokonali kadrowiczów Daniela Góraka i Karola Szotka - 3:0.
A poniewa¿ inna nasza para deblowa Tomasz Klag i Sebastian Lubaœ odprawi³a
z kwitkiem ekstraklasowy debel F. Szamañski (Gdañsk), K. Stamirowska (Zielona
Góra), fina³ by³ wewnêtrzn¹ spraw¹ naszych zawodników. Zwyciê¿yli bardziej doœwiadczeni Marcinowski z Markiewiczem, ale oba deble potwierdzi³y, ¿e tradycyjnie
bêd¹ mocnymi punktami naszej dru¿yny w zbli¿aj¹cych siê rozgrywkach I ligi.
Ponadto Tomasz Klag zdoby³ drugi swój medal, tym razem br¹zowy, wystêpuj¹c
w mikœcie i graj¹c w parze z jednog³oœnie uznan¹ miss zawodów Dari¹ £yczakowsk¹
z AE Wroc³aw.

MYD£EK
Gdy odpowiada
jakiejœ figurze,
pieni siê na dó³,
mydli ku górze.

DOCHRAPA£ SIE,
Nie na spaniu,
lecz na oka
przymru¿aniu.
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Medale i puchary wrêczyli sponsorzy
poszczególnych konkurencji: prorektor
ds. nauczania PRz J. Potencki, prorektor
ds. kszta³cenia UR S. Krawczyk, wiceprezes PZWS W. Waldowski, prezes ZŒ
AZS Z. Rynasiewicz, wiceprezydent
Rzeszowa R. Winiarski, zastêpca dyrektora Departamentu Promocji Regionalnej i Sportu UM w Rzeszowie M. Figura,

zastêpca podkarpackiego komendanta
PSP st. bryg. A. Jankowski i kierownik
Dzia³u Sportu ZG AZS S. Petka. Mi³ym
akcentem by³o wrêczenie przez podkarpackiego komendanta wojewódzkiego
policji insp. Dariusza Biela pucharu fair
play. Szef instytucji, która na co dzieñ pilnuje prawoœci zasad w ¿yciu spo³ecznym,
wrêczy³ okolicznoœciowy grawerton

Kindze Stefañskiej za sportow¹ postawê
w pó³fina³owym meczu, kiedy to odda³a
sporn¹ pi³kê rywalce. Organizacja mistrzostw, jak zawsze doskona³a i profesjonalna, to zas³uga przede wszystkim
prezesa KU AZS PRz G. Sowy i naszych
dzia³aczy. Serdeczne gratulacje dla zawodników i trenera T. Czu³ny.
Stanis³aw Ko³odziej

PROPONUJE

UBEZPIECZENIE DLA STUDENTÓW
STUDIÓW DZIENNYCH I ZAOCZNYCH
GWARANTUJEMY WYP£ATÊ ŒWIADCZEÑ Z TYTU£U:
u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu
u œmierci wskutek nieszczêœliwego wypadku
u nabycia protez i œrodków pomocniczych do rehabilitacji
u przeszkolenia zawodowego inwalidów
u pobytu w szpitalu (jednorazowe œwiadczenie)
* Umowa mo¿e ulec rozszerzeniu o ryzyka dodatkowe
* Szczegó³owy zakres ochrony okreœlaj¹ ogólne warunki ubezpieczenia dostêpne
w siedzibie Samorz¹du Studenckiego

UBEZPIECZENIE DZIA£A:
u przez ca³¹ dobê
u w kraju i za granic¹
u podczas zajêæ dydaktycznych, pracy zawodowej
oraz w ¿yciu prywatnym
Bli¿szych informacji udzielaj¹ cz³onkowie Samorz¹du Studenckiego (DS "Promieñ", pok. 1, tel. 865 13 57)
oraz pracownicy PZU SA i inspektoratu w Rzeszowie (ul. Zygmuntowska 14, pok. 105, tel. 850 99 56 lub 57.

MAMY NADZIEJÊ, I¯ D£UGOLETNIA WSPÓ£PRACA PZU SA Z SAMORZ¥DEM STUDENCKIM,
POLEGAJ¥CA NA WSPIERANIU WIELU INICJATYW STUDENCKICH,
PRZYCZYNI SIÊ DO WYBORU NASZEJ OFERTY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Szybowce zawodników na tle budynku laboratorium.

Meteorolog M. Ostrowski
i g³ówny konstruktor PW-5 R. Œwitkiewicz.

Dyrektor zawodów Wojciech Œredniawa
podczas uroczystoœci otwarcia mistrzostw.

Uczestnicy mistrzostw.

Za³oga szybowca.
Meteorolog zawodów
M. Ostrowski
w czasie odprawy pilotów.

Nagroda red. T. Chwa³czyka
dla najm³odszego uczestnika zawodów.
P³k pil. Tadeusz Góra,
honorowy patron mistrzostw.
Z lewej sêdzia D. Cisek,
z prawej prorektor
L. Ziemiañski

Wrêczenie pucharu JM Rektora
dla zwyciêzcy zawodów przez
prorektora ds. nauki
prof. PRz L. Ziemiañskiego.
Fot. M. Kozio³

Sport

Ruszajmy siê

Autorzy tekstów
dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz
Dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki

mgr Agata B³ahut
Katedra Fizyki

mgr in¿. Stanis³awa Duda

Akademicki

Biuro Rektora

prof. dr hab. in¿. Henryk Galina
Dziekan Wydzia³u Chemicznego

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu WZiM

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

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

MAGDA BALANA
koñczy udany sezon
Tegoroczny sezon w kolarstwie górskim
Magda rozpoczê³a ju¿ 14 marca br., startuj¹c
z powodzeniem (II miejsce) w Otwartych
Mistrzostwach Podkarpacia w kolarstwie
prze³ajowym, a zakoñczy³a 2 paŸdziernika
br. zwyciêstwem w pucharze S³owacji.
W sumie startowa³a w 20 wyœcigach.
Najbardziej presti¿owe osi¹gniêcie to

dr in¿. Jaromir Lechowicz
Katedra Technologii i Materia³oznawstwa
Chemicznego WCh

dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Chemii Organicznej WCh

dr Krzysztof Michalski
Zak³ad Nauk Humanistycznych WZiM

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji
Sekretarz Rektora

dr Grzegorz Ostasz
Prodziekan ds. Nauczania WZiM

Ruszy³a liga halowa.
Ruszy³a liga halowa.

prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz
Kierownik Katedry Fizyki

mgr Agnieszka Pokrywka
Kierownik DS "Alchemik"

Aneta Sondej
Kierownik Oœrodka Aliance Française

instr. pil. szyb. Wojciech Œredniawa
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz

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

p³k rez. Jan Wojtyna
Kierownik Biura ds. Przysposobienia
Obronnego Studentów

prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec
Prodziekan ds. Nauki WCh

Magda Balana na trasie maratonu.

Start w Pucharze S³owacji.

zdobycie pucharu Polski i wicemistrzostwa
Polski w maratonie oraz zajêcie pi¹tego
miejsca w Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim. Magda startowa³a równie¿
w Mistrzostwach Œwiata, rozegranych
11 lipca br. w Austrii, na których zajê³a
32. miejsce.

¯eglarze AZS PRz na podium

Gazeta
Politechniki
Zespó³ redakcyjny:
Stanis³awa Duda
Marcin Gêbarowski
Cecylia Heneczkowska
Jadwiga Kaleta
Marta Olejnik
(redaktor naczelna)
Jolanta Plewako
Bronis³aw Œwider
Joanna Wilk

Adres Redakcji

Zakoñczy³ siê tegoroczny
sezon ¿eglarski na
Jeziorze Soliñskim.
Obecni i widoczni byli
¿eglarze AZS Politechniki
Rzeszowskiej. W II edycji
Pucharu Soliny (szeœæ
rozegranych regat) zajêli
dwa miejsca na podium.
Regatowa omega po raz
kolejny odnios³a bezapelacyjne zwyciêstwo
w swojej klasie. Najwiêksz¹ niespodziankê jednak sprawi³a Agnieszka
Nowak - studentka V roku
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu, która wywalczy³a III miejsce w najliczniejszej
klasie turystycznej, p³yn¹c najmniejsz¹ ³odzi¹ kabinow¹ w regatach - bez IV "Ikar".
Stanis³aw Ko³odziej

Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów
ul. W. Pola 2, bud. A
pok. 105, tel. 854-12-60
e-mail: olema@prz.rzeszow.pl

Wydawca
Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego £ukasiewicza
35-959 Rzeszów
ul. W. Pola 2
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