
latlat5500
 Wy¿szego  Szkolnictwa 

Technicznego w Rzeszowie
1951-20011951-2001

Gazeta Gazeta 
PolitechnikiPolitechniki

Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza

44
kwiecieñ 2004kwiecieñ 2004

(124)(124)

Nowy symulator lotu dla OKL-u   -  s. 3

40 lat Zak³adu 
Energoelektroniki i Elektroenergetyki  -  s. 7

Nasze samoloty   -  s. 21

Jubileusz profesora Boles³awa Fleszara  -  s. 9

Ogólnopolska Konferencja 
Nadawców Akademickich  - s. 14

Wspomnienia z Portugalii  - s. 17

Studenci o sobie i nie tylko  - s. 18

nasze samoloty

Socata TB-9 Tampico Club
Czytaj s. 21



Uroczystoœci w OKL-uUroczystoœci w OKL-u

2 GAZETA POLITECHNIKI

Widok z 1915 r.

Dworzec - widok z 1900 r.

Targowica - widok z 1906 r.

Przeciêcia wstêgi do symulatora dokona³ rektor prof. Tadeusz Mar-
kowski w towarzystwie senatora Mieczys³awa Janowskiego.

Odczytanie uchwa³y Senatu przez prof. Henryka Kopeckiego - 
przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji.

Uroczystoœæ zgromadzi³a licznych goœci. Zwiedzanie Sali Tradycji im. Romana Przepióry. 

Informacji o pracy na symulatorze udziela³ instruktor pilot Jerzy 
Kluczniak. 

Widok ziemi z kabiny symulatora.

Fot. M. Misiakiewicz
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W dniu 9 marca 2004 r. w Oœrodku
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej uroczyœcie zosta³ oddany
do u¿ytku nowy symulator lotu typu
FNPT II MCC, którego producentem
jest francuska firma ALSIM. Przeciêcia
wstêgi dokona³ rektor Politechniki prof.
dr hab. in¿. Tadeusz Markowski w to-
warzystwie senatora RP Mieczys³awa
Janowskiego.

Zakupiony przy wsparciu finanso-
wym Fundacji Rozwoju Politechniki
Rzeszowskiej symulator, jest pier-
wszym w Polsce tego typu urz¹dzeniem
spe³niaj¹cym europejskie wymagania
jakoœciowe JAR-STD 3A wg najnow-
szej techniki w dziedzinie symulacji
lotu. To dziêki zastosowaniu tego sy-
mulatora w procesie kszta³cenia na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
studenci specjalizacji pilota¿owej bêd¹
mogli bezpoœrednio po ukoñczeniu stu-
diów podj¹æ starania o uzyskanie licen-
cji pilota liniowego typu "frozen"
ATPL. Ale najpierw na symulatorze
musz¹ przeæwiczyæ najbardziej ekstre-
malne sytuacje, które w rzeczywistoœci
stwarza³yby zagro¿enie dla ¿ycia i sa-
molotu, np. l¹dowanie bez podwozia
czy po¿ar silnika. W pamiêci symulato-
ra znajduj¹ siê wszystkie lotniska Euro-
py, a tak¿e czêœæ lotnisk Bliskiego
Wschodu.

Oprócz funkcji dydaktycznej symu-
lator ten spe³niaæ bêdzie tak¿e funkcje
naukowe, stanowi bowiem swoiste la-
boratorium umo¿liwiaj¹ce badanie sta-
nu psychofizycznego cz³owieka rów-
nie¿ w sytuacjach awaryjnych. Pozwa-
la te¿ na œledzenie tempa uczenia siê
studentów wspó³pracy z za³og¹. Dziêki
nowoczesnemu rozwi¹zaniu symulator
bêdzie umo¿liwia³ w przysz³oœci bada-
nie programów praw sterowania inny-
mi samolotami, byæ mo¿e nowo pro-
jektowanymi.

Jest to drugi ju¿ symulator lotu zaku-
piony przez Politechnikê Rzeszowsk¹

na potrzeby kszta³cenia pilotów cywil-
nych. Pierwszy symulator lotu typu
M-20 MEWA zosta³ oddany do u¿ytku
w listopadzie 1992 r. i by³ jedynym ta-
kim urz¹dzeniem w tej czêœci Europy,
równie¿ bardzo kosztownym i zakupio-
nym wtedy przy znacz¹cej pomocy Sto-
warzyszenia Lotników Polskich
w Wielkiej Brytanii.

Po niemal 12 latach jego eksploato-
wania Oœrodek wzbogaci³ siê w bardzo
nowoczesny, spe³niaj¹cy wymagania
jakoœciowe Unii Europejskiej symula-
tor lotu, który szerzej zaprezentowa³
goœciom szef instruktorów pilotów
w OKL - instr. pil. mgr in¿. Jerzy Klucz-
niak.

W uroczystoœci m.in. wziêli udzia³:
marsza³ek województwa podkarpac-
kiego Leszek Deptu³a, wiceprezydent
Rzeszowa Franciszek Kosiorowski,
przedstawiciel wojewody, delegacja
Wydzia³u Transportu Uniwersytetu
Technicznego w ¯ilinie na S³owacji,
przedstawiciele zaprzyjaŸnionych
uczelni i instytucji naukowych, policji

i wojska, ró¿nego rodzaju instytucji lot-
niczych, cz³onkowie Fundacji Rozwoju
Politechniki Rzeszowskiej, seniorzy lo-
tnictwa oraz przedstawiciele Urzêdu
Lotnictwa Cywilnego.

Goœcie obecni na uroczystym uru-
chomieniu symulatora wziêli równie¿
udzia³ w drugiej czêœci spotkania
zwi¹zanej z nadaniem imienia Romana
Przepióry Sali Tradycji OKL i ods³o-
niêciem z tej okazji tablicy pami¹tko-
wej. Zmar³y w sierpniu 2002 roku instr.
pil. Roman Przepióra by³ wspó³twórc¹
powo³anego w 1977 r. Oœrodka Szkole-
nia Personelu Lotniczego, przemiano-
wanego w marcu 1990 r. na mocy
porozumienia ministrów transportu
i gospodarki morskiej oraz edukacji na-
rodowej na Oœrodek Kszta³cenia Lotni-
czego Politechniki Rzeszowskiej.

Instruktor pil. Roman Przepióra, pa-
sjonat lotnictwa, przez d³ugie lata swej
pracy w Aeroklubie, a póŸniej w Oœrod-
ku, zbiera³ ró¿nego rodzaju dokumenty
i wycinki prasowe, wspomnienia i foto-
grafie, znacz¹co przyczyniaj¹c siê do

Nowy symulator lotu dla OKL-u
Sala Tradycji im. Romana Przepióry

Nowy symulator lotu dla OKL-u
Sala Tradycji im. Romana Przepióry

Marsza³ek województwa podkarpackiego Leszek Deptu³a w kabinie nowego sy-
mulatora.

Fot. M. Misiakiewicz

,



4 GAZETA POLITECHNIKI

HABILITACJE

PERSONALIA

Mgr Kinga Stêpieñ, asystentka w Zak³adzie Finansów
i Bankowoœci na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzy-
ska³a stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych, nada-

ny przez Radê Wydzia³u Eko-
nomii Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie w dniu 23 lute-
go 2004 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Konsolidacja jako
czynnik konkurencyjnoœci se-
ktora bankowego w Polsce.
Promotorem w przewodzie do-
ktorskim by³ prof. dr hab. Mi-
cha³ Gabriel WoŸniak z Aka-
demii Ekonomicznej w Krako-
wie. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali: prof. dr hab. Jan
Czekaj z Akademii Ekonomi-
cznej w Krakowie, prof. dr hab.

Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdañskiego i prof. dr hab.
Wac³aw Grzybowski z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odo-
wskiej w Lublinie.

Mgr in¿. Marek Kiczek, asystent w Katedrze Ekonomii
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk humani-
stycznych z zakresu dyscypliny
naukowej socjologia, nadany
przez Radê Wydzia³u Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu
Œl¹skiego w Katowicach
w dniu 23 marca 2004 r. Temat
rozprawy doktorskiej: System
zapewnienia jakoœci w zak³a-
dzie pracy - czynniki spo³eczne
warunkuj¹ce jego wdro¿enie
i utrzymanie. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. W³adys³aw Jacher,
profesor zwyczajny Uniwersy-
tetu Œl¹skiego. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali dr hab. Ta-
deusz Michalczyk, profesor Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, i dr hab. Leszek A. Gruszczyñski
z Uniwersytetu Œl¹skiego.

Dr in¿. Adam Marciniec, adiunkt w Kate-
drze Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny naukowej bu-
dowa i eksploatacja maszyn, nadany przez
Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej w dniu 19 wrzeœ-

nia 2003 r. Centralna Komisja do Spraw Stop-
ni i Tytu³ów w dniu 29 marca 2004 r. za-
twierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Temat rozprawy habilitacyjnej: Synteza
i analiza zazêbieñ przek³adni sto¿kowych
o ko³owo-³ukowej linii zêba.

DOKTORATY
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Mgr in¿. Tomasz Ruman, asystent
w Katedrze Biochemii i Biotechnologii na
Wydziale Chemicznym, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk chemicznych z zakresu
dyscypliny naukowej technologia chemicz-
na, nadany przez Radê Wydzia³u Chemicz-
nego Politechniki Rzeszowskiej w dniu
24 marca 2004 r. Temat rozprawy doktor-
skiej: Ligandy polipirazoliloboranowe: ho-
moskorpionianowe, heteroskorpionianowe
i chiralne. Promotorem w przewodzie dok-

torskim by³ dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec,
profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozpra-
wê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. Ed-
ward Sz³yk z Uniwersytetu Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu, prof. dr hab. Lechos³aw
Latos-Gra¿yñski z Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego i dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, pro-
fesor Politechniki Rzeszowskiej.

Bronis³aw Œwider

Profesorowie Politechniki Rzeszowskiej
w radach naukowych instytutów pozauczelnianych

Przedstawiamy informacjê o cz³onkostwie profesorów
naszej uczelni w radach naukowych krajowych instytutów
i oœrodków naukowych pozauczelnianych bie¿¹cej kadencji.

� Centrum Badañ Wysokociœnieniowych PAN w Warsza-
wie - prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz, profesor zwy-
czajny PRz, kierownik Katedry Fizyki (WBiIŒ)

� Centrum Badañ Molekularnych i Makromolekularnych
PAN w £odzi - prof. dr hab. in¿. Henryk Galina, profesor
zwyczajny PRz, kierownik Katedry Technologii i Mate-
ria³oznawstwa Chemicznego (WCh)

� Instytut Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej PAN w Kra-
kowie - prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, profesor zwy-
czajny PRz, kierownik Katedry Materia³oznawstwa
(WBMiL)

� Instytut Lotnictwa w Warszawie - prof. dr hab. in¿. Marek
Orkisz, profesor zwyczajny PRz, kierownik Katedry Sa-
molotów i Silników Lotniczych (WBMiL)

� Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie - dr hab.
in¿. W³odzimierz Kalita, profesor nadzwyczajny PRz,
kierownik Zak³adu Systemów Elektronicznych i Teleko-
munikacyjnych (WEiI)

� Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Ma³oli-
tra¿owych BOSMAL w Bielsku-Bia³ej - dr hab. in¿. Kazi-
mierz Lejda, profesor nadzwyczajny PRz, kierownik
Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalino-
wych (WBMiL)

� Bran¿owy Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych BOBRME-KOMEL w Katowicach - dr
hab. in¿. Ryszard Rut, profesor nadzwyczajny PRz w Ka-
tedrze Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych
(WEiI)

� Oœrodek Badawczo-Rozwojowy ERG w Jaœle - dr hab.
in¿. Marek Gotfryd, adiunkt w Zak³adzie Systemów Ele-
ktronicznych i Telekomunikacyjnych (WEiI)

Bronis³aw Œwider

UCHWA£A nr 7/2002/2005
z dnia 16 stycznia 2004 r.

w sprawie utworzenia kierunku studiów "Informatyka stosowana"

1. Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych popiera inicjaty-
wê uczelni cz³onkowskich KRPUT

zmierzaj¹c¹ do utworzenia kierunku
studiów "Informatyka stosowana".

2. Uznaj¹c znaczenie kszta³cenia
studentów w zakresie umiejêtnoœci sto-
sowania wspó³czesnych technologii in-

KRPUT
Ostatnie posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, którego gospodarzem by³a Akademia Techniczno-Humanistyczna w

Bielsku-Bia³ej, odby³o siê w dniach 15-18 stycznia 2004 r. Poni¿ej uchwa³a podjêta na posiedzeniu.
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formatycznych - realizowanego na
wiêkszoœci uczelni i ich wydzia³ów -
KRPUT zwraca siê do Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu, Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego oraz
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
o wsparcie tej inicjatywy i zatwierdze-
nie wniosku po jego zg³oszeniu.

3. Równoczeœnie KRPUT podkreœla
koniecznoœæ dalszego doskonalenia
kszta³cenia na kierunku studiów "Infor-
matyka" w celu rozwoju kadry absol-
wentów przygotowanych do tworzenia
podstaw informatyki i budowania od-
powiednich narzêdzi informatycznych

w ramach szeroko rozumianej strefy te-
chnologii informacyjnych.

Prof. dr hab. Jerzy Dembczyñski
Przewodnicz¹cy

Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych

24 listopada 2003 r. na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie odby³a siê uro-
czystoœæ wrêczania nagród Ministra
Infrastruktury za wybitne osi¹gniêcia
m.in. w dziedzinie geodezji i kartogra-
fii.

Przewodnicz¹cy prof. dr hab. in¿.
Adam Paw³owski, sk³adaj¹c laureatom
gratulacje, podkreœli³ znacz¹cy wzrost
liczby nadsy³anych wniosków.

Z dziedziny geodezji i kartografii
nagrodzono 3 prace, które twórczo
w³¹czaj¹ najnowsze technologie œwia-
towe do krajowych rozwi¹zañ systemo-
wych. Zespo³ow¹ nagrodê ministra II
stopnia otrzyma³ kierownik Katedry

Geodezji im. Kaspra Weigla na WBiIŒ
prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj. Nagro-
dzona praca dotyczy³a opracowania
i wdro¿enia technologii modernizacji
ewidencji gruntów i budynków na tere-
nach, gdzie funkcjonuj¹ mapy ewiden-
cyjne w skali 1:2880, z wykorzysta-
niem metod fotogrametrii cyfrowej.
Nagroda zosta³a przyznana, jak podkre-
œli³a komisja, za du¿e walory twórcze
oraz oryginalnoœæ rozwi¹zania.

Celem projektu by³o opracowanie
takiej technologii, która mog³aby byæ
wykorzystana do budowy systemu
IACS zwi¹zanego z dop³atami bezpo-
œrednimi do produkcji rolnej oraz do

unowoczeœnienia map ewidencji
gruntów (dzia³ek) zwi¹zanych z bu-
dow¹ katastru nieruchomoœci w Polsce.

Istot¹ opracowania jest przypo-
rz¹dkowanie granic dzia³ek przedsta-
wionych na mapach powsta³ych
w okresie zaboru austriackiego i stoso-
wanych do dziœ do obecnej sytuacji za-
rejestrowanej na zdjêciach lotniczych
przetworzonych do postaci ortofotoma-
py cyfrowej.

Technologia ta przesz³a pomyœlnie
testy sprawdzaj¹ce wg wspó³czesnych
wymagañ.

Maria Jaracz

NAGRODA MINISTRA INFRASTRUKTURY

za rok 2003

NAGRODA MINISTRA INFRASTRUKTURY

za rok 2003

Któ¿ z nas nie marzy³ lub nie marzy o podró¿ach, zwie-
dzaniu innych krajów, poznawaniu nowych ludzi, prze¿ywa-
niu przygód, odbywaniu czêœci studiów w renomowanej
uczelni zagranicznej. Dla wielu studentów studiowanie za
granic¹ wydaje siê niemo¿liwe z wielu wzglêdów, np. finan-
sowych, jêzykowych formalnych.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej maj¹ jednak szansê
odbywania studiów za granic¹. Od szeœciu lat uczelnia ucze-
stniczy w programie Socrates/Erasmus. W ramach tego pro-
gramu na rok akademicki 2004/2005 podpisano 19 umów
z uczelniami zagranicznymi w oœmiu krajach europejskich
(Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy
i Portugalia).

Uczelnie, z którymi Politechnika Rzeszowska wspó³pra-
cuje w ramach programu Socrates/Erasmus, z podzia³em na
wydzia³y:
� TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN, Wiedeñ, Au-

stria (WBiIŒ, WCh)
� KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTEN-

DE, Ostenda, Belgia (WBMiL)

� KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLA-
ANDEREN, Kortrijk, Belgia (WBMiL, WEiI, WZiM)

� KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Leuven,
Belgia (WEiI)

� AARHUS UNIVERSITET, Arhus, Dania (WCh)
� UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, Amiens,

Francja (WEiI)
� UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, Dun-

kierka, Francja (WZiM)
� UNIVERSITE DE METZ, Metz, Francja (WZiM)
� ETNIKO METSOVIO POLYTECHNIO, Ateny, Grecja

(WBiIŒ, WBMiL, WEiI)
� ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, Sa-

loniki, Grecja (WCh)
� UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Hiszpania (WCh,

WZiM)
� UNIVERSIDAD POLITECNICA DE WALENCJA,

Walencja, Hiszpania (WBMiL, WBiIŒ, WZiM, WCh,
WEiI)

Atrakcyjne studiaAtrakcyjne studia
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� HOGESCHOOL VAN UTRECHT, Utrecht, Holandia
(WEiI)

� FACHHOCHSCHULE BIELEFELD, Bielefeld, Niemcy
(WBMiL)

� FACHHOCHSCHULE SÜDWESTFALEN, Soest,
Niemcy (WEiI)

� HOCHSCHULE FUR TECHNIK UND WIRTSCHAFT
ZWICKAU, Zwickau, Niemcy (WEiI)

� UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, Covilha, Po-
rtugalia (WBiIŒ, WCh, WBMiL, WZiM)

� UNIVERSITY OF MINHO, Braga, Portugalia (WBiIŒ)
� UNIVERSIDADE LUSOFONA DE HUMANIDADES

E TECNOLOGIAS, Lizbona, Portugalia (WZiM).
Na podstawie zawartych umów studenci mog¹ podj¹æ

studia za granic¹ bez op³aty czesnego na uczelni partnerskiej,
ponadto zyskuj¹ wszystkie prawa, przywileje i ulgi dostêpne
dla studentów uczelni zagranicznej. Nie trzeba nikogo prze-
konywaæ, jak du¿o takie studia daj¹. Wœród wielu wymienia-
nych korzyœci przewa¿aj¹ nastêpuj¹ce: korzyœæ naukowa,
jêzykowa i zawodowa. Odbycie studiów na uczelni zagrani-
cznej umo¿liwia zdobycie nie tylko nowej wiedzy z danej
dziedziny, ale i nabycie praktycznego doœwiadczenia, pozna-
nie innych metod nauczania i systemów edukacyjnych, po-
prawia poziom znajomoœci jêzyka, w tym znajomoœæ jêzyka
bran¿owego, oraz stanowi dodatkowy atut podczas poszuki-
wania pracy. Porównywanie poziomu ¿ycia, nauczania i wie-
dzy, jak¹ posiadaj¹ studenci polscy, wyposa¿enia la-
boratoriów itp. z poziomem uczelni zachodniej pomaga wy-
leczyæ siê z ewentualnych kompleksów, gdy¿ wcale pod tym
wzglêdem nie odbiegamy od standardów europejskich.

Studia za granic¹ to nie tylko okres intensywnej pracy na-
ukowej, ale czas zwiedzania danego kraju i nawet krajów

s¹siednich. Wiele uczelni pomaga finansowo w organizowa-
niu ciekawych wycieczek krajoznawczych lub je organizuje.
Kilkumiesiêczny pobyt w innym kraju pozwala ujrzeæ wiele
rzeczy, które trudno dostrzec podczas krótkich wyjazdów tu-
rystycznych. Kilkudniowy pobyt za granic¹, gdzie w krótkim
czasie trzeba wiele zobaczyæ, nie daje pe³nego wyobra¿enia
o mieszkañcach danego kraju, jego kulturze, tradycji, zabyt-
kach itd., dopiero mieszkanie przez d³u¿szy czas w danym
pañstwie pozwala poznaæ je dok³adniej. PrzyjaŸnie zawarte
podczas studiów trwaj¹ wiele lat i równie¿ dziêki poznawa-
niu ludzi z ró¿nych krajów mo¿na równie¿ zwiedzaæ ich oj-
czyzny.

Czêsto siê okazuje, ¿e nasza wiedza o s¹siednich krajach
to stereotypy niemaj¹ce pokrycia w rzeczywistoœci, równie¿
i mieszkañcy innych krajów maj¹ o nas mylne wyobra¿enia.
Pobyt za granic¹ pozwoli na weryfikacjê tych wszystkich
pogl¹dów i uprzedzeñ.

Niew¹tpliwie studia za granic¹ pomagaj¹ uzyskaæ studen-
towi pewn¹ dojrza³oœæ i pewnoœæ siebie, umiejêtnoœæ radze-
nia sobie w nowych sytuacjach, poszukiwania nowych
rozwi¹zañ, czyli uzyskaæ wszystkie cechy po¿¹dane przez
pracodawców.

Nabór kandydatów chc¹cych podj¹æ studia na uczelni
partnerskiej w ramach programu Socrates/Erasmus trwa ka¿-
dego roku do koñca marca. W Dziale Wspó³pracy z Zagra-
nic¹ nale¿y z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty: podanie wraz
z pisemn¹ zgod¹ dziekana, wyliczone i poœwiadczone przez
dziekanat œrednie ocen z toku studiów i za ostatni semestr. Po
zakwalifikowaniu kandydaci zdaj¹ egzamin weryfikuj¹cy
znajomoœæ jêzyka. Wszystkich chêtnych serdecznie
zapraszamy.

Joanna Ruszel

Zak³ad Energoelektroniki i Elektro-
energetyki na Wydziale Elektrotechni-
ki i Informatyki utworzono w 1964 r.
By³ on te¿ pierwsz¹ jednostk¹ organiza-
cyjn¹ nowego wtedy Wydzia³u Elektry-
cznego. Jego twórc¹ i organizatorem
by³ œp. Profesor Jerzy Sozañski, uznany
w kraju specjalista z zakresu gospodar-
ki elektroenergetycznej, wczeœniej na-
uczyciel akademicki Politechniki
Gdañskiej. Prof. J. Sozañski obj¹³ rów-
nie¿ funkcjê pierwszego dziekana Wy-
dzia³u Elektrycznego.

Pocz¹tkowo jednostka nosi³a na-
zwê: Zespó³ Przedmiotowy Elektrote-
chniki Przemys³owej, a w 1969 r.
przekszta³cono j¹ w Zak³ad Urz¹dzeñ
Elektrycznych. Nazwê Zak³ad Energo-
elektroniki i Elektroenergetyki otrzy-
ma³a w 1979 r. dziêki inicjatywie ów-
czesnego kierownika dr. hab. in¿.
Jerzego Lewickiego, prof. PRz.

Zak³ad Energoelektroniki i Elektro-
energetyki zajmuje siê zagadnieniami
przetwarzania i u¿ytkowania energii
elektrycznej. W 40-letniej historii na-

uczyciele akademiccy Zak³adu w tym
zakresie uzyskali: 1 tytu³ naukowy pro-
fesora, 3 stopnie doktora habilitowane-
go i 9 stopni doktora nauk. Obecnie
pracuje w nim 17 nauczycieli akade-
mickich i 5 pracowników in¿ynieryjno-
-technicznych, w tym: 2 profesorów
z tytu³em naukowym, 2 profesorów Po-
litechniki Rzeszowskiej ze stopniem
doktora habilitowanego, 7 doktorów
nauk technicznych i 7 magistrów in¿y-
nierów.

ZAK£ADU

ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI

40 LAT40 LAT
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Specjalnoœci¹ naukow¹ Zak³adu s¹
badania dotycz¹ce jakoœci przetwarza-
nia i odbioru energii elektrycznej oraz
jakoœci oœwietlenia elektrycznego. Do
najwa¿niejszych osi¹gniêæ Zak³adu
Energoelektroniki i Elektroenergetyki
w zakresie nauki nale¿y stworzenie
szko³y naukowej zajmuj¹cej siê jako-
œci¹ przetwarzania i u¿ytkowania ener-
gii elektrycznej. W ramach tej szko³y
mo¿na wyodrêbniæ 4 zasadnicze nurty:
poprawa przekszta³cania energii z do-
wolnego Ÿród³a (AC lub DC) na inny
rodzaj energii elektrycznej za pomoc¹
przekszta³tników matrycowych, popra-
wa jakoœci pobierania energii elektry-
cznej przy jej przekszta³caniu z pr¹du
przemiennego (AC) na pr¹d sta³y za po-
moc¹ prostowników wielopulsowych
wyposa¿onych w transformatory lub
autotransformatory wielofazowe, two-
rzenie nowych jakoœciowo Ÿróde³
i opraw oœwietlenia elektrycznego,
szczególnie za pomoc¹ œwietlówek
ko³owych, oraz optymalizacja zasilania
w energiê odbiorców komunalno-byto-
wych. Przy okazji badañ dotycz¹cych
ww. tematyki rozwi¹zywanych jest
wiele zagadnieñ pokrewnych, stano-
wi¹cych uzupe³nienie. Efektem wy-
mienionych badañ prowadzonych
w ostatnich latach jest kilkadziesi¹t
prac opublikowanych w czasopismach
oraz referatów na konferencjach krajo-

wych i zagranicznych, a tak¿e udoku-
mentowanie osi¹gniêæ uzyskanych
w postaci tytu³ów i stopni naukowych.

Innym wa¿nym elementem dzia³añ
pracowników Zak³adu jest wspó³praca
z przemys³em. Jej efektem by³ cykl se-
minariów, prezentacji i warsztatów,
zorganizowanych wspólnie z firmami
o zasiêgu regionalnym (np. Elektro-
monta¿ Rzeszów SA., Zelmer Rze-

szów), krajowym (np. INNSOFT, AGA
Light) i miêdzynarodowym (np. Phi-
lips, Schneider, Moeller). W spotka-
niach uczestniczyli pracownicy i stu-
denci Wydzia³u Elektrotechniki i Infor-
matyki oraz przedstawiciele przemys³u
podkarpackiego, szczególnie in¿ynie-
rowie pracuj¹cy w dzia³ach g³ównego
energetyka, a tak¿e zajmuj¹cy siê pro-
jektowaniem oœwietlenia elektryczne-
go.

Pomimo ¿e nauczyciele akademiccy
Zak³adu reprezentuj¹ wiele bardzo ob-
szernych specjalnoœci, jak energoele-
ktronikê, elektroenergetykê, technikê
wysokich napiêæ, technikê œwietln¹,
uda³o siê zorganizowaæ zespó³ rytmicz-
nie pracuj¹cy i wzajemnie uzupe³-
niaj¹cy siê podczas realizacji badañ na-
ukowych i prowadzenia dzia³alnoœci
dydaktycznej.

W okresie istnienia jednostki funk-
cje kierownika pe³nili kolejno:
� prof. dr hab. Jerzy Sozañski od 1964

do 1972 r.
� dr hab. in¿. Jerzy Lewicki, prof. PRz,

od 1972 do 1995 r.
� dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof.

PRz, od 1995 r. do chwili obecnej.

Kazimierz Buczek

Laboratorium wysokich napiêæ jako pierwsze zbudowane w Zak³adzie (fragment
generatora wysokich napiêæ - stan obecny).

Fot. M. Misiakiewicz

Studencka pracownia oœwietlenia elektrycznego w pe³ni wyposa¿ona w sprzêt
przez firmê Philips.

Fot. M. Misiakiewicz
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Jubileusze

Profesor Boles³aw Fleszar urodzi³ siê
17 grudnia 1933 r. w Wólce Pe³kiñskiej
ko³o Jaros³awia. Po ukoñczeniu Technikum
Rolniczego w Jaros³awiu w 1953 r. roz-
pocz¹³ studia na Wydziale Matematyki, Fi-
zyki i Chemii Uniwersytetu £ódzkiego na
kierunku chemia. Zainteresowania nauko-
we Profesora rozwija³y siê ju¿ w czasie stu-
diów, gdy jako stypendysta naukowy bra³
udzia³ w pracach studenckich kó³ nauko-
wych. W 1958 roku otrzyma³ tytu³ magistra
chemii, broni¹c pracy magisterskiej zaty-
tu³owanej "Zmiany sta³ej dielektrycznej
roztworów podczas procesu enolizacji".
Praca zosta³a wykonana w Katedrze Che-
mii Fizycznej Uniwersytetu £ódzkiego pod
opiek¹ naukow¹ znakomitego fizykoche-
mika profesora Miko³aja £aŸniewskiego.
Rozwijanie zainteresowañ naukowych
w macierzystej uczelni by³o jednak niemo-
¿liwe ze wzglêdów socjalnych. Chc¹c zape-
wniæ rodzinie, któr¹ w³aœnie za³o¿y³, godzi-
we warunki ¿ycia, zrezygnowa³ z pracy na
stanowisku asystenta i zdecydowa³ siê na
podjêcie pracy w Zak³adach Chemicznych
"Organika" w Nowej Sarzynie.

Dziewiêcioletni okres pracy w Nowej
Sarzynie zaznaczy³ siê intensywn¹ dzia³al-
noœci¹ organizacyjn¹, naukow¹ i dyda-
ktyczn¹. Profesor B. Fleszar zorganizowa³
m.in. Pracowniê Analizy Instrumentalnej
w Zak³adowym Laboratorium Badawczym
oraz specjalistyczn¹ pracowniê analityczn¹
w Laboratorium Kontroli Miêdzyoperacyj-
nej na Oddziale Fotochemii. Prace nauko-
we prowadzone w Zak³adach Chemicznych
koncentrowa³y siê wokó³ problemów pro-
dukcyjnych. Nale¿y do nich zaliczyæ m.in.
opracowanie szybkich metod analitycz-
nych identyfikacji i oceny jakoœci produk-
tów z wykorzystaniem metod elektroche-
micznych czy te¿ rozwi¹zywanie proble-
mów technologicznych, zwi¹zanych z elek-
troredukcj¹ nitrozwi¹zków aromatycz-
nych. Efektem tych prac by³o opublikowa-
nie kilkunastu publikacji i kilku patentów

z zakresu chemii analitycznej, a tak¿e pod-
jêcie intensywnych badañ naukowych nad
mechanizmem i kinetyk¹ elektroredukcji
grupy nitowej, które stanowi³y podstawê
pracy doktorskiej. W 1966 roku, po obronie
rozprawy doktorskiej zatytu³owanej Wp³yw
zwi¹zków powierzchniowo czynnych na
elektroredukcjê nitrozwi¹zków aromatycz-
nych w ró¿nych œrodowiskach, wykonanej
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu £ódzkiego pod opiek¹ na-
ukow¹ prof. dr. hab. Bogdana Jakuszew-
skiego, Boles³aw Fleszar uzyska³ stopieñ
doktora nauk chemicznych.

Podczas pobytu w Nowej Sarzynie
Profesor prowadzi³ równie¿ dzia³alnoœæ dy-
daktyczn¹, pracuj¹c jako nauczyciel kon-
traktowy w Wieczorowym Technikum Me-
chanicznym, Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej i Technikum Chemicznym, ucz¹c m.in.
technologii chemicznej, chemii fizycznej
i analitycznej, analizy instrumentalnej oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej.

Drugi etap pracy zawodowej i dzia³al-
noœci naukowo-dydaktycznej Prof. B. Fle-
szara datuje siê od 1967 r., kiedy to zo-
sta³ przeniesiony s³u¿bowo do ówczesnej
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej, a obecnie
Politechniki Rzeszowskiej, i podj¹³ pracê
na stanowisku starszego wyk³adowcy
w Zak³adzie Fizyki. Pracê na uczelni roz-
pocz¹³ od zorganizowania Laboratorium
Elektrochemii. W 1970 roku zosta³ po-
wo³any na stanowisko kierownika Zespo³u
Chemii Ogólnej i Analitycznej (od 1973 r.
Zak³adu Chemii Ogólnej), a obecnie Kate-
dry Chemii Ogólnej i Elektrochemii Wy-

dzia³u Chemicznego Politechniki Rze-
szowskiej.

W 1972 roku, na wniosek Rady Wy-
dzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii U£,
otrzyma³ stopieñ doktora habilitowanego
z zakresu chemii fizycznej. Rozprawa habi-
litacyjna, zatytu³owana Przebieg elektrore-
dukcji jonów chromianowych w œrodowi-
skach o pH > 7 i efekt jonitowy w procesach
elektroredukcji, by³a wynikiem kontynua-

PROFESOR BOLESLAW FLESZAR/

70-LECIE URODZIN I 45-LECIE PRACY ZAWODOWEJ
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cji rozpoczêtych w Nowej Sarzynie badañ
naukowych. W 1995 roku uzyska³ tytu³ na-
ukowy profesora nauk chemicznych.

Prace naukowo-badawcze realizowane
przez Profesora i Jego zespó³ w Politechni-
ce Rzeszowskiej koncentruj¹ siê wokó³ za-
gadnieñ zwi¹zanych z elektrochemi¹ teore-
tyczn¹, a œciœlej mechanizmem i kinetyk¹
reakcji elektrodowych oraz teori¹ podwój-
nej warstwy elektrycznej na granicy faz me-
tal-roztwór elektrolitu. Do wa¿niejszych
zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem badañ
mo¿na zaliczyæ:
� opracowanie tzw. jonitowego modelu

elektrody pokrytej jonowymi zwi¹zkami
powierzchniowo-czynnymi o d³ugich
³añcuchach wêglowych,

� zbadanie kinetyki adsorpcji polialkoho-
lu winylowego i opracowanie oryginal-
nej metody polarograficznego oznacza-
nia masy cz¹steczkowej polimerów li-
niowych rozpuszczalnych w wodzie,

� badania procesów elektrodowych orga-
nicznych zwi¹zków siarki,

� badania elektrochemicznego hydroksy-
lowania zwi¹zków aromatycznych za
pomoc¹ rodników hydroksylowych ge-
nerowanych na koroduj¹cych metalach
w obecnoœci tlenu,

� opracowanie metody elektrochemiczne-
go utleniania fenolu do hydrochinonu,

� badania mechanizmu inhibicji korozji
¿elaza przez benzoesan sodu.

Od 1980 roku prof. B. Fleszar prowa-
dzi intensywne prace teoretyczne nad opra-
cowaniem nowej teorii granicy faz metal-
-roztwór elektrolitu na podstawie modelu
polaryzacyjnego podwójnej warstwy elek-
trycznej, stanowi¹cego absolutne novum
naukowe. Opracowany przez Profesora po-
laryzacyjny model granicy faz stanowi syn-
tezê klasycznych i kwantowych teorii pod-
wójnej warstwy elektrycznej, uwzglêd-
niaj¹c¹ zjawiska polaryzacyjne wystê-
puj¹ce na granicy faz i opiera siê na postula-
cie powierzchniowej hydratacji elektronu.
Za³o¿enie powierzchniowej hydratacji
elektronu pozwoli³o na sformu³owanie kry-
terium trwa³oœci i nietrwa³oœci metali w œro-
dowisku wodnym. Prowadzone równolegle
prace doœwiadczalne w pe³ni potwierdzaj¹
za³o¿enia modelu. Ze wzglêdu na oryginal-
ne i ca³oœciowe ujêcie problemu granicy faz
metal-roztwór elektrolitu model polaryza-
cyjny stanowi znacz¹cy postêp w dziedzi-
nie teorii podwójnej warstwy elektrycznej,
stanowi¹cej jeden z podstawowych proble-
mów elektrochemii teoretycznej.

Dorobek naukowy Profesora to ponad
80 publikacji i 13 patentów. Wszystkie po-
dejmowane z Jego inicjatywy problemy na-
ukowe i proponowane sposoby ich roz-
wi¹zania dowodz¹ znakomitej intuicji na-
ukowej, ogromnej wiedzy i erudycji oraz
odwagi w formu³owaniu œmia³ych, nieraz
sprzecznych z utartymi pogl¹dami, hipotez.
Tworz¹c zespó³ naukowy, Profesor poœwiê-
ci³ du¿o czasu i serca kszta³ceniu oraz pro-
mowaniu m³odej kadry naukowej. By³ pro-
motorem 5 przewodów doktorskich.
Dwóch Jego wychowanków uzyska³o sto-
pieñ doktora habilitowanego i pracuje na
stanowisku profesora nadzwyczajnego Po-
litechniki Rzeszowskiej, pozostali równie¿
s¹ pracownikami naukowymi uczelni,
a jedna osoba pracuje na Uniwersytecie
Purdue (USA).

W ramach pracy dydaktycznej na Poli-
technice prof. B. Fleszar prowadzi³
wyk³ady z fizyki doœwiadczalnej, chemii
ogólnej i nieorganicznej, chemii analitycz-
nej, teorii procesów korozyjnych i ochrony
przed korozj¹, elektroanalizy oraz wyk³ady
monograficzne. Ponadto by³ opiekunem na-
ukowym ponad 100 prac dyplomowych in-
¿ynierskich i magisterskich oraz organizo-
wa³ liczne seminaria naukowe dla swoich
wspó³pracowników i dyplomantów z za-
kresu podstaw elektrochemii. Jako by³a stu-
dentka, a obecnie wspó³pracownica Pana
Profesora, doskonale pamiêtam Jego intere-
suj¹ce wyk³ady z teorii procesów korozyj-
nych oraz póŸniejsze dyskusje naukowe,
pozwalaj¹ce inaczej spojrzeæ na istotê zja-
wisk zachodz¹cych na granicy faz.

Oprócz pracy naukowo-badawczej
i dydaktycznej Profesor B. Fleszar czynnie
uczestniczy³ w pracach organizacyjnych na
rzecz uczelni oraz w ¿yciu spo³ecznym na-
szego œrodowiska. Do cennych inicjatyw
realizowanych lub wspieranych przez Pro-
fesora na podkreœlenie zas³uguj¹ m.in.:
� zorganizowanie Komitetu Okrêgowego

Olimpiady Chemicznej, którego Prze-
wodnicz¹cym jest do dzisiaj,

� wspó³praca przy powo³aniu Rzeszow-
skiej Szko³y Mened¿erów, Towarzystwa
Rozwoju Regionu Polski Po³udniowo-
Wschodniej oraz Fundacji Rozwoju Zie-
mi Rzeszowskiej,

� praca w Towarzystwie Pamiêci gen.
W³adys³awa Sikorskiego oraz w Komi-
tecie Obywatelskim Obchodów 70-lecia
Niepodleg³oœci Polski,

� zainicjowanie i pomoc w powo³aniu kie-
runku in¿ynieria materia³owa na Wy-

dziale Chemicznym Politechniki Rze-
szowskiej.

Profesor Boles³aw Fleszar by³ cz³on-
kiem-za³o¿ycielem NSZZ "Solidarnoœæ"
w PRz, a w latach 1981-82 cz³onkiem Ko-
misji Zak³adowej NSZZ.

W 1981 roku zosta³ pierwszym demo-
kratycznie wybranym rektorem Politechni-
ki Rzeszowskiej i funkcjê tê pe³ni³ do mo-
mentu odwo³ania Go ze stanowiska po
wprowadzeniu stanu wojennego. W latach
1989-92 by³ natomiast senatorem RP
pierwszej kadencji.

Oprócz zagadnieñ zwi¹zanych z che-
mi¹, drug¹ pasj¹ Profesora jest historia i fi-
lozofia. Wielokrotnie dzieli³ siê swoj¹
wiedz¹ i przemyœleniami, wyg³aszaj¹c
wyk³ady i prelekcje zwi¹zane z histori¹ Pol-
ski i problemami spo³eczno-politycznymi.
Pracowa³ równie¿ w kolegium redakcyj-
nym lokalnego miesiêcznika "Reduta" oraz
w Diecezjalnej Radzie Kultury Diecezji
Przemyskiej. Jest autorem kilkunastu arty-
ku³ów poœwiêconych zagadnieniom
spo³eczno-politycznym, publikowanych
m.in. w takich czasopismach, jak "Profile",
"Rewers" i "Kronika" (Norwegia).

Profesor Boles³aw Fleszar jest laurea-
tem nagród ministra oraz rektora PRz.
Otrzyma³ Srebrn¹ Odznakê Racjonalizato-
ra Produkcji, zosta³ odznaczony medalami:
"Zas³u¿ony dla Politechniki Rzeszow-
skiej", "Zas³u¿ony dla Województwa Rze-
szowskiego" i Komisji Edukacji Narodo-
wej, a tak¿e Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. W 1999 roku zosta³ laureatem
Nagrody Miasta Rzeszowa I stopnia w dzie-
dzinie nauki i techniki.

Profesor jest osob¹ znan¹ w œrodowi-
sku rzeszowskim, ciesz¹c¹ siê du¿ym uzna-
niem i autorytetem. Zawsze mo¿na liczyæ
na Jego ¿yczliw¹ dyskusjê i pomoc. Takim
znaj¹ Go Jego wspó³pracownicy i studenci.
Zawsze jednak ogromn¹ wartoœæ Jego ¿ycia
stanowi³a Rodzina, a przede wszystkim
¯ona Jadwiga, na której wsparcie i wyrozu-
mia³oœæ zawsze móg³ liczyæ. Jest ojcem
trzech córek i dziadkiem szeœciorga
wnucz¹t. Prowadzi aktywny tryb ¿ycia,
uprawiaj¹c turystykê piesz¹ i rowerow¹.

Z okazji piêknego Jubileuszu w imieniu
wszystkich wspó³pracowników i w³asnym
sk³adam Panu Profesorowi serdeczne gra-
tulacje, podziêkowania i ¿yczenia zdrowia
oraz wielu lat dalszej owocnej aktywnoœci.
Szczêœæ Bo¿e!

Zofia Byczkowska
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Rzeszowski oœrodek przemys³owy
przed przeobra¿eniami gospodarczymi
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych sta-
nowi³ wa¿ne ogniwo krajowego syste-
mu produkcji elementów oœwietlenia.
Œciœlej mówi¹c, przez wiele lat produ-
kowano w Rzeszowie wy³adowcze
Ÿród³a œwiat³a. Z chwil¹ likwidacji
zak³adów produkcyjnych œwietlówek
liniowych jedynymi podmiotami go-
spodarczymi reprezentuj¹cymi prze-
mys³ oœwietleniowy na terenie Rze-
szowa s¹ obecnie przedstawicielstwa
handlowe potentatów europejskich
z firm¹ Philips na czele. Taki stan rze-
czy warunkuje przep³yw nowoczesnej
myœli technicznej jedynie z zewn¹trz.
Prowadzenie inwestycji budowlanych
na terenie miasta Rzeszowa i regionu,
w których udzia³ technologii oœwietle-
niowych jest znacz¹cy, opiera siê wo-
bec tego na kadrze in¿ynierskiej wy-
kwalifikowanej w wy¿szych uczel-
niach, przygotowanych do kszta³cenia
specjalistów z zakresu techniki œwietl-
nej. Sytuacja ta ma swój szerszy wy-
miar, obejmuj¹c obszar ca³ej po³udnio-
wej czêœci kraju, gdzie brak jest choæ-
by jednej jednostki organizacyjnej
w uczelniach technicznych, daj¹cej
mo¿liwoœæ kszta³cenia studentów
w wybranych zagadnieniach techniki
œwietlnej.

Przes³anki te sta³y u pocz¹tku dzia-
³añ organizacyjnych prowadzonych
przed kilkoma laty w Zak³adzie Ener-
goelektroniki i Elektroenergetyki Poli-
techniki Rzeszowskiej, kierowanym
przez dr. hab. in¿. Kazimierza Buczka
prof. PRz. Zasadniczymi elementami
pracy organizacyjnej, rozwijanymi nie-
zale¿nie, by³y dzia³ania kadrowe, zaku-
py sprzêtowe oraz podjêcie starañ
zmierzaj¹cych do w³¹czenia studentów
do prac projektowych w ramach prac
magisterskich.

Obecnie w Zak³adzie Energoele-
ktroniki i Elektroenergetyki pracuje ze-
spó³ zajmuj¹cy siê zagadnieniami

techniki oœwietlania, projektowaniem
uk³adów œwietlno-optycznych oraz
problematyk¹ zastosowania technik
wizualizacyjnych w projektowaniu
oœwietlenia. Dziêki nawi¹zaniu œcis³ej
wspó³pracy z Zak³adem Techniki
Œwietlnej Politechniki Warszawskiej
istniej¹ realne mo¿liwoœci poprawy po-
ziomu wiedzy reprezentowanej w roz-
prawach doktorskich. Pojawi³y siê ju¿
pierwsze efekty pracy badawczej w po-
staci przyjêtych przez Urz¹d Patentowy
RP wniosków patentowych z dziedziny
oœwietlenia.

Sukcesywnie, w miarê mo¿liwoœci
finansowych, dokonuje siê zakupów
niezbêdnego sprzêtu pomiarowego
i obliczeniowego. W Zak³adzie przygo-
towano ju¿ bazê lokalow¹ laboratorium
zjawiskowego do pomiarów natê¿enia
oœwietlenia, wyznaczania bry³ fotome-
trycznych Ÿróde³ œwiat³a oraz pomia-
rów luminancji. Przewiduje siê w³¹-
czenie mo¿liwoœci badawczych labora-
torium do oferty dydaktycznej dla stu-
dentów. Dokonano zakupów specja-
lizowanego oprogramowania do obli-
czeñ numerycznych opraw oœwietle-
niowych oraz obliczeñ oœwietlenia.
Planuje siê kolejne zakupy sprzêtu do
pomiarów luminancji opraw i Ÿróde³
œwiat³a. Rozwijanie bazy laboratoryj-
nej pozwoli w krótkim czasie stworzyæ
podstawy g³ównego oœrodka w po³ud-
niowej czêœci kraju, przygotowanego
do prowadzenia specjalistycznych ba-
dañ stanu oœwietlenia. Szczególnym
polem zainteresowañ naukowych ze-
spo³u pracowników Zak³adu (dr Hen-
ryk Wachta, dr Barbara Kopeæ, mgr
Kazimierz Kury³o oraz dyplomanci)
zajmuj¹cego siê problematyk¹ oœwiet-
lenia jest modelowanie zjawisk œwietl-
nych na bazie techniki numerycznej.

W ci¹gu kilku lat osi¹gniêto sukcesy
na polu zastosowañ wizualizacyjnych
popularnych programów graficznych.
Wzbogacono stosowalnoœæ tych¿e na-
rzêdzi wykorzystywanych dotychczas

prawie wy³¹cznie do wizualizowania
architektury oraz w reklamie o elemen-
ty obliczeñ œwietlnych i zastosowañ ilu-
minacyjnych (zob. fotografie na s. 23).
W Zak³adzie powsta³o dotychczas kil-
ka najprawdopodobniej najbardziej
z³o¿onych pod wzglêdem wielkoœci
i nak³adu pracy w Polsce komputero-
wych projektów koncepcyjnych ilumi-
nacji. W porozumieniu z autorami
projektu architektonicznego wykonano
wizualizacjê koncepcyjn¹ iluminacji
Sanktuarium Licheñskiego - pi¹tego co
do wielkoœci obiektu sakralnego w Eu-
ropie.

Zespó³ pracowników i studentów
wykona³, jako pierwszy w Polsce, mo-
del oraz wizualizacjê iluminacji ze-
spo³u Sanktuarium Jasnogórskiego.
Wœród wa¿niejszych prac nale¿y wy-
mieniæ wizualizacjê iluminacji Colle-
gium Novum Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego czy Pa³acu Wilanowskiego
w Warszawie.

Obecnie w Zak³adzie pracuje siê
nad modelami komputerowymi g³ów-
nych obiektów historycznych w kraju
(zamek w Ksi¹¿u, rynek zamojski z ra-
tuszem, kompleks obronny w Malbor-
ku i zamki w Niemczech oraz na
S³owacji. Dziedzina komputerowego
modelowania architektury wkracza
g³êboko w zagadnienia grafiki kompu-
terowej z elementami oœwietlenia, sta-
nowiæ bêdzie zatem bez w¹tpienia
ciekaw¹ ofertê nie tylko dla studentów
informatyki, ale tak¿e studentów budo-
wnictwa.

Nale¿y oczekiwaæ, ¿e wspó³praca ze
studentami bêdzie siê rozwijaæ z do-
tychczasowym rozmachem, tworz¹c
trwa³y element nowoczesnego kszta³-
cenia studentów. Byæ mo¿e w niedale-
kiej przysz³oœci Rzeszów zacznie siê
kojarzyæ na nowo z oœwietleniem, jed-
nak na innej, bardziej zaawansowanej
ni¿ w przesz³oœci, p³aszczyŸnie za-
awansowania technicznego.

Henryk Wachta

w ramach dzia³alnoœci dydaktycznej WEiI

Perspektywy kszta³cenia studentów

w dziedzinie techniki œwietlnej

Perspektywy kszta³cenia studentów

w dziedzinie techniki œwietlnej
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W dniu 5 grudnia 2003 r. w sali
Rady Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska odby³o siê cykliczne
seminarium Polskiej Grupy IASS (In-
ternational Association for Shell and
Spatial Structures). W seminarium
wziê³y udzia³ 24 osoby reprezentuj¹ce
Politechniki: Warszawsk¹, Wroc³aw-
sk¹, Œl¹sk¹, Œwiêtokrzysk¹, Czêsto-
chowsk¹ i Rzeszowsk¹ oraz Uniwersy-
tet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie.
Uczestnicy zaprezentowali ³¹cznie
30 referatów dotycz¹cych projektowa-
nia i realizacji lekkich konstrukcji bu-
dowlanych.

W wiêkszoœci referatów autorzy od-
nosili siê do wyników w³asnych prac
badawczych, prezentuj¹c osi¹gniêcia
z zakresu innowacyjnych metod
kszta³towania geometrycznego oraz
analizy statyczno-dynamicznej kon-
strukcji lekkich. Zaprezentowane zo-
sta³y równie¿ referaty syntetyzuj¹ce
wiedzê na temat wybranych rodzajów
konstrukcji lekkich lub prezentuj¹ce
najnowsze wybitne osi¹gniêcia sztuki
in¿ynierskiej w tym zakresie. W kilku

referatach autorzy odnieœli siê do do-
œwiadczeñ z w³asnej praktyki projekto-
wej.

Seminarium wspó³przewodniczyli:
prof. dr hab. in¿. Jan Obrêbski z Polite-
chniki Warszawskiej - lider PG IASS -
oraz dr hab. in¿. Adam Reichhart, prof.
PRz. W imieniu w³adz Wydzia³u zebra-
nych powita³ prodziekan ds. nauczania
dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof.
PRz. Za stronê organizacyjn¹ semina-
rium odpowiada³ ni¿ej podpisany.

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie
Konstrukcji Pow³okowych i Prze-
strzennych (IASS) zosta³o za³o¿one
w 1959 r. Zrzesza ono in¿ynierów bu-
dowlanych oraz architektów z ca³ego
œwiata zainteresowanych wymian¹ my-
œli technicznej dotycz¹cej innowacyj-
nych metod projektowania, analizy
oraz wykonawstwa lekkich konstrukcji
budowlanych. Stowarzyszenie organi-
zuje konferencje, sympozja i seminaria
naukowe oraz wydaje ukazuj¹cy siê
3 razy w roku biuletyn dotycz¹cy wy-
mienionej problematyki. Cz³onkowie
stowarzyszenia mog¹ dodatkowo reali-

zowaæ swoj¹ aktywnoœæ przez uczestni-
ctwo w jednej z kilkunastu tematycz-
nych grup roboczych lub w grupie
narodowej.

Polska Grupa IASS powsta³a
w 1996 r. z inicjatywy ówczesnego Pre-
zydenta IASS, wybitnego amerykañ-
skiego konstruktora urodzonego
w Polsce - prof. Stefana Medwadow-
skiego, jako pok³osie miêdzynarodo-
wej konferencji IASS "Lightweight
Structures in Civil Engeenering" zorga-
nizowanej w 1995 r. w Politechnice
Warszawskiej przez jednego z jej pro-
fesorów - Jana Obrêbskiego. Prof. dr
hab. in¿. Jan Obrêbski jest przez ca³y
okres dzia³alnoœci "spiritus movens"
PG IASS. To w³aœnie z jego inicjatywy
corocznie w pierwszy pi¹tek grudnia
odbywaj¹ siê otwarte seminaria, na któ-
rych cz³onkowie grupy, a tak¿e osoby
niezrzeszone w niej prezentuj¹ referaty
poœwiêcone szeroko pojêtej tematyce
konstrukcji lekkich. Seminaria odby-
waj¹ siê kolejno w poszczególnych
oœrodkach akademickich stanowi¹cych
miejsce zatrudnienia cz³onków grupy.

W latach 1998 oraz 2002 zamiast lo-
kalnych seminariów zorganizowane
zosta³y w Warszawie przez PG IASS
du¿e miêdzynarodowe sympozja na te-
mat konstrukcji lekkich, w których
wziêli udzia³ uczestnicy odpowiednio
z 18 oraz 31 krajów. Referaty prezento-
wane podczas wszystkich - zarówno
krajowych, jak i miêdzynarodowych
seminariów zosta³y opublikowane
w formie ksi¹g konferencyjnych.

W chwili obecnej cz³onkostwo
w Polskiej Grupie IASS deklaruj¹ 53
osoby. Wœród nich jest 4 pracowników
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska Politechniki Rzeszo-
wskiej: dr hab. in¿. Adam Reichhart,
prof. PRz, dr in¿. Maciej Piekarski, mgr
in¿. Jacek Abramczyk i mgr in¿. Zbig-
niew Bieniek.

Maciej Piekarski

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Seminarium

Seminarium Polskiej Grupy IASSSeminarium Polskiej Grupy IASS

W trakcie obrad.
Fot. w³asna
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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 Informatyki, wyg³osi³ wyk³ad nt. "Systemy
sterowania w energetyce" na posiedzeniu plenarnym Komi-
tetu Automatyki i Robotyki PAN, na zaproszenie Przewod-

nicz¹cego Komitetu prof. zw. dr. hab. in¿. cz³. rzecz. PAN
Zdzis³awa Bubnickiego. Posiedzenie odby³o siê w dniu 26
marca 2004 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pa³acu
Kultury i Nauki w Warszawie.

Bronis³aw Œwider

� Mgr in¿. Henryk Majcherczyk z Kamax Kañczuga, ucze-
stnik zaoczny Studium Doktoranckiego WBMiL,
wyg³osi³ w dniu 25 lutego 2004 r. referat nt. "Badanie
w³aœciwoœci mechanicznych elastomerów silikonowych
i ich zastosowania w uk³adach amortyzuj¹cych" na semi-
narium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

� Dr hab. in¿. Andrzej Dworak z Zak³adu Karbochemii
PAN w Gliwicach wyg³osi³ w dniu 25 lutego 2004 r. refe-
rat nt. "Reaktywne gwiazdy i drzewa polieterowe - synte-
zy drog¹ polimeryzacji ¿yj¹cych i kontrolowanych" na
seminarium Wydzia³u Chemicznego.

� Mgr in¿. Jacek Pacana, asystent w Katedrze Konstrukcji
Maszyn, wyg³osi³ w dniu 3 marca 2004 r. referat nt. "Wy-
brane zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne zêbatej
falowej przek³adni hermetycznej" na seminarium Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

� Dr hab. in¿. Barbara Dêbska, profesor Politechniki Rze-
szowskiej - kierownik Zak³adu Informatyki Chemicznej,
wyg³osi³a w dniu 3 marca 2004 r. referat nt. "Chemome-
tria - metody i zastosowania" na seminarium Wydzia³u
Chemicznego.

� Katedra Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska oraz Katedra Mechaniki Sto-
sowanej i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-

nictwa zorganizowa³y w dniu 17 marca 2004 r. semina-
rium z referatem nt. "Konstrukcje inteligentne" wy-
g³oszonym przez prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Tylikow-
skiego, profesora zwyczajnego Politechniki Warszaw-
skiej.

� W dniu 23 marca 2004 r. na seminarium Wydzia³u Budo-
wnictwa i In¿ynierii Œrodowiska zosta³y przedstawione
referaty:
� mgr. in¿. Leszka Folty, asystenta w Katedrze Mostów

nt. "Analiza statecznoœci masywów gruntowych
wzmocnionych pionowymi pasmami geosyntetyków"

oraz
� mgr. in¿. Wojciecha Tomaki, specjalisty w Katedrze

Mostów nt. "Metoda diagnozowania stanu techniczne-
go konstrukcji mostowej estymowana na podstawie
charakterystyk probabilistycznych".

� Prof. dr hab. in¿. Edward Sz³yk z Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu wyg³osi³ w dniu 23 marca 2004 r.
referat nt. "Lotne kompleksy Cu, Ag i Au jako prekursory
do otrzymywania cienkich warstw metalicznych metod¹
Chemical Vapour Deposition (CVD)" na seminarium
Wydzia³u Chemicznego.

Bronis³aw Œwider

SEMINARIA WYDZIA£OWE

Granty

zakwalifikowane do finansowania w II pó³roczu 2003 r.
(XXV konkurs), realizowane w PRz

KOMITETU BADAÑ NAUKOWYCH

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

Projekty badawcze zwyk³e:
� Dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz - Badania sy-

stemu poœredniego sterowania kszta³tuj¹cego nowe
w³aœciwoœci pilota¿owe samolotów ogólnego przeznacze-
nia.

� Dr hab. in¿. A. W³adys³aw Or³owicz, prof. PRz -
Kszta³towanie struktury warstwy wierzchniej odlewów ze
stopu C355 technik¹ szybkiej krystalizacji w aspekcie po-
prawy ich w³aœciwoœci u¿ytkowych.

� Dr in¿. Jolanta Romanowska - Analiza termodynamicz-
na i kinetyczna usuwania arsenu z ciek³ych stopów miedzi
w postaci zwi¹zków miêdzymetalicznych.
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Projekty badawcze promotorskie:
� Prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - Wp³yw mikrostruktu-

ry kszta³towanej w procesach cieplno-plastycznych na
nadplastycznoœæ strukturaln¹ dwufazowego stopu tytanu
Ti-6Al-4V.

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

Projekt badawczy celowy:
� Dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz - Opracowanie

i wdro¿enie ekologicznej elektrowni kontenerowej o mocy
125 kVA napêdzanej silnikiem zasilanym ciek³ym pali-
wem gazowym w systemie wielopunktowego wtrysku -
Wytwórnia Silników "PZL-Mielec".

Wydzia³ Chemiczny

Projekt badawczy zamawiany:
� Dr in¿. Maciej Heneczkowski - Otrzymywanie nanoko-

mpozytów na osnowie polimerów termoplastycznych
(PUR, PET) i termoutwardzalnych (UP, EP) nape³nia-
nych modyfikowanymi glinami smektycznymi - czêœæ prac
badawczych realizowanych na PRz w ramach projektu
badawczego zamawianego nt. "Materia³y polimerowe
modyfikowane nanocz¹stkami. Technologie - w³aœciwo-
œci - zastosowanie", kierowanego przez Uczelniane Cen-
trum Badawcze Politechniki Warszawskiej.

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

Projekt badawczy zwyk³y:
� Dr hab. in¿. Marian Wysocki, prof. PRz - Rozpoznawa-

nie polskiego jêzyka miganego w uk³adzie wizyjnym.
Projekt badawczy promotorski:
� Prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus - Synteza i weryfikacja

algorytmów konwersji protoko³ów komunikacyjnych
w polowych magistralach rozg³oszeniowych.

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu

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

sowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej
ocenie programów zdrowotnych - doktorant mgr Marek
Sobolewski.

Opracowa³a:
Halina Surowiec

SPROSTOWANIE

Redakcja GP uprzejmie wyjaœnia, ¿e w podtytule infor-
macji "Granty KBN..." na str. 16 w nr. 3 Gazety z marca br.
jest b³¹d. Granty zakoñczone w 2003 r. nie by³y zwi¹zane
z XXV konkursem. Za pomy³kê Redakcja przeprasza
Czytelników.

Rozg³oœnie akademickie w Polsce
w dobie powszechnej komercjalizacji
realizuj¹ wyspecjalizowan¹ misjê spo-
³eczn¹, w szczególnoœci promuj¹
dzia³alnoœæ naukow¹, kulturaln¹, spor-
tow¹ i prezentuj¹ twórczoœæ œrodowi-
ska akademickiego w Polsce i na
œwiecie.

Specyficzny charakter ich dzia³al-
noœci w powi¹zaniu z bardzo trudn¹ sy-
tuacj¹ na rynku reklamowym stawia je
obecnie w bardzo trudnym po³o¿eniu.
Coraz bardziej ograniczone mo¿liwo-
œci pozyskiwania œrodków finanso-
wych na dzia³alnoœæ radia oraz fak-
tyczny brak mo¿liwoœci dalszego obni-
¿ania kosztów dzia³alnoœci radia sta³y
siê najwa¿niejszymi argumentami
przemawiaj¹cymi za koniecznoœci¹
szybkiego zintegrowania œrodowiska
nadawców akademickich.

Konsultacje prowadzone ze wszy-
stkimi rozg³oœniami akademickimi
o charakterze eterycznym doprowa-
dzi³y do zorganizowania Ogólnopol-
skiej Konferencji Nadawców Aka-
demickich, która odby³a siê pod koniec
2003 r. Jej pomys³odawc¹ i organizato-
rem by³o Akademickie Radio Centrum
Politechniki Rzeszowskiej.

Warto zaznaczyæ, ¿e w 10-letniej hi-
storii rozg³oœni akademickich po raz
pierwszy spotkanie takie odby³o siê
w Rzeszowie, a honorowy patronat
sprawowa³ JM Rektor Politechniki
Rzeszowskiej - prof. dr hab. in¿. Tade-
usz Markowski.

Przedmiotem konferencji by³a ana-
liza sytuacji na rynku radiowym oraz
omówienie zasad wspó³pracy pomiê-
dzy poszczególnymi stacjami w celu
prowadzenia wspólnych dzia³añ mar-

ketingowych i programowych. Istot-
nym punktem obrad by³o równie¿ za-
warcie porozumienia maj¹cego na celu
wspólne wystêpowanie w sprawach
strategicznych przed organami szczeb-
la centralnego i zwi¹zane z nim wzmoc-
nienie pozycji rozg³oœni akademickich.

W konferencji udzia³ wziê³y: Aka-
demickie Radio Centrum (Politechnika
Rzeszowska), Radio Afera (Politechni-
ka Poznañska), Radio Akadera (Polite-
chnika Bia³ostocka), Radio Index
(Uniwersytet Zielonogórski), Akade-
mickie Radio Centrum (Uniwersytet
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lubli-
nie), Fundacja Radia Akademickie-
go Kraków.

Do najwa¿niejszych zagadnieñ po-
ruszanych w trakcie konferencji nale-
¿a³y:

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NADAWCÓW AKADEMICKICH

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NADAWCÓW AKADEMICKICH
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� sytuacja na rynku radiowym ze
szczególnym uwzglêdnieniem pozy-
cji nadawców akademickich,

� zasady funkcjonowania rozg³oœni
akademickich,

� oferty programowe (profil progra-
mowy) poszczególnych rozg³oœni
w kontekœcie dokonuj¹cego siê for-
matowania stacji radiowych,

� dzia³alnoœæ rozg³oœni akademickich
pracuj¹cych w systemie "non profit"
oraz "rozg³oœni niszowych",

� regulacje prawne normuj¹cych dzia-
³alnoœæ rozg³oœni radiowych z uwz-
glêdnieniem projektów proponowa-
nych zmian,

� Ÿród³a finansowania rozg³oœni aka-
demickich oraz metody pozyskiwa-
nia œrodków finansowych,

� omówienie zasad wspó³pracy pro-
gramowej pomiêdzy stacjami akade-
mickimi (wymiana programowa,
szkolenia dziennikarskie, wspólna
produkcja materia³ów dŸwiêko-
wych),

� zasady wspó³pracy marketingowej
pomiêdzy stacjami akademickimi
(promocja, pozyskiwanie reklam
i og³oszeñ),

� wspólne stanowisko wobec organów
i instytucji szczebla centralnego,

� porozumienie dot. wspólnej repre-
zentacji stacji akademickich w spra-
wach strategicznych,

� propozycje nowych rozwi¹zañ orga-
nizacyjno-prawnych kierowanych
m.in. do KRRiT, MENiS, Stowarzy-
szenia Autorów ZAiKS, Minister-
stwa Kultury czy Parlamentu Stu-
dentów RP.
W trakcie konferencji mia³o miejsce

równie¿ specjalne wyst¹pienie dr. hab.
in¿. Jerzego Potenckiego, prof. PRz -
prorektora ds. nauczania Politechniki
Rzeszowskiej - dot. dzia³alnoœci fakul-
tatywnej studentów. Natomiast o pro-
cedurach zwi¹zanych z pozyskiwaniem
œrodków z Unii Europejskiej na potrze-
by rozg³oœni akademickich poinformo-
wa³ zebranych Jaros³aw Reczek -
dyrektor Biura Integracji Europejskiej.

W wyniku obrad uczestnicy I Ogól-
nopolskiej Konferencji Nadawców
Akademickich Rzeszów 2003 podjêli
decyzjê o koniecznoœci powo³ania or-
ganizacji skupiaj¹cej nadawców akade-
mickich dzia³aj¹cych na podstawie
koncesji. Celem organizacji bêdzie
m.in.:

1. prowadzenie wspólnych dzia³añ
na rzecz obni¿enia kosztów funkcjono-
wania rozg³oœni poprzez wymianê do-
œwiadczeñ i pozyskiwanie œrodków, np.
z Unii Europejskiej, funduszy ochrony
œrodowiska, ochrony zdrowia, profi-
laktyki itd.,

2. prowadzenie wspólnych negocja-
cji dotycz¹cych ponoszonych kosztów

Uczestnicy konferencji.
Fot. P. Kielanowski

Analiza sytuacji na rynku radiowym - od lewej dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof.
PRz - prorektor ds. nauczania PRz, mgr Andrzej Blahaczek - red. ARC.

Fot. P. Kielanowski

Sponsor g³ówny
OKNA Rzeszów 2003:

NTB Spó³ka z o.o.

Pozostali sponsorzy:
Hotel Polonia,

Szko³a Jêzyków Obcych
Germanitas,

Restauracja Prohibicja,
Restauracja Deja Vu,

Klub Akademia
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Akademickie

BIURO KARIER

z tytu³u praw autorskich i pokrewnych,
np. z ZAiKS,

3. wypracowanie wspólnych zasad
polityki marketingowej (promocja, po-
zyskiwanie reklam i og³oszeñ),

4. tworzenie i wspólna realizacja
projektów dotycz¹cych problematyki
akademickiej,

5. wypracowanie wspólnego ramo-
wego programu szkoleñ radiowych,

6. wymiana programowa.
Wszyscy uczestnicy konferencji

wyrazili pogl¹d, ¿e jedynie prowadze-
nie wspólnych dzia³añ i realizowanie
wspólnych projektów pozwoli na dal-
sze funkcjonowanie nadawców akade-
mickich na rynku mediów. Wszyscy

mamy nadziejê, ¿e ju¿ tylko tygodnie
dziel¹ nas od formalnoprawnego
powo³ania ogólnopolskiej organizacji
zrzeszaj¹cej koncesjonowane rozg³oœ-
nie akademickie. Kolejna konferencja
maj¹ca na celu usankcjonowanie za-
wartych ustaleñ odbêdzie siê pod koniec
kwietnia br. Jej organizatorem bêdzie
Politechnika Bia³ostocka.

Andrzej Blahaczek

Najbli¿sze miesi¹ce to dla studen-
tów V roku studiów okres wzmo¿onej
pracy zwi¹zanej z napisaniem oraz
przygotowaniem siê do obrony pracy
magisterskiej. Jest to równie¿ czas,
w którym wiêkszoœæ przysz³ych absol-
wentów naszej uczelni musi odpowie-
dzieæ sobie na pytanie: "I co dalej?".
Wbrew pozorom, odpowiedŸ nie jest
prosta. Ogromne trudnoœci na rynku
pracy przyprawiaj¹ niejednego o ból
g³owy. Powo³ane na Politechnice Aka-
demickie Biuro Karier (ABK) istnieje
m.in. po to, aby pomóc studentom
w odpowiedzi na takie w³aœnie pytania.

Filarem dzia³alnoœci Akademickie-
go Biura Karier Politechniki Rzeszo-
wskiej jest zdobycie rzetelnych oraz
wiarygodnych informacji zarówno od
studentów (absolwentów) prezen-
tuj¹cych swoje osoby, jak równie¿ od
firm - potencjalnych pracodawców.

Na podstawie takich informacji po-
wstaje baza danych, która pozwoli na

znalezienie poszukiwanej przez firmê
osoby. W ten sposób chcemy uczestni-
czyæ w procesach rekrutacyjnych, jak
równie¿ organizowaæ w naszej uczelni
spotkania z potencjalnymi pracodaw-
cami. Bardzo wa¿nym czynnikiem jest
zdobycie ciekawych ofert praktyk oraz
sta¿u studenckiego. Pozwoli to zdobyæ
m³odym ludziom tak wymagane przez
pracodawców doœwiadczenie zawo-
dowe, natomiast firmom umo¿liwi
przygotowanie praktyczne potencjal-
nych pracowników.
Co proponujemy?
� oferty pracy,
� oferty praktyk studenckich,
� pomoc w nawi¹zaniu pierwszego

kontaktu z pracodawc¹,
� warsztaty, szkolenia i wyk³ady akty-

wizuj¹ce,
� katalogi, informatory - materia³y re-

klamowe o firmach,
� prezentacje firm.
Jak skorzystaæ z us³ug Akademickie-
go Biura Karier?

Nale¿y wczeœniej pobraæ i wype³niæ
kwestionariusz w siedzibie Biura lub ze
strony internetowej, a nastêpnie z³o¿yæ
go w ABK. Oprócz zamieszczenia tych
informacji w bazie danych osoby zain-
teresowane zostan¹ powiadomione
o szkoleniach i warsztatach przygoto-
wywanych przez Biuro.

W kwietniu odbêd¹ siê warsztaty
poœwiêcone przygotowaniu do rozmo-
wy kwalifikacyjnej - informacji o do-

k³adnym terminie nale¿y szukaæ na tab-
licach og³oszeñ.

Jednym z nowych dzia³añ podjêtych
w roku akademickim 2003/2004 jest
przejêcie przez nasze Biuro obo-
wi¹zków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
Komitetu Lokalnego IAESTE w Polite-
chnice Rzeszowskiej.

The International Association for
the Exchange of Students for Technical
Experience (IAESTE) jest najpopular-
niejsz¹ form¹ wymiany studentów
uczelni technicznych na œwiecie. Zo-
sta³o za³o¿one w 1948 r. w Imperial
College w Londynie. Dzisiaj powo³ane
w tej strukturze komitety narodowe
dzia³aj¹ w 80 krajach œwiata.

G³ównym celem komitetów lokal-
nych jest zbieranie ofert pracy dla stu-
dentów z zagranicy w swoim regionie.
Oferty te s¹ opracowywane pod indy-
widualne potrzeby pracodawcy i to on
sam okreœla podstawowe cechy prakty-
kanta, jak np.: rodzaj studiów, rok stu-
diów, okres i czas trwania praktyki
(minimum 6 tygodni), jêzyk obcy, a na-
wet kraj pochodzenia. Na podobnych
zasadach dzia³aj¹ komitety lokalne we
wszystkich krajach. Przygotowane
w taki sposób oferty zostaj¹ wymienio-
ne pomiêdzy poszczególnymi komite-
tami narodowymi na Konferencji
Generalnej IAESTE.

W celu uzyskania szerszych infor-
macji zachêcamy do kontaktu z naszym
Biurem.

Tomasz Ogórek

Nasz adres:

Akademickie Biuro Karier
Politechniki Rzeszowskiej

ul. W. Pola 2, pok. 310
35-959 Rzeszów

tel. (0-17) 865 1364
e-mail: biurokarier@prz.rzeszow.pl

poniedzia³ek-pi¹tek
od 1000 do 1400
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Czy zdarza siê Wam podró¿owaæ
"palcem po mapie"? Myœlê, ¿e ka¿dy z
nas ma swój kraj marzeñ, swoje Stany
Zjednoczone, swoje Niemcy, swoj¹
Francjê... A ja mam swoj¹ Portugaliê.

W semestrze letnim 2002/2003,
jako studentka II roku Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu, dziêki Poli-
technice Rzeszowskiej mog³am staæ siê
stypendystk¹ Europejskiego Programu
Wspólnotowego SOCRATES/ERAS-
MUS, w jêzyku potocznym zwanym po
prostu "Erasmusem".

W Lizbonie spêdzi³am 4 miesi¹ce
i po prostu zakocha³am siê w tym kraju,
ludziach, muzyce i ... kuchni. Ten wy-
jazd by³ dla mnie cennym i intere-
suj¹cym doœwiadczeniem. Pozna³am
obyczaje, tradycje i kulturê, nie tylko
portugalsk¹, gdy¿ na Universidade Lu-
sofona de Humanidades e Tecnologias
studiuje wielu cudzoziemców. W trak-
cie pobytu w obcym kraju bardzo do-
brze opanowa³am j. angielski, co
prze³o¿y³o siê po powrocie na pomyœl-
ne zdanie egzaminu First Certificate in
English.

Z moich obserwacji wiem, ¿e sy-
stem studiowania mo¿e byæ ró¿ny. Na
Universidade Lusofona by³ on bardzo
atrakcyjny, gdy¿ sama u³o¿y³am sobie
program nauki i wybra³am liczbê
przedmiotów. S¹dzê tak¿e, ¿e stres
zwi¹zany ze studiowaniem w Lizbonie
by³ mniejszy ni¿ na uczelniach w Pol-
sce. Wyk³adowcy tworzyli przemi³¹ at-
mosferê, a wiadomo, ¿e ¿yczliwoœæ
sprzyja dobrej pracy�. Nauka opiera³a
siê bardziej na praktycznym doskonale-
niu umiejêtnoœci ni¿ na teoretycznych
rozwi¹zaniach. Podczas tego pobytu
mia³am do dyspozycji wiele pomocy
naukowych, poczynaj¹c od œwietnych
publikacji anglojêzycznych (i nie tyl-
ko), na nieograniczonym dostêpie do
Internetu koñcz¹c.

Jeœli zaœ chodzi o zaliczenie seme-
stru, to nie by³o tak strasznie, jak to
wygl¹da³o na pocz¹tku. W razie w¹tpli-
woœci zawsze mo¿na umówiæ siê na
konsultacje z prowadz¹cymi zajêcia,
którzy s³u¿¹ pomoc¹ i s¹ wyrozumiali.
A po powrocie do kraju z³o¿y³am
w dziekanacie mojego Wydzia³u kartê

egzaminacyjn¹ z ocenami uzyskanymi
w Lizbonie i decyzj¹ Rady Wydzia³u
zaliczono mi semestr letni.

Z wszystkimi tamtejszymi proble-
mami mog³am siê zg³osiæ do pañ z In-
ternational Office, które od momentu
spotkania na lotnisku oferowa³y swoj¹
pomoc. To one organizowa³y spotkania
z w³adzami uczelni, koordynowa³y
sprawy zwi¹zane z zakwaterowaniem,
pomaga³y w wype³nianiu dokumentów
potrzebnych do zaliczenia wybranych
przedmiotów.

Miejsce zakwaterowania mog³am
wybraæ sama: akademik lub mieszkanie
prywatne. Zdecydowa³am siê na akade-
mik, w którym oprócz polskich i por-
tugalskich studentów mieszkali "eras-
musi" m.in. z Czech, Hiszpanii, Belgii
i Litwy. Polubiliœmy siê od pierwszego
dnia pobytu. Razem organizowaliœmy
wieczory i wyjazdy integracyjne ... po
prostu razem mi³o spêdzaliœmy czas
(daleko od domu).

By³a to dla mnie równie¿ wspania³a
okazja nawi¹zania nowych (nadal
trwaj¹cych) przyjaŸni oraz rozpoczêcia
nauki kolejnego jêzyka - portugalskie-
go. Uczelnia zaoferowa³a nam kurs
tego jêzyka dwa razy w tygodniu po
3 godz.

W wolnych chwilach wylegiwa³am
siê w gor¹cym s³oñcu na malowniczo
po³o¿onych pla¿ach lub pakowa³am
plecak i rusza³am na podbój zabytko-
wych miast portugalskich i hiszpañ-
skich. Uda³o mi siê zwiedziæ m.in.
Porto, Coimbrê, Fatimê, Lagos oraz
Madryt i Barcelonê. I co najwa¿niejsze,
tamtejsza kuchnia jest warta grzechu!
Dania serwowane w ma³ych knajpkach
wy³o¿onych kafelkami s¹ wprost wy-
œmienite - palce lizaæ. ¯ycie w Portuga-
lii nie jest przesadnie drogie. Sklepy,
targowiska czy markety s¹ bardzo do-
brze zaopatrzone, a ceny tylko trochê
wy¿sze ni¿ w Polsce. Nauka i dobry
wypoczynek gwarantowane!!!

Ma³gorzata Kotliñska

PORTUGALIA - kraina klifów,
drzew cytrusowych, suszonego dorsza i fado
PORTUGALIA - kraina klifów,

drzew cytrusowych, suszonego dorsza i fado

Od lewej: Ma³gorzata Kotliñska (II ZD) i Joanna Sudo³ (IV ZD) - obie studiowa³y
na Uniwersytecie w Lizbonie.

Fot. w³asna
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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

Wraz z zakoñczeniem kolejnego
roku akademickiego mury naszej uczel-
ni opuszcz¹ kolejni absolwenci Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska. Z tej okazji na obu kierun-
kach wydzia³u zosta³ zorganizowany
Ostatni Wyk³ad. Pomys³odawc¹ przed-
siêwziêcia by³ prodziekan ds. naucza-
nia dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof.
PRz, który pe³ni³ zarazem funkcjê go-
spodarza. Pomys³ narodzi³ siê w nadziei
przywrócenia wieloletniej, jak¿e wspa-
nia³ej, choæ dawno zapomnianej trady-
cji Ostatniego Wyk³adu, organizo-
wanego dla studentów koñcz¹cych
nasz¹ uczelniê.

Na kierunku budownictwo wyk³ad
odby³ siê dnia 19 lutego 2004 r. w jednej
z najnowoczeœniej wyposa¿onych sal
wyk³adowych budynku PII Politechni-
ki Rzeszowskiej. W celu podkreœlenia
niepowtarzalnego nastroju spotkania
i jego wyj¹tkowego charakteru
o wyg³oszenie wyk³adu zosta³ popro-
szony dziekan Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska dr hab. in¿.
Szczepan Woliñski, prof. PRz. Tema-
tem wyk³adu by³: "Zrównowa¿ony roz-

wój budownictwa betonowego". Po za-
koñczeniu wyk³adu zosta³y wykonane
pami¹tkowe zdjêcia nauczycieli akade-
mickich ze studentami i osobami towa-
rzysz¹cymi. Na rêce dziekana Szcze-
pana Woliñskiego zosta³y z³o¿one ser-
deczne podziêkowania dla ca³ego grona
pedagogicznego za trud wniesiony
w nasz¹ edukacjê w ci¹gu tych piêciu
lat nauki.

Po czêœci oficjalnej wszyscy zapro-
szeni goœcie i studenci udali siê do klu-
bu studenckiego PLUS, gdzie z tej
okazji odby³ siê bal.

V rok In¿ynierii Œrodowiska zebra³
siê natomiast w ostatni¹ sobotê karna-
wa³u, 21.02.2004 r. o godz. 19.00, rów-
nie¿ w auli budynku PII Politechniki
Rzeszowskiej. Po raz ostatni studenci
mieli mo¿liwoœæ wys³uchania wyk³adu

poprowadzonego przez prodziekana ds.
nauki dr. hab. in¿. Janusza Raka, prof.
PRz, który w przystêpny i dowcipny
sposób traktowa³ o niezawodnoœci sy-
stemów zaopatrzenia w wodê i odpro-
wadzenia œcieków. W wydarzeniu tym,
oprócz samych studentów, wziêli
udzia³ tak¿e zaproszeni goœcie - kadra
naukowo-dydaktyczna Wydzia³u Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
a tak¿e osoby towarzysz¹ce. Wytworne
stroje pañ oraz garnitury panów nada³y
tej chwili uroczysty nastrój. Nie za-
brak³o tak¿e nieodzownej listy obecno-
œci oraz grupowych zdjêæ upamiêt-
niaj¹cych to spotkanie.

Ostatni Wyk³ad

Bal po Ostatnim Wyk³adzie.
Fot. M. Misiakiewicz

Ostatni Wyk³ad V roku budownictwa, Rzeszów, 19.02.2004.
Fot. M. Misiakiewicz
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Wydarzenie to stanowi³o podsumo-
wanie piêciu lat wspólnie prze¿ytych na
naszej uczelni oraz po¿egnanie siê stu-
dentów z kadr¹ i podziêkowanie za pra-
cê oraz wytrwa³oœæ, jak¹ w³o¿yli
w nasz¹ edukacjê. Niew¹tpliwie sobot-
ni wyk³ad pozostanie na d³ugo w pa-
miêci wszystkich, którzy miel i
przyjemnoœæ w nim braæ udzia³, tym
bardziej ¿e by³o to prawdopodobnie

ostatnie, w tak licznym gronie, spotka-
nie studentów V SD.

Po zakoñczeniu uroczystoœci wszys-
cy zebrani udali siê do sto³ówki studen-
ckiej Akademik, gdzie trwa³a huczna
zabawa do bia³ego rana.

Jako uczestnicy tych wydarzeñ
mamy nadziejê, ¿e organizowanie
Ostatniego Wyk³adu od tego momentu
na trwale powróci do tradycji Wydzia³u

Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
oraz ¿e bêdzie ona pielêgnowana i roz-
wijana przez kolejne pokolenia studen-
tów. Jest to nie tylko podziêkowanie dla
wyk³adowców i w³adz Wydzia³u, ale
przede wszystkim wspania³e zakoñcze-
nie studiów, które niejednokrotnie s¹
najlepszym okresem, wspominanym
z utêsknieniem i ³ezk¹ w oku przez póŸ-
niejszych absolwentów.

Marta Polak
Pawe³ Leœniewski

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

Wiosna! Co mnie niezmiernie cie-
szy, przyznam siê, czekam na ni¹ od
paŸdziernika...� W tym roku odby³y
siê ju¿ trzy POZYTONY. Ale nie
o iloœæ tu idzie, tylko o jakoœæ.

Pocz¹tkiem lutego br. goœci³ u nas
rzeszowski zespó³ The calog. W nieco
poszerzonym sk³adzie, z tria zrobi³ siê
kwartet. Do zespo³u jakiœ czas temu
do³¹czy³ klawiszowiec, co na pewno
urozmaici³o muzykê tworzon¹ przez
zespó³ i doda³o jej smaczku.

Koñcem lutego odby³ siê ostatkowy
POZYTON w rytmie reggae ... oj,
dzia³o siê, dzia³o! Na pocz¹tek zagra³a
formacja ze Stalowej Woli "Ziemia Ka-
naan". Do PLUSA tego wieczoru przy-
sz³o mnóstwo bywalców pozytono-
wych, a ¿e by³o ich bardzo du¿o, niech
œwiadczy fakt, ¿e niestety nie dla wszy-
stkich wystarczy³o biletów! Po koncer-
cie tradycyjnie by³a "potañcówka do
rytmów serca" ... i tak do póŸnej nocki.
Reggae to muzyka mi³oœci�.

2 marca 2004 r. odby³ siê d³ugo
oczekiwany koncert. W ramach ogól-
nopolskiej trasy zawita³ do nas prosto
z USA Wheatbread Johnson. Towarzy-
szyli mu polscy muzycy: £ukasz Gor-
czyca - bas i Arek Kuœ - perkusja.
Wheatbread Johnson to gitarzysta i wo-
kalista, nale¿y do czo³owych przedsta-
wicieli elektrycznego nurtu bluesa
chicagowskiego okreœlanego mianem
rock'n'bluesa. Od blisko 20 lat regular-
nie nagrywa i koncertuje dla publiczno-
œci ca³ego œwiata i w³aœnie 2 marca, po
raz pierwszy w historii, przyby³ do Rze-
szowa!

A¿ trudno uwierzyæ. Pierwsze roz-
mowy z organizatorami trasy odby³y
siê ju¿ w listopadzie 2003 r., wtedy to
wstêpnie zarezerwowaliœmy termin
marcowy. Przyznam szczerze, ¿e nie do
koñca wierzy³em w to, ¿e siê uda. Kon-
certów w Polsce mia³o byæ oko³o dzie-
siêciu. Jednym s³owem - pó³ roku
czekania i przygotowañ ... ale warto
by³o!!! Kto tego wieczoru przyby³ do
PLUSA, ten prze¿y³ coœ bardzo nie-
zwyk³ego - ucztê muzyczn¹, z³o¿on¹
z najwykwintniejszych dañ, serwo-
wan¹ przez przesympatycznego Ame-
rykanina. Koncert sk³ada³ siê z dwóch
czêœci. Pierwsza jakby spokojniejsza;
wirtuozowsk¹ gr¹ muzycy zjednywali
sobie publicznoœæ. Po przerwie dzia³y
siê rzeczy niezwyk³e ... publicznoœæ

Pozyton ³¹czy pokolenia. Na gitarze gra Wheatbread Johnson.
Fot. w³asna
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wsta³a z miejsc i zaczê³a tañczyæ, reak-
cja publicznoœci wywo³a³a reakcjê ³añ-
cuchow¹, jakby spowodowa³a, ¿e
Wheatbread Johnson gra³ jeszcze piêk-
niej, dŸwiêki jego gitary trafia³y prosto
w serca ... Koncert bardzo bluesowy,
rzek³bym rock'n'bluesowy. W pewnym
momencie przesympatyczny muzyk
z Chicago znalaz³ siê w œrodku PLUSA,
ku uciesze publicznoœci wspi¹³ siê na
jedno z krzese³, na którym odegra³ kilka
niezwyk³ych fraz ... brak s³ów... Po
koncercie jeden z fanów zaintonowa³
hymn amerykañski. D³ugo by pisaæ.
Kto by³, ten wie, co siê dzia³o i koncert
ten pozostanie mu na d³ugo w pamiêci.
Pami¹tk¹ s¹ zdjêcia i krótkie filmy do-
stêpne na naszej stronie internetowej
oraz wpisy w naszej ksiêdze goœci, któ-
re pojawi³y siê niczym grzyby po de-
szczu tu¿ po koncercie. Oto jeden
z nich:

"Kurcze, wczorajszy wieczór z Whe-
atbreadem Johnsonem by³ niczym kos-
miczny odlot i zadzia³a³ jak najlepsze
»dragi«!!! Publicznoœæ wy³a, piszcza³a,
gard³a zdziera³a, a sympatyczny,
wa¿¹cy 300 pound muzyk z Chicago ni-
czym Micha³ Wiœniewski z Ich Troje
wchodzi³ miêdzy publicznoœæ, przy ap-
lauzie i podziwie zebranych i gra³ cud-
nie!!! »Takich rzeczy jeszcze Rzeszów
nie widzia³« to cytat z mojego kolegi,

którego pozdrawiam. Blues, blues was
in the Plus's House i niech ¿a³uj¹ nie-
obecni!!! Do góry gitary Panowie i Pa-
nie - Pozdrawiam Blues" - napisa³
"vooly".

Po koncercie by³y autografy, roz-
mowy z muzykami. Zarówno chicago-
wski gitarzysta, jak i towarzysz¹cy mu
muzycy okazali siê niezwykle otwarci
i rozmowni ...

Niestety, wszystko, co dobre, szyb-
ko siê koñczy. Czapki z g³ów dla
Wheatbreada Johnsona, jak i dla muzy-
ków towarzysz¹cych. Mistrzostwo
œwiata! Ale i dla pozytonowej publicz-
noœci, która wype³ni³a PLUS tego wie-
czoru po brzegi i klas¹ dopasowa³a siê
do muzyków ..., a mo¿e odwrotnie ...
kto to wie. Rzek³bym: "trafi³ swój na
swego"�.

Na kolejny POZYTON zapraszam
w kwietniu. Koncert wieñcz¹cy pozy-
tonowy sezon ju¿ w czerwcu, zagra
u nas ju¿ drugi raz Stare Dobre Ma³¿eñ-
stwo!!! Szczegó³y na naszej stronie in-
ternetowej www.pozyton.prv.pl

Szczególne podziêkowania dla
Tomka Zaj¹ca� oraz dla sponsorów:
Apollo Sp. Zo.o. - Sigma Computers,
Eksa Auto Kurs oraz Professional En-
glish School.

Grzegorz Krasoñ

POZWOLENIE RADIOWE
DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Politechnika Rzeszowska jest jedn¹
spoœród oœmiu uczelni w Polsce
bêd¹cych w³aœcicielem radia lokalne-
go. Program rozpowszechniany pod
nazw¹ "Akademickie Radio Centrum"
jest emitowany na podstawie koncesji
przyznanej przez Krajow¹ Radê Radio-
fonii i Telewizji. Koncesja reguluje
kwestie dot. spraw programowych i za-
siêgu nadawania. W zakresie spraw te-
chnicznych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia radiowego, które po prze-
prowadzonym postêpowaniu admini-
stracyjnym przyzna³ Politechnice

Rzeszowskiej Prezes Urzêdu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty w dn. 11 lute-
go br. Decyzja ta umo¿liwia naszej
uczelni u¿ywanie urz¹dzeñ radiowych
w s³u¿bie radiodyfuzyjnej, przeznaczo-
nych do rozpowszechniania programu
radiofonii analogowej o nazwie "Aka-
demickie Radio Centrum". Warto za-
znaczyæ, ¿e pozwolenie to uzyskano na
bazie posiadanych urz¹dzeñ technicz-
nych, bez koniecznoœci dodatkowych
inwestycji w tym zakresie. Pozwolenie
to jest wa¿ne do 1 grudnia 2008 r.

Andrzej Blahaczek

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

PROWIZORIUM
W DOMU

Chcia³em swojej zrobiæ
takie prowizorium ...
niebawem trafi³em
do ... ambulatorium.

NIE NA SILE
Nie rób na si³ê,
co ci jest mi³e.

O SCALANIU
O scalaniu
nie ma mowy,
gdy grunt jeszcze
nie gotowy.

TWARZ
WYMIENIALNA

Wymienialna z racji
zmiany sytuacji.

SPOSÓB
NA PISZCZENIE

Co piszczy w trawie
dot¹d siê g³osi,
dopóki kosa
trawy nie skosi.

TRUDNOSCI
PRZEJSCIOWE

U nas ta nazwa
nieco sens zmienia,
s¹ trudnoœci przejœciowe
lecz na pokolenia.

,

,

,
/

,

/
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nasze samoloty
Socata TB-9 "Tampico" Club

Okiem outsidera

22 lutego w Teatrze im. Wandy Siemaszko-
wej odby³ siê koncert z okazji 650-lecia Rzeszo-
wa, którego gwiazd¹ by³ Stan Borys. Artysta,
który bez w¹tpienia by³ zwi¹zany z Rzeszowem,
a tak¿e z piosenk¹ lat 60. Tego wieczoru Teatr
wype³ni³ siê po brzegi. Przedstawiono sylwetkê
artysty. Stan Borys sta³ siê ikon¹ tamtej epoki -
epoki m³odoœci moich rodziców. Artysta nietu-
zinkowy, œpiewa poezjê Cypriana Kamila Nor-
wida, Boles³awa Leœmiana, obdarzony bardzo
ciekaw¹ barw¹ g³osu.

Koncert zacz¹³ siê od piosenek z premiero-
wej p³yty pod tytu³em "Niczyj", w której nagry-
waniu udzia³ brali znakomici artyœci zaproszeni
przez Stana. Muzyka doskonale dopracowana,
kunszt muzyczny w najwy¿szym s³owa tego
znaczeniu. Po kilku piosenkach nast¹pi³a krót-
ka przerwa - cisza przed burz¹, nawet z wiatrem
z dawnych czasów, na który ka¿dy przyby³y
widz czeka³. I powia³o nie samym wiatrem. Ar-
tysta zaœpiewa³ swoje stare hity w nowych
aran¿acjach. £ezka w oku siê krêci, gdy s³ucha
siê takich przebojów, jak "Anna", "Jaskó³ka
uwiêziona" czy innych.

Có¿, jak na koncert barda z minionej epoki -
bardzo siê rozczarowa³em, a dlaczego? Bo od-
nios³em wra¿enie, ¿e Stan Borys zapomina³
s³owa w kilku swoich utworach, w tle dawa³o
siê us³yszeæ pe³ny podk³ad muzyczny. Same
jego piosenki odm³adza³y i przywo³ywa³y

wspomnienia z dawnych lat, jednak artysta bar-
dzo szybko swoimi wypowiedziami sprowadza³
nas na ziemiê.

Nie tylko dawa³o siê wyczuæ klimat lat 60.,
ale równie¿ doskonale dawa³o siê odczuæ ko-
mercjê. Opowiadanie o w³asnej wytwórni p³yt
i ró¿nych sprawach niezwi¹zanych z koncertem
wydawa³o mi siê zbêdne, wrêcz niepotrzebne.
Szybko zda³em sobie sprawê, ¿e Stan Borys to
ju¿ nie ikona tamtej epoki - to mapa bitowa na-
szych czasów. Nie jest ju¿ taki, jaki kiedyœ by³,
zreszt¹ nie ma siê czemu dziwiæ, wszyscy prze-
cie¿ siê zmieniamy... Wiêkszoœæ artystów
przesz³a na drug¹ stronê barykady. Jedynymi
artystami (moim zdaniem), którzy do koñca po-
zostali wierni swoim idea³om i chyba siê nie
zmienili od tamtych czasów, s¹ Seweryn Kraje-
wski i znany bard rzeszowski Tadeusz Nalepa.
A pozostali? No có¿ ...

Nowa p³yta Stana Borysa "Niczyj" zosta³a
wyprodukowana przez samego artystê i tutaj
znowu ciekawostka, której dowiedzia³em siê na
koncercie od niego samego. Teledysk by³ krê-

cony w wielu miejscach w Stanach Zjednoczo-
nych. Jak na zapowiedŸ nowej p³yty i prze-
œwiadczenia artysty - który w utworach przez
siebie œpiewanych deklaruje przywi¹zanie do
ojczyzny - to coœ tu chyba zaszwankowa³o. Jeœli
teledysk by³by realizowany w Polsce, to prze-
cie¿ po³owa ludzi na drugiej pó³kuli nie wie-
dzia³aby, gdzie to jest. Twórczoœæ Stana Borysa
jest oparta na wierszach, a moj¹ myœl mogê
oprzeæ na staropolskim przys³owiu "Cudze
chwalicie, swego nie znacie".

Myœlê, ¿e wielu czytelników nie zgodzi siê
z moim zdaniem, ale jest to tylko moja obser-
wacja tego, co siê dzia³o 22 lutego br. w rzeszo-
wskim teatrze. Stan Borys mnie nie zachwyci³,
a wrêcz przeciwnie - rozczarowa³, i gdybym
mia³ ponownie siê wybraæ na ten koncert, nie
zrobi³bym tego, poniewa¿ chcia³bym go pamiê-
taæ takim, jakim by³ kiedyœ w swych piosen-
kach. Barda, œpiewaj¹cego wiersze najwiê-
kszych polskich poetów, których sam bardzo
lubiê.

Dawid Mazurek

W 1975 roku zespó³ konstrukcyjny
samolotu "Socata" rozpocz¹³ pracê nad
nastêpc¹ serii Rallye. Firma Socata po-
siada³a ju¿ doœwiadczenie w produkcji
sekcji nr 18 kad³ubów pasa¿erskiego
samolotu naddŸwiêkowego Concorde,
wykonywanych przez Socatê jako koo-
peranta firmy Aerospatiale, oraz w pro-
dukcji elementów samolotu Airbus
A300, œmig³owców Alouette, Puma,
Dauphin i Ecureuil. Socata ma swój
udzia³ równie¿ w produkcji podze-
spo³ów Falcon 10 i 20, Mirage III i Su-
per Etendard dla firmy Dassault.

Nowa konstrukcja pod nazw¹ proto-
typow¹ "Projekt X-270" zosta³a zapro-
jektowana i wykonana ca³kowicie
w Tarbes (Francja, region Bigorre),
st¹d oznaczenie samolotów "TB".
Mia³y one byæ ³atwe w obs³udze, mieæ
dobre osi¹gi przelotowe i zapewniæ
komfort pasa¿erom. Za³o¿eniem kon-
struktorów by³a równie¿ tania i prosta
produkcja.

Wybrany profil skrzyd³a RA 16-3,
smuk³a sylwetka samolotu i du¿a roz-
piêtoœæ zapewni³y kompromis pomiê-
dzy du¿¹ prêdkoœci¹ przelotow¹
i ³atwoœci¹ pilota¿u przy ma³ej prêdko-
œci oraz bez u¿ycia slotów - powsta³a
tzw. linia karaibska.

Kabina szerokoœci 44 cali (1,28 m)
pozwoli³a na umieszczenie wewn¹trz
samolotu 5 siedzeñ, co by³o unikatem
wœród samolotów tej kategorii. Wystrój
wnêtrza zosta³ zaprojektowany przez
specjalistów z bran¿y samochodowej,
którzy du¿y nacisk po³o¿yli na ergono-
miê.

Prototyp o znakach F-WZJP, które-
go pilotem by³ Marc Yoh, odby³ swój
pierwszy 25-minutowy lot 23 lutego
1977 r. Samolot prototypowy by³ napê-
dzany silnikiem o mocy 160 KM Lyco-
ming O-320 i sta³ siê punktem
wyjœciowym dla dwóch samolotów,
które otrzyma³y œwiadectwo typu
wiosn¹ 1979 r.: TB-10 napêdzanego Samolot w trzech rzutach.
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silnikiem 180 KM Lycoming O-360
i wyposa¿onego w przestawialne
œmig³o oraz TB-9 z silnikiem Lyco-
ming o mocy 160 KM ze sta³ym sko-
kiem œmig³a.

TB-9 zosta³ nazwany "Tampico" -
od nazwy portu meksykañskiego, nato-
miast TB-10 - "Tobago" od nazwy wy-
spy na Karaibach. TB-9 by³
produkowany w wersjach FP (fixed
pitch propeller) i CS (adjustable pitch
propeller), a od 1989 r. jako TB-9 Tam-
pico Club charakteryzuj¹cy siê bardzo
atrakcyjn¹ cen¹ zwi¹zan¹ z kosztem
wyposa¿enia wnêtrza kabiny. Kosztem
prêdkoœci przelotowej poprawiono
osi¹gi na wznoszeniu. W 1997 roku
Tampico Club zast¹piono wersj¹ Tam-
pico Sprint, w której przy zachowaniu
poprzednich osi¹gów na wznoszeniu
zwiêkszono prêdkoœæ przelotow¹.

W Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej na pocz¹tku

lat 90. XX w. wycofywano wys³u¿one
samoloty typu An-2 i PZL-104 "Wil-
ga". Maj¹c do wyboru nastêpcê "Koli-
bra" i montowany w Mielcu samolot
TB-9 "Tampico" w wersji Club, wy-
brano "Tampico", którego pierwszy
egzemplarz (SP-TUK) pojawi³ siê
w OKL w 1994 r.

Po rezygnacji Socaty z montowni
w Mielcu nastêpne egzemplarze
(SP-TUL i SP-TUM) zosta³y sprowa-
dzone ju¿ bezpoœrednio z Francji.
W OKL samoloty TB-9 s³u¿¹ przede
wszystkim do nauki procedur w lotach
wg wskazañ przyrz¹dów i radionawiga-
cji. Jest to te¿ samolot, na którym wielu
pilotów pozna³o zasady wykonywania
lotów nocnych. Jest ³atwy i przyjemny
w pilota¿u, a dziêki swoim osi¹gom
u¿ywany m.in. do wykonywania prze-
lotów na odleg³oœæ 300 NM (tzw.
600-ka) bêd¹cych jednym z warunków

do uzyskania licencji pilota samoloto-
wego zawodowego.

DANE TECHNICZNE
� P³atowiec:

Ca³kowicie metalowy dolnop³at
ogólnego przeznaczenia

� Silnik:
AVCO Lycoming, 4-cylindrowy
p³aski silnik t³okowy, ch³odzony po-
wietrzem, moc 160 KM (120 KW)

� Liczba miejsc:
4 (5)

� Masa:
Maks. do startu i l¹dowania 1060 kg

� Prêdkoœæ:
Do l¹dowania - 62 KIAS (115
km/h), przelotowa (75% mocy) -
101 KIAS (187 km/h)

� Zasiêg:
Maksymalnie 1020 km

Jerzy Kluczniak
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Ruszy³a liga halowa.

Pi³ka w grze. tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Zakoñczy³y siê czteromiesiêczne zmagania w halowej lidze pi³ki no¿nej organizo-
wanej ju¿ od 1980 r. przez Klub Uczelniany AZS. Na zakoñczenie rozgrywek 32 naj-
lepsze zespo³y z poszczególnych lig walczy³y o puchar ufundowany przez JM Rektora 
prof. Tadeusza Markowskiego i nagrodê KU AZS.

W finale rozegranym 2 marca br. nasi pi³karze pokonali w piêknym  stylu faworyzo-
wany zespó³ WSIiZ 5:3 (4:1), zdobywaj¹c tym samym to cenne trofeum i nagrodê.

Tradycyjna  impreza  zosta³a 
zorganizowana 10 marca br. w hali 
sportowej. Nasze panie walczy³y 
z kadr¹ w siatkówkê i koszykówkê. 
Jednak najwiêcej emocji dostar-
czy³ kobiecy futbol w wykonaniu 
siatkarek i koszykarek. Pokaz karate 
w wykonaniu zawodników sekcji 
Klubu Uczelnianego AZS zakoñczy³ 
okolicznoœciowe spotkanie.

6 marca br. w Czarnorzekach zosta³y rozegrane Akademickie Mistrzostwa 
Podkarpacia w narciarstwie alpejskim. Nasze dziewczêta w sk³adzie U. Engel (V ZD),
A. Nowak (IV ZD), A. Targañska (V ZD) zajê³y drugie miejsce, a mê¿czyŸni czwarte. 
Natomiast w rozegranych 7 marca w £êtowni otwartych Mistrzostwach Podkarpacia 
w snowboardzie K. Herba (IV ED) wywalczy³ srebrny, a M. Oziemb³owski (I BD)  
br¹zowy medal.

W rozegranych w Zakopanem w dniach 8-10 marca 2004 r. Mistrzostwach Polski 
Szkó³ Wy¿szych w snowboardzie reprezentacja naszej uczelni w sk³adzie K. Herba 
(IV ED), S. Uchwat (IV ZD), M. Oziemb³owski (I BD) i G. Rusin (I PDF) zajê³a bardzo 
dobre pi¹te miejsce.

Bal Politechniki Rzeszowskiej

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego PRz

serdecznie zaprasza na

organizowany z okazji 30 rocznicy przekszta³cenia Wy¿szej Szko³y 
In¿ynierskiej w Politechnikê Rzeszowsk¹ im. Ignacego £ukasiewicza

0015 maja 2004 r. - godz.19   w Sto³ówce Studenckiej "Akademik".

Bilety w cenie 70 z³ od osoby do nabycia 
w DS Akapit, ul. Akademicka 4, pokój 7 (biuro AZS-u). 

Bli¿szych informacji udzielamy telefonicznie pod numerami
865 1644,    865 1595,    kom. 0-0604177022
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