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Fot. M. Misiakiewicz

Dyplom dla pierwszego doktora habilitowanego 
na WBMiL - dr. hab. in¿. A. Marciñca. Promocja doktorska dr in¿. Doroty Stadnickiej.

Nagroda indywidualna I stopnia dla prof. Zbyszka Stojka.

Medal PRIMUS INTER PARES dla absolwentki WZiM mgr Marzeny 
Hajduk. Medal wrêcza przedstawiciel Fundacji Rozwoju PRz mgr in¿. 
Tadeusz Gratkowski.

Dyplom doktorski z r¹k prof. H. Galiny 
odbiera dr in¿. Dorota G³owacz-Czerwonka.

Doktorzy wypromowani w 2004 r.

Uroczystoœæ odby³a siê w budynku P.
Nagrodê zespo³ow¹ I stopnia otrzymali: 

dr hab. in¿. W. Or³owicz, prof. PRz, dr in¿. M. Mróz i dr in¿. A. Trytek.
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Uroczyste posiedzenie Senatu - doktoraty, nagrody, medale

Dzieñ 21 paŸdziernika 2004 r. zapi-
sa³ siê w historii awansu naukowego na-
szej uczelni w sposób szczególny.
W tym dniu bowiem odby³o siê uroczy-
ste, nadzwyczajne posiedzenie Senatu
Politechniki Rzeszowskiej, w czasie
którego po raz pierwszy w dziejach na-
szej Alma Mater zosta³y wrêczone dyp-
lomy doktora habilitowanego.

Do uroczystej promocji habilitacyj-
nej przyst¹pili:
� dr hab. in¿. Adam Marciniec z Kate-

dry Konstrukcji Maszyn WBMiL
Politechniki Rzeszowskiej, który
otrzyma³ dyplom z numerem 1,

� dr hab. in¿. Jerzy Prywer z Politech-
niki £ódzkiej, który otrzyma³ dyp-
lom z numerem 2.
Stopieñ naukowy doktora habilito-

wanego z zakresu dyscypliny "budowa
i eksploatacja maszyn" nada³a ww. pa-
nom Rada Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa, posiadaj¹ca uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego do-
ktora habilitowanego nauk technicz-
nych.

Wzorem ubieg³ego roku odby³a siê
równie¿ uroczysta promocja doktorska
i wrêczenie nauczycielom akademic-
kim nagród rektora za 2003 r. (lista na-
gród w nastêpnym nr. Gazety). Wsze-
lako do chlubnej tradycji Politechniki
Rzeszowskiej do³¹czono jeszcze jeden
uroczysty akt: wrêczenie najlepszym
absolwentom poszczególnych wy-
dzia³ów nagród Fundacji Rozwoju Po-
litechniki Rzeszowskiej i ustano-
wionego przez ni¹ Medalu PRIMUS
INTER PARES. Medal ten Kapitu³a

Medalu nadawaæ bêdzie absolwentom
PRz za wybitne wyniki w nauce oraz za
dzia³alnoœæ na innych p³aszczyznach
¿ycia akademickiego (w studenckim
ruchu naukowym, w dzia³alnoœci orga-
nizacyjnej, sportowej, kulturalnej itp.)
maj¹cych wp³yw na kreowanie wize-
runku uczelni.

Laureatami nagród Fundacji
i pierwszych historycznych medali zo-
stali absolwenci: mgr in¿. Krzysztof
Kurc (WBMiL), mgr in¿. Marta Polak
(WBiIŒ), mgr in¿. Aneta Brud (WCh),
mgr in¿. Wojciech Kuraszkiewicz
(WEiI), mgr Marzena Hajduk (WZiM).
Nagrody i medale wyró¿nionym absol-
wentom wrêczy³ cz³onek zarz¹du Fun-
dacji Rozwoju Politechniki Rzeszow-
skiej, tak¿e absolwent PRz, a dziœ pre-
zes "In¿ynierii" Rzeszów mgr in¿. Ta-
deusz Gratkowski w towarzystwie JM
Rektora.

£¹cznie do uroczystej promocji do-
ktorskiej przyst¹pi³y 23 osoby, którym
rady wydzia³ów Politechniki Rzeszow-
skiej w roku akademickim 2003/2004
nada³y stopieñ naukowy doktora.

Z Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych w dyscypli-
nie "budownictwo" otrzymali dr in¿. Ja-
nusz Pe³czyñski i dr in¿. Janusz Kul-
piñski.

Z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lo-
tnictwa stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych w dyscyplinie "budowa
i eksploatacja maszyn" otrzymali: dr
in¿. Pawe³ Woœ, dr in¿. Maciej Trojnac-
ki, dr in¿. Janusz Dymitruk, dr in¿. Ja-

nusz Œwider, dr in¿. Stanis³aw Kut,
dr in¿. Jacek Mucha, dr in¿. Tomasz Ro-
galski, dr in¿. Zbigniew Zajdel i dr in¿.
Dorota Stadnicka oraz w dyscyplinie
"mechanika" dr in¿. Pawe³ Litwin
i dr in¿. Stanis³aw Noga.

Z Wydzia³u Chemicznego stopieñ
naukowy doktora nauk chemicznych
w dyscyplinie "technologia chemiczna"
otrzymali: dr in¿. Lidia Zapa³a, dr in¿.
Dorota Naróg, dr in¿. Dorota G³owacz-
-Czerwonka, dr in¿. Tomasz Ruman,
dr in¿. Anna KuŸniar, dr in¿. Joanna
Wojturska, dr in¿. Grzegorz Poplewski.

Z Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych w dyscyplinie
"elektrotechnika" otrzymali: dr in¿.
Krzysztof Mleczko, dr in¿. Andrzej
Stec i dr in¿. Tomasz Binkowski.

Po z³o¿eniu uroczystego œlubowania
wszyscy promowani otrzymali z r¹k
dziekanów swoich wydzia³ów dyplomy
doktorskie i wys³uchali "Gaude Mater
Polonia" w wykonaniu Studenckiego
Zespo³u Pieœni i Tañca "Po³oniny".

Uroczyste posiedzenie Senatu za-
koñczone zosta³o podjêciem przez Se-
nat uchwa³y w sprawie wszczêcia po-
stêpowania o nadanie tytu³u doktora
honoris causa Politechniki Rzeszow-
skiej profesorowi Józefowi Giergielowi
na wniosek WBMiL. Wyra¿ono zgodê
na zaopiniowanie tego wniosku przez
Senaty AGH, Politechniki Œl¹skiej i Po-
litechniki Szczeciñskiej oraz na powie-
rzenie profesorowi Henrykowi Kopec-
kiemu z WBMiL funkcji promotora.

Marta Olejnik

Pierwsza promocja habilitacyjna

Akredytacja laboratorium badawczego
Dzia³aj¹ce od marca 2001 r. Centrum Technologiczne

Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej uzyska³o
z dniem 1 paŸdziernika 2004 r. Certyfikat Akredytacji Labo-
ratorium Badawczego nr AB 535, nadany przez Polskie Cen-
trum Akredytacji. Oznacza to, ¿e laboratorium spe³nia
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 pt. "Ogólne

wymagania dotycz¹ce kompetencji laboratoriów badaw-
czych i wzorcuj¹cych", czyli posiada wdro¿ony system jako-
œci zarówno w zakresie zarz¹dzania, jak i wymagañ technicz-
nych. System zapewnia wysok¹ jakoœæ wykonywanych
badañ dziêki dobrze wyszkolonej kadrze technicznej oraz
dziêki odpowiedniej aparaturze, nadzorowanej w zakresie

w Politechnice Rzeszowskiejw Politechnice Rzeszowskiej
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prawid³owoœci dzia³ania i wzorcowania. Obieg dokumenta-
cji zapewnia wymagan¹ wiarygodnoœæ wyników badañ,
a tak¿e pe³n¹ ich poufnoœæ.

Zakres akredytacji:
� betony: wytrzyma³oœæ na œciskanie (0-3000 kN), prze-

puszczalnoœæ wody przez beton (W2-W10), odpornoœæ
betonu na dzia³anie mrozu, gêstoœæ objêtoœciowa,
nasi¹kliwoœæ, pobieranie próbek w miejscu wbudowa-
nia,

� cementy: wytrzyma³oœæ na zginanie, wytrzyma³oœæ na
œciskanie,

� zaprawy: wytrzyma³oœæ na zginanie, wytrzyma³oœæ na
œciskanie, gêstoœæ objêtoœciowa, wilgotnoœæ,

� materia³y kamienne: mrozoodpornoœæ, wytrzyma³oœæ
na œciskanie, gêstoœæ objêtoœciowa, nasi¹kliwoœæ,

� kruszywa mineralne: uziarnienie, zawartoœæ zanieczy-
szczeñ organicznych, wytrzyma³oœæ na mia¿d¿enie,
badanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹.

Certyfikat jest przyznany na 4 lata. Jego uzyskanie podno-
si rangê laboratorium z punktu widzenia wiarygodnoœci ba-
dañ oraz jakoœci obs³ugi klienta. Stwarza tak¿e mo¿liwoœci
uczestniczenia w badaniach, które z mocy przepisów prawa
mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie w jednostkach akredyto-
wanych.

Centrum Technologiczne Budownictwa Politechniki
Rzeszowskiej jest jednym z nielicznych laboratoriów akre-
dytowanych w bran¿y betonowej. Jako akredytowane,
dzia³aj¹ laboratoria instytutowe w Warszawie (ITB, IBDM,
CEBET), jedno samodzielne "Labotest" w Katowicach oraz
na Politechnice Wroc³awskiej. Tym wiêksza jest wiêc satys-
fakcja, ¿e Politechnika Rzeszowska do³¹czy³a do œcis³ego
grona jednostek o udokumentowanych mo¿liwoœciach ucze-

stniczenia w nadzorowaniu procesów zapewnienia jakoœci
w budownictwie.

Grzegorz Bajorek

DOKTORATY

PERSONALIA

Mgr Agata Gierczak,
asystentka w Katedrze
Market ingu na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk ekonomicznych
nadany przez Radê Naukow¹
Kolegium Ekonomiczno-Spo-
³ecznego Szko³y G³ównej Han-
dlowej w Warszawie w dniu
28 paŸdziernika 2004 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa

a rozwój lokalny i regionalny na przyk³adzie województwa
podkarpackiego. Promotorem w przewodzie doktorskim by³

prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk, profesor zwyczajny
Poli techniki Rzeszowskiej . Rozprawê doktorsk¹
recenzowali dr hab. Piotr Je¿owski, profesor Szko³y G³ównej
Handlowej w Warszawie, i dr hab. Wojciech Wiszniewski,
profesor Warszawskiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej.

Mgr in¿. Robert Jakubowski, asystent w Katedrze Sa-
molotów i Silników Lotniczych na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eks-
ploatacja maszyn, nadany przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu 10 li-
stopada 2004 r. Temat rozprawy doktorskiej: Badanie
wp³ywu jakoœci procesów energetycznych w turbinowym sil-
niku odrzutowym na efektywnoœæ eksploatacyjn¹ metod¹ bi-
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lansu energetycznego. Pro-
motorem w przewodzie dok-
torskim by³ prof. dr hab. in¿.
Marek Orkisz, profesor zwy-
czajny Politechniki Rzeszow-
skiej. Rozprawê doktorsk¹
recenzowali prof. dr hab. in¿.
Adam Charchalis z Akademii
Morskiej w Gdyni i dr hab. in¿.
Kazimierz Lejda, profesor Po-
litechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Marek Szumski, asystent w Zak³adzie Mecha-
niki P³ynów i Aerodynamiki na Wydziale Budowy Maszyn

i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk techni-
cznych z zakresu dyscypliny
naukowej budowa i eksploata-
cja maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 10 listopada
2004 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Optymalizacja uk³adu
aerodynamicznego samolotu
transportowego z zastosowa-
niem kryteriów eksploatacyj-
nych. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr

hab. in¿. Wladimir Brusow z Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Zdo-
bys³aw Goraj z Politechniki Warszawskiej i dr hab. in¿. Ta-
deusz Knap, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Maciej Motyka, asystent w Katedrze Mate-
ria³oznawstwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakre-
su dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, na-
dany przez Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 10 listopada 2004 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej:
Wp³yw mikrostruktury kszta³to-
wanej w procesach cieplno-
-plastycznych na nadplastycz-
noœæ strukturaln¹ dwufazowe-
go stopu tytanu Ti-6Al-4V.
Promotorem w przewodzie do-
ktorskim by³ prof. dr hab. in¿.
Jan Sieniawski, profesor zwy-
czajny Politechniki Rzeszow-
skiej. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali: prof. dr hab. in¿. Jan
Dutkiewicz z Instytutu Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej
PAN w Krakowie, prof. dr hab. in¿. Krzysztof Kurzyd³owski
z Politechniki Warszawskiej i prof. dr hab. in¿. Feliks Sta-
chowicz, profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Eleonora Soèo, asystentka w Katedrze Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej
na Wydziale Chemicznym,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk chemicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
technologia chemiczna, nada-
ny przez Radê Wydzia³u
Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 17 listo-
pada 2004 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Badania eks-
trakcji sekwencyjnej chromu
i chemii chromu w popiele
przemys³owym i glebie. Pro-
motorem w przewodzie dok-
torskim by³ dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, profesor
Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recen-
zowali prof. dr hab. in¿. Jacek Namieœnik z Politechniki
Gdañskiej i dr hab. in¿. Janina Kaniuczak, profesor
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Janusz Soboñ Kazimierz Winnicki

PROFESURY UCZELNIANE

Minister Edukacji Narodowej i Sportu mianowa³ prof. dr.
hab. Tadeusza Lulka z Katedry Fizyki z dniem 1 listopada
2004 r. na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice
Rzeszowskiej.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Politechnice Rzeszowskiej:
� prof. dr. hab. Janusza Sobonia w Katedrze Ekonomii na Wy-

dziale Zarz¹dzania i Marketingu z dniem 1 paŸdziernika
2004 r. na sta³e,

� dr. hab. Kazimierza Winnickiego w Katedrze Ekonomii na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu z dniem 1 paŸdziernika
2004 r. na okres 5 lat.

Bronis³aw Œwider

,
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Stanis³aw Wo³owiec urodzi³ siê
2 kwietnia 1949 r. w Rzeszowie. Ukoñ-
czy³ II Liceum Ogólnokszta³c¹ce, a na-
stêpnie podj¹³ studia na Wydziale
Chemicznym Politechniki Rzeszow-
skiej. W 1972 r. obroni³ in¿yniersk¹
pracê dyplomow¹ pt. "Polimeryzacja
winylobutyrali fotosensybilizowana
sulfotlenkiem dwufenylu". Promoto-
rem pracy by³ prof. dr hab. Zdzis³aw
Hippe. Po ukoñczeniu studiów prze-
niós³ siê do Wroc³awia, gdzie pracowa³
na etacie asystenta naukowo-technicz-
nego na Wydziale Farmacji Akademii
Medycznej we Wroc³awiu (1972-
-1975), nastêpnie jako starszy mistrz
w Zak³adach W³ókien Sztucznych
"Chemitex" we Wroc³awiu (1975).
W 1975 r. podj¹³ uzupe³niaj¹ce studia
magisterskie na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wro-
c³awskiego. Po uzyskania tytu³u magi-
stra chemii w 1977 r. rozpocz¹³ studia
doktoranckie na Uniwersytecie
Wroc³awskim. W lutym 1982 r. obroni³
pracê doktorsk¹ pt. "Oddzia³ywanie jo-
nów Pd(II) i Pt(II) z podjednostkami
bia³ek i kwasów nukleinowych". Pro-
motorem pracy by³a prof. dr hab. Bo-
gus³awa Je¿owska-Trzebiatowska,
a bezpoœrednim opiekunem naukowym
prof. dr hab. Henryk Koz³owski. Praca
zosta³a wyró¿niona Nagrod¹ Ministra.

Stanis³aw Wo³owiec poœwiêci³ siê
pracy naukowej, a jego kariera by³a
zwi¹zana z Wydzia³em Chemii Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, gdzie by³
zatrudniony w latach 1981-1999 kolej-
no na stanowisku asystenta i adiunkta.
Po wieloletnim sta¿u naukowym w za-
granicznych oœrodkach naukowych
w 1991 r. podj¹³ pracê badawcz¹, w któ-
rej uczestniczy³ prof. dr hab. Lechos³aw
Latos-Gra¿yñski. Zaowocowa³a ona

kilkunastoma publikacjami z dziedziny
chemii metaloporfiryn. Ten dorobek
naukowy sta³ siê podstaw¹ rozprawy
habilitacyjnej pt. "Badania ¿elazoporfi-
ryn metod¹ 1-D i 2-D 1H NMR", któr¹
obroni³ w 1998 r. Recenzentami rozpra-
wy byli: prof. dr hab. Lech Kozerski
(IChO PAN Warszawa), dr hab. Teresa
M³odnicka (UJ) oraz prof. dr hab. Anna
Trzeciak (UWr). Po zatwierdzeniu sto-
pnia doktora habi l i towanego
(25.01.1999) z dziedziny chemii, spe-
cjalnoœæ chemia nieorganiczna, dr hab.
Stanis³aw Wo³owiec powróci³ do Rze-
szowa, gdzie zosta³ zatrudniony na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Rze-
szowskiej na etacie profesora nadzwy-
czajnego w Katedrze Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej (1999-2002),
a nastêpnie w nowo powsta³ej Katedrze
Biochemii i Biotechnologii (od
2002 r.). Od 1 paŸdziernika 2004 r.
obj¹³ funkcjê kierownika Katedry Che-
mii Ogólnej i Elektrochemii. Jednocze-

œnie w latach 1999-2003 pracowa³ na
Wydziale Chemii Uniwersytetu
Wroc³awskiego w Zespole Katalizy
Homogenicznej, prowadzonym przez
prof. dra hab. Józefa J. Zió³kowskiego.
Dalsza intensywna praca naukowa
w dziedzinie chemii nieorganicznej, fi-
nansowana œrodkami z Grantu KBN
(lata 2000-2003), pomno¿y³a jego do-
robek naukowy, który sta³ siê podstaw¹
do wyst¹pienia z wnioskiem przez Radê
Wydzia³u Chemii Uniwersytetu
Wroc³awskiego o nadanie tytu³u na-
ukowego profesora. Prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Wo³owiec pe³ni funkcjê pro-
dziekana Wydzia³u Chemicznego do
spraw nauki od wrzeœnia 2002 r.

Profesor Stanis³aw Wo³owiec pra-
cowa³ przez d³u¿szy czas w kilku zagra-
nicznych oœrodkach naukowych:

1. Vrije Universiteit te Amsterdam
(jako post-doc w latach 1988-1989, De-
partment of Chemistry, Organishe en
Anorganishe Vakgroep, z prof. Sijbe
Baltem), gdzie zajmowa³ siê badaniem
mechanizmu dzia³ania witaminy B12
metodami kinetycznymi,

2. University of Houston (jako post-
-doc w latach 1989-1990, Department
of Chemistry, z prof. Jay Kazuo Kochi),
gdzie zajmowa³ siê zastosowaniem uni-
kalnego utleniacza - dimetylodioksira-
nu w chemii nieorganicznej,

3. w 1985 r. w University of Wiscon-
sin-Madison, USA, z prof. Joanne Stub-
be, gdzie zajmowa³ siê syntez¹ kwasów
nukleinowych znakowanych trytem
jako substratów do badania mechaniz-
mu dzia³ania bleomycyny - antybiotyku
antynowotworowego,

4. w 1996 r. w Dipartimento di Chi-
mica Universita degli Studi di Roma
"La Sapienza" w Rzymie, z prof. Fabri-
zio Monacellim, gdzie bada³ równowa-

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaœniewski, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2004 roku nada³ tytu³ naukowy profesora

nauk chemicznych dr. hab. in¿. Stanis³awowi Franciszkowi Wo³owcowi z Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.

Profesor Stanislaw Wolowiec
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gi kompleksowania metaloftalocyjanin
z ligandami imidazolowymi.

Zainteresowania naukowe prof.
Wo³owca dotycz¹ kilku zagadnieñ che-
mii nieorganicznej, w tym w szczegól-
noœci chemii metaloporfiryn, od-
dzia³ywania kwasów nukleinowych
z jonami metali, metaloenzymów, kata-
lizy kompleksami jonów metali przej-
œciowych z indukcj¹ asymetrii oraz za-
gadnieñ geochemii.

G³ównymi metodami badawczymi
stosowanymi w badaniach przez prof.
S. Wo³owca s¹: spektroskopia j¹drowe-
go rezonansu magnetycznego, rentge-
nografia strukturalna oraz metody
kinetyczne, w szczególnoœci wyzna-
czanie objêtoœci aktywacji reakcji che-
micznych.

Na dorobek naukowy prof. S. Wo-
³owca sk³ada siê blisko 60 oryginalnych
prac naukowych, które by³y cytowane
ponad 300 razy (z wy³¹czeniem autocy-
towañ). Prof. S. Wo³owiec uczestniczy³
w wielu konferencjach naukowych.
W marcu 2003 r. jako jedyny wyk³a-
dowca z Polski zosta³ zaproszony do
wyg³oszenia wyk³adu w ramach zjazdu
Amerykañskiego Towarzystwa Chemi-
cznego w Nowym Orleanie. Dzia³al-
noœæ naukowa prof. Wo³owca by³a
wielokrotnie wyró¿niana nagrodami:
Nagrod¹ Indywidualn¹ Ministra II sto-

pnia za pracê doktorsk¹ (1983), Na-
grod¹ Rektora UWr (piêciokrotnie),
Nagrod¹ Sekretarza Naukowego PAN
(za osi¹gniêcia naukowe w 1985 r.),
Nagrod¹ Komitetu Okrêgowego Olim-
piady Chemicznej we Wroc³awiu (trzy-
krotnie) i Nagrod¹ Rektora PRz za
osi¹gniêcia naukowe (dwukrotnie).

Dzia³alnoœæ dydaktyczna prof. dr.
hab. in¿. Stanis³awa Wo³owca wi¹za³a
siê œciœle z jego specjalnoœci¹ naukow¹.
Przez wiele lat prowadzi³ zajêcia z che-
mii ogólnej (na UWr, VU w Amsterda-
mie oraz na PRz), z chemii analitycznej
(w AM we Wroc³awiu i na UWr oraz
PRz), a tak¿e z chemii j¹drowej (UWr).
W ostatnich latach prowadzi³ wyk³ad
w jêzyku angielskim dla studentów
wy¿szych lat i doktorantów na Wydzia-
le Chemii UWr pt. "Chemical Synthe-
ses and Laboratory Techniques" oraz
zajêcia z angielskiej terminologii tech-
nicznej na WCh PRz. Prof. Wo³owiec
szczególnie wiele wysi³ku poœwiêca
kszta³ceniu indywidualnemu m³odych
chemików. Przez kilka lat by³ zatrud-
niony w XIV Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym we Wroc³awiu jako na-
uczyciel chemii w klasie angielskojêzy-
cznej, sprawowa³ funkcjê opiekuna
naukowego studentów Politechniki
Rzeszowskiej oraz uczniów szkó³ spo-
za Rzeszowa - stypendystów Krajowe-

go Funduszu na Rzecz Dzieci Szcze-
gólnie Zdolnych. Wypromowa³ 12 dyp-
lomantów w Rzeszowie, Wroc³awiu
i Amsterdamie oraz dwóch doktorów:
dr Martê £ukasiewicz (UWr, 2002 r.)
i dra Tomasza Rumana (PRz, 2003 r.).
Obecnie prof. S. Wo³owiec jest promo-
torem przewodu doktorskiego mgr in¿.
Joanny Kisa³y - doktorantki na Wydzia-
le Chemii UWr i wspó³pracuje z mgr
in¿. Magdalen¹ Zarêb¹ - asystentk¹
w Katedrze Chemii Ogólnej i Elektro-
chemii PRz oraz mgr in¿. Ann¹ Nie-
radk¹ - doktorantk¹ Miêdzynarodo-
wego Studium Doktoranckiego IKiFP
PAN w Krakowie, WIiTCh PK oraz
WCh PRz, a tak¿e ze studentem Mar-
kiem Legiêciem (IV CD). Nieformalna
grupa badawcza prof. S. Wo³owca
wspó³pracuje z naukowcami z Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego, Politechniki
Wroc³awskiej, Instytutu Katalizy i Fi-
zykochemii Powierzchni PAN w Kra-
kowie, CNRS Grenoble (prof. Jean-
-Claude Marchon, CNRS Toulouse
(prof. Michel Etienne) i Technishe
Universität Vien (prof. Karl Kirchner).
Prof. Wo³owiec prowadzi intensywn¹
dzia³alnoœæ naukow¹ w ramach Cen-
trum Doskona³oœci COMODEC na
Wydziale Chemicznym PRz jako jeden
z koordynatorów (Work Package 1).

Anna Worosz

Pierwsza olimpiada chemiczna
odby³a siê w Polsce w 1954 r. i od tego
momentu a¿ do dziœ czeka³ j¹ sta³y roz-
wój, a uczestników i finalistów pasmo
sukcesów, do zdobycia z³otych medali
na zawodach miêdzynarodowych
w³¹cznie. Historia olimpiady chemicz-
nej rozpoczê³a siê w 1952 r. Wstêpna
olimpiada odby³a siê rok póŸniej, jedy-
nie w czterech województwach,
a w 1954 r. olimpiada objê³a swoim za-
siêgiem ca³y kraj. Pierwszym zwy-

ciêzc¹ olimpiady chemicznej zosta³
uczeñ S. Wycech z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. ks. Józefa Poniato-
wskiego w Warszawie. Na pocz¹tku
siedzib¹ komitetu olimpijskiego by³
Pa³ac M³odzie¿y w Katowicach, obec-
nie siedziba mieœci siê w Warszawie
(Wydzia³ Chemii Uniwersytetu War-
szawskiego). Od 1954 r. do chwili obe-
cnej w ramach olimpiady wy³oniono
1278 laureatów oraz przyznano 832
wyró¿nienia. To nie jedyne sukcesy na-

szych olimpijczyków. Na odbywaj¹cej
siê od 1968 r. Miêdzynarodowej Olim-
piadzie Chemicznej (IChO) polscy
uczestnicy zdobyli 134 medale, w tym
36 z³otych, 51 srebrnych oraz 47 br¹zo-
wych. Bior¹c pod uwagê 11 ostatnich
olimpiad, ze wzglêdu na liczbê zdoby-
tych medali, Polska plasuje siê na 10.
miejscu. Za nami s¹ takie kraje, jak
Francja, Kanada czy Wielka Brytania.
Równie¿ ca³a polska chemia jest uwa-
¿ana za naukê na wysokim poziomie
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i w skali œwiatowej stawia siê j¹ na 11.
miejscu.

Komitet Okrêgowy Olimpiady Che-
micznej w Rzeszowie funkcjonuje od
dnia 10 maja 1978 r., a praktycznie od
XXV Olimpiady Chemicznej.

Zosta³ wy³oniony z komitetu lubel-
skiego i czêœciowo z krakowskiego. Na
stanowisko przewodnicz¹cego da³ siê
wtedy pozyskaæ, po wielu zabiegach ze
strony Komitetu G³ównego, doc. dr
hab. Boles³aw Fleszar, a na sekretarza -
dr in¿. Andrzej Sobkowiak. Im to
szczególnie nale¿y zawdziêczaæ zorga-
nizowanie operatywnego aktywu, za-
ktywizowanie terenu i stymulowanie
osi¹gniêæ uczniów, szkó³ i nauczycieli.

Wœród nauczycieli aktywnych
w pracach Komitetu Okrêgowego
Olimpiady Chemicznej, od chwili jego
powstania, nale¿y wymieniæ mgrów Ja-
dwigê i Edwarda Spilarewiczów
z II LO w Mielcu oraz mgra Juliusza
Jankisza - dyrektora LO w Jaœle. Do na-
uczycieli, których m³odzie¿ aktywnie
uczestniczy w olimpiadzie, oprócz wy-
mienionych, nale¿¹: mgr Irena Mysz-
ka-Kotowicz z IV LO w Rzeszowie,
mgr in¿. Ewa Gardy-Wolañska z I LO
w Przemyœlu, mgr Danuta Kozakiewicz

z II LO w Przemyœlu i mgr Anna Socha
z I LO w Sandomierzu.

Sk³ad pierwszego Komitetu Okrê-
gowego w Rzeszowie by³ nastêpuj¹cy:
� doc. dr hab. Boles³aw Fleszar - prze-

wodnicz¹cy od 1978 r. (Politechnika
Rzeszowska),

� mgr Edward Spilarewicz - wiceprze-
wodnicz¹cy od 1978 r. (Instytut
Kszta³cenia Nauczycieli - IKN -
w Rzeszowie),

� dr in¿. Andrzej Sobkowiak - sekre-
tarz od 1978 r. (Politechnika Rzeszo-
wska),

� doc. dr hab. Stanis³aw Kopacz -
cz³onek od 1980 r. (Politechnika
Rzeszowska),

� mgr Juliusz Jankisz - cz³onek od
1980 r. (dyr. LO w Jaœle),

� mgr Krystyna Samlicka - cz³onek od
1978 r. (IKN w Kroœnie),

� mgr Miko³aj Nowosad - cz³onek od
1978 r. - pracownik IKN w Przemy-
œlu,

� mgr Helena Swiêtoniowska -
cz³onek od 1978 r. (IKN w Rzeszo-
wie),

� mgr Zofia Sroka - cz³onek od 1982 r.
(IKN w Tarnobrzegu),

� mgr Jadwiga Spilarewicz - cz³onek
od 1978 r. (nauczycielka chemii
w II LO w Mielcu).
W miarê odchodzenia na emeryturê

niektórych nauczycieli ich miejsce zaj-
muj¹ inni, równie aktywnie pracuj¹cy
z m³odzie¿¹. S¹ to: mgr Anna Jedliczka
z I LO w Rzeszowie, mgr Jan Buk³ad
z I LO w Sanoku, mgr Maria Kliœ i mgr
in¿. Marian Sztaba z II LO w Przemy-
œlu, mgr Natalia Szymañska z LO
w Tarnobrzegu, mgr Stefania Bargie³
z LO w Kroœnie, mgr in¿. Anna Lewan-
dowska i mgr Zbigniew Konopka
z II LO w Mielcu, mgr Ludmi³a Smêt
z I LO w £añcucie, mgr Zofia Cu¿ytek
z LO w Jaros³awiu, mgr Kazimiera Pi-
suliñska z III LO w Rzeszowie, mgr
Alicja Æwiok z IV LO w Rzeszowie,
mgr Maciej Bi³goras i mgr Wiktoria
Paw³owska z ZSzO w Stalowej Woli
i wielu innych.

W 1999 r. nast¹pi³a reorganizacja,
w wyniku której okrêg straci³ dobrze
pracuj¹ce LO w Opatowie, ale zyska³
LO w Dêbicy. Jest ono jednym z naja-
ktywniejszych w naszym okrêgu, dziê-
ki mgr Krystynie Barszcz i mgr in¿.
Annie Dominiak. Do najaktywniej-
szych szkó³ nale¿y bez w¹tpienia IV
LO w Rzeszowie, w którym mgr Irena
Myszka oraz mgr Alicja Æwiok wycho-
wa³y wielu finalistów i laureatów olim-
piad krajowych oraz miêdzynarodo-
wych. Liceum konkuruj¹cym o pierw-
szeñstwo w naszym okrêgu jest II LO
w Mielcu, gdzie pracê mgrów Jadwigi
i Edwarda Spilarewiczów kontynuuj¹
mgr Anna Lewandowska i mgr Zbig-
niew Konopko. Obecnie na czo³o wy-
suwa siê I LO w Sanoku, gdzie z niez-
miennym od lat zapa³em pracuje
z m³odzie¿¹ mgr Jan Buk³ad. Zapa³ i en-
tuzjazm nie zmniejsza siê w pracy mgra
Juliusza Jankisza i mgr Zofii Sroki, któ-
rych uczniowie uczestnicz¹ w zawo-
dach od pierwszych dni trwania
Komitetu Okrêgowego i odnosz¹
w nich sukcesy.

Niestety, tak zaanga¿owani w sw¹
pracê ludzie niechêtnie mówi¹ o sobie
i jeszcze mniej chêtnie pisz¹, st¹d brak
w tym podsumowaniu ich osobistych
wspomnieñ czy wspomnieñ uczestni-
ków zawodów, które na pewno by³yby
bardzo interesuj¹ce.

Obecny Komitet Okrêgowy Olimpiady Chemicznej w Rzeszowie (siedz¹ od lewej:
G. Drabik, B. Nitka, K. Pisuliñska, stoj¹ od lewej: D. Nowak, B. Fleszar, M. B¹bka,
J. Pusz, A. KuŸniar).

Fot. J. Pusz
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Ciekawe i w gor¹cej atmosferze s¹
prowadzone spotkania z nauczyciela-
mi, którzy po odprowadzeniu swych
uczniów do odpowiednich sal na zawo-
dy zbieraj¹ siê i przy tradycyjnej kawie
dyskutuj¹ o problemach dla nich naj-
istotniejszych. Uczestniczenie w tych
spotkaniach pozwala na lepsze zrozu-
mienie ich oczekiwañ od wspó³pra-
cuj¹cych z Komitetem Okrêgowym
pracowników Wydzia³u Chemicznego.
Wy³onione w tych dyskusjach tematy
by³y rozwijane przez wyk³adowców
w trakcie trwania warsztatów chemicz-
nych w latach 1996-2001 oraz na kon-
ferencjach dydaktycznych orga-
nizowanych dla uczniów szkó³ œrednich
corocznie od 2002 r. Dla uczniów szkó³
œrednich woj. podkarpackiego s¹ orga-
nizowane seminaria pt. "Wybrane pro-
blemy chemii" od 1994 r. do chwili
obecnej.

Na spotkaniach z nauczycielami se-
kretarz Komitetu Okrêgowego przed-
stawia wyniki uzyskane przez uczniów
naszego okrêgu w poszczególnych eta-
pach, jak równie¿ sukcesy na forum
miêdzynarodowym osi¹gane przez
polsk¹ dru¿ynê. W tym roku piêknym
akcentem na 50-lecie by³o uzyskanie

dwóch miejsc w 4-osobowej dru¿ynie
polskiej, która pojecha³a na 36. Olim-
piadê Miêdzynarodow¹ (IChO) odby-
waj¹c¹ siê w Kilonii (Niemcy). Byli to
uczniowe mgr Alicji Æwiok (Grzegorz
Jamróz) z IV LO w Rzeszowie oraz
mgra Jana Buk³ada (Pawe³ Dydio)
z I LO w Sanoku. Obaj nasi zawodnicy
uzyskali bardzo dobre wyniki: Pawe³
Dydio zdoby³ z³oty medal, a Grzegorz
Jamróz srebrny medal. W ubieg³ym
roku uczeñ mgr. in¿. Mariana Sztaby
(Pawe³ Zawadzki) z II LO w Przemyœlu
by³ uczestnikiem 35. IChO w Atenach
i zdoby³ tam równie¿ srebrny medal.

Tak wiêc praca naszych nauczycieli
przynosi sukcesy i Okrêg Rzeszowski
mo¿e byæ z nich dumny.

Pracê organizacyjn¹, zwi¹zan¹
z przygotowaniem zawodów, ich prze-
biegiem i recenzj¹ prac prowadzi Ko-
mitet Okrêgowy, któremu nadal prze-
wodniczy prof. dr hab. Boles³aw Fle-
szar, a funkcjê sekretarza pe³nili dr Ja-
nusz Pusz (1987-1989, od paŸdziernika
2004) oraz dr in¿. Bronis³awa Nitka
(1989-2004).

Cz³onkami Komitetu Okrêgowego
s¹ pracownicy Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej: dr J. Pusz,

dr in¿. B. Nitka, dr in¿. A. KuŸniar, mgr
in¿. G. Drabik, mgr in¿. D. Nowak oraz
mgr K. Pisuliñska, która jako nauczy-
ciel I LO i III LO w Rzeszowie pe³ni
funkcjê przewodnicz¹cego Sekcji Dy-
daktyki Rzeszowskiego Oddzia³u
PTCh.

W dniach 24-25 wrzeœnia 2004 r. na
Wydziale Chemii Uniwersytetu War-
szawskiego odby³a siê wspania³a uro-
czystoœæ, na której najbardziej
zas³u¿onym nauczycielom i wycho-
wankom olimpijczyków z okazji tak
wspania³ego jubileuszu przyznano me-
dale Komisji Edukacji Narodowej, na-
grody MENiS oraz medale oko-
licznoœciowe. Nagrody wrêcza³ mini-
ster Miros³aw Sawicki. Poœród nagro-
dzonych i wyró¿nionych osób z na-
szego okrêgu znaleŸli siê pracownicy
Wydzia³u Chemicznego: nagrodê ME-
NiS otrzyma³a dr in¿. B. Nitka, medala-
mi okolicznoœciowymi zostali wy-
ró¿nieni: dr in¿. B. Nitka, prof. dr hab.
B. Fleszar, dr hab. in¿. A. Sobkowiak,
prof. PRz, i dr J. Pusz.

Bronis³awa Nitka
Janusz Pusz

Spo³ecznoœæ fizyków przywi¹zuje
du¿¹ wagê do pokazowych doœwiad-
czeñ prowadzonych podczas wyk³adów
z fizyki, czemu daje wyraz, organizuj¹c
krajowe i miêdzynarodowe konkursy
na najlepsze takie doœwiadczenia. Pañ-
stwowa Komisja Akredytacyjna
i spo³eczne komisje akredytacyjne uz-
naj¹ pokazy z fizyki za istotny element
kszta³cenia studentów kierunków przy-
rodniczych i technicznych.

W roku akademickim 2004/2005
nowo zatrudniony w Katedrze Fizyki

Pokazowe doœwiadczenia na wyk³adach z fizyki

Prof. K. Krop w czasie prezentacji prowadzonych doœwiadczeñ z fizyki.
Fot. w³asna

znowu
odbywaj¹ siê

w naszej uczelni

znowu
odbywaj¹ siê

w naszej uczelni
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naszej uczelni prof. dr hab. Karol Krop
rozpocz¹³ wyk³ady z fizyki z pokazami.
Pomaga mu w tym pan Emil Pêkala
z Katedry Fizyki. Niektóre z wykorzy-
stywanych przyrz¹dów prof. K. Krop
wypo¿ycza w AGH i osobiœcie przywo-
zi do Rzeszowa, a inne pomaga mu bu-
dowaæ p. Pêkala.

Profesor Krop do koñca wrzeœnia
2004 r. pracowa³ w Zak³adzie Fizyki
Cia³a Sta³ego na Wydziale Fizyki i In-
formatyki Stosowanej AGH, gdzie or-

ganizowa³ i nadzorowa³ salê zbiorów,
w której s¹ gromadzone przyrz¹dy do
prowadzenia pokazowych doœwiad-
czeñ z fizyki. To samo zadanie prof. K.
Krop bêdzie realizowa³ w naszej uczel-
ni. Skompletowanie sali zbiorów jest
zadaniem trudnym i kosztownym, które
jednak Politechnika powinna zrealizo-
waæ, aby spe³niæ wymagania Pañstwo-
wej Komisji Akredytacyjnej.

Nasi studenci od dawna pomagaj¹
Katedrze Fizyki w uzupe³nianiu wypo-

sa¿enia laboratoriów studenckich. Li-
czymy na ich udzia³ w uzupe³nianiu
wyposa¿enia sali zbiorów. Starsi stu-
denci realizuj¹ prace dyplomowe i pro-
jektowe, m³odsi bêd¹ uczestniczyli
w ciekawych i pouczaj¹cych wy-
k³adach z fizyki, a uczelnia nie musi ku-
powaæ niektórych, drogich na ogó³,
przyrz¹dów s³u¿¹cych do pokazów.

Tadeusz Paszkiewicz

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Polska charakteryzuje siê niskim

poziomem produktu krajowego brutto
(PKB) na jednego mieszkañca. WskaŸ-
nik ten wynosi 40% œredniej we wszy-
stkich pañstwach cz³onkowskich UE
i krajach kandyduj¹cych. W najbogat-
szym województwie mazowieckim po-
ziom ten wynosi prawie 60%,
a w najbiedniejszym - œwiêtokrzyskim
jedynie 28%. Regiony, w których œred-
ni poziom PKB na jednego mieszkañca
znajduje siê poni¿ej 75%, s¹ uznawane
za opóŸnione w rozwoju.

Przyst¹pienie Polski do UE wi¹¿e
siê z nap³ywem w latach 2004-2006
znacznych kwot z funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójnoœci, których ce-
lem jest wyrównywanie ró¿nic
miêdzyregionalnych w poziomie ¿ycia
i rozwoju gospodarczym. Szacuje siê,
¿e na cele polityki strukturalnej mo¿e
byæ przeznaczone dla Polski w latach
2004-2006 ponad 13,8 mld euro. Fun-
dusze strukturalne s¹ wykorzystywane
przez regiony s³abiej rozwiniête w Eu-
ropie przede wszystkim do poprawy
stanu infrastruktury.

W celu u³atwienia transformacji
w stronê spo³eczeñstwa informacyjne-
go oraz gospodarki opartej na wiedzy
coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹
inwestycje w edukacjê, szkolenia, in-
frastrukturê badawcz¹ i innowacje.
W œwietle tych tendencji niezbêdne
sta³o siê opracowanie w poszczegól-
nych województwach regionalnych

strategii innowacji (RSI), czyli strategii
budowania trwa³ego partnerstwa po-
miêdzy jednostkami naukowy-
mi a przemys³em, zwiêkszania
konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw (MŒP) przez wprowa-
dzanie nowych technologii oraz rozwi-
janie specyficznych umiejêtnoœci
pracowników w zakresie badañ i inno-
wacji. Wed³ug definicji zamieszczonej
w 1995 r. w Green Paper of Innovation
"innowacj¹ jest zmodernizowanie i po-
szerzenie asortymentu produkcji
i us³ug; wprowadzenie nowych metod
produkcji, dostaw lub dystrybucji;
wprowadzanie zmian w zarz¹dzaniu,
organizacji pracy oraz warunkach pracy
i umiejêtnoœci pracowników".

Województwo podkarpackie
przyst¹pi³o do realizacji projektu "Re-
gionalna Strategia Innowacji Woje-
wództwa Podkarpackiego" w 2003 r.
Inspiratorem podjêcia prac nad przygo-
towaniem wniosku o finansowanie
projektu by³ prorektor ds. ogólnych
i wspó³pracy z zagranic¹ - dr hab. in¿.
Andrzej Sobkowiak, prof. PRz. Projekt
jest finansowany przez Ministerstwo

Nauki i Informatyzacji oraz Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Podkar-
packiego.

Jego g³ówne cele zosta³y zdefinio-
wane jako:

�wzrost konkurencyjnoœci podkar-
packich przedsiêbiorstw,

�stworzenie mechanizmów i narzê-
dzi wspó³pracy pomiêdzy nauk¹
i gospodark¹,

�rozwój strategicznych sektorów
województwa,

�identyfikacja i wdro¿enie najlep-
szych projektów,

�rozwój mechanizmów finanso-
wania, informacji i doradztwa
w dziedzinie innowacyjnoœci,

�zwiêkszenie wiedzy mieszkañ-
ców, a w szczególnoœci przedsiê-
biorstw z sektora MŒP, o roli inno-
wacji w rozwoju gospodarki na-
szego regionu,

�integracja partnerów regionalne-
go systemu innowacji.

Obecnie dobiegaj¹ koñca prace
zwi¹zane z realizacj¹ projektu. Zosta³y
one rozpoczête wiosn¹ 2003 r. W celu
skutecznego zbudowania Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Pod-
karpackiego zosta³o powo³ane w regio-
nie konsorcjum w sk³adzie:
� Politechnika Rzeszowska im. Igna-

cego £ukasiewicza,
� Uniwersytet Rzeszowski,
� Wy¿sza Szko³a Informatyki i Za-

rz¹dzania w Rzeszowie,
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� Rzeszowska Agencja Rozwoju Re-
gionalnego SA w Rzeszowie,

� Agencja Rozwoju Regionalnego
"MARR" SA w Mielcu.
Na wniosek Marsza³ka Wojewódz-

twa Podkarpackiego przez Zarz¹d Wo-
jewództwa powo³ano Komitet Ste-
ruj¹cy - najwa¿niejszy organ w struktu-
rze zarz¹dzania projektem Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Pod-
karpackiego. Jest on odpowiedzialny za
ca³okszta³t prac nad projektem RSI. Na
wniosek Marsza³ka powo³ano równie¿
Komitet Zarz¹dzaj¹cy, który jest odpo-
wiedzialny za bie¿¹ce zarz¹dzanie,
wdra¿anie i koordynacjê projektu.

Obowi¹zki wykonawcy-lidera pro-
jektu Zarz¹d Województwa Podkarpac-
kiego powierzy³ Politechnice Rze-
szowskiej, natomiast mened¿erem pro-
jektu zosta³ pracownik Politechniki mgr
in¿. Bronis³aw Trala.

Podzia³ zadañ pomiêdzy instytucje
zaanga¿owane w realizacjê projektu
(w tym cz³onków zespo³u wykonaw-
czego) nast¹pi³ w drodze konsultacji
prowadzonych w Urzêdzie Marsza³-
kowskim i w Politechnice Rzeszo-
wskiej. Politechnika Rzeszowska, jako
wykonawca, opracowa³a szczegó³owy
program prac w ramach RSI dla po-
szczególnych cz³onków zespo³u wyko-
nawczego i odpowiada za wykonanie
ca³ego projektu celowego oraz koordy-
nuje ca³oœæ prac dotycz¹cych opraco-
wania RSI, a tak¿e bezpoœrednio
realizowa³a zadania:

�okreœlenie szczegó³owej metody-
ki opracowania RSI dla woje-
wództwa podkarpackiego,

�analiza sektora naukowo-badaw-
czego - analiza poda¿y innowacji
w regionie podkarpackim,

�opracowanie Regionalnej Strate-
gii Innowacji Województwa Pod-
karpackiego.

Uniwersytet Rzeszowski przyj¹³ do
realizacji zadanie "Analiza postaw
i dzia³añ administracji samorz¹dowej
i rz¹dowej w zakresie innowacji". Wy¿-
szej Szkole Informatyki i Zarz¹dzania
wspólnie z Politechnik¹ Rzeszowsk¹
powierzono zadanie "Wybór i opraco-
wanie projektów pilota¿owych", nato-
miast Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego SA nastêpuj¹ce zadania:

�tworzenie konsensusu regionalne-
go "Partnerstwo dla Innowacyjne-
go Podkarpackiego",

�analiza infrastruktury wsparcia in-
nowacji,

�zintegrowana analiza ekonomicz-
na gospodarki województwa pod-
karpackiego i okreœlenie kierun-
ków i tendencji rozwoju;

�budowanie konsensusu na rzecz
wdra¿ania RSI.

Agencja Rozwoju Regionalnego
"MARR" SA w Mielcu zrealizowa³a
zadanie "Analiza potrzeb innowacyj-
nych przedsiêbiorstw".

Zadanie "Wypracowanie struktury
zarz¹dzania projektem i ustanowienie
systemu komunikacji wymiany infor-
macji w ramach projektu" przyj¹³ do re-
alizacji Urz¹d Marsza³kowski we
wspó³pracy z Politechnik¹ Rzeszowsk¹
- wykonawc¹, natomiast zadanie "Usta-
nowienie struktury wdra¿ania i kontroli
RSI" powierzono Stowarzyszeniu na
Rzecz Innowacyjnoœci i Transferu Te-
chnologii "Horyzonty".

Dotychczasowe prace nad projek-
tem zaowocowa³y wydaniem nastê-
puj¹cych informatorów:
� Informator o wynikach badañ sekto-

ra naukowo-badawczego w regionie
podkarpackim oraz ofertach us³ug
badawczych,

� Informator o wynikach badañ po-
staw i dzia³añ administracji rz¹do-
wej i samorz¹dowej województwa
podkarpackiego w zakresie inno-
wacji,

� Informator na temat organizacji
wsparcia biznesu w województwie
podkarpackim,

� Informator o wynikach badañ po-
trzeb innowacyjnych przedsiê-
biorstw województwa podkarpac-
kiego.
Pierwszy z informatorów, opraco-

wany przez zespó³ pracowników Polite-
chniki Rzeszowskiej, zawiera ofertê
us³ug naukowo-badawczych 7 wy¿-
szych uczelni naszego regionu, w tym
20 katedr i zak³adów naszej uczelni.
Przedstawiono w nim oferowane us³u-
gi, informacjê o dzia³alnoœci naukowo-
-badawczej oraz zaprezentowano za-
plecze badawcze. W informatorze mo¿-
na równie¿ znaleŸæ ofertê podmiotów

gospodarczych dysponuj¹cych w³as-
nym zapleczem badawczym oraz ofertê
ekspertów województwa podkarpac-
kiego dostêpn¹ w uk³adzie alfabetycz-
nym, a tak¿e wed³ug specjalnoœci
oferowanych us³ug. Znalaz³o siê w niej
wielu naszych pracowników nauko-
wych. Wymiern¹ korzyœci¹ dla naszej
uczelni jest dotarcie z ofert¹ do szero-
kiego grona potencjalnych klientów,
którzy dziêki danym zawartym w infor-
matorze maj¹ u³atwiony wybór w³aœci-
wej jednostki naukowo-badawczej lub
eksperta, których chcieliby zaanga¿o-
waæ do swoich prac.

Informator na temat organizacji
wsparcia biznesu w województwie
podkarpackim zawiera ofertê organiza-
cji wsparcia biznesu, oœrodków szkole-
niowo-doradczych, centrów transferu
technologii, inkubatorów przedsiêbior-
czoœci, funduszy po¿yczkowych oraz
prezentacjê ekspertów.
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Pozosta³e dwa informatory zawie-
raj¹ opracowania z badañ postaw admi-
nistracji samorz¹dowej i rz¹dowej
w zakresie innowacji oraz przedsta-
wiaj¹ potrzeby innowacyjne przedsiê-
biorstw województwa podkarpackiego.

W czasie realizacji projektu zorga-
nizowano cztery konferencje Podkar-
packiego Forum Innowacyjnoœci (PFI),
które pe³ni¹ funkcjê doradczo-konsul-
tingow¹ dla Komitetu Zarz¹dzaj¹cego.
Fora skupiaj¹ przedstawicieli instytucji
i przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w sferze
gospodarki, nauki i samorz¹du.

Do udzia³u w pracach PFI by³y za-
proszone przedsiêbiorstwa regionu,
banki, wy¿sze uczelnie, jednostki ba-
dawczo-rozwojowe, stowarzyszenia
pracodawców, zwi¹zki zawodowe, sa-
morz¹dy gospodarcze, instytucje oto-
czenia biznesu dzia³aj¹ce w sferze
innowacji i transferu technologii.

W listopadzie odby³o siê pi¹te - osta-
tnie Podkarpackie Forum Innowacyj-
noœci, na którym przedstawiono opra-
cowan¹ przez zespó³ pod kierownic-
twem dr. hab. in¿. Leszka WoŸniaka,
prof. PRz, "Regionaln¹ Strategiê Inno-

wacji Województwa Podkarpackiego",
stanowi¹c¹ koñcowy dokument reali-
zacji projektu, bêd¹cy zwieñczeniem
prac prowadzonych w trakcie jego rea-
lizacji.

Liczymy, ¿e opracowana strategia
przys³u¿y siê rozwojowi naszego woje-
wództwa przede wszystkim przez za-
cieœnienie wspó³pracy na linii nauka-
-przemys³, a tak¿e u³atwi ubieganie siê
przez nasz region o œrodki z funduszy
unijnych.

Urszula Kluska

P³k pilot Tadeusz Góra dziêkujeP³k pilot Tadeusz Góra dziêkuje

Œwidnik, 19 wrzeœnia 2004 r.

JM Rektor
Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. in¿. Tadeusz
MARKOWSKI

Uchwa³a Senatu Politechniki Rzeszowskiej o nada-
niu Akademickiemu Oœrodkowi Szybowcowemu
mego imienia by³a dla mnie wielkim zaskoczeniem.
Na takie wyró¿nienie, moim zdaniem, zas³ugiwali bar-
dziej odkrywcy Bezmiechowej, konstruktorzy i instru-
ktorzy. Za zaszczyt, jaki mnie spotyka, sk³adam
Senatowi Politechniki najserdeczniejsze podziêkowa-
nia.

Dzieñ 28 sierpnia to nie tylko moje œwiêto. Jest to
dzieñ szczególny dla historii polskiego szybownictwa.
Od¿y³a Akademia Szybowcowa - spe³ni³y siê marzenia
pilotów szybowcowych. Reaktywowanie Bezmiecho-
wej dziêki Politechnice Rzeszowskiej, a szczególnie
dziêki Panu, Panie Profesorze, zosta³o zakoñczone.

Wspania³a zabudowa na szczycie S³onnego i pla-
nowana u podnó¿a, pozwoli na wykorzystanie warun-
ków zboczowych, termicznych i falowych, jakie
posiada Bezmiechowa. Uporz¹dkowanie l¹dowiska

na dole i oznakowanie umo¿liwi równie¿ szkolenie
podstawowe na dwusterze.

Trzy rodzaje startu szybowca: z lin gumowych, za
wyci¹gark¹ i tzw. grawitacyjne daj¹ znacz¹ce oszczêd-
noœci w porównaniu do startu za samolotem. Poza
tym przy starcie za wyci¹gark¹ uzyskuje siê wysokoœæ
oko³o 300 m nad zboczem S³onnego, czyli oko³o 450 m
nad dolin¹. Z tej wysokoœci ³atwo wykorzystuje siê ter-
mikê. Dowodem tego mog¹ byæ równie¿ rozegrane
II Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie œwia-
towej PW-5. Dobra organizacja i w³aœciwy dobór kon-
kurencji do panuj¹cych warunków pogodowych
pozwoli³y na rozegranie Mistrzostw z zachowaniem
warunków bezpieczeñstwa lotów i bez najmniejszych
usterek. Dyrektor zawodów, a jednoczeœnie kierownik
sportowy i kierownik lotów p. Wojciech Œredniawa
zas³uguje na najwy¿sze uznanie. Wbrew pesymistom,
zawody po raz pierwszy rozegrane w Bezmiechowej
sta³y siê sukcesem.

Wspomnê równie¿ o ofiarnej pracy studentów Poli-
techniki Rzeszowskiej, pocz¹wszy od karczowania
po³udniowego stoku i porz¹dkowania terenu zabudo-
wy. Jestem przekonany, ¿e Akademicki Oœrodek Szy-
bowcowy Politechniki Rzeszowskiej bêdzie
kontynuatorem tradycji Akademii Szybowcowej
i w wiêkszym jeszcze stopniu przyczyni siê do
rozs³awienia Bezmiechowej.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Tadeusz Góra

28 sierpnia 2004 r. odby³a siê w Akademickim Oœrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej
niecodzienna uroczystoœæ: nadanie Oœrodkowi imienia p³k. pil. Tadeusza Góry w Jego obecnoœci. Pisaliœmy o tym w nume-
rze 9-10/2004 "Gazety Politechniki" . Wzruszony tym faktem Patron Oœrodka przes³a³ na rêce JM Rektora podziêkowanie
dla Senatu uczelni, które redakcja z przyjemnoœci¹ publikuje na ³amach "GP".

Od redakcji:













18 GAZETA POLITECHNIKI

SAKON '04SAKON '04
W dniach 29.09-2.10.2004 r. odby³a

siê XV Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa SAKON'04 pod nazw¹ "Me-
tody obliczeniowe i badawcze w roz-
woju pojazdów samochodowych i ma-
szyn roboczych samojezdnych - za-
rz¹dzanie i marketing w motoryzacji",
zorganizowana przez Zak³ad Pojazdów

Samochodowych i Silników Spalino-
wych we wspó³pracy z Narodowym
Uniwersytetem Transportu w Kijowie
oraz Akademi¹ Transportu Ukrainy -
Zachodnie Centrum we Lwowie. Tego-
rocznej konferencji patronowa³o Pol-
skie Towarzystwo Naukowe Silników
Spalinowych i tradycyjnie ju¿ miejs-

cem obrad by³y zabytkowe wnêtrza
pa³acu Rejów w Przec³awiu k. Mielca.

W konferencji uczestniczyli nau-
kowcy i praktycy o motoryzacyjnym
profilu zainteresowañ z Polski i liczna
delegacja z Narodowego Uniwersytetu
Transportu z Kijowa. W czasie dwu-
dniowych obrad wyg³oszono 37 refera-

Konferencja

Konferencja

W dniach 28-30 wrzeœnia 2004 r.
w Krzemieñczuku na Ukrainie odby³a
siê pierwsza konferencja naukowa
"SCALNET '04 Systemy Skalowalne
i Sieci Komputerowe - Projektowanie
i Zastosowanie". Organizatorami kon-
ferencji by³y: Zak³ad Systemów Roz-
proszonych Politechniki Rzeszowskiej,
Techniczny Uniwersytet Ukrainy - Ki-
jowski Instytut Politechniczny, Instytut
Cybernetyki Akademii Nauk Ukrainy
oraz Uniwersytet Techniczny w Krze-
mieñczuku.

Konferencja SCALNET '04 odby³a
siê w obiektach Uniwersytetu Techni-
cznego w Krzemieñczuku. Miasto jest
po³o¿one nad Dnieprem oko³o 350 km
na po³udniowy wschód od Kijowa.
Krzemieñczuk zosta³ za³o¿ony
w 1571 r. jako kresowa osada kozacka
pierwszej Rzeczypospolitej. W swej
burzliwej historii miastem w³adali na
przemian Polacy, Niemcy, Austriacy,
petlurowcy, denikinowcy i czerwono-
armiœci. Obecnie jest to regionalne cen-

trum przemys³owe oraz prê¿ny oœrodek
naukowo-badawczy.

Tematyka konferencji SCALNET
'04 obejmowa³a: systemy przetwarza-
nia równoleg³ego i rozproszonego, pro-
jektowanie i eksploatacjê systemów
równoleg³ych, rozproszonych i sieci
komputerowych, protoko³y, us³ugi i te-
chnologie bezprzewodowych i przewo-
dowych sieci komputerowych,
bezpieczeñstwo systemów komputero-
wych, skalowalne, rozproszone aplika-
cje sieciowe, symulacjê i diagnostykê
uszkodzeñ w sieciach, architektury od-
porne na uszkodzenia, zastosowanie
systemów skalowalnych i sieci kompu-
terowych, dydaktykê informatyki.

£¹cznie w konferencji wziê³o udzia³
80 uczestników z 5 krajów. Oficjalnym
jêzykiem konferencji by³ jêzyk angiel-
ski. Materia³y zosta³y opublikowanie
w formie ksi¹¿kowej.

Zamierzeniem organizatorów jest,
by SCALNET sta³a siê konferencj¹ cy-
kliczn¹, odbywaj¹c¹ siê co roku.
W 2005 r. organizatorzy konferencji
planuj¹ jej zorganizowanie w Mucz-
nem w Bieszczadach.

Wszystkie szczegó³y dotycz¹ce
konferencji mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej http://www.scalnet.org.
Serdecznie zapraszamy do wziêcia
udzia³u w konferencji SCALNET '05.

Franciszek Grabowski

SCALNET '04SCALNET '04

Spotkanie polskich uczestników konferencji z rektorem Uniwersytetu w Krzemieñ-
czuku.

Fot. w³asna
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tów. Oprócz prac teoretycznych i eks-
perymentalnych z oœrodków akademic-
kich, prezentowano równie¿ ciekawe
prace wdro¿eniowe z przemys³u.
Uczestnicy konferencji podkreœlali ce-
lowoœæ organizowania konferencji
w nastêpnych latach w obecnej lub na-
wet rozszerzonej na inne kraje Eurore-
gionu Karpackiego formie, ze wzglêdu
na korzyœci wynikaj¹ce z wymiany my-
œli naukowej i doœwiadczeñ miêdzy
s¹siednimi krajami. Na pewno istniej¹
w tej sferze niewykorzystane jeszcze
mo¿liwoœci. Wymiernym dorobkiem
materialnym s¹ wydane materia³y kon-
ferencyjne, zawieraj¹ce 46 artyku³ów
recenzowanych przez cz³onków Komi-
tetu Naukowego.

Wydrukowanie materia³ów konfe-
rencyjnych oraz wspania³a oprawa
konferencji w malowniczej scenerii
i goœcinnych progach zamku
w Przec³awiu nie by³yby mo¿liwe bez
wsparcia finansowego Komitetu Badañ
Naukowych oraz sponsorów zewnêtrz-
nych, przede wszystkim Wytwórni Sil-
ników "PZL Mielec" Sp. z o.o.,
Towarzystwa Gospodarczego "Labor"
- Miros³aw Zygmunt i Wspólnicy S.J.

oraz firmy ResMotors Sp. z o.o. Orga-
nizatorzy konferencji pragn¹ serdecz-
nie za tê pomoc podziêkowaæ.

Smutnym akcentem konferencji
by³a wiadomoœæ o nag³ej œmierci nasze-
go przyjaciela z Narodowego Uniwer-
sytetu Transportu w Kijowie - Pro-
fesora Kinta Do³ganowa. By³ wybit-

nym specjalist¹ z dziedziny termodyna-
miki i silników spalinowych, lecz
przede wszystkim wspania³ym, pogod-
nym cz³owiekiem, który ¿ywi³ wielk¹
sympatiê do nas, naszej uczelni i ca³ej
Polski. Jego postawa i ¿yczliwoœæ po-
zostan¹ na zawsze w naszej pamiêci.

Kazimierz Lejda
Pawe³ Woœ

Czêœæ uczestników konferencji SAKON '04 na tle zamku w Przec³awiu.
Fot. A. Jaworski

W dniach 24-25 wrzeœnia 2004 r.
odby³o siê VII Seminarium Naukowe
"Mechanika w Medycynie". Charakte-
rystyczn¹ cech¹ seminarium jest to, ¿e
uczestnicz¹ w nim zarówno lekarze, jak
i in¿ynierowie, którzy dyskutuj¹ o po-
krewnych i wspólnych zagadnieniach
naukowych wystêpuj¹cych na styku
dziedzin medycznych i in¿ynierskich.

Seminarium jest organizowane
w cyklu dwuletnim zawsze przez Wy-
dzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa Poli-
techniki Rzeszowskiej przy wspó³-
udziale wielu innych organizacji. Te-
goroczni wspó³organizatorzy to: Komi-
sja In¿ynierii Rehabilitacyjnej PAN,
Instytut Wychowania Fizycznego
i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Sekcja Mechanika w Medycy-
nie Oddzia³u Polskiego Towarzystwa

Seminarium

MECHANIKA W MEDYCYNIE

Od lewej dr hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñski, prof. zw. dr h.c. dr hab. in¿. Stanis³aw
Pytko, dr n. med. Janusz Cwanek.

Fot. w³asna
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Lekarskiego w Rzeszowie, Polskie To-
warzystwo Walki z Kalectwem w Rze-
szowie.

Pracami Komitetu Organizacyjnego
jak zwykle kierowali dr hab. in¿. Mie-
czys³aw Korzyñski, prof. PRz, i dr n.

med. Janusz Cwanek z Uniwersytetu
Rzeszowskiego, natomiast Radzie Pro-
gramowej przewodniczy³ prof. zw. dr
h.c. dr hab. in¿. Stanis³aw Pytko z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie.

Na seminarium prezentowano refe-
raty w nastêpuj¹cych sesjach tematycz-
nych:

�in¿ynieria medyczna,
�biomateria³y,
�biotribologia stawu biodrowego,
�tribologia sztucznego stawu bio-

drowego,
�in¿ynieria ortopedyczna,
�in¿ynieria stomatologiczna.
W seminarium, które odby³o siê

w Oœrodku Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale k. Rzeszowa, wziê³o
udzia³ oko³o 100 uczestników z ponad
20 krajowych oœrodków technicznych
i medycznych oraz z Wilna, Kowna, Ki-
jowa, Czerniowiec, Koszyc i Preszowa.
Wyg³oszono 55 referatów, które rów-
nie¿ wydrukowano w materia³ach kon-
ferencyjnych.

Od lat seminarium "Mechanika
w Medycynie" ma w³asn¹ witrynê in-
ternetow¹ dostêpn¹ ze strony Politech-
niki Rzeszowskiej. Na witrynie s¹
prezentowane aktualnoœci i historia se-
minarium, wyg³oszone referaty, zdjê-
cia, ciekawostki itp.

Barbara Dul-Korzyñska

Uczestnicy seminarium "Mechanika w Medycynie".
Fot. F. Kasowski

Seminarium

W dniu 8 paŸdziernika 2004 r.
odby³o siê na Wydziale Chemicznym
seminarium naukowe poœwiêcone
70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Bo-
les³awa Fleszara. Seminarium by³o
okazj¹ do podziêkowania i wyra¿enia
szacunku dla Jubilata za ca³y okres Jego
pracy twórczej i organizacyjnej na
rzecz naszego œrodowiska akademic-
kiego.

Na wstêpie dziekan Wydzia³u Che-
micznego prof. dr hab. in¿. Henryk Ga-
lina odczyta³ okolicznoœciowy adres
skierowany do Jubilata i ¿ycz¹c du¿o
zdrowia oraz dobrej kondycji, wyrazi³
nadziejê, ¿e bêdzie On kontynuowa³
swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹.

Autorka tej notatki (uczennica i wie-
loletnia wspó³pracowniczka Profesora

Fleszara) zapozna³a zebranych z syl-
wetk¹ Jubilata i Jego dzia³alnoœci¹
w œrodowisku rzeszowskim. Szczegól-
nie zosta³a podkreœlona rola Profesora
jako nauczyciela i wychowawcy oraz
twórcy grupy badawczej. Jego osi¹g-
niêcia naukowe, dydaktyczne i organi-
zacyjne oraz praca na rzecz innych
sfer ¿ycia zosta³y ju¿ opublikowane
w Gazecie Politechniki Rzeszowskiej
4/2004. Ze wzglêdu na naukowy cha-
rakter seminarium przybli¿ono równie¿
za³o¿enia i niektóre najwa¿niejsze wy-
niki sformu³owanej przez Profesora no-
wej, alternatywnej teorii granicy faz
metal-roztwór elektrolitu na podstawie
modelu polaryzacyjnego, stanowi¹cej
niew¹tpliwie Jego najwiêksze osi¹gniê-
cie naukowe.

Niezmiernie interesuj¹ce by³o kolej-
ne wyst¹pienie zaproszonego Goœcia,
prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego
z Wydzia³u Chemii Uniwersytetu War-
szawskiego, który jak podkreœli³, jako
recenzent prac doktorskich wykonywa-
nych pod opiek¹ naukow¹ prof. B. Fle-
szara, jak równie¿ prac habilitacyjnych
Jego wychowanków, bardzo ceni sobie
wspó³pracê z rzeszowsk¹ grup¹ elektro-
chemików skupionych wokó³ Profeso-
ra. Referat zatytu³owany „O czym
mówi¹ gwiazdy” przeniós³ s³uchaczy
do pocz¹tków powstawania galaktyk
i sugestywnie przedstawi³ ich ewolucjê.
Po barwnym przedstawieniu m.in. pro-
cesów powstawania kolejnych pierwia-
stków buduj¹cych nasz¹ galaktykê
zakoñczy³ wyst¹pienie mi³¹ konkluzj¹,

seminarium naukowe z okazji 70. rocznicy urodzin

Profesor Boleslaw Fleszar
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i¿ wszyscy jesteœmy „gwiezdnymi bra-
æmi i siostrami”. Ciekawa tematyka
oraz niekonwencjonalny i porywaj¹cy
sposób jej przedstawienia wywar³ na
s³uchaczach ogromne wra¿enie i spro-
wokowa³ ciekaw¹ dyskusjê.

Dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak,
prof. PRz, jeden z wychowanków prof.
B. Fleszara, przedstawi³ niektóre wyni-
ki badañ kierowanego przez Niego ze-
spo³u naukowego w wyst¹pieniu pt.
„Utleniaj¹ca N-dealkilacja amin za po-
moc¹ tlenu cz¹steczkowego katalizo-
wana kompleksami ¿elaza (II) i (III)”.
Przedstawione badania stanowi¹ konty-
nuacjê zainteresowañ naukowych za-
inicjowanych jeszcze w grupie ba-
dawczej prof. Fleszara.

Na zakoñczenie spotkania g³os za-
bra³ Szanowny Jubilat, który nawi¹zu-
j¹c do wyst¹pienia swojego Przyjaciela
prof. Marka Kalinowskiego, ze wzru-
szeniem podziêkowa³ za wypowie-
dziane ¿yczenia i wyrazy uznania.

Po seminarium odby³o siê równie¿
spotkanie z JM Rektorem prof. dr. hab.
in¿. Tadeuszem Markowskim, który

w imieniu swoim i w³adz uczelni wyra-
zi³ s³owa uznania i podziêkowania za
pracê naukow¹, dydaktyczn¹ i organi-
zacyjn¹ Pana Profesora podczas pracy
w Politechnice Rzeszowskiej.

W ci¹gu 37 lat aktywnoœci zawodo-
wej w rzeszowskim œrodowisku akade-

mickim by³ Profesor Boles³aw Fleszar
jego wybitnym przedstawicielem,
przyk³adem pracowitoœci, wytrwa³oœci
i odwagi. Za to wszystko sk³adamy Mu
wyrazy szacunku i ¿yczenia dalszej
aktywnej realizacji swego powo³ania.

Zofia Byczkowska

Gratulacje dla Jubilata od dziekana WCh.
Fot. M. Misiakiewicz

Sk³ad Uczelnianej Komisji Wyborczej
powo³anej przez Senat PRz w dniu 30 wrzeœnia 2004 r.

na kadencjê 2005-2008

� prof. dr hab. in¿. Roman KADAJ -
WBiIŒ

� dr in¿. Aleksander STARAKIE-
WICZ - WBiIŒ

� dr hab. in¿. Miros³aw ŒMIESZEK,
prof. PRz - WBMiL

� dr hab. in¿. £ukasz WÊSIERSKI,
prof. PRz - WBMiL

� dr hab. in¿. Ireneusz OPALIÑSKI,
prof. PRz - WCh

� dr in¿. Janusz PUSZ - WCh
� dr hab. in¿. Les³aw GO£ÊBIOW-

SKI, prof. PRz - WEiI
� dr in¿. Jan RODZIÑSKI - WEiI
� dr Marta POMYKA£A - WZiM
� dr Stanis³aw WIECZOREK - WZiM
� dr Krystyna CH£ÊDOWSKA - Ka-

tedra Fizyki
� mgr Anna CIEŒLICKA - SJO

� mgr Henryk MEDER - SWFiS
� mgr Alicja ŒWIADEK - Administra-

cja
� Piotr SACHAJKO - II ED - Sa-

morz¹d Studencki
� Robert PRUS - II IMD - Samorz¹d

Studencki.
Na pierwszym posiedzeniu Uczel-

nianej Komisji Wyborczej, które
odby³o siê w dniu 20 paŸdziernika
2004 r., dokonano wyboru przewod-
nicz¹cego i jego zastêpcy oraz sekreta-
rza Komisji w osobach:
� dr Krystyna Ch³êdowska (Katedra

Fizyki) - przewodnicz¹ca
� dr hab. in¿. £ukasz Wêsierski - za-

stêpca przewodnicz¹cego
� mgr Anna Cieœlicka - sekretarz.

Marta Olejnik

Do kolacji pora usi¹œæ
¯yczeñ przed tym z³o¿yæ wiele.

I niech wœród nich nasze s³ychaæ,
A brzmi¹ piêknie jak wesele...

Serdeczne ¿yczenia rodzinnych
i szczêœliwych

ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA
z chwil¹ œwi¹tecznej refleksji

wszystkim naszym Czytelnikom

sk³ada redakcja "GP".
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Projekty badawcze
Komitetu Badañ Naukowych
zakwalifikowane do finansowania w 2004 r.

(XXVI i XXVII konkurs), realizowane w Politechnice Rzeszowskiej

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

� Projekty badawcze zwyk³e:
�prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz - Dok³adnoœæ ge-

ometryczna wyrobów wykrawanych z blach,
�dr in¿. Krzysztof Kubiak - Kinetyka procesu rekrysta-

lizacji dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V od-
kszta³canego sekwencyjnie na gor¹co,

�dr in¿. Ryszard Filip - Kszta³towanie mikrostruktury
i w³aœciwoœci u¿ytkowych warstwy wierzchniej stopu ty-
tanu Ti-6Al-4V konstytuowanej stopowaniem lasero-
wym.

� Projekty badawcze promotorskie:
�prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - W³aœciwoœci me-

chaniczne stopów aluminium 6XXX w aspekcie modyfi-
kacji ich mikrostruktury,

�prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Wójcik - System obliczeñ
technologicznych przek³adni sto¿kowej kszta³towo-
-obwiedniowej typu Gleason, nacinanej metod¹ Duplex
Helical (SFDH),

�dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof. PRz - Sterowanie
behawioralne mobilnym robotem ko³owym,

�dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz - Badania
wp³ywu parametrów wtrysku sekwencyjnego uk³adu za-
silania ciek³ym LPG na wybrane parametry u¿ytkowe
silnika spalinowego.

� Projekt badawczy celowy:
�prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - Opracowanie

i wdro¿enie technologii wytwarzania odlewów kokilo-
wych i kokilowo-rdzeniowych ze stopu AlSiMg, prze-
znaczonych na elementy silników samochodowych no-
wej generacji - WSK "PZL-Rzeszów".

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

� Projekty badawcze zwyk³e:
�dr hab. in¿. Leonard Ziemiañki, prof. PRz - Ocena

i aktywne monitorowanie stanu konstrukcji budowla-
nych,

�dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz - Biogeo-
chemiczne bilanse masowe C, N, P i Si, dystrybucja oraz
zwi¹zki pomiêdzy izotopowymi sk³adnikami materii or-
ganicznej w ekosystemach kaskady zbiorników zaporo-
wych Solina-Myczkowce,

�dr hab. in¿. Józef Dziopak, prof. PRz - Analiza
wp³ywu grawitacyjno-pompowych zbiorników wieloko-

morowych na efektywnoœæ dzia³ania systemów kanali-
zacyjnych i ochronê wód powierzchniowych.

� Projekt badawczy promotorski:
�dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz - Badania

procesów denitryfikacji i dysymilacyjnej redukcji azo-
tanów do azotu amonowego w osadach dennych zbior-
ników zaporowych.

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

� Projekty badawcze promotorskie:
�dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz - Wyzna-

czanie cieplnych w³asnoœci komponentów mikrouk³adu
grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynami-
cznych zmian pola temperatury przy impulsowym wy-
muszeniu elektrycznym,

�dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz - Dyskretny
model niestacjonarnego zagadnienia brzegowego wy-
miany ciep³a w wielowarstwowych mikroelektronicz-
nych strukturach grubowarstwowych,

�dr hab. in¿. Andrzej Turnau (AGH Kraków) - Stero-
wanie systemami mechatronicznymi w czasie rzeczywi-
stym - podejœcie klasyczne i inteligentne - doktorant mgr
in¿. Tomasz ¯abiñski.

Wydzia³ Chemiczny

� Projekty badawcze zwyk³e:
�dr hab. in¿. Przemys³aw Sanecki, prof. PRz - Mode-

lowanie z³o¿onych procesów elektrodowych i zmien-
noœæ wspó³czynnika przejœcia ³adunku,

�dr in¿. Wiktor Bukowski - Synteza katalizatorów me-
talokompleksowych immobilizowanych na noœnikach
polimerowych.

� Projekty badawcze promotorskie:
�prof. dr hab. in¿. Roman Petrus - Wp³yw mechanizmu

adhezji kapilarnej na w³asnoœci mechaniczne z³o¿a ma-
teria³u rozdrobnionego,

�dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz - Metodolo-
gia pozyskiwania wiedzy diagnostycznej o stanie insta-
lacji chemicznej,

�dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz - Algorytmi-
zacja wyznaczania klasy czystoœci cieczy roboczych sto-
sowanych w eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ.

� Projekt badawczy celowy:
�prof. dr hab. in¿. Henryk Galina - Opracowanie tech-

nologii i uruchomienie produkcji ¿ywic winyloestro-

Granty
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Tradycyjnie ju¿, z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej odby³y siê spotkania
kierownictwa PRz z by³ymi pracowni-
kami. Wœród nich s¹ nauczyciele aka-

demiccy, pracownicy in¿ynieryj-
no-techniczni, administracyjni oraz
pracownicy obs³ugi, przebywaj¹cy na
emeryturze lub korzystaj¹cy ze œwiad-

czeñ rentowych. Spotkania te s¹ nie tyl-
ko okazj¹ do odwiedzenia murów
uczelni. Nestorzy, którzy zostawili tu
wiele lat swojej pracy, interesuj¹ siê na-
dal jej ¿yciem.

13 paŸdziernika 2004 r. prorektor dr
hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof.
PRz, spotka³ siê w sali Senatu z by³ymi
nauczycielami akademickimi, których
zapozna³ z obecn¹ sytuacj¹ uczelni i po-
informowa³ o wielu interesuj¹cych ich
zagadnieniach. Mi³¹ niespodziank¹ dla
uczestników spotkania okaza³a siê au-
tokarowa wycieczka do Bezmiecho-
wej, gdzie z wielkim zainteresowaniem
zwiedzili Akademicki Oœrodek Szy-
bowcowy Politechniki Rzeszowskiej.
W spotkaniu tym wziê³o udzia³ 55 osób.

Natomiast 16 paŸdziernika 2004 r.
w znacznie wiêkszym gronie, bo 378
osób, odby³o siê w sto³ówce akademic-
kiej doroczne spotkanie by³ych praco-
wników in¿ynieryjno-technicznych
oraz administracji i obs³ugi z udzia³em
dyrektora administracyjnego mgr. in¿.
Wac³awa Gaw³a i przedstawicieli
dzia³aj¹cych w uczelni zwi¹zków za-
wodowych. Dla uatrakcyjnienia spot-
kania wyst¹pi³ zespó³ "Po³oniny" oraz
dzieci z klubu tañca sportowego
"Aksel" z Rzeszowa.

Za zorganizowanie spotkania i pa-
miêæ uczelni o swoich dawnych praco-
wnikach serdecznie podziêkowa³ pan
Stanis³aw Sitek.

Spotkania te s¹ niew¹tpliwie okazj¹
do poinformowania by³ych pracowni-
ków o formach korzystania przez nich
z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ
Socjalnych, którego cz¹stkê otrzymali
w³aœnie w czasie wymienionych spot-
kañ.

W³odzimierz Ptak

i w sto³ówce akademickiej.
Fot. M. Misiakiewicz

W sali Senatu ...
Fot. M. Misiakiewicz

wych na podstawie nowolaków fenolowych - Zak³ady
Chemiczne "Organika Sarzyna" SA.

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu

� Projekt badawczy zwyk³y:
�dr Leszek Gajos - Wartoœci religijne w œwiadomoœci

mieszkañców tradycyjnej parafii wiejskiej w po³udnio-

wo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie. Studium
socjologiczne.

� Projekt badawczy promotorski:
�prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk - Funkcjonowanie

organizacji pozarz¹dowych w procesie przemian
spo³eczno-ekonomicznych w Polsce.

Opracowa³a:
Halina Surowiec
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Wolne miejsca w akademikach
i œwiec¹ca pustkami sto³ówka - czy¿by
to skutek zmian w ustawie o szkolnic-
twie wy¿szym?

Koniec czekania w d³ugich kolej-
kach po obiad na sto³ówce - nareszcie
jakaœ dobra wiadomoœæ. Czy aby rze-
czywiœcie? Okazuje siê, ¿e jest to
przedwczesna radoœæ. W ca³ej Polsce
dro¿ej¹ obiady w sto³ówkach akade-
mickich i brak kolejek mo¿e byæ tego
skutkiem.

Wy¿sze ceny s¹ wynikiem znoweli-
zowanej ustawy o szkolnictwie wy¿-
szym, o wy¿szych szko³ach zawodo-
wych, o po¿yczkach i kredytach stu-

denckich oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw, odbieraj¹cej sto³ówkom
studenckim uczelniane dop³aty. Pod-
wy¿ki cen nie ominê³y równie¿ aka-
demików. Na szczêœcie ceny miejsc
w domu studenckim wzros³y nieznacz-
nie - œrednio o 20 z³.

Mniej studentów na sto³ówce nieko-
niecznie musi wynikaæ z podwy¿ki cen
obiadów - oponuje Beata Staroñ, kie-
rownik sto³ówki akademickiej Polite-
chniki Rzeszowskiej. - To dopiero
pocz¹tek roku akademickiego. W listo-
padzie powinno byæ lepiej - uwa¿a pani
kierownik. Przyznaje jednak, ¿e
w ubieg³ym miesi¹cu sprzedano ok.

20% mniej obiadów ni¿ w analogicz-
nym okresie ubieg³ego roku. - Czy nie
boimy siê, ¿e sto³ówka mo¿e sobie nie
poradziæ bez pomocy uczelni? Chyba
nie. Myœlê, ¿e studenci wol¹ zap³aciæ te
6 z³ i zjeœæ pe³nowartoœciowy obiad, ni¿
np. zapychaæ siê zupkami chiñskimi -
stwierdza p. Staroñ.

Nie wszyscy studenci zgadzaj¹ siê
jednak z optymistycznymi zapewnie-
niami kierowniczki sto³ówki. - To pra-
wda, ¿e obiad kosztuje tylko 2 z³ wiêcej
ni¿ w tamtym roku, ale dla mnie to i tak
za du¿o - mówi Justyna, studentka IV
roku ZDL. W ten sposób myœli wielu
studentów, których nie staæ na dodat-
kowy wydatek rzêdu 60 z³. Inni obiady
wykupili tylko na kilka dni w tygodniu.
- Za drogo - mówi¹.

W jaki sposób zatem sobie radz¹? -
Zrzucamy siê z dziewczynami i gotuje-
my razem. Wychodzi taniej - mówi Ag-
nieszka, studentka IV roku ZD. - Ja tam
wolê domowe jedzenie - odpowiada
bez wahania Mariusz, student IV roku
ZD. - Nie ma to jak grochówka mojej
mamy - przekonuje. - Tak, tak, tylko
potem trzeba szerzej okna otwieraæ -
œmieje siê Janek, kolega z pokoju.

Co mo¿na by by³o jeszcze dodaæ?
Rz¹dowe zmiany na pewno nie pomog¹
m³odym ludziom w zdobywaniu wy-
kszta³cenia. Z³oœliwi powiedzieliby, ¿e
jest to kolejna próba ³atania dziury
bud¿etowej. Tym razem kosztem stu-
dentów. Pozostaje mieæ tylko nadziejê,
¿e zaradni studenci i tym razem bêd¹
w stanie pokonaæ rzucane im pod nogi
BELKI.
PS

Rozmowê przeprowadzono w paŸdzierniku 2004.

Jan Gruca

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

Spadek zainteresowania obiadami na sto³ówce studenckiej i miejscami w akademikach

Nadchodz¹ chude lataNadchodz¹ chude lata

Koniec kolejek w odnowionej piêknie sto³ówce - czy to rzeczywiœcie dobra wiado-
moœæ?

Fot. J. Gruca



Nr 12(132)–GRUDZIEN 2004 25
,

Witam wszystkich bardzo serdecz-
nie. Tym serdeczniej, ¿e jesteœmy ju¿
dawno po wakacjach i czas najwy¿szy,
abyœcie siê dowiedzieli, có¿ w POZY-
TONIE piszczy�. A ¿e dzieje siê bar-
dzo du¿o, sami siê zaraz przekonacie.
Za nami ju¿ dwa koncerty. Inauguracyj-
ny Pozyton mia³ miejsce 7 paŸdzierni-
ka. Na scenie klubu PLUS wyst¹pi³
TERRY MAN - nowojorski gitarzysta
bluesowy. Kilka s³ów o artyœcie: Terry
Man - to nie tylko ciemnoskóry gitarzy-
sta, to tak¿e kompozytor, wokalista,
bluesman, showman i producent w jed-
nej osobie. Urodzi³ siê w Missisipi,
gdzie pobiera³ nauki bluesa u Ÿróde³.
Jako nastolatek przeprowadzi³ siê do
Nowego Jorku, gdzie zacz¹³ siê udzie-
laæ jako muzyk sesyjny oraz realizowa³
swoje w³asne projekty. Tam pozna³
Jimmy'ego Hendriksa i Janis Joplin,
którzy wywarli spory wp³yw na jego
muzykê. Terry ma na swoim koncie
wspó³pracê z Johnem Lennonem oraz
wystêpy na festiwalach bluesowych na
ca³ym œwiecie. Na jego repertuar,
oprócz kompozycji autorskich i stan-
dardów bluesowych, sk³adaj¹ siê utwo-

ry jego przyjació³ z zespo³u The Eagles
oraz Keitha Richardsa.

Wracaj¹c do koncertu, klub PLUS
jak zwykle na Pozytonie wype³niony po
brzegi. Ten ciemnoskóry gitarzysta da³

w Polsce tylko cztery koncerty!!! By³o
niezwykle. Pierwsza czêœæ spokojniej-
sza, muzycy grali na siedz¹co, siedzia³a
równie¿ publicznoœæ. Natomiast druga
czêœæ koncertu ... ekscentryczny Terry
Man wsta³ i uraczy³ nas wieloma zna-
nymi przebojami. Zabawa by³a przed-
nia. Relacja i zdjêcia oczywiœcie s¹
dostêpne na stronie www.pozy-
ton.prv.pl. Po koncercie odby³o siê
"blues'n'rock" party do póŸnej nocki!!!

Kolejny koncert mia³ miejsce
28 paŸdziernika - kolejny Pozyton i ko-
lejna gwiazda bluesa ze Stanów. Tym
razem z powtórn¹ wizyt¹ przyby³ do
nas WHEATBREAD JOHNSON. Jak
pamiêtacie, goœci³ on pocz¹tkiem mar-
ca w "Plusie". Tym razem trasa artysty
obejmowa³a kilkanaœcie koncertów
w Polsce i Niemczech i by³a po³¹czona
z promocj¹ najnowszego wydawnictwa
chicagowskiego muzyka, p³yty pt. "Je-
sus loves the survivor".

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

Koncert chicagowskiego bluesmana.
Fot. w³asna

Klub PLUS jak zwykle na Pozytonie wype³niony po brzegi.
Fot. w³asna
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Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

W NASZEJ SZOPCE
Aby uœcisn¹æ
Panu kolanka,
przy ¿³obie stale
jest przepychanka.

NA WIGILIE

LUDZKIM G£OSEM
Przynajmniej raz w roku
od tego œwiêta
ludzkim g³osem mówimy
my, a nie zwierzêta.

ZYCZENIA

NOWOROCZNE
Du¿o radoœci
i ma³o goœci.

SZCZERY
Sk³adaj¹c innym ¿yczenia,
przewa¿nie swoje wymienia.

OBCHODZIMY

W ROKU
Dzieñ taki i taki,
wtedy to, a wtedy.
Tu stawiam pytanie:
Dzieñ Cz³owieka - kiedy?

BRAK RODZINNEGO

CIEP£A
Przyczyna jest oczywista:
gasn¹ domowe ogniska.

,

,
/

,

Koncert niezwyk³y! Sympatyczny
obywatel Chicago raz jeszcze pokaza³
siê z jak najlepszej strony. Zagra³ pra-
wie 3-godzinny koncert. Publicznoœæ
wci¹¿ domaga³a siê kolejnych bisów.
Po koncercie bawiliœmy siê w rytm
bluesowych i rockowych rytmów do
póŸnej nocki. Za komentarz niech po-
s³u¿y wypowiedŸ jednego z bywalców,
która zosta³a zamieszczona na stronie
Pozytonu w ksiêdze goœci: "Czo³em!
Koncert Wheatbreada by³ nies³ychany!
Ten facet gra dla ludzi i daje z siebie
wszystko - tak w³aœnie powinno siê
graæ koncerty. Muzycznie, zreszt¹ ju¿
tradycyjnie� œwietny poziom i rock'n'-
rollowy huragan od pierwszego riffu
zrywa³ z krzese³�. Takiego wystêpu,
jaki da³ Wheatbread w Pozytonie, mo¿e
sobie ¿yczyæ ka¿dy muzyk i ka¿dy
organizator podobnych imprez! Po-
zdrowienia dla Pozytonu i wszystkich,
którzy s³yszeli Wheatbreada!" Có¿
mogê dodaæ... i ja tam by³em, i wino
z nimi pi³em�.

PLANY
Tak siê sk³ada, ¿e w grudniu Pozy-

ton obchodzi swoje urodziny!!! Trzy-
dziesty Pozyton i 3-lecie dzia³alnoœci!!!

Ma³e podsumowanie i relacja z mi-
ko³ajek w nastêpnym numerze, a teraz
o tym, co nastêpuje: 7 grudnia zaplano-
wano pozytonowe miko³ajki�, stu-
denck¹ piosenkê poetyck¹, wystêpy
kabaretu oraz koncert jazzowy. Jakby
tego by³o ma³o, to jak przysta³o na im-
prezê urodzinow¹ - zaplanowano tort
oraz du¿o prezentów ufundowanych
przez naszych sponsorów�.

Do zobaczenia!!!

Zapraszam serdecznie na stronê Po-
zytonu - www.pozyton.prv.pl - na niej
mnóstwo zdjêæ, relacje z imprez, a tak-
¿e zapowiedzi tego, co bêdzie siê dzia³o
u nas.

Z powa¿aniem
mgr� Grzegorz Krasoñ

- absolwent

.

W dniach 12 i 15 stycznia 2005 r. (œroda i sobota) odbêdzie siê jubileuszowy
koncert z okazji 35-lecia dzia³alnoœci Studenckiego Zespo³u Pieœni i Tañca Polite-
chniki Rzeszowskiej "Po³oniny". Zespó³ wyst¹pi z koncertem w budynku Filhar-
monii w Rzeszowie. Dwuczêœciowy program koncertu ma obejmowaæ tañce
narodowe i regionalne oraz tzw. Rzeszowskie Zapusty. Szczegó³y dotycz¹ce kon-
certu zostan¹ podane w póŸniejszym terminie. Jednak ju¿ teraz wiadomo, ¿e cena
biletu wyniesie oko³o 10 z³ od osoby, a wœród zaproszonych goœci pojawi¹ siê
w³adze Rzeszowa.

Zapraszamy

"Po³oniny" tañcz¹ ju¿ 35 lat

POZYTON - ci¹g dalszy Dziêkujemy sponsorom:
Apollo Sp. z o.o. -
Sigma Computers,

EKSA AUTO KURS,
Professional English Schol,

Medykowi,
Grupie Marketingowej -

MEDIA PROYECT
oraz PKO Bankowi Polskiemu.
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W worku za wysoko nie podskoczysz. To jest doping!

Lina w niebezpieczeñstwie.

Zwi¹zani na dobre i na z³e.

Karolina Winiarz odbiera statuetkê 
z r¹k prorektora L. Ziemiañskiego.

Puchar dla zwyciêzców DS "Akapit" 
wrêcza prof. PRz W. £akota.

Kadra PRz znów w odwrocie.

Bardzo spragnieni ... piwa (szkoda, ¿e przez smoczek).

Fot. S. Ko³odziej
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S³odkie ¿ycie tenisistów. 
Stoj¹ od lewej:  S. Lubaœ,

 G. Magdoñ,  L. Markiewicz, 
K. Marcinowski,  T. Klag.

 Siedzi  T. Czu³no.

Fot. Archiwum

Rozgrywki I ligi tenisa 
sto³owego zbli¿aj¹ siê do 
pó³metka. Nasz zespó³ po 
ostatnich zwyciêstwach nad AZS 
w Czêstochowie i Brzostowiank¹ 
w Rzeszowie zajmuje IV miejsce 
w tabeli z dorobkiem 10 punktów 
po siedmiu spotkaniach i traci do 
lidera z O³awy 3 punkty. Forma 
naszych tenisistów wyraŸnie 
zwy¿kuje i liczymy na nastêpne 
zwyciêstwa. 

W sobotê 6 listopada 2004 r. w Warszawie odby³ siê Walny Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego. Do w³adz Zwi¹zku wybrano przedsta-
wicieli naszego województwa, a w ich w sk³ad wszed³ prezes Podkarpackiego 
Okrêgowego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego (POZTS) Mieczys³aw Doskocz. Do komisji 
rewizyjnej wybrano wiceprezesa POZTS Tadeusza Czu³nê, a do kolegium sêdziowskiego 
Henryka Oleksiuka.

Rozpoczynaj¹ siê rozgrywki halowej ligi pi³ki no¿nej organizowane przez Klub 
Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej. W tym roku zg³osi³o siê do rozgrywek 
60 dru¿yn.

 Stanis³aw Ko³odziej

Autorzy tekstów
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