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Rzeszów na kartach historii

Widok z 1903 r.

Obecny gmach Uniwersytetu Rzeszowskiego (do niedawna filia UMCS)
przy ul. Grunwaldzkiej - widok z 1910 r.

Targowica - widok z 1906 r.

Widok z 1910 r.
Widok z 1916 r.

Dworzec - widok z 1900 r.

Widok z 1915 r.

Redakcja Gazety Politechniki serdecznie dziêkuje Dyrekcji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
za udostêpnienie kart widokowych zamieszczonych w niniejszym numerze GP.
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Uczelnie z "Dolin¹ Lotnicz¹"
W dniu 22 stycznia 2004 r. zosta³a
podpisana umowa dotycz¹ca utworzenia, pod egid¹ Politechniki Rzeszowskiej, Centrum Zaawansowanych
Technologii "AERONET-Dolina Lotnicza". Umowê tê podpisa³y Politechniki: Lubelska, £ódzka, Œl¹ska i Warszawska, Uniwersytet Rzeszowski oraz
Stowarzyszenie Grupy Przedsiêbiorców Przemys³u Lotniczego "Dolina Lotnicza".
Powo³anie tego konsorcjum by³o
odzewem na og³oszony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji konkurs na
dofinansowanie dzia³añ koordynacyjnych i organizacyjnych Centrów Zaawansowanych Technologii. Wniosek
taki zosta³ przygotowany przez Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa naszej uczelni. Do Ministerstwa wp³ynê³o
30 tego typu wniosków. Przewiduje siê,

Podpisanie umowy w sali Senatu naszej Politechniki.
Fot. M. Misiakiewicz

Wywiadu udzielaj¹ - JM Rektor Tadeusz Markowski i Marek Darecki, prezes Stowarzyszenia “Dolina Lotnicza”.
Fot. M. Misiakiewicz

¿e finansowanych bêdzie 8-12 projektów.
Og³oszenie konkursu na organizacjê
centrów zaawansowanych technologii
odzwierciedla zmiany w finansowaniu
badañ naukowych i technologicznych przewiduje Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Zapewne bior¹c za wzór finansowanie badañ przez Komisjê
Europejsk¹, myœli siê o wspieraniu
g³ównie du¿ych zespo³ów badawczych,
posiadaj¹cych odpowiedni¹ "masê krytyczn¹" pozwalaj¹c¹ na rozwi¹zywanie
nowych, trudnych problemów. St¹d te¿
Ministerstwo planuje przeznaczenie
pewnych œrodków na dofinansowanie
nowych centrów doskona³oœci. Konkurs ma byæ og³oszony w czerwcu br.
Jest to szansa, aby zespo³y naukowe naszej uczelni skonsolidowa³y swoje si³y.
Andrzej Sobkowiak

4

GAZETA POLITECHNIKI

Akredytacja PCBC SA
dla Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
Dnia 17 grudnia 2003 r. Katedra
Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji naszej uczelni (KTMiOP) uzyska³a akredytacjê Polskiego Centrum
Badañ i Certyfikacji SA (PCBC) cz³onka rzeczywistego European Organization for Quality (EOQ) na prowadzenie szkolenia asystentów systemu
zarz¹dzania œrodowiskowego w ramach studiów dziennych i zaocznych
na kierunku dyplomowania "zarz¹dzanie œrodowiskiem", studiów podyplomowych "zintegrowane zarz¹dzanie
jakoœci¹, œrodowiskiem i bezpieczeñstwem" oraz w ramach specjalistycznych kursów organizowanych dla
pracowników przedsiêbiorstw.
W województwie podkarpackim
akredytacjê na szkolenie asystentów
systemu zarz¹dzania œrodowiskowego
ma tylko ta Katedra. Jest to ju¿ druga
akredytacja PCBC dla Katedry, obok
uzyskanej wczeœniej na szkolenie "asy-

stenta jakoœci" PCBC, której wymagania s¹ podobne.
Wed³ug PCBC szkolenia asystentów systemów zarz¹dzania œrodowiskowego mog¹ byæ prowadzone
w uczelniach, szko³ach œrednich, placówkach naukowych, zak³adach pracy,
pod warunkiem spe³nienia wszak¿e
okreœlonych wymagañ i uzyskania
akredytacji PCBC na prowadzenie takich szkoleñ. Wa¿niejsze wymagania
to:
- minimum po³owa osób szkol¹cych powinna mieæ formalne
potwierdzenie przez PCBC kompetencji do prowadzenia szkoleñ
w tym zakresie,
- specjaliœci prowadz¹cy szkolenie
powinni posiadaæ udokumentowany dorobek w dziedzinie
zarz¹dzania œrodowiskiem,
- program szkolenia powinien byæ
zgodny z ustalonymi wymagania-

mi PCBC, a wymiar jego nie powinien byæ mniejszy ni¿ 80 godzin,
- w ramach zajêæ powinno siê zorganizowaæ zajêcia æwiczeniowe
(warsztatowe) w iloœci minimum
30% ogólnego wymiaru godzin,
- nale¿y zapewniæ odpowiednie
warunki lokalowo-organizacyjne
do prowadzenia szkoleñ.
Spe³nienie wszystkich wymagañ
musi byæ udokumentowane we wniosku sk³adanym do PCBC i potwierdzone przez zespó³ wizytuj¹cy jednostkê
ubiegaj¹c¹ siê o akredytacjê (w sk³ad
zespo³u wchodzi przedstawiciel PCBC
z Oœrodka Doskonalenia Kompetencji
Personelu - DA). Równie¿ egzamin
koñcowy przeprowadzaj¹ osoby spoza
krêgu szkol¹cego, wyznaczone przez
PCBC.
Na spe³nienie tych wymagañ przez
KTMiOP mia³y wp³yw nastêpuj¹ce
czynniki:
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tyfikatu na system zarz¹dzania jakoœci¹ procesów nauczania i szkolenia
specjalistycznego z zakresu technologii maszyn oraz zarz¹dzania produkcj¹, us³ugami i organizacjami,
zgodny z norm¹ PN-ISO 9001:1996
i na zmodernizowany system zgodny
z PN-EN ISO 9001:2000 w dniu
7.03.2003 r. (certyfikat PCBC nr
323/3/2003).
8 Wprowadzenie ww. systemu w Katedrze, które pozwoli³o na uporz¹dkowanie i udoskonalenie dzia³añ
dydaktycznych, co z kolei u³atwi³o
spe³nienie warunków PCBC koniecznych do uzyskania akredytacji
na szkolenie "asystentów jakoœci"
PCBC - uzyskano j¹ w 2000 r. na 2
lata, a nastêpnie przed³u¿ono do
31.07.2005 r. (nr DA/J05-/2003).
Certyfikat "asystenta jakoœci" PCBC
jest bezterminowym upowa¿nieniem
do prowadzenia prac zwi¹zanych
z wdra¿aniem i utrzymywaniem systemu zarz¹dzania jakoœci¹ oraz
przeprowadzania
audytów wewnêtrznych.
8 Przygotowanie w KTMiOP 2-semestralnych studiów podyplomowych
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"Zintegrowane zarz¹dzanie jakoœci¹,
œrodowiskiem i bezpieczeñstwem",
które uruchomiono po raz pierwszy
w semestrze letnim roku akad.
2001/2002. Ich przygotowanie wymaga³o znacznych prac, w ramach
których: opracowano i wydano trzy
skrypty z zakresu zarz¹dzania jakoœci¹, jeden z zakresu zarz¹dzania œrodowiskiem i jeden z zakresu zarz¹dzania bezpieczeñstwem; przeszkolono w PCBC dwóch pracowników Katedry celem uzyskania odpowiednich uprawnieñ do prowadzenia
szkoleñ "asystenta systemu zarz¹dzania œrodowiskowego" oraz opracowano odpowiednie plany, programy szczegó³owe i ró¿norodne pomoce dydaktyczne.
8 Prowadzenie kierunku dyplomowania "zarz¹dzanie œrodowiskowe", na
którym wyk³adane
przedmioty
znacznie przekraczaj¹ zakres wymagañ PCBC (5 przedmiotów, ³¹cznie 210 godzin zajêæ).
W staraniach o uzyskanie akredytacji na szkolenie "asystentów zarz¹dzania œrodowiskowego" PCBC Katedra
uzyska³a pomoc i wsparcie Zak³adu
Oczyszczania i Ochrony Wód Wy-

dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PRz, a zw³aszcza dr. hab. in¿.
Witolda Niemca, prof. PRz, który zgodzi³ siê wspieraæ nasz wniosek o akredytacjê i prowadziæ odpowiednie
zajêcia dydaktyczne.
Dziêki uzyskanej akredytacji zainteresowani studenci bêd¹ mogli przyst¹piæ do pañstwowego egzaminu
i w razie jego zdania uzyskaæ dodatkowe uprawnienia zawodowe.
Pierwszy egzamin na asystenta systemu zarz¹dzania œrodowiskowego
odbê dz ie siê 29 ma rca 2004 r .
Przyst¹pi¹ do niego 42 osoby, w tym 12
studentów studiów dziennych, 30 studentów studiów podyplomowych. Uzyskany certyfikat asystenta systemu
zarz¹dzania œrodowiskowego (wzór na
str. 4) jest uznawany w krajach UE
i upowa¿nia do podejmowania specjalistycznych prac w s³u¿bach zarz¹dzania
œrodowiskiem przedsiêbiorstw. S¹dzimy, ¿e z chwil¹ przyst¹pienia Polski do
UE zainteresowanie przedsiêbiorstw t¹
problematyk¹ wzroœnie ze wzglêdu na
rygorystyczne wymagania UE w tym
zakresie.
Andrzej Pacana

Z OBRAD SENATU
Pierwsze w 2004 r. posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej odby³o
siê w dniu 22 stycznia. Obradom przewodniczy³ JM Rektor - prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Markowski.
Podczas posiedzenia Senat rozpatrzy³ wnioski:
u Rady WBiIŒ o mianowanie dr. hab.
in¿. Leonarda Ziemiañskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreœlony,
u Rady WZiM o mianowanie prof. dr.
hab. Aleksandra M. Linkova na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na okres 5 lat.
W celu przeprowadzenia naboru na
I rok studiów w roku ak. 2004/2005 Senat powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Rekrutacyjn¹ w osobach:
u prof. dr hab. in¿. Tadeusz MARKOWSKI - przewodnicz¹cy

u
u
u

u
u

dr hab. in¿. Jerzy POTENCKI, prof.
PRz - zastêpca przewodnicz¹cego
dr in¿. Jan RODZIÑSKI - sekretarz
c z ³ o n k o w i e:
- prof. dr hab. in¿. Marek ORKISZ
- prof. dr hab. in¿. Henryk GALINA
- dr hab. in¿. Jerzy BAJOREK,
prof. PRz
- dr hab. in¿. Szczepan WOLIÑSKI, prof. PRz
- dr hab. Kazimierz RAJCHEL,
prof. PRz.
Nastêpnie Senat:
podj¹³ uchwa³ê w sprawie przyjêcia
zmian do statutu uczelni,
powo³a³ komisje ds. oceny nauczycieli akademickich w Katedrze Fizyki, Studium Jêzyków Obcych oraz
Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu,

u

dokona³ zmian w sk³adzie Senackiej
Komisji Finansów i Mienia Uczelni
oraz Senackiej Komisji ds. Nagród
i Odznaczeñ.
Ponadto Senat wys³ucha³ sprawozdañ:
u prorektora ds. ogólnych i wspó³pracy
z zagranic¹ - dr. hab. in¿. Andrzeja
Sobkowiaka, prof. PRz, z wyjazdów
na konferencje zagraniczne,
u zastêpcy dyr. adm. ds. technicznych mgr. in¿. Jacka Hessa z dzia³alnoœci
remontowej Politechniki Rzeszowskiej w 2003 r.,
u przewodnicz¹cego Rady Bibliotecznej oraz przewodnicz¹cych komisji
senackich na temat dzia³alnoœci poszczególnych komisji.
Iwona Œlêzak-G³adzik
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PERSONALIA
DOKTORATY
Mgr Liliana Rybarska-Rusinek, asystentka w Katedrze Matematyki na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu,
uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk matematycznych,
nadany przez Radê Naukow¹
Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach w dniu 6 stycznia 2004 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Stochastyczna stabilnoœæ sznurowych uk³adów
dynamicznych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr
hab. in¿. Les³aw Socha, profesor Uniwersytetu Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Rozprawê doktorsk¹
recenzowali prof. dr hab. £ukasz Stettner z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie i dr hab. Krystyna Twardowska z Politechniki Warszawskiej.
Mgr in¿. Mariusz Trojnar, wyk³adowca w Zak³adzie
Podstaw Elektrotechniki i Informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej
elektrotechnika, nadany przez
Radê Wydzia³u Elektrycznego
Politechniki Wroc³awskiej
w dniu 26 stycznia 2004 r. Temat rozprawy doktorskiej: Obliczenie wp³ywu warstwy zabrudzeniowej na rozk³ad sk³adowej stycznej natê¿enia pola
elektrycznego przy powierzchni izolatora. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Adam Skopec, profesor Politechniki Wroc³awskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, profesor Politechniki
Rzeszowskiej, i prof. dr hab. in¿. Marian £ukaniszyn z Politechniki Opolskiej.
Mgr in¿. Henryk Wachta, wyk³adowca w Zak³adzie
Energoelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej elektrotechnika, nadany przez Radê Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w dniu 28 stycznia 2004 r. Temat

rozprawy doktorskiej: Formowanie
rozsy³u strumienia
œwietlnego opraw oœwietleniowych ze œwietlówkami ko³owymi. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ prof. dr hab.
in¿. Wojciech ¯agan z Politechniki Warszawskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof.
dr hab. in¿. Jerzy B¹k z Politechniki Warszawskiej i prof. dr
hab. in¿. W³adys³aw Dybczyñski z Politechniki Bia³ostockiej.
Mgr in¿. Dorota G³owacz-Czerwonka,
asystentka
w Zak³adzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych z zakresu dyscypliny naukowej technologia chemiczna, nadany
przez Radê Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej w dniu 28 stycznia 2004 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Reaktywne rozpuszczalniki melaminy z ketonów i formaldehydu. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿.
Mieczys³aw Kucharski, profesor Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. in¿. Jan Pielichowski, profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej,
i prof. dr hab. in¿. Danuta ¯uchowska z Politechniki
Wroc³awskiej.
Mgr in¿. Andrzej Stec,
asystent w Katedrze Informatyki i Automatyki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej elektrotechnika, nadany przez
Radê Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w dniu 28 stycznia
2004 r. Temat rozprawy doktorskiej: Metoda kontroli stanu
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plazmy podczas wy³adowania jarzeniowego. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Edward Leja, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozprawê

doktorsk¹ recenzowali dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita,
profesor Politechniki Rzeszowskiej, i dr hab. in¿. Witold Posadowski z Politechniki Wroc³awskiej.

PROFESURY UCZELNIANE
JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej dr. hab. in¿. Leonarda Ziemiañskiego w Katedrze Mechaniki Konstrukcji na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska z dniem 1 lutego 2004 r. na czas nieokreœlony.
Bronis³aw Œwider

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM DOKTORANTÓW
Dnia 6 lutego 2004 r. odby³o siê
w £odzi III Ogólnopolskie Forum Doktorantów. Jego organizatorem by³ Samorz¹d Doktorantów Politechniki
£ódzkiej reprezentowany przez doktorantkê Agnieszkê Wiosetek-Reske.
G³ówn¹ ide¹ przyœwiecaj¹c¹ inicjatorom Forum by³a integracja œrodowiska
doktorantów naszego kraju oraz wspólna debata nad rozwi¹zaniami proponowanymi w dziedzinie organizacji
i funkcjonowania studiów doktoranckich w œwietle tworz¹cej siê ustawy
"Prawo o szkolnictwie wy¿szym".
28-tysiêczn¹ rzeszê doktorantów
z ca³ej Polski reprezentowa³o 90 delegatów z 51 uczelni pañstwowych. Zaproszenie do wziêcia udzia³u w Forum
przyjêli m.in.: prof. Tadeusz Szulc wiceminister edukacji narodowej
i sportu, prof. Wojciech Mitkowski wiceprzewodnicz¹cy Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego - oraz prof.
Franciszek Ziejka - przewodnicz¹cy
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich, rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Jednym z dokumentów wytyczaj¹cych kierunek zmian europejskiego szkolnictwa wy¿szego jest Deklaracja Boloñska. Jego sygnatariusze wœród których znajduje siê równie¿
i Polska - stwierdzaj¹, ¿e znaczenie stu-

diów doktoranckich dla procesu edukacyjnego bêdzie w najbli¿szych latach
stale ros³o. Z w³¹czeniem siê naszego
kraju w proces boloñski doktoranci
wi¹¿¹ nadziejê na poprawê swojego statusu. Z uwag¹ s¹ obserwowane prace
nad projektem "Prawa o szkolnictwie
wy¿szym", opracowywane przez zespó³ powo³any z inicjatywy Prezydenta
RP, w kontekœcie wspólnej polityki
edukacyjnej UE, która bêdzie obowi¹zywa³a od 2005 r.
G³ówne za³o¿enia projektu w wersji
z dnia 31.10.2003 r. "Prawo o szkolnictwie wy¿szym" w zakresie studiów doktoranckich to:
1. Studia doktoranckie staj¹ siê studiami trzeciego stopnia.
2. Doktorant mo¿e otrzymaæ pomoc
materialn¹ w formie nastêpuj¹cych
œwiadczeñ:
4stypendium socjalnego,
4stypendium socjalnego dla osób
niepe³nosprawnych,
4stypendium naukowego,
4zapomogi.
3. Doktorant stacjonarnych studiów
doktoranckich mo¿e otrzymywaæ stypendium doktoranckie, które nie mo¿e
byæ ni¿sze ni¿ 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu
nauczycieli akademickich.

4. Doktoranci otrzymuj¹cy stypendium doktoranckie mog¹ podejmowaæ
pracê zarobkow¹ wy³¹cznie w niepe³nym wymiarze czasu pracy.
Zainteresowanych szczegó³ami
ustawy odsy³amy na stronê: www.
krasp.org.pl.
Obecnie obowi¹zuj¹ce akty prawne
to ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (obowi¹zuj¹cy od 1.05.2003 r.),
a tak¿e rozporz¹dzenie z 15 stycznia
2004 r. w sprawie szczegó³owego trybu
przeprowadzania czynnoœci w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz
o nadawaniu tytu³u profesora.
Forum sta³o siê okazj¹ do debaty nad
problemami finansowania doktorantów, badañ naukowych oraz perspektywami zatrudnienia m³odej kadry
naukowej, zró¿nicowanymi w zale¿noœci od uczelni. W polskim œrodowisku
akademickim coraz powszechniejsze
staje siê przekonanie, i¿ sytuacja
uczestników studiów doktoranckich
nie odpowiada wspó³czesnym standardom i ambicjom samych zainteresowanych. G³ówne problemy s¹ zwi¹zane
z nieprecyzyjnie zdefiniowanym statusem doktoranta (student czy pracownik
naukowy), niedofinansowaniem badañ
naukowych i niezbyt klarownym pra-
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wem do reprezentacji w ogólnopolskich gremiach decyzyjnych i opiniodawczych. Stypendia, finansowanie
studiów doktoranckich przez pañstwo,
definiowanie obowi¹zków doktorantów, dofinansowywanie sta¿y naukowych, uczestnictwo w konferencjach
naukowych - to tylko niektóre tematy
podejmowane na Forum.
Wyra¿ono niezadowolenie z faktu,
¿e w konstruowaniu uchwa³ dotycz¹cych studiów doktoranckich nie
uczestniczy³o œrodowisko doktorantów. To niezadowolenie prze³o¿y³o siê
na powo³anie Rady Doktorantów RP
i sformu³owanie postulatów do uchwa³
o szkolnictwie wy¿szym:
Uchwa³a nr 1
III Ogólnopolskiego
Forum Doktorantów

Uczestnicy Forum: w dolnym rzêdzie druga od prawej reprezentantka PRz Ma³gorzata Zaborniak.
Fot. w³asna

£ódŸ, dn. 6 lutego 2004 r.

Uwzglêdniwszy postulaty Deklaracji Boloñskiej dotycz¹ce III etapu studiów - studiów doktoranckich, zwracamy uwagê na faktyczn¹ sytuacjê
uczestników studiów doktoranckich
w Polsce, która praktycznie zbli¿ona
jest do sytuacji pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Dlatego te¿ postulujemy uwzglêdnienie tego faktu
w projekcie nowej ustawy Prawo
o szkolnictwie wy¿szym i przyznanie doktorantom przynajmniej pewnych praw
pracowniczych, takich jak:
4ubezpieczenie spo³eczne,
4umo¿liwienie doktorantom nabycia zdolnoœci kredytowej,
4uprawnienia wynikaj¹ce z wykonywania pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
4zniesienie zakazu podejmowania
pracy poza uczelni¹ w pe³nym wymiarze czasu pracy,
4dostêp do pracowniczych funduszy socjalnych.
Uchwa³a nr 2
III Ogólnopolskiego
Forum Doktorantów
£ódŸ, dn. 6 lutego 2004 r.

Jesteœmy niezadowoleni z nowego
projektu Prawa o szkolnictwie wy¿szym, a w szczególnoœci z faktu braku
jakichkolwiek konsultacji ww. projektu

ze œrodowiskiem doktoranckim. Dlatego proponujemy zmiany do projektu
ustawy z dn. 22.01.2004 r.:
Art. 65, ust. 1, pkt 3: Uchwalanie,
zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez
senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej planów
i programów studiów doktoranckich,
studiów podyplomowych oraz kursów
dokszta³caj¹cych.
otrzymuje nowe brzmienie:
Uchwalanie, po zaci¹gniêciu opinii
w³aœciwego organu samorz¹du doktoranckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej
lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów i programów studiów
doktoranckich.
Dodaje siê pkt 4:
Uchwalanie, zgodnie z wytycznymi
ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów i programów studiów
podyplomowych oraz kursów dokszta³caj¹cych.
Art. 168, ust. 3: Studia doktoranckie
s¹ prowadzone jako studia stacjonarne
i niestacjonarne.
otrzymuje nowe brzmienie:
Studia doktoranckie s¹ prowadzone
w trzech trybach jako studia stacjonarne z prawem do stypendium, studia stacjonarne bez prawa do stypendium
i studia niestacjonarne.

Art. 169, ust. 3: Organizacjê i tok
studiów doktoranckich, w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz odrêbnych przepisach, okreœla regulamin
studiów doktoranckich. Przepisy art.
150 stosuje siê odpowiednio.
otrzymuje nowe brzmienie:
Organizacjê i tok studiów doktoranckich, w zakresie nieuregulowanym
w ustawie oraz odrêbnych przepisach,
okreœla regulamin studiów doktoranckich w porozumieniu z w³aœciwym organem samorz¹du doktoranckiego.
Przepisy art. 150 stosuje siê odpowiednio.
Art. 170, ust. 3: Doktoranci maj¹
tak¿e obowi¹zek prowadzenia zajêæ
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajêæ dydaktycznych prowadzonych przez
studenta studiów doktoranckich nie
mo¿e przekraczaæ 90 godzin dydaktycznych rocznie.
otrzymuje nowe brzmienie:
Doktoranci studiów doktoranckich
z prawem do stypendium maj¹ obowi¹zek, natomiast doktoranci pozosta³ych trybów maj¹ prawo do prowadzenia zajêæ dydaktycznych lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu. Roczny wymiar zajêæ dydaktycznych prowadzonych przez studenta studiów
doktoranckich nie mo¿e przekraczaæ 90
godzin w ramach studium doktoranckiego.

Nr 3(123)–MARZEC 2004
Art. 173, ust. 1: Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich mo¿e
otrzymywaæ stypendium doktoranckie.
otrzymuje nowe brzmienie:
Doktorant stacjonarnych studiów
doktoranckich z prawem do stypendium
otrzymuje stypendium doktoranckie.
ust. 3: Decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokoœci podejmuje organ tworz¹cy studia
doktoranckie.
otrzymuje nowe brzmienie:

9
Decyzje o wysokoœci stypendium doktoranckiego okreœla organ tworz¹cy
studia doktoranckie.
ust. 4: Wykreœlono
Art. 181, ust. 2: Do samorz¹du doktorantów stosuje siê odpowiednio art.
175 ust. 2-7 i art. 179.
otrzymuje nowe brzmienie:
Do samorz¹du doktorantów stosuje
siê odpowiednio art. 175 ust. 2-8
i art.179.

Wypracowane podczas Forum postulaty zosta³y przedstawione Prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaœniewskiemu w dniu 11 lutego 2004 r.
przez powo³any Komitet reprezentuj¹cy œrodowisko doktorantów.
Na III Ogólnopolskim Forum Doktorantów œrodowisko doktorantów Politechniki Rzeszowskiej reprezentowa³a Ma³gorzata Zaborniak, uczestniczka III roku studiów doktoranckich
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Ma³gorzata Zaborniak

Umowa o wspó³dzia³aniu
13 stycznia 2004 r. zawarta zosta³a
pomiêdzy Politechnik¹ Rzeszowsk¹
a Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ (PWSZ) w Che³mie umowa
o wspó³dzia³aniu w zakresie specjalnoœci prowadzonych przez PWSZ na kierunku mechanika i budowa maszyn
oraz celem utworzenia tam w przysz³oœci kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Umowa zosta³a zawarta na czas
nieokreœlony, ma doœæ ogólny charakter, dziêki czemu jest uniwersalna, a to
z kolei pozwala w przysz³oœci na uœci-

œlenie tematyki wspó³pracy - podkreœla³
w czasie podpisania umowy JM Rektor
prof. T. Markowski.
Miêdzyuczelniane porozumienie
oznacza, ¿e wkrótce studenci PWSZ
w Che³mie bêd¹ mogli odbywaæ na Politechnice studia magisterskie uzupe³niaj¹ce, bez koniecznoœci uzupe³niania ró¿nic programowych, bo zgodnie z umow¹ programy i plany studiów
na odpowiednich kierunkach bêd¹
wczeœniej konsultowane. Ju¿ od najbli¿szego roku akademickiego

Podpisy potwierdzaj¹ce wolê wspó³dzia³ania sk³adaj¹ (od prawej): Rektor PRz
prof. T. Markowski i prof. J. Zaj¹c, rektor PWSZ w Che³mie.
Fot. M. Misiakiewicz

w che³mskiej PWSZ uruchomione zostan¹ studia in¿ynierskie na specjalnoœciach - lotnicze systemy sterowania
i nawigacji oraz budowa i eksploatacja
samolotów i silników lotniczych. Warunkiem wdro¿enia tych planów w ¿ycie jest pozyskanie przez che³msk¹
szko³ê lotniska, którego wstêpna lokalizacja to teren w Depu³tyczach.
Planami PWSZ jest zainteresowany
Nadbu¿añski Oddzia³ Stra¿y Granicznej (maj¹cy na swym stanie Wilgê
i œmig³owiec) przy poparciu Komendy
G³ównej SG. Oznacza to, ¿e w przysz³oœci bêd¹ce na stanie wymienionego
Oddzia³u statki powietrzne zostan¹
przeniesione tam z podlubelskiego Radawca. Przygraniczna lokalizacja lotniska w Depu³tyczach oznacza w perspektywie aktywizacjê regionu, m.in.
poprzez handel ze Wschodem. To w³aœnie te przedsiêwziêcia g³ównie spowodowa³y, ¿e che³mska PWSZ obra³a
sobie za patronkê Politechnikê Rzeszowsk¹ ze zrozumia³ych wzglêdów.
Dziêki tej umowie tak¿e pracownicy
naukowo-dydaktyczni z PWSZ
w Che³mie bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ odbywania sta¿y zawodowych i studiów
doktoranckich w naszej uczelni,
wspó³pracy w zakresie prowadzenia
studiów podyplomowych, organizowania konferencji oraz podejmowania
przedsiêwziêæ naukowych i wydawniczych.
Marta Olejnik
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Wyró¿nienie SIMP

dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Praca dyplomowa Mariusza Rytla i Paw³a Udryckiego
wykonana na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa pod
kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Marka Orkisza pt. "Projekt wtryskiwacza aeracyjnego oraz stanowiska
do jego badañ" zosta³a zakwalifikowana do fina³u w ogólnopolskim
konkursie prezesa SIMP na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ o profilu
mechanicznym w edycji konkursu,
który rozstrzygniêto w 2003 r. Wysoka ocena pracy wynika z faktu,
¿e kompleksowo rozwi¹zane zagadnienie teoretyczne zosta³o zrealizowane praktycznie. W wyniku
tego powsta³o stanowisko do badañ wtryskiwaczy oraz wtryskiwacz aeracyjny wykonany metod¹
"rapid-prototyping". Oprzyrz¹dowanie stanowiska pozwoli³o na
przeprowadzenie podstawowych
badañ wtryskiwacza dotycz¹cych
wizualizacji rozpylanej strugi, pomiaru rozk³adu kropel, œredniego
k¹ta rozpylenia cieczy dla ró¿nych
parametrów czynnika zasilaj¹cego.
Temat okaza³ siê na tyle intereStanowisko
do badañ wtryskiwacza. suj¹cy, ¿e znalaz³ swoj¹ kontynua-

cjê w ramach badañ finansowanych przez KBN.
W wyniku tego
stanowisko zosta³o doposa¿one
w elektroniczny
system akwizycji
i obróbki danych,
ja k
rów nie ¿
w wysokiej klasy
Wtryskiwacz aeracyjny.
sprzêt do wizualizacji rozpylanej
strugi. Obecnie
trwaj¹ prace zmierzaj¹ce do rozszerzenia zakresu badañ:
przygotowywane s¹ nowe wk³adki zawirowuj¹ce, tak aby
mo¿na by³o przeprowadziæ badania dla ró¿nych parametrów
konstrukcyjnych wtryskiwacza aeracyjnego.
Bardzo rzadko zdarza siê, aby w ramach pracy dyplomowej studenci podejmowali siê realizacji praktycznego zagadnienia. Nale¿¹ siê wiêc du¿e s³owa uznania dla obydwu
obecnie ju¿ absolwentów PRz za podjêcie siê tego wyzwania,
tym bardziej ¿e opracowane i wykonane przez nich stanowisko "nie umar³o" wraz z obron¹ pracy dyplomowej, ale sta³o
siê podstaw¹ do rozpoczêcia szerszych prac badawczych nad
wtryskiwaczem aeracyjnym. Byæ mo¿e docenienie tego
przez SIMP zachêci przysz³ych dyplomantów do realizacji
trudnych, lecz równie ciekawych wyzwañ.
Robert Jakubowski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Najlepsze prace dyplomowe
Podobnie jak w latach ubieg³ych,
równie¿ w bie¿¹cym roku akademickim Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia
Elektryków Polskich w Rzeszowie oraz
Ko³o SEP Politechniki Rzeszowskiej
zorganizowa³y konkurs na najlepsz¹
pracê dyplomow¹ wykonan¹ przez absolwentów Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Rzeszow skiej w r o k u akademicki m
2002/2003. W konkursie wziêli udzia³
autorzy 9 prac dyplomowych, które
wy³oniono z oko³o 200 prac.

Fina³ tegorocznego konkursu odby³
siê 5 grudnia 2003 r. Jury konkursu,
któremu przewodniczy³ prezes ZO SEP
w Rzeszowie mgr in¿. Jan Rusin, nagrodzi³o nastêpuj¹ce prace:
4 I nagroda -

mgr in¿. Zbigniew Wywrocki
Projekt uk³adu sterowania s³onecznego kolektora pró¿niowego o mocy
6 kW
Konsultantem pracy by³ dr in¿. Jan
Rodziñski.

4 II nagroda -

mgr in¿. Anna Warchulska
Metody parametryzacji sygna³u
EKG
Konsultantem pracy by³a dr in¿.
Barbara Wilk.
4 III nagroda mgr in¿. Mieczys³aw Grad
Komputerowa wizualizacja wyników pomiarów w uk³adach prostownikowych
Konsultantem pracy by³ dr hab. in¿.
Kazimierz Buczek, prof. PRz.
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Autorom prac przyznano nagrody
pieniê¿ne i dyplomy pami¹tkowe SEP.
Wyró¿nienia otrzymali:
4 mgr in¿. Bogus³aw Majcher i mgr

in¿. Grzegorz Skrzyñski
Modernizacja sieci niskiego napiêcia z zastosowaniem przewodów izolowanych w Rejonie Energetycznym
Le¿ajsk
Konsultantem pracy by³ dr in¿. Stanis³aw Wyderka.
4 in¿. Tomasz Marcinek i in¿. Przemys³aw Kisa³a
Uniwersalny komputerowy zestaw
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kontrolno-pomiarowy elementów
elektronicznych
Konsultantem pracy by³ dr in¿. Andrzej Szpytma.
4 mgr in¿. Rafa³ Panek
Sprawdzanie wskazañ karty akwizycji danych Keithley KPCI-3101
Konsultantem pracy by³ dr in¿. Roman Tabisz.
4 mgr in¿. Albin Piêciak
Œrodowisko graficzne do symulacji
ruchu pojazdów sterowanych na
podstawie obrazu z kamery pok³adowej

Konsultantem pracy by³ dr hab. in¿.
Marian Wysocki, prof. PRz.
4 Mgr in¿. Jan Przyby³o i mgr in¿.
S³awomir Stec
Cyfrowy miernik wspó³czynnika
mocy
Konsultantem pracy by³ dr in¿. Marek Gotfryd.
4 mgr in¿. Mariusz Skoczylas
System sygnalizacji poprawnoœci
dzia³ania oœwietlenia ulicznego
Konsultantem pracy by³ dr hab. in¿.
Marian Wysocki, prof. PRz.
Ryszard Schab

Wybory w Zwi¹zku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu 24 stycznia br. w Lublinie,
w trakcie Walnego Zebrania Cz³onków
Oddzia³u Rzeszowsko-Lubelskiego
Zwi¹zku Mostowców RP, odby³y siê
wy b o r y d o w ³ a d z na kadencj ê
2004-2007. Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du
Oddzia³u zosta³a wybrana dr in¿.
Ewa Michalak, sekretarzem Zarz¹du
zosta³ wybrany dr in¿. Lucjan Janas,
a przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej dr in¿. Dariusz Sobala - wszyscy s¹
pracownikami Katedry Mostów PRz.

Warto przypomnieæ, ¿e Oddzia³
Rzeszowsko-Lubelski ZMRP powo³ano 16 czerwca 1993 r. z inicjatywy
prof. Andrzeja Jarominiaka. Zrzesza
mostowców zatrudnionych w wykonawstwie, biurach projektów, wy¿szych uczelniach i administracji województw podkarpackiego oraz lubel-

skiego. Celem dzia³ania Zwi¹zku jest
m.in.: reprezentowanie œrodowiska zawodowego przez wyra¿anie opinii we
wszystkich sprawach dotycz¹cych mostownictwa, doskonalenie zawodowe
cz³onków, wzajemna informacja o stanie techniki mostowej, propagowanie
nowych metod projektowania, budowy,
utrzymania i diagnostyki mostów oraz
integracja œrodowiska mostowców.
Sekretarz Oddzia³u R-L ZMRP
Lucjan Janas

Rzeszów, nasze miasto
19 stycznia br. obchodziliœmy wa¿ny w Rzeszowie jubileusz: minê³o bowiem 650 lat od momentu, w którym
19 stycznia 1354 r. król Kazimierz
Wielki podarowa³ miasto rycerzowi
i dyplomacie Janowi Pakos³awicowi.
Archeologiczne znaleziska dowodz¹,
¿e jeszcze przed uzyskaniem prawa
lokacyjnego w rejonie dzisiejszego Staromieœcia znajdowa³a siê du¿a osada.
W tej udokumentowanej ju¿ historii naszego grodu od 53 lat pisze swoj¹ kartê
historii najstarsza w Rzeszowie uczelnia - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego £ukasiewicza.
Jubileusz miasta stanowi w pe³ni
wystarczaj¹ce uzasadnienie, by na
³amach "Gazety Politechniki" z satysfakcj¹ poœwiêciæ mu trochê miejsca,

jako ¿e jubileusz jest znacz¹cy, a nasza
uczelnia istnieje w nim i dzia³a ponad
pó³ wieku, wp³ywaj¹c na miasto i region nie tylko edukacyjnie, ale równie¿
gospodarczo i kulturotwórczo. To na
zrêbach pierwszej w Rzeszowie uczelni
technicznej powsta³a przed 35 laty rzeszowska Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna,
przekszta³cona w dzisiejszy Uniwersytet Rzeszowski.
Wiele tak¿e "politechnicznych" jubileuszy wpisa³o siê w historiê swojego
miasta. Wœród nich jak¿e wa¿ny jubileusz 50-lecia wy¿szego szkolnictwa
technicznego w Rzeszowie, odnotowany w paŸdzierniku 2001 r., i wpisane
w niego pomniejsze jubileusze, jak
m.in.: 40-lecie Klubu Uczelnianego
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego

PRz, przypadaj¹ce w roku bie¿¹cym
35-lecie dzia³alnoœci Studenckiego Zespo³u Pieœni i Tañca "Po³oniny" PRz
czy chocia¿by skromne 10-lecie "Gazety Politechniki". Wszystko to, choæ czasem niezauwa¿alne i z pozoru ma³o
wa¿ne, wspó³tworzy historiê miasta,
w którym ¿yjemy.
Warto przy tej okazji krótko przypomnieæ jego dzieje. Otó¿ z chwil¹
otrzymania Rzeszowa we w³adanie
wdziêczny królowi Jan Pakos³awic
przyj¹³ nazwisko Rzeszowski, a jego
ród w³ada³ miastem do 1583 r. Dziêki
przebiegaj¹cym przez Rzeszów szlakom komunikacyjnym do Krakowa
i Lwowa, Dukli i Sandomierza, ros³o
znaczenie miasta nad Wis³okiem.
W XVI w. miasto posiada³o ju¿ dobrze
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zorganizowan¹ administracjê, s¹d i radê miejsk¹. Prze³om XVI i XVII w. to
"z³oty okres" w rozwoju Rzeszowa,
zwi¹zany œciœle z kolejnym w³aœcicielem - Spytkiem Ligêz¹, który Rzeszów
rozbudowa³, a w 1591 r. wzniós³ ratusz
miejski, w 1600 r. zaœ rozpocz¹³ budowê zamku, a nastêpnie w 1627 r. otoczy³ miasto wa³ami obronnymi.
W 1638 r. Rzeszów przeszed³ we
w³adanie rodu Lubomirskich. Ró¿ne
by³y koleje losu naszego miasta.
W 1681 r. miasto strawi³ po¿ar, a niefortunna polityka kolejnych w³aœcicieli
miasta sprawi³a, ¿e zaczê³o ono podupadaæ. Upadek miasta ostatecznie
przyœpieszy³o w 1772 r. zajêcie Ma³opolski przez zaborcze wojska austriackie. Na 146 lat Rzeszów zosta³ w³¹czony w imperium Habsburgów.
Mimo to w pierwszej po³owie
XVIII w. z inicjatywy ksiêcia Jerzego
Lubomirskiego za³o¿ono w Rzeszowie
s³ynne póŸniej Kolegium Pijarów,
bêd¹ce wówczas jedn¹ z nielicznych
w Polsce szkó³ œrednich. Mieœci siê
w nim obecnie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce przy ul. 3 Maja. Jednym
z wyk³adowców Kolegium by³ ks. Stanis³aw Konarski, w nim te¿ nauki pobiera³ patron naszej uczelni Ignacy
£ukasiewicz, W³adys³aw Sikorski
i wielu innych znamienitych Polaków.
Sprowadzenie pijarów mia³o ogromne
znaczenie dla rozwoju szkolnictwa
w Rzeszowie. W 1858 r. do miasta doprowadzono liniê kolejow¹, któr¹ kilka

Po odwrocie Moskali.
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Widok z 1895 r.
lat póŸniej przed³u¿ono do Lwowa.
W 1888 r. pojawi³y siê tu pierwsze telefony, w 1900 r. powsta³a gazownia i zamontowano gazowe lampy uliczne,
a 11 lat póŸniej uruchomiono elektrowniê. W 1902 r. rozpoczêto studia nad
budow¹ sieci wodoci¹gowej (o czym na
str. 13 pisze prof. PRz Janusz Rak).
W latach poprzedzaj¹cych I wojnê
œwiatow¹ miasto zyska³o funkcjê zaplecza twierdzy przemyskiej. Oznacza³o
to dop³yw kapita³u z kasy cesarskiej,
a co za tym idzie, pokaŸny rozwój inwestycyjny miasta, w tym przebudowê
ratusza. Nadchodz¹cy kres monarchii
austriackiej sprzyja³ ju¿ bardziej narastaniu d¹¿eñ niepodleg³oœciowych ni¿

inwestycyjnemu rozwojowi miasta.
W 1918 r. pod komend¹ Leopolda Lisa-Kuli rozpoczê³a w Rzeszowie dzia³alnoœæ Polska Organizacja Wojskowa.
Z okresu II Rzeczypospolitej najkorzystniej zapisa³y siê w historii Rzeszowa lata zwi¹zane z tworzeniem w tym
regionie Centralnego Okrêgu Przemys³owego, powo³ywane zaœ w jego ramach zak³ady pracy, takie jak np.
Pañstwowe Zak³ady Lotnicze
(WSK-PZL Rzeszów) czy filia Fabryki
Hipolita Cegielskiego (Predom-Zelmer), zapewnia³y wielu mieszkañcom
miejsca pracy.
Koszmarne lata II wojny œwiatowej
nie oszczêdzi³y Rzeszowa. Hitlerowcy
wymordowali wielu rzeszowian, w tym
prawie zupe³nie liczn¹ tu ludnoœæ ¿ydowsk¹, zniszczyli wiele zabytków
i zak³adów przemys³owych.
Po wyzwoleniu Rzeszowa w 1944 r.
zaczê³a siê nowa karta w historii naszego miasta: Rzeszów awansowa³ do stolicy województwa i to w g³ównej mierze zadecydowa³o o jego intensywnym
rozwoju. Na tej karcie zapisa³a siê te¿
utworzona w 1951 r. pierwsza w po³udniowo-wschodniej czêœci Polski
uczelnia techniczna, nasza uczelnia,
powsta³a z inicjatywy pracowników
utworzonej w ramach COP-u Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego
"PZL-Rzeszów".
Marta Olejnik
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POCZ¥TKI POSZUKIWAÑ WODY
do celów wodoci¹gowych miasta Rzeszowa
Woda jest bezkszta³tna, nie ma formy, ale jest form¹ dla ¿ycia.
Jest bezbarwna, ale pozwala zobaczyæ kolory têczy.

Na pocz¹tku XX w. Rzeszów liczy³
oko³o 20 tys. mieszkañców. W celu poprawy stanu sanitarnego w³adze miasta
zaplanowa³y wybudowanie wodoci¹gu. W tym czasie woda by³a pozyskiwana z 73 studni na terenie miasta.
Po raz pierwszy radni miasta obradowali w tej sprawie ju¿ w 1879 r., a nastêpnie w 1882 r. Brak funduszy jednak
by³ powodem od³o¿enia tych zamierzeñ
na d³ugie lata. Pocz¹tki studiów
zwi¹zanych z poszukiwaniem wody do
celów wodoci¹gowych datuj¹ siê na rok
1902, kiedy to przeprowadzono ogólne
studia geologiczne. W tym okresie badania koncentrowa³y siê na pozyskaniu
wody wodoci¹gowej z zasobów wód
wg³êbnych. Szczegó³owe badania hydr olo g i czn e wy k o na³ w l at ach
1904-1907 in¿. Marian Maœlanka. Wykaza³y one, ¿e do zaopatrzenia miasta
Rzeszowa w dostateczn¹ iloœæ dobrej
i zdrowej wody do picia i u¿ytku domowego nadaj¹ siê dwa obszary.
Badania rozpoczêto w 1907 r. na
pó³noc od Rzeszowa od wykonania
studni próbnej, otworów wiertniczych
(piezometrów) i przeprowadzono pompowanie próbne, podczas którego wodê
badano pod wzglêdem wskaŸników
chemicznych i bakteriologicznych oraz
mierzono poziom wody gruntowej
w otworach wiertniczych. Po zakoñczeniu badañ in¿. Maœlanka stwierdzi³:
"taka iloœæ wody, jaka jest potrzebna dla
miasta Rzeszowa, tj. 40 litrów sekundowych, da siê w danym obszarze wodonoœnym znaleŸæ, ujêcie wody musi byæ
jednak zrobione na d³ugoœciach bardzo
znacznych". Na tej podstawie, na zlecenie Magistratu, zosta³ wykonany generalny projekt wodoci¹gu. Po wykonaniu kosztorysu okaza³o siê, ¿e jak
dla miasta o liczbie mieszkañców
22 000 jest on stanowczo za wysoki.
W tej sytuacji Magistrat i Komisja Wodoci¹gowa zamówi³y dodatkow¹ ekspertyzê u znanego hydrologa in¿.

Gustawa Oestena z Berlina, który
przyby³ do Rzeszowa w maju 1908 r. Po
zapoznaniu siê z materia³ami wstêpnych badañ i generalnym projektem
wodoci¹gu oraz wizji lokalnej obu terenów wodonoœnych zaprezentowa³ swój
pogl¹d na sprawê zaopatrzenia miasta
w wodê.
W koñcowym orzeczeniu stwierdzi³: "Z artezyjskiego ciœnienia wyprowadzam wniosek, ¿e ma siê do czynienia z kotlin¹ wody wg³êbnej o niedostatecznym odp³ywie, a ³¹cz¹c to
z obni¿eniem siê zwierciad³a wody

Szkic sytuacyjny okolic Rzeszowa.

wg³êbnej w odleg³oœci nawet 500 m
i dalszej, które zaobserwowano, nabieram przekonania, ¿e nawiercona kotlina wody wg³êbnej przy odbiorze
40 litrów sekundowych w krótkim czasie wyczerpie siê i ujêcie wody na tym
miejscu doprowadzi do zupe³nego fiaska". Wskaza³ najkorzystniejsze miejsce dla ujêcia wody w zwê¿eniu doliny
tu¿ przed miastem na po³udnie od drogi
Rzeszów-£añcut, miêdzy Wis³okiem
a potokiem p³yn¹cym ze S³ociny. To tutaj nale¿y spodziewaæ siê "wielkiej obfitoœci" wody wg³êbnej. Na wzgórzu
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Pobitno znalaz³by siê zbiornik i od¿elaziacz wody. Odrzuci³ pogl¹d na temat
obaw co do zagro¿eñ pod wzglêdem higienicznym dla wody z powodu bliskoœci cmentarza.
Tak wiêc dyskusja na temat koncepcji wodoci¹gu rozpoczê³a siê od nowa.
W zaistnia³ej sytuacji zwrócono siê do
specjalistów uznanych w œwiecie techniki, aby jeszcze raz przeanalizowaæ
fakty i argumenty za i przeciw oraz
przedstawiæ ostateczne wnioski. Zadania tego podj¹³ siê in¿. Tadeusz Sikorski, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Uznane zosta³o zastrze¿enie in¿. Oestena wyprowadzone
z rezultatów wierceñ, ¿e w³aœciwoœci
terenu w Zaczerniu s¹ niekorzystne dla
uzyskania potrzebnej iloœci wody. In¿ynier Maœlanka, który nadzorowa³
prace wiertnicze, w koñcu przyzna³, ¿e
"W rzeczywistoœci uk³ad warstwy jest
daleko wiêcej skomplikowany, ani¿eli
przedstawia do³¹czony profil geologiczny. Pod wzglêdem hydrologicznym
mniej korzystnym jest s³abe rozwiniêcie na znacznych przestrzeniach dolnych ¿wirów wodonoœnych, gdy¿ okolicznoœæ ta czyni koniecznym pobór
wody tak¿e z piasków lotnych, czêœciowo ilastych, u³o¿onych nad owymi ¿wirami". Stwierdzi³ wystêpowanie mady
(kurzawki), która by³a powodem, ¿e
wiele otworów obserwacyjnych nie doprowadzono do spodu dolnej warstwy
wodonoœnej.
Jesieni¹ 1908 r. profesor Sikorski
obj¹³ kierownictwo szczegó³owych badañ wody wg³êbnej prowadzonych na
terenie po³udniowym wskazanym
przez in¿. Oestena. Wykonane wiercenia wykaza³y, ¿e na i³ach mioceñskich
znajduje siê 3-metrowa warstwa ¿wirów rzecznych, a przykrywa j¹ na
ca³ej powierzchni warstwa i³ów i glin
o mi¹¿szoœci 7,5 m. Uzyskano orzeczenie st. inspektora c.k. "Zak³adu dla badania œrodków spo¿ywczych" w Krakowie na temat jakoœci wody z otworów
wiertniczych po³o¿onego na b³oniach
miejskich w pobli¿u drogi z Rzeszowa
do £añcuta: "woda zawiera³a du¿e iloœci po³¹czeñ ¿elaza (8,5 mg Fe w 1 litrze
wody) i doœæ du¿o cia³ organicznych
(7,6 mg nadmanganianu potasowego
potrzeba do utlenienia cia³ organicz-
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nych w 1 litrze wody)". Sta³o siê to dla
Magistratu i Komisji Wodoci¹gowej
przyczyn¹ zaniechania dalszych badañ
tak¿e tego terenu. Uwzglêdniaj¹c wymagania sanitarne dla ujêæ wód wg³êbnych, podjêto decyzjê o przesuniêciu
poszukiwañ w kierunku po³udniowym
poza tereny zabudowane lub nadaj¹ce
siê do zabudowy. Tereny na prawym
brzegu Wis³oka a¿ po ujœcie Strugu
by³y ju¿ zabudowane (folwark w Drabiniance i cegielnia w kierunku S³ociny).
Natomiast lewy brzeg Wis³oka od studni kolejowej w Rudkach do potoku
zwiêczyckiego to teren niezabudowany.
Kolejne badania dotyczy³y mo¿liwoœci pozyskania wód wg³êbnych z obszaru Rudki-Zwiêczyca. Zim¹ 1908 r.
wykonano próbn¹ studniê na pierwszej
terrasie Wis³oka w Zwiêczycy. Próbne
pompowanie rozpoczêto 3 lutego
1910 r. z wykorzystaniem lokomobili
i pompy centryfugalnej. Trwa³o nieprzerwanie do 21 czerwca 1910 r. Bezœnie¿na zima 1909/1910 i sucha wiosna
1910 r. gwarantowa³a bardzo miarodajne wyniki próbnego pompowania.
W pierwszych 2 miesi¹cach osi¹gano
wydajnoœæ 10 dm3/s. Po 2,5 miesi¹ca
pompowania ustali³o siê zwierciad³o
wody wg³êbnej na poziomie 1,9 m
ponad dnem i wydajnoœæ studni na 4,5
dm3/s. Potwierdzeniem badañ by³a wydajnoœæ studni kolejowej eksploatowanej od szeregu lat z wydajnoœci¹
5 dm3/s. Oddzia³ywanie studni próbnej
oszacowano na 100 m (zasiêg leja depresyjnego). Przyjêto z rezerw¹, ¿e ka¿de 100 m projektowanej linii ujêcia
bêdzie dostarczaæ 2,25 - 2,50 dm3/s. Na
pokrycie potrzeb miasta (40 dm3/s) potrzeba bêdzie 1640 - 1820 m linii ujêcia.
Przeprowadzone badania technologiczne od¿elaziania wody da³y bardzo
dobre rezultaty. "Wodê przepuszczano
przez rozkraplacz koksowy, a nastêpnie
filtrowana przez piasek rzeczny straci³a
zapach siarkowodoru i wydzieli³a prawie zupe³nie ¿elazo, sta³a siê smaczn¹
i przejrzyst¹ i nie mêtnia³a wiêcej nawet
po d³u¿szym zetkniêciu z powietrzem".
Œladowe iloœci amoniaku wynika³y
z w³asnoœci redukcyjnych ¿elaza w stosunku do azotanów, a nie zanieczyszczeniami typu gnilnego. Uprawnia³o to

Komisjê Wodoci¹gow¹ do przedstawienia nastêpuj¹cego orzeczenia: "Na
podstawie przeto wyników badania
chemicznego, bakteriologicznego,
w³asnoœci geologicznych gruntu oraz
oglêdzin projektowanego terenu wodonoœnego mo¿na wodê ze studni pobranej uznaæ po jej nale¿ytym od¿elazieniu
i zabezpieczeniu przed mo¿liwem zanieczyszczeniem powierzchni terenu za
odpowiedni¹ do zasilania wodoci¹gu
miejskiego, a to tem bardziej, skoro nawet w dalszej okolicy Rzeszowa nie
mo¿na znaleŸæ wody lepszej w iloœci
równie obfitej".
Po przedstawieniu rezultatów badañ
terenu Rudki-Zwiêczyca w³adzom miasta Rzeszowa Magistrat i Komisja Wodoci¹gowa uzna³y za stosowne ponownie zaprosiæ in¿. Oestena, który by³
inicjatorem skierowania poszukiwañ
wody z Pogórza Rzeszowskiego na dolinê Wis³oka, oraz radcê budownictwa
Konopkê, referenta spraw wodoci¹gowych w Ministerstwie Robót Publicznych w Wiedniu. W wyniku wizyt obu
ekspertów postanowiono, ¿e zostan¹
dokoñczone badania na prawym brzegu
Wis³oka w zag³êbieniu Drabinianki
z mo¿liwoœci¹ lokalizacji ujêcia miêdzy Czekajem a folwarkiem w Drabiniance po obu stronach drogi powiatowej Rzeszów-Tyczyn. Badania
przeprowadzone na obszarze miêdzy
Rzeszowem, S³ocin¹, Zalesiem, Bia³¹
i Drabiniank¹ wykaza³y, ¿e "przep³yw
wody wg³êbnej chocia¿ nieco lepszej
jakoœci, jest stosunkowo s³aby".
W ten sposób zakoñczono przeszukiwania wody wg³êbnej na prawym
brzegu Wis³oka, uznaj¹c te tereny za
niespe³niaj¹ce stawianych wymagañ
wody dla wodoci¹gu.
Podsumowaniem badañ by³o "Sprawozdanie z poszukiwañ wody dla miasta Rzeszowa" autorstwa wspomnianego in¿. Tadeusza Sikorskiego, profesora UJ, z³o¿one 18 lutego 1912 r. Warto zacytowaæ koñcowe orzeczenie prof.
T. Sikorskiego: "Zwa¿ywszy tedy, ¿e
wodoci¹g z terenu pó³nocnego, o ile by
nowe, bardzo trudne i kosztowne studya wykaza³y dostateczn¹ iloœæ wody,
bêdzie zawsze znacznie dro¿szy ni¿
wodoci¹g z terenu po³udniowego Rudki-Zwiêczyca;
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v zwa¿ywszy nastêpnie, ¿e przepro-

wadzone bardzo d³ugie i intensywne
pompowanie próbne wykaza³o
z mo¿liw¹ pewnoœci¹ dostateczn¹
iloœæ wody wg³êbnej w terenie Rudki-Zwiêczyca;
v zwa¿ywszy dalej, ¿e przy tym terenie w ramach nadzwyczajnego braku wody pozostaje zawsze jeszcze
rezerwa naturalnie filtrowanej wody
Wis³oka;
v zwa¿ywszy wreszcie, ¿e wed³ug
orzeczenia c.k. Zak³adu dla badañ
œrodków spo¿ywczych wodê z terenu tego mo¿na uwa¿aæ za odpowiedni¹ do zasilania wodoci¹gu;
v podpisany stwierdza, ¿e wed³ug
przeprowadzonych pod jego kierunkiem studiów najodpowiedniejszym miejscem ujêcia wody dla wodoci¹gu miasta Rzeszowa jest teren

Rudki-Zwiêczyca, i uwa¿a, ¿e gdy
poszukiwania wody odnosi³y zamierzony rezultat, mo¿na obecnie
przyst¹piæ do opracowania projektu
wodoci¹gu".
Zakoñczenie
Wybuch pierwszej wojny œwiatowej
wstrzyma³ budowê wodoci¹gów na
szereg lat, jakkolwiek w 1915 r. zakupiono 4 km rur ¿eliwnych f 325 mm
z przeznaczeniem na g³ówn¹ magistralê. Rzeszów posiada³ plany i koncesjê
na budowê wodoci¹gu ju¿ w 1910 r.
Plany te jednak po ponad 20 latach zdezaktualizowa³y siê, a koncesja wygas³a.
Odzyskanie
niepodleg³oœci
w 1918 r. nie wp³ynê³o na kontynuacjê
prac na rzecz wodoci¹gu dla miasta.
Dopiero plany w³¹czenia Rzeszowa do
koncepcji Centralnego Okrêgu Prze-

mys³owego spowodowa³y powrót do
zamys³u budowy wodoci¹gu. Uznano,
¿e zasoby wód wg³êbnych s¹ niewystarczaj¹ce dla rozwijaj¹cego siê miasta. Ówczesny stan wiedzy i techniki
pozwoli³ na siêgniêcie po wodê z rzeki
Wis³ok. Budowa wodoci¹gu wed³ug
projektu in¿. W³odzimierza Dziakiewicza ruszy³a 7 sierpnia 1933 r. Woda
by³a pobierana z ujêcia na Wis³oku,
znajduj¹cego siê w s¹siedztwie zak³adu
WSK-PZL. Wodoci¹g mia³ wydajnoœæ
80 dm3/s. Sieæ magistraln¹ d³ugoœci
5 km poprowadzono ze stacji uzdatniania wzd³u¿ ulicy Hetmañskiej przez
centrum miasta do zbiornika wyrównawczego o objêtoœci 600 m3 na Baranówce. £¹czna d³ugoœæ sieci wodoci¹gowej wynosi³a 25 km. Regularn¹
dostawê wody do miasta rozpoczêto ju¿
23 grudnia 1934 r.
Janusz Rak

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Seminaria i wyk³ady nauczycieli akademickich PRz na zaproszenie
krajowych oœrodków naukowych
Prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus,
profesor zwyczajny PRz, kierownik
Katedry Informatyki i Automatyki na
Wydziale Elektrotechniki i Informaty-

ki, wyg³osi³ na seminarium Instytutu
Automatyki i Robotyki na Wydziale
Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w dniu 20 stycznia 2004 r.

referat nt. Architektury, stacje procesowe i narzêdzia in¿ynierskie systemów sterowania w energetyce.

SEMINARIA WYDZIA£OWE
R Mgr in¿. Mariusz Wêglarski, asystent w Zak³adzie Syste-

mów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, wyg³osi³
w dniu 7 stycznia 2004 r. referat nt. "Wyznaczanie cieplnych w³asnoœci komponentów mikrouk³adu grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych
zmian pola temperatury" na seminarium Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
R Mgr in¿. Anna Szlachta, asystentka w Zak³adzie Metrologii i Systemów Pomiarowych, wyg³osi³a w dniu 14 stycznia 2004 r. referat nt. "Zastosowanie warunkowego uœredniania wartoœci amplitudowych sygna³ów w pomiarach
k¹ta przesuniêcia fazowego" na seminarium Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

R Prof. dr hab. in¿. Henryk Galina, profesor zwyczajny

PRz, w dniu 21 stycznia 2004 r. przedstawi³ tematykê badawcz¹ Katedry Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego na seminarium Wydzia³u Chemicznego.
R Dr in¿. Janusz Porzycki, adiunkt w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji, wyg³osi³ w dniu 28 stycznia
2004 r. referat nt. "Wielofunkcyjny model szlifowania
osiowego zewnêtrznych powierzchni walcowych" na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
R Katedra Matematyki na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu zorganizowa³a w dniu 28 stycznia 2004 r. odczyt nt.
"Mathematical modelling of piezoelectricity in composites - investigation of the piezoelectric stack actuatores",
który wyg³osi³ mgr Winfried Geis z Instytutu Analizy
Stosowanej i Metod Numerycznych na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu w Stuttgarcie (Niemcy).
Bronis³aw Œwider
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Granty

KOMITETU BADAÑ NAUKOWYCH
(XXV konkurs)
Zakoñczone w 2003 r.
Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Projekty badawcze zwyk³e:
= Prof. zw. dr. in¿. dr h.c. Kazimierz E. Oczoœ - Klasyfikacja struktur geometrycznych powierzchni (SGP).
= Prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Wójcik, prof. zw. PRz - System CAD/CAM obliczeñ konstrukcyjno-technologicznych lotniczych przek³adni sto¿kowych wykonywanych
metod¹ szlifowania Gleasona.
= Dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz - Zintegrowany system poœredniego sterowania lekkim samolotem dyspozycyjnym.
= Mgr in¿. Maciej Motyka - Ocena w³aœciwoœci nadplastycznych dwufazowych stopów tytanu a+ß.
Projekty badawcze promotorskie:
= Prof. zw. dr in¿. dr h.c. Kazimierz E. Oczoœ - Docieranie ceramicznych kul pe³nych wstêpnie i koñcowo spieczonych.
= Prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki, prof. zw. PRz - Parametry dyrektywne eksploatacji samolotu lekkiego podczas startu i l¹dowania.
= Prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, prof. zw. PRz Wp³yw morfologii kryszta³ów krzemu eutektycznego na
odpornoœæ na pêkanie stopu AlSi5Cu1 stosowanego w silnie obci¹¿onych elementach maszyn.
= Dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz, prof. PRz - Wykorzystanie zmodyfikowanej techniki pomiarowej do badañ konwekcyjnej wymiany ciep³a.
= Dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, prof. PRz - Modelowanie
i identyfikacja mobilnych robotów ko³owych.
Projekt badawczy celowy:
= Dr hab. in¿.Tadeusz Knap, prof. PRz - Prace badawcze
i projektowe, wykonanie prototypowego systemu oraz badania eksploatacyjne w wyrobiskach podziemnych KWK
"Bogdanka" - prace badawczo-rozwojowe realizowane
w PRz w ramach projektu celowego nt. Nowy ekologiczny
system wentylacyjny i odpylaj¹cy dla dr¹¿onych wyrobisk
korytarzowych w kopalniach wêgla kamiennego (KBN +
PRz + Lubelski Wêgiel "Bogdanka").

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Projekty badawcze zwyk³e:
Dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, prof. PRz - Zastosowanie metod badawczych in¿ynierii materia³owej do oceny w³aœciwoœci betonów w procesie ich dojrzewania.
= Dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz - Wspó³zale¿noœæ procesów nitryfikacji, denitryfikacji i amonifikacji
azotanów w przekszta³caniu azotu na granicy faz woda-osady denne w zbiornikach zaporowych.
=

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
Projekt badawczy zwyk³y:
= Dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz - Projektowanie
i analiza wybranych uk³adów sterowania rozmytego.
Projekty badawcze promotorskie:
= Prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus, prof. zw. PRz - Specyfikacja i walidacja protoko³ów komunikacyjnych czasu
rzeczywistego.
= Prof. dr hab. in¿. Marian P. KaŸmierkowski (Politechnika Warszawska) - Minimalizacja pulsacji momentu
w silniku reluktancyjnym prze³¹czalnym poprzez bezpoœrednie sterowanie momentem - doktorant mgr in¿. Piotr
Bogusz.
= Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Piróg, prof. zw. AGH Trójfazowy tyrystorowy prostownik mostkowy z dwoma
dodatkowymi tyrystorami o zmniejszonym i regulowanym
obci¹¿eniu biernym, z mo¿liwoœci¹ zastosowania jako symetryczny nad¹¿ny kompensator mocy biernej - doktorantka mgr in¿. Ma³gorzata £atka.
= Dr hab. Edward Leja, prof. AGH - Metoda kontroli
i stanu plazmy podczas magnetronowego wy³adowania
jarzeniowego - doktorant mgr in¿. Andrzej Stec.

Wydzia³ Chemiczny
Projekty badawcze zwyk³e:
= Dr hab. in¿. Jacek M. Je¿owski, prof. PRz - Opracowanie metod optymalizacji do komputerowego wspomagania projektowania zintegrowanych systemów technologii
chemicznej.
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=

Dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec, prof. PRz - W³aœciwoœci i reaktywnoœæ kompleksów metali przejœciowych
z trójdonorowymi chiralnymi ligandami typu "tripod".
= Dr in¿. Wiktor Bukowski - Badania nad wykorzystaniem kompleksów chromu, kobaltu i ¿elaza w wybranych
przemianach zwi¹zków epoksydowych.
Projekty badawcze promotorskie:
= Prof. dr hab. in¿. Henryk Galina, prof. zw. PRz - Synteza w³aœciwoœci wybranych monomerów epoksydowych
z mezogenem.
= Dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz - Katalizowana kompleksami metali przejœciowych aktywacja tlenu
cz¹steczkowego w reakcji utleniania wêglowodorów nienasyconych.
= Dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. PRz - Polieterole z melaniny i wêglanów alkilenowych - otrzymywanie, budowa i w³aœciwoœci.
= Dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. PRz - Reaktywne rozpuszczalniki melaniny z ketonów i formaldehydu.

=
=

=

=

=

=

Dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. PRz - Hydroksyalkilowanie kwasu parabanowego.
Dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. PRz - Reakcje hydroksymetylowych pochodnych kwasu moczowego z oksiranami.
Dr hab. in¿. Jacek M. Je¿owski, prof. PRz - Opymalna
modyfikacja sieci wymienników ciep³a przy zastosowaniu
programowania ewolucyjnego.
Dr hab. in¿. Piotr Król, prof. PRz - Synteza oligomerów
uretanowych jako pó³produktów do otrzymywania poliuretanów o regulowanym rozk³adzie mas cz¹steczkowych.
Dr hab. in¿. Roman Petrus, prof. PRz - Zastosowanie
klinoptylolitów do usuwania jonów metali ciê¿kich z roztworów wodnych.
Dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz - Badania
podzia³u pochodnych kwasu benzoesowego w uk³adach
dwufazowych.
Opracowa³a:
Halina Surowiec

Tradycyjna i komputerowa informacja bibliograficzna
w czytelniach Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
Tradycja sporz¹dzania w naszych
czytelniach baz informacyjnych istnieje od 20 lat. Bazy i kartoteki uszczególniaj¹ informacje o zbiorach. Jest to
bardzo wa¿ne ze wzglêdu na nowo powstaj¹ce w Politechnice Rzeszowskiej
kierunki i specjalnoœci. Zwracaj¹ uwagê zarówno na cenne merytorycznie
zbiory starsze, jak i na aktualne nabytki
biblioteki. Przede wszystkim u³atwiaj¹
zainteresowanym poszukiwania literaturowe. Zawartoœæ baz w du¿ym stopniu odci¹¿a korzystaj¹cych od ¿mudnych, a niekiedy nieskutecznych prób
dotarcia do Ÿróde³ piœmienniczych
o bardzo w¹skiej tematyce.
Powodem powstania kartotek informacyjnych by³a potrzeba poszerzenia
aparatu informacyjnego dla nowo powsta³ej czytelni. Polska lotnicza literatura w postaci podrêczników prawie
w nim nie istnia³a. By³o kilka skryptów
wydawanych przez Wydzia³ Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i kilka podrêczni-

ków wydanych w latach 50. przez
PWN. Oprócz tego czytelnicy mieli do
dyspozycji kilkanaœcie t³umaczeñ z jêzyka rosyjskiego, nieco ksi¹¿ek zachodnich i kilkadziesi¹t pozycji
oryginalnej literatury radzieckiej.
Aby zaspokoiæ potrzeby czytelników, zdecydowano siê opracowaæ
w formie bibliografii tematycznej posiadane w ksiêgozbiorze czasopisma
i ksi¹¿ki. Ju¿ w 1985 r. rozpoczêto prace nad kartotek¹ samolotów. Zawiera
ona opisy bibliograficzne ksi¹¿ek, artyku³ów z czasopism oraz instrukcji,
omawiaj¹ce konkretne statki powietrzne. Ka¿dy zarejestrowany materia³ zawiera minimum 3 rzuty i podstawowe
dane techniczne. W kartotece zastosowano podzia³ na pañstwa, wytwórnie
i typy statków.
W tym samym roku rozpoczêto tworzenie bibliografii zawartoœci Techniki
Lotniczej (1937, 1948 - 1993), opisane
artyku³y uszeregowano wg zagadnieñ.

Trzeci¹ baz¹ o tematyce lotniczej
jest zapocz¹tkowana w 2001 r. komputerowa Baza Samoloty. Umo¿liwia ona
dotarcie do informacji na temat przemys³u lotniczego, ekonomiki i organizacji transportu (logistyka), nowych
konstrukcji samolotów i silników.
Rok 1994 - rok powstania Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu - to pocz¹tek
budowy ksiêgozbioru dla jego pracowników i studentów, a jednoczeœnie
ca³ego aparatu informacyjnego rejestruj¹cego gromadzony zasób literaturowy. Podobnie jak w wypadku
czytelni by³ego Instytutu Lotnictwa,
powodem powstania komputerowej
Bazy Ekonomiczno-Spo³ecznej by³a
niedostateczna iloœæ literatury, g³ównie
podrêcznikowej. Pierwszym Ÿród³em
bazy sta³y siê zeszyty uczelniane otrzymywane na zasadzie wymiany lub darów z akademii ekonomicznych
i wydzia³ów zarz¹dzania i marketingu
innych szkó³ wy¿szych. Baza liczy
oko³o 3 500 rekordów bibliograficz-
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nych. Wyszukiwanie odbywa siê wg
hase³ przedmiotowych S³ownika Jêzyka Hase³ Przedmiotowych Biblioteki
Narodowej.
W 1997 roku zaczêto opracowywanie komputerowej Bazy Samochodów
(obecna nazwa: Baza Naukowo-Techniczna). Odsy³a ona do posiadanych
przez czytelniê czasopism technicznych zwi¹zanych z przemys³em motoryzacyjnym. Pozwala na szybkie
dotarcie do informacji o nowych rozwi¹zaniach technologicznych i konstrukcjach. Baza by³a przygotowywana

OS
G£

dla studentów specjalnoœci samochodowej. Sukcesywnie, wraz z powstawaniem nowych specjalnoœci,
zmienia³ siê równie¿ zakres bazy. Dostosowywana do nowych potrzeb czytelników, informuje obecnie o przenikaniu siê zagadnieñ marketingu,
sponsoringu, zarz¹dzania strategicznego i logistyki w produkcji, a ostatnio
tak¿e o alternatywnych Ÿród³ach energii. Te ostatnie zagadnienia s¹ uzupe³nione adresami stron internetowych.
Kartoteki zagadnieniowe w wersji
tradycyjnej na kartach katalogowych

zmieni³y za spraw¹ noœnika swoj¹ formê i sta³y siê bazami komputerowymi.
W dalszym jednak ci¹gu s¹ bibliografiami w uk³adzie rzeczowym kieruj¹cymi czytelnika do posiadanego
przez czytelniê materia³u Ÿród³owego
na konkretny temat.
Zachêcamy wszystkich do korzystania z naszych tradycyjnych i komputerowych bibliografii tworzonych
z myœl¹ o studentach i pracownikach
Politechniki Rzeszowskiej.
Monika Koz³owska

PRASA O POLITECHNICE

Stowarzyszenie "Dolina
Lotnicza" oraz
6 uczelni wy¿szych po³¹czy³y si³y, by razem dzia³aæ dla rozwoju
przemys³u lotniczego - czytamy 23 stycznia br. w SuperNowoœciach. Politechnika
Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz
Politechniki: Lubelska, £ódzka, Warszawska i Œl¹ska, a tak¿e Stowarzyszenie "Dolina Lotnicza" utworzy³y konsorcjum, którego najwa¿niejszym zadaniem jest utworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii "Aeronet-Dolina Lotnicza".
Informacje na ten temat zamieœci³y równie¿ Gazeta Wyborcza i Nowiny.

z rozwi¹zañ, jakie zaproponowa³a Politechnika Rzeszowska dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego - czytamy
18 lutego br. w SuperNowoœciach. Systemy, które przygotowaliœmy, funkcjonuj¹
w szpitalach amerykañskich i europejskich. Zosta³y pozytywnie zaopiniowane
przez pracowników rzeszowskiego szpitala jako te, które w istotny sposób
u³atwi³yby funkcjonowanie placówki poinformowa³ pracownik Zak³adu Systemów Rozproszonych PRz. Prezentacja projektów technicznych maj¹cych usprawniæ
pracê szpitala przygotowanych przez PRz
odby³a siê w 17 lutego br.
Informacjê na ten temat zamieœci³ równie¿ Dziennik Polski.

***
W dniu 29 stycznia br. w SuperNowoœciach ukaza³ siê artyku³ pt. Dobrze ucz¹
studentów, w którym czytamy: Politechnika Rzeszowska spe³nia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, posiada tak¿e odpowiedni¹ bazê materialn¹ do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich. Opiniê tak¹ wystawi³a Pañstwowa Komisja Akredytacyjna
kierunkowi technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym. Pozytywn¹ ocenê
PKA uzyska³o równie¿ budownictwo na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.
Podobn¹ informacjê zamieœci³ równie¿
Dziennik Polski.

***
Modernizacja sieci informatycznej,
dostêp do dokumentów medycznych
z dowolnego miejsca - to tylko niektóre

14 styczni a 2004 r .
w Dzienniku
Polskim ukaza³ siê artyku³ na temat porozumienia podpisanego w dniu 13 stycznia br.
przez w³adze Politechniki Rzeszowskiej
oraz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Che³mie w sprawie wspó³pracy naukowo-dydaktycznej. Informacjê tak¹ opublikowa³y równie¿ SuperNowoœci oraz
Dziennik Wschodni.
Artyku³ na
temat porozumienia podpisanego pomiêdzy PRz a PWSZ w Che³mie zamieœci³ tak¿e w dniu 19 stycznia br. SuperTydzieñ
Che³mski. W artykule "Skrzyd³a dla

PWSZ" czytamy: wybór Politechniki Rzeszowskiej na partnera PWSZ nie by³
dzie³em przypadku. W ten sposób realizujemy jeden z priorytetów, jaki za³o¿yliœmy sobie przy powstaniu uczelni przygotowanie takiej oferty naukowej
i stworzenie takich warunków, by po zakoñczeniu nauki ¿aden absolwent nie
mia³ k³opotów ze znalezieniem pracy
i dalszym rozwojem zawodowym - powiedzia³ rektor PWSZ.
Ponad 6 tysiêcy maturzystów
7 i 8 bm. odwiedzi³o VI Targi
Edukacyjne zorganizowane przez Politechnikê Rzeszowsk¹ - czytamy w Nowinach 11 lutego br. Swoj¹ ofertê przedstawi³o ok. 20 uczelni publicznych i niepublicznych z Podkarpacia, a tak¿e £odzi i Krakowa. Celem Targów Edukacyjnych by³o
przedstawienie przez szko³y wy¿sze obowi¹zuj¹cych na rok ak. 2004/2005 zasad
przyjêæ na I rok studiów, informacji o prowadzonych kierunkach i specjalnoœciach,
o mo¿liwoœci kszta³cenia w ró¿nych systemach studiów, o bazie socjalno-bytowej.
Targom towarzyszy³y Dni Otwarte Politechniki. Przyszli studenci mogli wiêc obejrzeæ sale wyk³adowe, pracownie komputerowe, laboratoria.
Informacje na ten temat ukaza³y siê równie¿ w Dzienniku Polskim, Gazecie Wyborczej i SuperNowoœciach.

Opracowa³a
Iwona Œlêzak-G³adzik
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

TARGI EDUKACYJNE 2004
Targi Edukacyjne to cykliczna impreza organizowana przez Samorz¹d
Studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Po raz szósty maturzyœci bardzo licznie
odwiedzili imprezê organizowan¹
g³ównie z myœl¹ o nich. Najstarsza na
Podkarpaciu uczelnia, Politechnika
Rzeszowska, w dniach 7-8 lutego br.
prze¿ywa³a prawdziwe oblê¿enie, bo
ponad szeœæ tysiêcy maturzystów przewinê³o siê przez jej mury. Odwiedzaj¹c y st wi e r d zili, ¿e T argi
Edukacyjne to strza³ w dziesi¹tkê, ka¿dy móg³ zebraæ wiadomoœci o wielu
uczelniach z naszego województwa,
i nie tylko, w jednym miejscu.
Mo¿na by³o porozmawiaæ z pracownikami wielu uczelni, a nasi studenci
przygotowali wiele atrakcji, aby zachê-

ciæ m³odzie¿ do studiowania na ich
uczelni b¹dŸ te¿ wydzia³ach, s³u¿yli
równie¿ dobr¹ rad¹. Standardem sta³y
siê rozdawane odwiedzaj¹cym gad¿ety.
I tak na przyk³ad mo¿na by³o dostaæ coœ
s³odkiego na stoisku Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu, prawdziwe
oblê¿enie prze¿ywa³o stoisko Wydzia³u Chemicznego, na którym mo¿na
by³o wygraæ koszulki z logo wydzia³u,
plecaki, kubki, d³ugopisy oraz inne gad¿ety, jednak aby dostaæ te cenne nagrody, kandydat na studia musia³ siê
wykazaæ wiedz¹ chemiczn¹ w konkursie. Dla przysz³ych chemików nie by³ to
problem.
T³umy m³odych ludzi szuka³y przede wszystkim informacji o zasadach
przyjêæ na I rok studiów obowi¹zuKoordynator Targów Edukacyjnych
z ramienia Samorz¹du Studentów PRz Dariusz Stocki - student II MDZ.
Fot. M. Misiakiewicz

j¹cych od nowego roku akademickiego,
prowadzonych kierunkach i specjalnoœciach, nowej ofercie uczelni, mo¿liwoœciach zakwaterowania w akademiku,
stypendiach socjalnych i naukowych.
Targom towarzyszy³y Dni Otwarte Politechniki Rzeszowskiej.
Organizatorów cieszy ogromnie tak
du¿e zainteresowanie Targami Edukacyjnymi przysz³ych studentów i maj¹
nadziejê, ¿e kolejne, przysz³oroczne
Targi bêd¹ jeszcze lepsze od poprzednich, czego serdecznie im ¿yczymy.
Walentynkowe serduszka rozdawa³y panie ze Studium Jêzyków Obcych.
Fot. M. Misiakiewicz

Dawid Mazurek
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Tylko w klubie PLUS!!!

Pierwszy w roku 2004 POZYTON
mia³ miejsce 5 lutego. Tym razem

www.pozyton.prv.pl

zaprosiliœmy rzeszowsk¹ formacjê The
calog. Zespó³ ten powsta³ w 1993 r.,

m³odzi muzycy mieli wtedy po 13, 14
lat... przygoda z muzykowaniem trwa
do dziœ. The calog koncertuje po ca³ej
Polsce, ma w swoim dorobku dwie
p³yty. To tyle wiadomoœci o zespole,
wracaj¹c do koncertu - by³o bardzo
mi³o. Bywalcy pozytonowych imprez
mogli pos³uchaæ tego dnia du¿o dobrej
muzyki, jak i pobawiæ siê w rytm reggae, ska, grunge, rocka itd., a po koncercie oby³o siê rock'n'rollowe party.
W zasadzie 5 lutego to œrodek sesji...
co jak siê okazuje, wcale nie przeszkadza studentom w odrobinie rozrywki.
Taki te¿ mieliœmy celJ. Powoli wiêc
zapominamy o sesji... przynajmniej
wiêkszoœæ z nas. Dla niektórych by³a to
byæ mo¿e ostatnia sesja w ¿yciuJ.
Wszystkim ¿yczymy samych "sustek"
i serdecznie zapraszamy na POZYTON
do Klubu PLUS.

Bywalcy pozytonowych imprez.

Grzegorz Krasoñ

Fot. w³asna

Okiem outsidera
POZYTON - myœlê ¿e wiêkszoœci
studentów s³owo to nie jest obce. Szereg imprez w PLUSIE, których organizatorem jest w³aœnie POZYTON,
cieszy siê wielkim zainteresowaniem
wœród studentów. Jestem pod wielkim
wra¿eniem dzia³alnoœci, jak¹ prowadzi
grupka osób zrzeszonych wokó³ tej nazwy. G³ównym tego powodem jest to,
¿e nie s¹ oni monotematyczni, a raczej
monomuzyczni. Postanowi³em spojrzeæ na ich dzia³alnoœæ okiem outsidera.
PaŸdziernik 2003 - zaczêli od jazzu
na najwy¿szym poziomie, zaprosili

œwiatowej s³awy gitarzystê fusionjazzowego Rosto Topple, artystê, który
w Polsce mia³ zaledwie kilka oficjalnych koncertów - dla mnie bomba. Kolejna impreza to koncert Skangura œwietnie trafili do gustu studentów, zespó³ w mgnieniu oka porwa³ swoj¹ ¿ywio³ow¹ muzyk¹ ca³¹ publikê do
zabawy. Reagge party z zespo³em Dusza - klub pêka³ w szwach, mimo ¿e
w tym samym czasie w klubie "Akademia" gra³o T. Love.
Z tego, co mi wiadomo, w planach
POZYTON mia³ jeszcze miko³ajki jaz-

zowe, przegl¹d piosenki studenckiej,
wieczór z poezj¹ œpiewan¹, a ponadto
w ka¿d¹ œrodê pod ich "bander¹" jest organizowana rockoteka.
POZYTON ma wiele "zastosowañ"
i ka¿dy wybredny meloman znajdzie
coœ dla siebie. I gdy ju¿ znudz¹ siê wam
dyskoteki, gdzie nieustannie z g³oœników p³ynie bit - przyjdŸcie na ucztê muzyczn¹, któr¹ co jakiœ czas serwuje
POZYTON. Katharsis od czasu do czasu nawet studentowi jest potrzebne...
Dawid Mazurek
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Nasze wycieczki
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych uprzejmie informuje, ¿e przyjêty na 2004 rok
plan wycieczek krajowych przewiduje nastêpuj¹ce terminy i trasy wycieczek:
Lp.

Trasa wycieczki

1.

Zakopane i okolice

2.

Krynica i okolice

3.

Szczawnica i okolice

Termin

Liczba dni

ü

24 – 27.01.2004 r.

4

ü

05 – 08.02.2004 r.

4

14 – 17.02.2004 r.

4

ü
ü

4.

Krynica i okolice

28, 29.02.-01.03.2004 r.

3

5.

Zakopane i okolice

01 – 04.04.2004 r.

4

6.

Czêstochowa, Licheñ, Gniezno

01 – 04.05.2004 r.

4

7.

Zakopane i okolice

01 – 04.05.2004 r.

4

8.

Licheñ, Czêstochowa

16 – 19.05.2004 r.

4

9.

Warszawa i okolice

28 – 30.05.2004 r.

3

10.

Pieniny, Rabka, Zakopane

03 – 06.06.2004 r.

4

11.

Oœwiêcim, Tarnowskie Góry, Chorzów

02 – 04.07.2004 r.

3

12.

Kraków – Ojców – Wieliczka

09 – 11.07.2004 r.

3

13.

Wroc³aw – Sudety

31.07. – 03.08.2004 r.

4

14.

Olsztyn – Mazury

11 – 15.08.2004 r.

5

15.

Gdañsk – Sopot – Oliwa

19 – 24.08.2004 r.

6

16.

Krynica i okolice

27 – 29.08.2004 r.

3

17.

Zakopane i okolice

09 – 12.09.2004 r.

4

18.

Bieszczady

19.

Obóz narciarski

20.

Wycieczki jednodniowe

- emeryci

02 – 03.10.2004 r.

2

27.12.04 - 01.01.05 r.

6

do uzgodnienia

1

Wycieczki zagraniczne bêd¹ realizowane za pe³n¹ odp³atnoœci¹ uczestników.
UWAGA!
8 Terminy i trasy wycieczek mog¹ ulec zmianie.
8 Rezygnacjê z wycieczki nale¿y zg³osiæ co najmniej 8 dni przed planowanym jej terminem - w razie niedotrzymania ww. terminu pracownik musi
siê liczyæ ze strat¹ wniesionej op³aty. Rezerwacje telefoniczne nie bêd¹
przyjmowane.
W³odzimierz Ptak

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze (1-2, styczeñ-luty 2004 r.) Gazety Politechniki na stronie 6 w tekœcie DOKTORATY zosta³a podana b³êdna informacja dotycz¹ca recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. in¿. Krzysztofa MLECZKI.
Recenzentami tej pracy doktorskiej byli Panowie dr hab. in¿. Andrzej Dziedzic
z Politechniki Wroc³awskiej i dr hab. in¿. Jerzy Potencki, profesor Politechniki
Rzeszowskiej.
Za pomy³kê przeprasza autor informacji Bronis³aw Œwider.

Ks. Jan Twardowski
Wielkanocnemu barankowi jeszcze
nie uros³y rogi. Jest bezradny, s³aby,
a jednak ze swoj¹ czerwon¹
chor¹giewk¹ przypomina ¿o³nierza,
który wygra³ bitwê. Nieraz rysuj¹ go
na p³ytach grobowców. Nawet na
cmentarzu, gdzie jest tyle smutku,
on z chor¹giewk¹ jest weso³y.

Baranku wielkanocny
coœ wybieg³ z rozpaczy
z paskudnego k¹ta
z tego co po ludzku siê nie uda³o
prawda ¿e trzeba staæ siê bezradnym
by nielogiczne siê sta³o

Dzwon rezurekcyjny, ró¿nokolorowe
pisanki i bazie - to maleñka radoœæ,
w¹t³a siostra niewys³owionej radoœci,
jak¹ siê odnajduje po drugiej stronie
Wielkiej Nocy.
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Targi Edukacyjne 2004

Fot. M. Misiakiewicz

Sport

Ruszajmy siê

Autorzy tekstów
mgr in¿. Robert Jakubowski
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych

dr in¿. Lucjan Janas

Akademicki

Katedra Mostów

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Monika Koz³owska
Czytelnia WBMiL oraz WZiM

Grzegorz Krasoñ
Student V ZD

Dawid Mazurek
Student V IMD

Magda BALANA najlepsza
Sto par bawi³o siê wspaniale na XX Jubileuszowym Balu Sportowca zorganizowanym
przez uczelniany AZS w sto³ówce studenckiej naszej uczelni w sobotê 14 lutego 2004 r.
Jak co roku, g³ównym punktem programu by³o og³oszenie wyników plebiscytu na
10 najpopularniejszych sportowców Politechniki Rzeszowskiej w 2003 roku. Najlepsza
okaza³a siê Magdalena Balana - mistrzyni Polski w kolarstwie prze³ajowym. Magda
jest studentk¹ II roku Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki.
Dalsze miejsca zajêli w kolejnoœci:
2. S³awomir Uchwat - IV ZD jeŸdziectwo
3. Pawe³ Sawczyn - V IMD pi³ka no¿na
4. Anna Hogendorf - III CD siatkówka
Prorektor Jerzy Potencki i Magda Balana.
5. Krzysztof Pulik - III ED Zwyciê¿czyni bierze wszystko.
szachy
Ruszy³a liga halowa.
6. Robert Maj - IV BD siatkówka
7. Agnieszka Nowak - IV ZD ¿eglarstwo
8. El¿bieta Zdeb - V MDZ lekka atletyka
9. Karolina Winiarz - IV ZD koszykówka, p³ywanie
10. Pawe³ Zach - II MDL p³ywanie
Nagrody i okolicznoœciowe
statuetki wrêczyli wyró¿nionym sportowcom: JM Rektor
Dziesiêcioro wspania³ych w towarzystwie
w³adz uczelni.

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji
Sekretarz Rektora

dr in¿. Andrzej Pacana
Katedra Technologii Maszyn
i Organizacji Produkcji

W³odzimierz Ptak
Samodzielna Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê
i Odprowadzania Œcieków

mgr in¿. Ryszard Schab
Katedra Elektrodynamiki
i Uk³adów Elektromaszynowych

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
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Wydawca

Pi³ka w grze.

Mi³oœciwie nam panuj¹ca
w 2004 r. Karolina Winiarz.

Tadeusz Markowski, prorektor Jerzy Potencki
i prezes KU AZS Grzegorz Sowa. Mi³¹
niespodziank¹ by³ wspania³y 22-kilogramowy okolicznoœciowy tort przygotowany
przez tekst
mistrza
cukierników
i fot.œwiata
Stanis³aw
Ko³odziej (Meksyk
2003) - pana Rados³awa Raka z Rzeszowa.
Korona królowej balu przypad³a w tym
roku studentce IV roku Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu - Karolinie Winiarz, która zajê³a
ósme miejsce w plebiscycie, a pierwsze
w konkursie. W pokazach tañca towarzyskiego zaprezentowa³y siê dwie pary z grupy
tanecznej "Aksel".
Stanis³aw Ko³odziej
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