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Ceremonia nadania tytu³u doktora honoris causa.
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prof. Józef Giergiel.

Doktor Honorowy w czasie wyk³adu.

Wrêczenie dyplomu. Od lewej: prorektor Leonard Ziemiañski,
JM Rektor Tadeusz Markowski, z prawej prof. Stefan Wêgrzyn.
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Doktorat honoris causa Politechniki Rzeszowskiej
dla prekursora polskiej szko³y informatycznej
Kolejny, trzeci doktor honoris causa
Politechniki Rzeszowskiej wypromowany zosta³ 20 maja 2004 r. Zosta³ nim
prof. zw. dr in¿. Stefan Wêgrzyn, cz³.
rzecz. PAN, wicedyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
PAN w Gliwicach. Uroczystoœæ odby³a
siê w nowo oddanym kompleksie sal
wyk³adowych (bud. P-II) przy ul. Poznañskiej.
Inicjatywa nadania Profesorowi Stefanowi Wêgrzynowi tytu³u doktora honoris causa powsta³a w gronie pracowników Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, a œciœlej Katedry Awioniki
i Sterowania.
Zosta³a ona równie¿ poparta przez
Radê tego¿ Wydzia³u, która na swym
posiedzeniu 9 kwietnia 2003 r. pozytywnie zaopiniowa³a tê inicjatywê i postanowi³a wyst¹piæ do Senatu Politechniki Rzeszowskiej z wnioskiem
o wszczêcie postêpowania w sprawie
nadania Panu Profesorowi tytu³u doktora honoris causa. Jednoczeœnie zaproponowano, by promotorem zosta³ prof.
zw. dr hab. in¿. Józef Giergiel z Katedry
Mechaniki Stosowanej i Robotyki.
Dziekan WBMiL prof. dr hab. in¿.
Marek Orkisz, prof. zw. PRz, przedstawi³ tê sprawê na posiedzeniu Senatu
PRz dnia 8 maja 2003 r., po czym Senat
Politechniki Rzeszowskiej zwróci³ siê
do senatów Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach i Politechniki Poznañskiej z proœb¹ o wyra¿enie
opinii w tej kwestii. Dla Senatu AGH
opiniê tê opracowa³ prof. Ryszard Tadeusiewicz, dla Senatu Politechniki Poznañskiej prof. Jan Wêglarz, dla Senatu
Politechniki Œl¹skiej prof. Stanis³aw
Kozielski.

W nastêpstwie podjêtego postêpowania Senat Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 1 kwietnia 2004 r. podj¹³
uchwa³ê o nadaniu tytu³u doktora honoris causa Profesorowi Stefanowi Wêgrzynowi.
W tym miejscu nale¿y podkreœliæ
najwa¿niejsze argumenty, jakie mia³y
wp³yw na podjêcie postêpowania zarówno przez Radê WBMiL, jak i przez
Senat PRz. W czasie dyskusji na jednym i na drugim forum podkreœlano
podstawowe nurty dorobku Profesora
Stefana Wêgrzyna, mianowicie: teoretyczny, teoretyczno-praktyczny i wychowawczo-organizacyjny.
Pierwszy z nich to przede wszystkim liczne opracowania naukowe, poprzez które jako pionier wdra¿a³ i rozwija³ w Polsce automatykê, a nastêpnie
informatykê. Czyni³ to równie¿ Profesor w bardzo trudnych wojennych i powojennych czasach, o czym szerzej
powiedzia³ w laudacji Jego promotor.
Wysoce znacz¹ce osi¹gniêcia naukowe
sprawi³y, ¿e szybko sta³ siê wielkim autorytetem naukowym w swojej dyscyplinie naukowej. Jego niekwestionowana pozycja przyczyni³a siê do tego,
¿e by³ anga¿owany przez ró¿ne gremia
naukowe i gospodarcze, pe³ni³ wiele
odpowiedzialnych funkcji.
Prof. zw. dr in¿. Stefan Wêgrzyn jest
w polskiej automatyce i informatyce
postaci¹ wyj¹tkow¹, co wielokrotnie
podkreœla³ w laudacji prof. Józef Giergiel.
Od wielu lat Profesor Stefan Wêgrzyn wspó³pracuje z Katedr¹ Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa. Wœród wielu Jego
wychowanków niema³a ich liczba legitymuje siê dziœ stopniem doktora habi-

litowanego lub tytu³em profesora. S¹
wœród nich tak¿e pracownicy naszej
uczelni, miêdzy innymi prof. dr hab.
in¿. Jan Gruszecki, prof. zw. PRz, dr
hab. in¿. Stanis³aw Wo³ek, prof. nadzw.
PRz, dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof.
nadzw. PRz.
Uroczystoœæ zgromadzi³a wielu znamienitych goœci, a wœród nich przedstawicieli polskich uczelni i instytucji
naukowych z rektorem Politechniki
Œl¹skiej - prof. Wojciechem Zieliñskim
na czele, któremu towarzyszyli: prof.
Jan Rutkowski - dziekan Wydzia³u Automatyki, Elektroniki i Informatyki
oraz prof. Leszek Dobrzañski - dziekan
Wydzia³u Mechanicznego Technologicznego tej¿e uczelni.
Honorowym goœciem tej promocji
by³ tak¿e profesor Tadeusz Czachórski
- dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach. W uroczystoœci udzia³ wziêli
przedstawiciele w³adz województwa
i miasta: Wojewoda Podkarpacki Jan
Kurp, Marsza³ek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptu³a, Wiceprezydent Rzeszowa Marek Koberski,
a tak¿e reprezentanci wojska, policji
i wielu innych miejscowych instytucji.
Wszyscy uczestnicy spotkania mieli
okazjê wys³uchaæ niezwykle interesuj¹cego wyk³adu Pana Profesora Stefana Wêgrzyna pt. "Informatyka jako
dziedzina nauki o ruchu, przechowywaniu, przekszta³caniu i przekazywaniu
informacji w systemach technicznych
i w organizmach biologicznych".

Marta Olejnik
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DZIA£ALNOŒÆ ORAZ OSI¥GNIÊCIA NAUKOWE
PROF. ZW. DR. IN¯. STEFANA WÊGRZYNA
Laudacja wyg³oszona przez prof. zw. dr. in¿. Józefa Giergiela
Magnificencjo! Wysoki Senacie!
Czcigodny Panie Profesorze!
Szanowni Zebrani!
Przypad³ mi w udziale wielki zaszczyt jako promotorowi
Profesora zwyczajnego, Cz³onka rzeczywistego Polskiej
Akademii Nauk Stefana WÊGRZYNA przedstawiæ charakterystykê Jego wszechstronnej dzia³alnoœci naukowej.
Ze wzglêdu na ogrom dokonañ Profesora jest to zadanie
nie³atwe.
W ponad 50-letniej dzia³alnoœci naukowej, w wyniku
wszechstronnego i niezwykle aktywnego zaanga¿owania,
prof. Stefan Wêgrzyn stworzy³ w skali œwiatowej sylwetkê
wybitnego uczonego, pedagoga i organizatora. Urodzi³ siê 20
maja 1925 r. w Krakowie. Maturê zda³ w warunkach tajnego
nauczania w 1943 r. Studia wy¿sze rozpocz¹³ w 1944 r. na
Wydziale Elektrycznym Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. Tam te¿ ukoñczy³ pierwszy rok studiów, a nastêpnie
kontynuowa³ je w Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach. Studia
ukoñczy³ w 1949 r., uzyskuj¹c stopieñ magistra in¿yniera
elektryka. Ju¿ na trzecim roku studiów skoncentrowa³ swoje
zainteresowania na zagadnieniach stanów nieustalonych
w obwodach elektrycznych, rozpoczynaj¹c tym pierwszy,
bardzo istotny okres w swoim ¿yciu naukowym. Zainicjowa³
go wydaniem - na prawach skryptu - w 1949 r., a wiêc w roku
ukoñczenia studiów, pierwszego w Polsce monograficznego
opracowania o rachunku operatorowym. Publikacja ta, napisana na wysokim poziomie matematycznym, znamionowa³a
autora ³¹cz¹cego uzdolnienia do prac teoretycznych z uzdolnieniami do prac doœwiadczalnych i uogólnieñ fizykalnych,
autora potrafi¹cego ³¹czyæ jasnoœæ i prostotê z precyzj¹
i œcis³oœci¹ matematyczn¹. Ten wydany przesz³o 50 lat temu
skrypt pt. "Rachunek operatorowy w zastosowaniu do obliczeñ przebiegów nieustalonych w obwodach elektrycznych
o sta³ych skupionych" zainicjowa³ now¹, kolejn¹ epokê
w dziedzinie polskich nauk technicznych, epokê stanów nieustalonych. Skrypt i wyk³ady Profesora sta³y siê podstaw¹
wielu Jego dalszych prac i ksi¹¿ek z tej dziedziny, jak np.
ksi¹¿ki pt. "Rachunek operatorowy", maj¹cej kilka wydañ
w PWN.
Kolejna monografia z tego zakresu to "Przebiegi nieustalone w liniach i uk³adach ³añcuchowych" wydana równie¿
przez PWN. Nastêpnie ukazuj¹ siê t³umaczenia obu tych
ksi¹¿ek za granic¹: w Czechos³owacji, w NRD i we Francji.
Z dziedziny analizy stanów nieustalonych przedk³ada Profesor Stefan Wêgrzyn w 1951 r., a wiêc dwa lata po ukoñczeniu
studiów, rozprawê doktorsk¹ pt. "Niektóre zagadnienia stanów nieustalonych we wzmacniaczach wielostopniowych".
Praca doktorska zostaje przyjêta i wyró¿niona. Jej wyniki,
a zw³aszcza wprowadzona w niej przez Autora metoda

dwóch przeciwnych stanów ustalonych wesz³a na trwa³e do
œwiatowej literatury naukowej, mo¿na j¹ znaleŸæ do dziœ
w aktualnych podrêcznikach z mechaniki i elektrotechniki.
Z tej dyscypliny te¿ prze³o¿y³ w 1960 r. w czasie pobytu
we Francji pracê poœwiêcon¹ analizie stanów nieustalonych
w uk³adach o parametrach roz³o¿onych. Obroni³ j¹ jako rozprawê doktorsk¹ i otrzyma³ z wyró¿nieniem tytu³ doktora
Uniwersytetu w Tuluzie.
Drug¹ dyscyplin¹ naukow¹, do której prace prof. Stefana
Wêgrzyna wnios³y trwa³y wk³ad, jest szeroko rozumiana automatyka. Od 1960 roku prowadzi³ wyk³ady z tego zakresu
w Polsce, we Francji, w Zwi¹zku Radzieckim oraz Kanadzie.
Wyniki swych prac i metody wyk³adów opracowuje i publikuje w postaci skryptów i ksi¹¿ek. I tak w latach 1960 i 1961
ukazuj¹ siê nak³adem PWN dwa wydania Jego ksi¹¿ek, a nastêpnie, w tym samym wydawnictwie, w 1963 r. ksi¹¿ka pt.
"Podstawy automatyki", która doczeka³a siê w Polsce kolejno szeœciu wydañ. We Francji ksi¹¿ka ta doczeka³a siê
przek³adu. W przedstawionym w tych pracach wyk³adzie
podstaw automatyki Autor wprowadza do analizy stabilnoœci
uk³adów i do problemów identyfikacji obiektów pojêcia miary odleg³oœci i przestrzeni metrycznych Banacha. Tym te¿
zagadnieniom poœwiêci³ wiele prac publikowanych w biuletynach Polskiej i Francuskiej Akademii Nauk. Przyczyni³y
siê one w istotny sposób do rozwoju badañ nad stabilnoœci¹
uk³adów i identyfikacj¹ obiektów.
Niektóre z zapocz¹tkowanych wówczas kierunków, np.
w³asnoœci równañ o nieliniowych wspó³czynnikach dyssypatywnych, zwanych równaniami Gille'a-Wêgrzyna, nic nie
straci³y ze swej aktualnoœci i wci¹¿ s¹ Ÿród³em prac nadsy³anych m.in. do Biuletynu PAN.
W 1964 roku prof. Stefan Wêgrzyn w wieku 39 lat zostaje
powo³any na cz³onka korespondenta Polskiej Akademii
Nauk. Jest wtedy najm³odszym jej cz³onkiem. W 1973 roku
zostaje cz³onkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Nauk.
Rysuj¹c sylwetkê naukow¹ prof. Stefana Wêgrzyna, nie
sposób pomin¹æ pracy, któr¹ poœwiêca³ na opracowywanie
i wprowadzanie w naszym przemyœle komputerowych systemów, wspomagaj¹cych pracê operatorów procesów technologicznych. Jego prace wesz³y na sta³e do praktyki
przemys³owej skomputeryzowanych systemów kontroli
i sterowania w ró¿nych dziedzinach przemys³u. Komputerowe wspomaganie pracy operatorów procesów technologicznych to ju¿ wejœcie w problemy informatyki. Napisan¹ przez
Profesora monografiê pt. "Podstawy informatyki" PWN wydaje w Warszawie w 1982 r.
Metody i œrodki informatyki wchodz¹ dziœ prawie do
wszystkich dziedzin dzia³alnoœci ludzkiej, w tym do tak, wydawa³oby siê, odleg³ych jak biologia molekularna i genetyCi¹g dalszy na str. 7 i 8
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PERSONALIA
HABILITACJE
Dr Andrzej Szablewski,
adiunkt w Katedrze Ekonomii
na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, nadany przez Radê Naukow¹
Instytutu Nauk Ekonomicznych P AN w W arsz a w ie
w dniu 18 grudnia 2003 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów w dniu 26 kwietnia
2004 r. zatwierdzi³a uchwa³ê
Rady Naukowej Instytutu o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat
rozprawy habilitacyjnej: Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przyk³adzie energetyki.
Dr in¿. Ireneusz Opaliñski, adiunkt w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
na Wydziale Chemicznym,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu dyscypliny
naukowej in¿ynieria chemiczna, nadany przez Radê Wydzia³u In¿ynierii Chemicznej
i Procesowej Politechniki Warszawskiej w dniu 24 lutego
2004 r. Centralna Komisja do
Spraw Stopni i Tytu³ów w dniu
31 maja 2004 r. zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej: Oddzia³ywania adhezyjne
w materia³ach rozdrobnionych. Wp³yw stanu powierzchni
i warunków przebiegu procesu na si³y adhezji kapilarnej.

DOKTORATY
Mgr in¿. Andrzej Nowotnik, asystent w Katedrze Materia³oznawstwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej in¿ynieria materia³owa, nadany
przez Radê Wydzia³u Metali Nie¿elaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 27 kwietnia 2004 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Przemiana fazowa w warunkach wysokotemperaturowego odkszta³cania stali wêglowej i stali

niskostopowej z dodatkami Ti
i V. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Ludwik B³a¿, profesor Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿.
Jerzy Pacyna z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
i prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. S³awomir Samolej, asystent w Katedrze Informa tyki i A utoma tyki na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny
naukowej informatyka, nadany
przez Radê Wydzia³u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 29 kwietnia 2004 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Projektowanie systemów wbudowanych z zastosowaniem
czasowych kolorowanych sieci Petriego. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Tomasz
Szmuc z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Filipowicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr
hab. in¿. Krzysztof Sacha, profesor Politechniki Warszawskiej.
Mgr Marta Król, 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 4 maja 2004 r. Temat rozprawy doktorskiej:
Modele przewodnictwa ciep³a
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w kilkuwarstwowych cia³ach i stabilnoœæ stochastyczna
przep³ywu ciep³a pewnej klasy uk³adów termosprê¿ystych.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿.
Les³aw Socha, profesor Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. Tomasz D³otko z Uniwersytetu Œl¹skiego
w Katowicach i dr hab. Krystyna Twardowska z Politechniki
Warszawskiej.
Mgr Krystyna Kmiotek,
asystentka w Zak³adzie Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej nauki o zarz¹dzaniu, nadany przez Radê
Wydzia³u Zarz¹dzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu w dniu 27
maja 2004 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Systemy motywowania do pracy a oczekiwania pracowników. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³a dr hab. Maria W. Kopertyñska, profesor Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. Gra¿yna
Gruszczyñska-Malec z Akademii Ekonomicznej w Katowicach i dr hab. Zofia Hasiñska, profesor Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.
Mgr Agnieszka Chlebowicz, 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
8 czerwca 2004 r. Temat rozprawy doktorskiej: Formy wy¿szych stopni nad cia³ami uporz¹dkowanymi. Promotorem w przewodzie doktorskim by³
dr hab. Andrzej S³adek, profesor Uniwersytetu Œl¹skiego.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. Kazimierz
Szymiczek z Uniwersytetu Œl¹skiego i dr hab. Andrzej Nowicki, profesor Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Mgr in¿. Stanis³aw Kut, asystent w Katedrze Przeróbki
Plastycznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, nadany

GAZETA POLITECHNIKI
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu 9 czerwca 2004 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Wp³yw wybranych
parametrów na jakoœæ wyrobów w procesie wykrawania
dok³adnego. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali
dr hab. in¿. Edward Dzidowski,
profesor Politechniki Wroc³awskiej, i dr hab. in¿. Marian
Mija³, profesor Politechniki Rzeszowskiej.
Mgr in¿. Stanis³aw Noga,
asystent w Katedrze Mechaniki
Stosowanej i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
mechanika, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu 9 czerwca
2004 r. Temat rozprawy doktorskiej: Kinetyka dwuko³owego mobilnego robota. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Wies³aw
¯ylski, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki, profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, i dr hab. in¿.
Mariusz Giergiel z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

PROFESURY UCZELNIANE

Minister Edukacji Narodowej i Sportu mianowa³ prof.
dr. hab. in¿. Feliksa Stachowicza - kierownika Katedry
Przeróbki Plastycznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa - z dniem 1 maja 2004 r.
na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej.
Feliks Stachowicz

,
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4dr. hab. in¿. Jacka Lubczaka - kierownika Zak³adu
Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym - na
czas nieokreœlony,
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4dr. hab. in¿. Zbigniewa Oniszczuka w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa na okres 5 lat.
Bronis³aw Œwider

Laudacja wyg³oszona przez prof. zw. dr. in¿. Józefa Giergiela
Ci¹g dalszy ze str. 4

ka. Zwraca na to uwagê prof. Stefan Wêgrzyn w ostatnim
rozdziale swojej ksi¹¿ki "Podstawy informatyki", poœwiêcaj¹c go informatycznym podstawom systemów ewolucyjnych. Temu zagadnieniu poœwiêci³ wiele publikacji w ci¹gu
ostatnich lat, szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
mo¿na teoretyczne podstawy i metody informatyki wykorzystaæ do poszerzenia granic naszego poznania i do rozszyfrowania, kryj¹cych jeszcze tak wiele tajemnic, kodów
organizmów ¿ywych.
Tym samym w³¹czy³ siê aktywnie do tworzenia dziedziny
naukowej zwanej "technologi¹ informatyczn¹" o charakterze
interdyscyplinarnym, obejmuj¹cej m.in. informatykê, in¿ynieriê genetyczn¹, biologiê molekularn¹, medycynê, nanotechnologiê, nanomateria³y. Rozwijaj¹c te badania, prof.
S. Wêgrzyn zwróci³ uwagê na fakt, ¿e mo¿na mówiæ o istnieniu - obok technicznych systemów informatyki (reprezentowanych przez komputery elektroniczne) - równie¿
biologicznych systemów informatyki, w których, podobnie
jak w komputerach, te¿ odbywa siê kodowanie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji. Badania te
przynios³y m.in. ksi¹¿kê "Developmental Systems" (Springer Verlag, New York 1990).
W ostatnich latach prof. S. Wêgrzyn rozwin¹³ badania nad
kwantowymi systemami informatyki. Ich efektem jest m.in.
ksi¹¿ka "Kwantowe systemy informatyki", wydana w 2001 r.
W sumie Profesor opracowa³ i wyda³ z dziedzin: dynamika uk³adów, automatyka i informatyka 9 ksi¹¿ek, niektóre
wielokrotnie wznawiane, niektóre t³umaczone na jêzyk francuski, niemiecki i s³owacki. Opublikowa³ z tych dziedzin
ponad 200 prac naukowych w biuletynach Polskiej i Francuskiej Akademii Nauk i w czo³owych czasopismach œwiatowych. Wykszta³ci³ te¿ kilkadziesi¹t roczników in¿ynierów
elektryków, informatyków i automatyków. Promowa³ ponad
50 doktorów nauk technicznych. Niektórzy z Jego wychowanków s¹ cz³onkami PAN.
Profesor Stefan Wêgrzyn jest od wielu lat w polskiej automatyce i informatyce postaci¹ niew¹tpliwie najwybitniejsz¹.
Ogromny jest przede wszystkim Jego dorobek naukowy, na
który sk³ada siê wiele fundamentalnych dla polskiej automatyki i informatyki ksi¹¿ek. Dorobek ten jest tak bogaty
z dwóch powodów. Powód pierwszy to nies³ychana kreatywnoœæ prof. Wêgrzyna. Przegl¹daj¹c Jego dorobek, mo¿na
z podziwem stwierdziæ, ¿e wbrew utartym opiniom jeden
Cz³owiek potrafi³ osi¹gn¹æ poziom najwy¿szego mistrzostwa naukowego i zawodowego w wielu odleg³ych od siebie,

a czêsto wrêcz zupe³nie ró¿nych dziedzinach nauki. Najwy¿szy podziw budzi to, ¿e jeden Cz³owiek móg³ zrobiæ tak wiele
w tak wielu dziedzinach, do ka¿dej z nich wnosz¹c w dodatku
swój znacz¹cy i nies³ychanie inspiruj¹cy wk³ad.
Drugim powodem, który przyczyni³ siê do ogromnego
pasma sukcesów naukowych, jakimi wype³nione by³o ¿ycie
Profesora, by³a Jego niewiarygodna zdolnoœæ do odnajdywania w ka¿dym okresie rozwoju nauki (któr¹ uprawia ponad
pó³ wieku, od 1946 r.) ka¿dorazowo najciekawszych i najbardziej p³odnych obszarów naukowych.
O wielu wybitnych uczonych mówi siê, ¿e stworzyli
szko³y naukowe. Profesor Wêgrzyn stworzy³ tak wiele ró¿nych szkó³ naukowych (których wiêkszoœæ rozwija siê do
dzisiaj!), ¿e wystarczy³oby tego na przynajmniej tuzin ¿yciorysów.
Nies³ychanie bogata jest te¿ karta osi¹gniêæ dydaktycznych Profesora Wêgrzyna, na którego podrêcznikach i wspania³ych wyk³adach (s³awnych na ca³¹ Polskê!) wychowa³o
siê wiele pokoleñ polskich automatyków i informatyków,
w tym wiele osób piastuj¹cych dziœ funkcje profesorów lub
bardzo wysokie stanowiska w przemyœle i w gospodarce.
Bezspornie Profesor potrafi³ sprawiaæ, by ludzie w Jego otoczeniu roœli i osi¹gali doskona³oœæ, czynnikiem zaœ indukuj¹cym ich rozwój by³ bezsporny autorytet i wzór Mistrza,
którego sukcesy s¹ chyba absolutnie niemo¿liwe do powtórzenia.
W 1953 roku dr in¿. S. Wêgrzyn, ju¿ jako zastêpca profesora, zorganizowa³ Sekcjê Automatyki, a póŸniej Zak³ad
i Katedrê Teorii Regulacji na Wydziale Elektrycznym.
Dzia³ania te, wraz z innymi, doprowadzi³y do powstania
pierwszego w kraju Wydzia³u Automatyki. W 1955 roku, na
proœbê kierownika PAN, doc. S. Wêgrzyn wyrazi³ zgodê na
podjêcie dodatkowych zajêæ w Instytucie Podstawowych
Problemów Techniki PAN w Warszawie, a w 1962 r. w Instytucie Automatyki PAN, gdzie pe³ni³ funkcjê dyrektora naukowego.
Na utworzonym w Politechnice Œl¹skiej w 1964 r. Wydziale Automatyki prof. S. Wêgrzyn kierowa³ Katedr¹ Teorii
Regulacji, przekszta³con¹ w 1968 r. w Katedrê Kompleksowych Systemów Sterowania. W 1975 roku prof. S. Wêgrzyn
zosta³ dyrektorem utworzonego wtedy Instytutu Informatyki, którym kierowa³ przez 20 lat. W tym samym czasie Profesor Wêgrzyn utworzy³ od podstaw Zak³ad Automatyki
Kompleksowej PAN w Gliwicach. Zak³adem tym, przekszta³conym w 1989 r. w Instytut Informatyki Teoretycznej
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i Stosowanej PAN, prof. S. Wêgrzyn kierowa³ do koñca
ubieg³ego roku. Dziœ pe³ni w nim funkcjê dyrektora ds. naukowych.
W uznaniu osi¹gniêæ naukowych nastêpuj¹ce uczelnie
nada³y prof. S. Wêgrzynowi tytu³y Doktora Honoris Causa:
Uniwersytet w Lilie we Francji, Uniwersytet w Sherbrooke
w Kanadzie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Œl¹ska.
Za wk³ad do nauki i kultury francuskiej prof. S. Wêgrzyn
zosta³ uhonorowany przez w³adze Republiki Francuskiej
tytu³ami honorowymi "Kawalera Orderu Palm Akademickich" oraz "Oficera Orderu Palm Akademickich". W 1995
roku Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
wybra³o prof. S. Wêgrzyna na cz³onka czynnego krajowego
Wydzia³u Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego.
Wœród wielu krajowych nagród, wyró¿nieñ i odznaczeñ
warto wymieniæ m.in.: nagrody pañstwowe, nagrody ministra, Medal im. Miko³aja Kopernika przyznany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk za wybitne zas³ugi dla nauki
polskiej, Krzy¿ Armii Krajowej, Medal za zas³ugi dla Marynarki Wojennej, Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele innych odznaczeñ.
Profesor S. Wêgrzyn jest jedn¹ z najwybitniejszych indywidualnoœci nauki polskiej. Prace Profesora inspirowa³y naukowców w wielu oœrodkach. Wspó³pracuj¹c z Profesorem,

kontynuowali Jego badania. Tak by³o m.in. na Politechnice
Rzeszowskiej, gdzie prof. S. Wêgrzyn wspó³pracowa³
i wspó³pracuje m.in. z profesorami: Janem Gruszeckim, Zenonem Hendzlem, Stanis³awem Wo³kiem i Józefem Giergielem, i gdzie powsta³ prê¿ny oœrodek zajmuj¹cy siê
automatyk¹, robotyk¹ oraz informatyk¹.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Profesor wyró¿nia siê
osobowoœci¹, za któr¹ nie dostaje siê nagród ani wyró¿nieñ,
ale której pomin¹æ nie sposób. Zwyk³a ludzka skromnoœæ
i dobroæ, o której wiedz¹ i któr¹ odczuwaj¹ zw³aszcza ci, którzy mieli szczêœcie staæ siê mu bliskimi. Historia ¿ycia naukowego prof. Stefana Wêgrzyna to fragment wspania³ych
dziejów powojennej nauki polskiej, o którym warto pamiêtaæ; jest ona na pewno licz¹cym siê, nieprzemijaj¹cym, polskim wk³adem do wielkiej nauki œwiatowej.
Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Proszê pozwoliæ, ¿e jako pierwszy z³o¿ê Panu
najserdeczniejsze gratulacje z okazji nadania przez Senat
naszej Uczelni zaszczytnego i w pe³ni zas³u¿onego tytu³u
doktora honoris causa. Jednoczeœnie Drogi Przyjacielu z okazji dzisiejszej rocznicy Twoich urodzin proszê przyj¹æ
z g³êbi serca p³yn¹ce, najlepsze ¿yczenia wielu lat zdrowia,
wszelkiej pomyœlnoœci i dalszych wspania³ych osi¹gniêæ
naukowych dla dobra polskiej nauki.

Nagrody dla studentów
Po raz kolejny zosta³y przyznane nagrody dla studentów studiów dziennych, aktywnych i wyró¿niaj¹cych siê

w dzia³alnoœci na rzecz œrodowiska
akademickiego Politechniki Rzeszowskiej.

Wrêczenie dyplomu przez JM Rektora prof. T. Markowskiego.
Fot. M. Misiakiewicz

Uroczystoœæ wrêczenia przez JM
Rektora listów gratulacyjnych studentom wyró¿niaj¹cym siê w mijaj¹cym
roku akademickim 2003/2004 w nauce,
pracy w studenckim ruchu naukowym,
w samorz¹dzie studenckim oraz
w dzia³alnoœci kulturalnej i sportowej
odby³a siê w dniu 8 czerwca 2004 r. Na
wniosek dziekanów, opiekunów kó³ naukowych, przewodnicz¹cego KU AZS
wyró¿niono 112 studentów, w gronie
których znaleŸli siê przedstawiciele
wszystkich kierunków studiów. Wœród
wyró¿nionych s¹ uczestnicy sympozjów kó³ naukowych, organizatorzy
wielu imprez studenckich, takich jak:
targi edukacyjne, wernisa¿ grafiki
komputerowej i animacji, inicjatorzy
imprez organizowanych przez Klub
Studencki PLUS, Akademickie Radio
i Telewizjê "Centrum" oraz Studencki
Zespó³ Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny",
osoby zaanga¿owane w dzia³alnoœæ samorz¹du studenckiego, medaliœci ró¿-
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nych dyscyplin sportowych oraz
organizatorzy ¿ycia sportowego na
uczelni.
Nagrody stanowi¹ podsumowanie
ca³orocznej dzia³alnoœci, s¹ rezultatem
ciê¿kiej, solidnej i systematycznej pracy. Wyró¿nionym serdecznie gratulujê,
kadrze nauczycieli akademickich dziê-

kujê za opiekê i w³o¿ony trud oraz
zaanga¿owanie w pracê z m³odzie¿¹.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê wakacji
wszystkim ¿yczê udanego wypoczynku
i du¿o radoœci. Tegorocznym absolwentom naszej uczelni ¿yczê podjêcia
satysfakcjonuj¹cej pracy zgodnej z ich
oczekiwaniami.
Jerzy Potencki

Nagrodzeni w towarzystwie JM Rektora i prorektora ds. nauczania.
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Dyplom
dla
Politechniki
W dniu 5 maja 2004 r. JM Rektor
prof. T. Markowski i prezes WSK
"PZL-Rzeszów" Marek Darecki na
spotkaniu w sali Senatu PRz poinformowali o utworzeniu Centrum
Zaawansowanych
Technologii
"AERONET - DOLINA LOTNICZA".
W sk³ad Stowarzyszenia wchodzi wiele
znacz¹cych instytucji, miêdzy innymi
Politechnika Rzeszowska (vide: GP
3/2004).

Fot. M. Misiakiewicz

POMÓ¯MY IM…
Szanowni Pañstwo,
Pracujemy i ¿yjemy nie tylko w Uczelni; pracujemy w jednej wielkiej
rodzinie akademickiej, w której - jak w ¿yciu - s¹ tak¿e ³zy.
£zy wyciœniête ciê¿k¹ chorob¹ bezbronnego dziecka maj¹ wyj¹tkowy
ciê¿ar. Dlatego te¿ zwracam siê do wszystkich Pañstwa, nieobojêtnych
na los bliŸniego, z gor¹cym apelem o wsparcie finansowe kosztów leczenia chorego na bia³aczkê wnuczka pracownicy administracji naszej
Uczelni - pani El¿biety Puzyniak.
Z góry za tê pomoc w imieniu chorego Konrada serdecznie dziêkujê.
Numer konta, na który mo¿na wp³acaæ pieni¹dze:
BPH-PBK
32106000760000301000233284

REKTOR
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski

Inicjatywa ta spotka³a siê z uznaniem Ministra Nauki prof. Micha³a
Kleibera, wyra¿onym przyznanym Politechnice dyplomem.
Marta Olejnik
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Studia wy¿sze magisterskie
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
Decyzj¹ Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Miros³awa Sawickiego
z 1 czerwca 2004 r. Politechnika Rzeszowska odzyska³a pe³ne uprawnienia
do prowadzenia studiów wy¿szych magisterskich na kierunku "zarz¹dzanie
i marketing". Tym samym pozytywnie
zakoñczy³y siê starania Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu o zmianê negatywnej opinii akredytacyjnej z ubieg³ego roku.
Na ten sukces w g³ównej mierze
z³o¿y³a siê realizacja ministerialnych
wytycznych kadrowych. Dziêki zdecydowanej polityce kierownictwa uczelni, akceptowanej i popieranej w pe³ni
przez Senat PRz, dokonano koniecznego wzmocnienia kadrowego Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu. Obecnie na
WZiM zatrudnionych jest 24 samo-

dzielnych pracowników naukowych.
WyraŸnie te¿ w ostatnich miesi¹cach
zwiêkszy³a siê liczba adiunktów; w tym
zakresie niebagateln¹ rolê odegra³y kolejne, pomyœlne obrony doktorskie, realizowane przez m³odych pracowników
naukowych WZiM. Obecnie na wydziale pracuje 79 nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora.
Podstaw¹ dla wspomnianej decyzji
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
by³a w pe³ni pozytywna uchwa³a Prezydium Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z 13 maja 2004 r. Wydzia³
spe³ni³ wymagania kadrowe. Prezydium PKA bez zastrze¿eñ zaakceptowa³o przedstawione we wniosku
WZiM koncepcje kszta³cenia, plany
studiów i programy nauczania, a tak¿e

bazê materialn¹ i dydaktyczn¹. Przygotowane zosta³y nowe specjalnoœci,
planowane jest równie¿ uruchomienie
nowego kierunku studiów.
Tym samym Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu, funkcjonuj¹cy w strukturze PRz od 1993 r., po rocznej przerwie
ponownie rozpocz¹³ rekrutacjê kandydatów na piêcioletnie studia magisterskie dzienne oraz na dzienne i zaoczne
studia magisterskie uzupe³niaj¹ce.
Natomiast przez ca³y czas wydzia³
posiada³ akceptacjê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej dla prowadzenia studiów licencjackich na kierunku "zarz¹dzanie i marketing". Na tym poziomie w przysz³ym roku akademickim 2004/2005 - rozpocznie naukê ju¿ dwunasty rocznik studentów.
Grzegorz Ostasz

KRASP
DEKLARACJA LUBELSKA
L U B L I N, Z A M E K L U B E L S K I , 3 0 K W I E T N I A 2 0 0 4 R O K U
1.

2.

Uniwersytety s¹ bezcennym i trwa³ym dobrem kultury europejskiej. Osta³y siê pomimo licznych przemian politycznych
i gospodarczych, jakie przetoczy³y siê przez Europê. Przyci¹ga³y do siebie najtê¿sze umys³y i szlachetne serca,
wspó³tworzy³y i rozwija³y Europê ducha, któr¹ siê szczycimy
i która promieniuje na ca³y œwiat. Równie¿ i dziœ uniwersytety
aktywnie uczestnicz¹ w procesie g³êbokich przemian, jakie
sta³y siê udzia³em naszego pokolenia. Realizuj¹c cele okreœlone w Deklaracji Boloñskiej oraz Strategii Lizboñskiej, dostosowuj¹ system kszta³cenia do potrzeb i wymagañ europejskiego
rynku pracy. Dzia³aj¹ na rzecz podniesienia jakoœci i konkurencyjnoœci europejskiego szkolnictwa wy¿szego, rozwijaj¹c
badania naukowe, promuj¹c innowacyjnoœæ i aktywnie uczestnicz¹c w transferze technologii oraz kszta³c¹c w tym duchu
m³ode kadry. Przyczyniaj¹ siê w ten sposób do budowania
spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Wspó³pracuj¹c œciœle ze sob¹, uniwersytety tworz¹ dziœ
Europejsk¹ Przestrzeñ Edukacyjn¹ i Badawcz¹.

Misja europejskich uczelni nie mo¿e siê jednak ograniczaæ jedynie do kszta³cenia studentów i rozwijania nauki. Jej istotnym elementem jest tak¿e wychowanie m³odego pokolenia
w duchu wartoœci stanowi¹cych podstawê naszej kultury i decyduj¹cych o jej dynamicznej ¿ywotnoœci. Parafrazuj¹c maksymê Jana Zamoyskiego, wielkiego polskiego mê¿a stanu
z XVI wieku, mo¿emy powiedzieæ: "Taka bêdzie Europa, jakie
jej m³odzie¿y chowanie". Ale rozumiemy te¿, ¿e "Takie bêdzie
m³odzie¿y chowanie, jakie bêd¹ europejskie instytucje edukacyjne". Pragn¹c sprostaæ tej wielkiej misji uniwersytetu,
do³o¿ymy wszelkich starañ, by w³aœciwie i skutecznie realizowaæ cel, jakim jest kszta³cenie i wychowanie dobrych obywateli jednocz¹cej siê Europy. Myœlimy nie tylko o studentach.
Podejmujemy inicjatywê wypracowania - wspólnie z innymi
œrodowiskami i instytucjami - spójnego modelu edukacji,
opartego na europejskim systemie wartoœci i wizji obywatelstwa europejskiego. Bêdziemy wdra¿aæ ten model na wszystkich poziomach kszta³cenia, tworz¹c odpowiednie progra-
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my nauczania, pisz¹c podrêczniki, a tak¿e w³asnym postêpowaniem oddzia³uj¹c na serca i umys³y m³odzie¿y oraz ca³ego
spo³eczeñstwa.

3.
Na naszych oczach organizuj¹ca siê w nowy sposób Europa
przesuwa siê ku Wschodowi, który przecie¿ wspó³tworzy³ jej
wielowiekowe kulturowe dziedzictwo. Œrodowisko uniwersyteckie z radoœci¹ ten proces odnotowuje i ju¿ dziœ wychodzi
mu naprzeciw. Europejska Przestrzeñ Szkolnictwa Wy¿szego
obejmuje ju¿ teraz 40 krajów i trudno by³oby sobie wyobraziæ
zjednoczon¹ akademick¹ Europê bez uniwersytetów w Moskwie, Petersburgu i Królewcu, w Kijowie i Lwowie, w Bukareszcie i Sofii. Bêdziemy wspieraæ ten proces poszerzania Europy,
dbaj¹c o to, by podejmowanym w tym duchu inicjatywom politycznym towarzyszy³y odpowiednie uczelniane dzia³ania,
adresowane nade wszystko do naukowców i studentów krajów przygotowuj¹cych siê do wejœcia w struktury Unii Europejskiej. Taki program szeroko zakrojonej wspó³pracy naukowej oraz wymiany studentów, w tym zw³aszcza wspólnie prowadzonych studiów doktoranckich, program oparty na solid-
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nych podstawach finansowych, stanowi niezbêdny warunek
powodzenia dalszego procesu integrowania ca³ej Europy.

4.
Do og³oszenia niniejszej Deklaracji sk³ania grono Rektorów
uczelni europejskich, zachodnich i wschodnich, zarówno
czas, jak i miejsce szczególne. Spotkaliœmy siê bowiem w przededniu przyst¹pienia 10 nowych pañstw do Unii Europejskiej
i zebraliœmy siê w Lublinie, gdzie ju¿ przed 435 laty powsta³a
Rzeczpospolita Obojga - w istocie zaœ wielu - Narodów. O wydarzeniu tym przypomnia³ Papie¿ Jan Pawe³ II, okreœlaj¹c drogê, jak¹ przechodz¹ narody tej czêœci Europy, jako drogê "od
Unii do Unii" - od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Niech
dziejowy marsz t¹ drog¹, której milowym kamieniem jest data
1 maja 2004 roku, nie zakoñczy siê na obecnym etapie, niech
trwa. Niech przynosi naszym narodom, a zw³aszcza naszej
wspania³ej m³odzie¿y, coraz wiêcej mo¿liwoœci urzeczywistnienia szlachetnych idea³ów i pragnieñ. Uniwersytety wierz¹
w Europê, w jej pomyœln¹ przysz³oœæ i pragn¹ byæ w awangardzie jej œmia³ych i twórczych przemian.

Dokument nr 58/III
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
UCHWA£A Prezydium KRASP z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie zwalczania niew³aœciwych zachowañ w œrodowisku akademickim
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP) zwraca siê do rektorów uczelni cz³onkowskich
KRASP, a tak¿e do rektorów innych polskich uczelni o podjêcie dzia³añ maj¹cych
na celu wyeliminowanie z ¿ycia akademickiego zachowañ maj¹cych znamiona wykroczeñ przeciwko prawu i zasadom, jakimi powinno kierowaæ siê w swoim postêpowaniu œrodowisko akademickie.
Nale¿y - poprzez odpowiednie decyzje
w³adz uczelni i ich jednostek, a tak¿e zdecydowane dzia³ania poszczególnych na-

uczycieli akademickich - wydaæ zdecydowan¹ walkê œci¹ganiu i innym oszustwom
egzaminacyjnym, sprzedawaniu i kupowaniu prac dyplomowych, wy³udzaniu nienale¿nych œwiadczeñ i innym przejawom
³amania norm prawnych i etycznych przez
studentów.
Dzia³aniom tym musi towarzyszyæ odpowiednie postêpowanie kadry akademickiej. Plagiaty prac naukowych, nieetyczne
zachowanie profesury wobec m³odych pracowników naukowych i inne zachowania
tego typu s¹ nie do pogodzenia z funkcjo-

nuj¹cymi od lat standardami akademickimi.
Identyfikacji wystêpuj¹cych problemów i poszukiwaniu w³aœciwych dróg ich
rozwi¹zywania dobrze s³u¿y prowadzona
na niektórych uczelniach - np. w postaci
otwartego forum dyskusyjnego w Internecie - debata na temat etycznych aspektów
dzia³alnoœci akademickiej.

Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Dokument nr 59/III
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
Uchwa³a Prezydium KRASP z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie przeciwdzia³ania uzale¿nieniom w œrodowisku m³odzie¿y akademickiej
oraz zagro¿eniom aktami terroryzmu na uczelniach
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP) w obliczu zagro¿enia postêpuj¹cym procesem
u¿ywania przez m³odzie¿ akademick¹
narkotyków, a tak¿e innych szkodliwych
dla zdrowia substancji, zwraca siê do rekto-

rów uczelni cz³onkowskich KRASP, do rektorów pozosta³ych polskich uczelni oraz
do Parlamentu Studentów RP o podjêcie
dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie
i przeciwdzia³anie tym patologicznym zjawiskom.

Dzia³ania uczelni powinny polegaæ
m.in. na przeprowadzaniu odpowiednich
obowi¹zkowych szkoleñ przeznaczonych
dla studentów pierwszego roku oraz dla nauczycieli akademickich pe³ni¹cych funkcje
opiekunów grup studenckich. Szkolenia ta-
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kie powinny zostaæ przeprowadzone
w pierwszym miesi¹cu zajêæ, we wspó³pracy z lokalnymi w³adzami, organami policji,
s³u¿bami medycznymi i innymi organizacjami.
Apelujemy do tych spoœród naszych
uczelni cz³onkowskich, które jeszcze tego
nie uczyni³y, o podpisywanie z lokalnymi
komendami policji porozumieñ w sprawie
udostêpniania powo³anym do tego celu jednostkom i s³u¿bom obiektów akademickich
(domów studenckich) w celu prowadzenia
dzia³añ operacyjnych maj¹cych na celu zapobieganie przestêpstwom zagra¿aj¹cym
zdrowiu m³odzie¿y oraz zatrzymywanie
sprawców takich przestêpstw.
Apelujemy do w³adz uczelni o wspieranie dzia³añ wszystkich instytucji, organizacji i stowarzyszeñ, zw³aszcza wywo-

dz¹cych siê ze œrodowiska studentów, których celem jest zapobieganie rozszerzaniu
siê uzale¿nieñ w œrodowisku m³odzie¿y
akademickiej. W szczególnoœci zwracamy
uwagê na koniecznoœæ do³o¿enia starañ
w³adz uczelni w celu stworzenia materialnych i organizacyjnych warunków dla
w³aœciwego spêdzania wolnego czasu przez
studentów. Odpowiednia baza sportowo-rekreacyjna mo¿e staæ siê wa¿nym elementem walki z patologiami. Tak¿e dzia³alnoœæ kó³ naukowych czy studenckich zespo³ów artystycznych mo¿e przyczyniæ siê
do odci¹gniêcia m³odych ludzi od szerz¹cej
siê coraz wyraŸniej narkomanii; w³adze
uczelni winny zatem wspieraæ wszelkie inicjatywy zmierzaj¹ce do upowszechnienia
takich form aktywnoœci studentów.

W zwi¹zku z narastaj¹cym zagro¿eniem
aktami terroryzmu, których obiektem mog¹
staæ siê tak¿e szko³y wy¿sze, Prezydium
KRASP - w pe³ni popieraj¹c apel Podsekretarza Stanu w MENiS prof. Tadeusza Szulca, zawarty w piœmie z dn. 2 kwietnia br. zwraca siê do rektorów uczelni cz³onkowskich KRASP, a tak¿e do rektorów innych
polskich uczelni o podjêcie, we wspó³dzia³aniu ze s³u¿bami odpowiedzialnymi za
bezpieczeñstwo publiczne, decyzji, które
zabezpiecz¹ nasze uczelnie przed tymi nowymi zagro¿eniami.
Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Dokument nr 60/III
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
PROPOZYCJE Prezydium KRASP
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w zwi¹zku z uchwa³¹ z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie zwalczania niew³aœciwych zachowañ w œrodowisku akademickim
Nawi¹zuj¹c do treœci podjêtej w dniu
16 kwietnia 2004 r. uchwa³y w sprawie
zwalczania niew³aœciwych zachowañ
w œrodowisku akademickim, Prezydium
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich (KRASP) zwraca siê do rektorów uczelni cz³onkowskich KRASP,
a tak¿e do rektorów innych polskich uczelni
o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wyeliminowanie z ¿ycia akademickiego patologii zwi¹zanych z pisaniem na zamówienie
i handlowaniem pracami dyplomowymi,
a tak¿e plagiatami i oszustwami egzaminacyjnymi.
Wyeliminowaniu tego typu patologicznych zjawisk mog¹ s³u¿yæ m.in. nastêpuj¹ce dzia³ania w³adz uczelni i poszczególnych jednostek organizacyjnych:
= Ograniczenie liczby dyplomantów pozostaj¹cych pod opiek¹ ka¿dego z nauczycieli akademickich. Stworzy³oby
to warunki do czêstszych bezpoœrednich
rozmów opiekuna ze studentami oraz
bardziej efektywnej bie¿¹cej kontroli
postêpów dyplomantów. Jedn¹ z mo¿liwoœci takiej kontroli by³by wymóg
przedstawiania i zaliczania (np. na seminariach) kolejnych fragmentów pracy dyplomowej.

=

=

=

Bardziej rygorystyczne traktowanie egzaminu dyplomowego, a w szczególnoœci:
8 wymaganie obrony pracy dyplomowej, podczas której dyplomant
by³by proszony o szczegó³owe
omówienie wybranego fragmentu
pracy,
8 udzia³ w egzaminie dyplomowym
co najmniej jednego nauczyciela
akademickiego z innego wydzia³u
lub z innej uczelni.
Zmniejszenie wp³ywu oceny z pracy
dyplomowej na wynik studiów, zw³aszcza na kierunkach studiów szczególnie
podatnych na plagiaty i handel pracami,
a w skrajnych przypadkach zast¹pienie
wymogu przygotowania pracy "obszernym" egzaminem dyplomowym o charakterze problemowym.
Zobowi¹zanie dyplomantów do dostarczenia elektronicznej wersji pracy dyplomowej, która mog³aby byæ porównana z dotychczas wykonanymi pracami
w polskich uczelniach oraz po jej umieszczeniu w odpowiedniej bazie danych
s³u¿y³aby jako materia³ do porównañ
w przysz³oœci; praca taka powinna byæ
uzupe³niona standardow¹ sumaryczn¹

=

=

informacj¹ np. w formacie zaproponowanym w systemie USOS.
Rozwi¹zania dotycz¹ce organizacji
i sposobu oceniania sprawdzianów (egzaminów i kolokwiów), które utrudnia³yby korzystanie z niedozwolonej
pomocy, a zw³aszcza:
8 rygorystyczne sprawdzanie to¿samoœci osób bior¹cych udzia³ w egzaminie,
8 formu³owanie tematów sprawdzianów pisemnych w taki sposób, aby
sprawdzana by³a umiejêtnoœæ korzystania z wiedzy i twórczego myœlenia, a nie opanowanie materia³u
pamiêciowego,
8 przygotowywanie tematów na sprawdziany pisemne w co najmniej
dwóch wersjach, odpowiednio rozdzielanych wœród pisz¹cych sprawdzian,
8 dopuszczenie mo¿liwoœci korzystania z notatek i innych wskazanych
pomocy dydaktycznych.
Ustalenie standardów postêpowania komisji dyscyplinarnych w przypadkach
plagiatów i oszustw egzaminacyjnych
oraz spójne i konsekwentne stosowanie
w uzasadnionych przypadkach suro-

,
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wych kar, z wydaleniem z uczelni i poz b a wieniem dyplom u w³¹cznie,
a w przypadkach drobniejszych wykroczeñ stosowanie kar uci¹¿liwych dla
studentów (np. umieszczenie na koñcu
kolejki w dostêpie do krytycznych zasobów - atrakcyjnych przedmiotów obieralnych, praktyk zagranicznych itp.).

Wprowadzeniu tych i innych œrodków
zapobiegawczych powinno towarzyszyæ
szkolenie nauczycieli akademickich oraz
odpowiednia akcja informacyjna wœród
studentów.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia w³aœciwych zachowañ w œrodowisku akademickim musz¹ do-

13
tyczyæ wszystkich i powinny obejmowaæ
tak¿e kontrolê poziomu przygotowania
i prowadzenia zajêæ dydaktycznych przez
nauczycieli akademickich.
Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Franciszek Ziejka

WSPÓ£PRACA TECHNIKI I MEDYCYNY
W Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej we wspó³pracy ze
specjalistami Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Rzeszowie opracowano nowe narzêdzie chirurgiczne do wykonywania zabiegów krzy¿owo-kolcowej
kolpopeksji (operacja naprawcza wykonywana drog¹ pochwow¹ lub brzuszn¹ stosowana w obni¿eniu lub wypadaniu pochwy).
Wieloletnie doœwiadczenie pracowników
Oddzia³u Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie prof. dr. hab. n.med. Andrzeja Skrêta oraz
lek. med. Macieja Naroga - w leczeniu wy-

mienionych schorzeñ sk³oni³y zespó³ do
szukania nowego rozwi¹zania narzêdzia
chirurgicznego umo¿liwiaj¹cego szybkie
i sprawne wykonywanie zabiegu. Ich wskazówki pozwoli³y pracownikowi Katedry
Konstrukcji Maszyn dr. in¿. Edwardowi
Rejmanowi na opracowanie nowego produktu, tzw. zmodyfikowanej demontowalnej ig³y Deschamps'a. W nowym rozwi¹zaniu ig³a zosta³a oddzielona od czêœci chwytowej narzêdzia. Dziêki temu jest ona wyprowadzana wraz z nici¹ przez ³¹czone
tkanki, co umo¿liwia szybkie za³o¿enie
szwu. Narzêdzie zosta³o wykonane na Wy-

dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa przez
mistrza Kazimierza Tasiora. Nowy instrument zosta³ ju¿ zastosowany w zabiegach
operacyjnych przez zespó³ profesora
A. Skrêta. W opinii lekarzy jest to narzêdzie
bardzo sprawne, pozwalaj¹ce na skrócenie
czasu trwania zabiegu oraz zmniejszenie
ubytku krwi u pacjentek. Opracowane rozwi¹zanie zosta³o zaprezentowane w kilku
oœrodkach ginekologicznych w kraju i spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem. Nowa
ig³a Deschamps'a jest narzêdziem ³atwym
w stosowaniu i kilkakrotnie tañszym w porównaniu z instrumentami zagranicznymi.
Edward Rejman

Eksperymentalny samolot bezza³ogowy
W Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych (KSiSL) na Wydziale Budowy Maszyn Lotnictwa trwaj¹ prace konstrukcyjne
nad eksperymentalnym, ultralekkim samolotem bezza³ogowym USB-1.
Prace rozpoczêto ponad trzy lata temu,
wykonuj¹c projekt koncepcyjny. Zdecydowano przyj¹æ klasyczny uk³ad samolotu napêdzanego silnikiem t³okowym i œmig³em
pchaj¹cym. W za³o¿eniach projektowych
ograniczono maksymalny wymiar gabarytowy zespo³u samolotu do 1,8 m, a masê
startow¹ do 20-30 kg. Traktuj¹c budowê
USB-1 jako pole doœwiadczeñ technologicznych i bazê do wypracowania metodologii projektowania tej klasy samolotów, zdecydowano wykonaæ strukturê noœn¹ p³atowca w technologii kompozytowej. Tylko
kompozyty bowiem, przy ograniczeniach
finansowych i osobowych, jakie ma uczelnia, daj¹ szansê rozwoju tej klasy samolotów w kierunku zwiêkszenia masy.
Samolot ma proste skrzyd³o prostok¹tne
o sta³ym profilu. Jego rozpiêtoœæ wynosi
3,3 m, a ciêciwa 0,6 m. Klasyczny kad³ub,
który mieœci zbiornik paliwa i aparaturê ste-

USB-1 i jego podstawowe dane techniczne.
ruj¹c¹, siêga do krawêdzi sp³ywu p³ata,
a usterzenia s¹ mocowane do dwóch rurowych belek. Klasyczne podwozie sk³ada siê
z podwozia g³ównego o laminatowych go-

leniach sprê¿ystych i wahaczowego podwozia przedniego amortyzowanego sznurami gumowymi z mo¿liwoœci¹ poch³aniania
energii uderzenia przez blokowanie pod-
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wozia przy du¿ych jego ugiêciach.
Pchaj¹ce œmig³o, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci zakupu, zaprojektowano we w³asnym zakresie. Planuj¹c wykonanie œmig³a
kompozytowego, wykonano pozytywowy
jego model w technologii rapid prototyping
w Laboratorium Stereolitografii Laserowej
Katedry Konstrukcji Maszyn naszej Politechniki.
Projekt wstêpny, obejmuj¹cy obliczenia
charakterystyk u¿ytkowych samolotu, dobór œmig³a, projekt struktury noœnej p³atowca, wytrzyma³oœæ i technologiê budowy
wykonali pod kierunkiem dr. in¿. Krzysztofa Krêta wówczas studenci, a dziœ ju¿ absolwenci PRz - Micha³ Marciniak i Bart³omiej
Siwek. Pierwszy z nich by³ tak¿e g³ównym wykonawc¹ p³atowca. W Laboratorium Budowy Samolotów KSiSL wykonano formy do laminowania skrzyde³
i kad³uba oraz szkielety stateczników i powierzchni sterowych. Laminowanie ze-

spo³ów p³atowca wykonano, korzystaj¹c
z doœwiadczeñ i bazy warsztatowej Centralnej Szko³y Lotniczo-Technicznej (dawne
Lotnicze Zak³ady Naprawcze) w Kroœnie,
w której od kilku lat s¹ produkowane ultralekkie samoloty kompozytowe z rodziny
FK.
Prace projektowe i wykonawcze poch³onê³y do tej pory ponad 2000 roboczogodzin. Prace s¹ kontynuowane i obejmuj¹:
wykonanie i monta¿ zbiornika paliwa oraz
instalacji paliwowej, monta¿ i testy mechanizmów wykonawczych napêdu sterów,
monta¿ i testowanie aparatury nadawczo-odbiorczej, wykonanie osi i piast kó³.
Na samolocie planuje siê zabudowaæ
system pomiaru i rejestracji danych obejmuj¹cych wszystkie parametry ruchu samolotu (prêdkoœæ, przyspieszenie, po³o¿enie i orientacja wzglêdem ziemi), parametry przep³ywu (k¹ty natarcia i œlizgu, wysokoœæ barometryczna) oraz k¹ty wychyleñ

powierzchni sterowych i ci¹g œmig³a. Dodatkowo, w nosowej i grzbietowej czêœci
kad³uba, zostan¹ zabudowane kamery,
a transmisja obrazu w czasie rzeczywistym
umo¿liwi obserwacjê i rejestracjê warunków przep³ywu powietrza wokó³ samolotu
oraz obserwacjê terenu. Oblot samolotu jest
planowany na koniec bie¿¹cego roku.
Warto podkreœliæ, ¿e praktyczne rezultaty dotychczasowych prac by³y podstaw¹
do, zakoñczonego sukcesem, wyst¹pienia
do KBN o przyznanie dotacji na inwestycjê
aparaturow¹. Uzyskane œrodki pozwol¹
stworzyæ nowoczesne zaplecze laboratoryjne obejmuj¹ce Laboratorium Budowy i Badañ Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych, Laboratorium Badañ Charakterystyk
Eksploatacyjnych i Trwa³oœci Lotniczych
Zespo³ów Napêdowych oraz Laboratorium
Badañ w Locie.
Krzysztof Krêt

Nasi Goœcie

Marsza³ek Sejmu RP - Józef Oleksy

Czas poprzedzaj¹cy wybory kandydatów naszego kraju do Europarlamentu by³ niew¹tpliwie czasem aktywizacji dzia³añ polityków, ró¿nych organizacji i ugrupowañ, desygnuj¹cych swoich kandydatów do tej bardzo wa¿nej instytucji. W³aœnie w ramach
tej akcji goœci³ w naszej uczelni, na zaproszenie JM Rektora, Marsza³ek Sejmu RP Józef Oleksy. W szczelnie wype³nionej najwiêkszej sali wyk³adowej (na 340 osób) mówi³ o przemianach w polskim spo³eczeñstwie demokratycznym oraz szansach wynikaj¹cych z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej dla obecnego na sali m³odego pokolenia, jak równie¿ nastêpnych pokoleñ, zachêcaj¹c zebranych do g³osowania w wyborach 13 czerwca 2004 r.

Ró¿norodnoœæ pogl¹dów, jakie polscy
eurodeputowani wnios¹ do UE, jest okreœlon¹ wartoœci¹, Unia Europejska zaœ jest
procesem powsta³ym z woli narodów i powojennego dramatu. Proces ten nieustannie
siê toczy - mówi³ Marsza³ek Sejmu RP. Zapewni³, ¿e Europa czeka z zaciekawieniem
na nowe kraje, a g³ównie na Polskê, licz¹c
jednoczeœnie, ¿e doœwiadczona historycznie Polska wniesie do UE "coœ odœwie¿aj¹cego". Tymczasem niepokoj¹cym zjawiskiem jest fakt, i¿ polska myœl europejska
jest nieobecna w Europie, z ró¿nych zreszt¹
p o wo d ów . M imo okreœlenia przez
spo³eczeñstwo naszego kraju swojej woli
w referendum akcesyjnym, mocno niepokoi sceptycyzm spo³eczeñstwa, co przejawia siê m.in. ma³ym zainteresowaniem rolników dop³atami do gospodarstw rolnych.

Podobnie, jeœli idzie o fundusze strukturalne: do 2006 r. ok. 14 mld euro pozostanie do
naszej dyspozycji, podczas gdy gminy i powiaty nadal nie s¹ przygotowane do tworzenia projektów pod ten rodzaj finansowania.
Unia Europejska jest polem rywalizacji
interesów i dlatego bez wzglêdu na to, czy
jesteœmy za UE czy nie, œwiadomie w wyborach do Europarlamentu nale¿y wybraæ
pierwsz¹ w historii reprezentacjê Polski
w liczbie 54 eurodeputowanych.
W pañstwach cz³onkowskich UE jest
du¿o sceptyków, ok. 35% niezadowolonych, ale jednoczeœnie ok. 75% spo³eczeñstwa nie zgadza siê na wyst¹pienie w³asnego kraju z Unii. Wnoszone przez Uniê
zmiany, zdaniem Pana Marsza³ka, nie powinny budziæ lêku. Unia Europejska to naj-

wiêkszy na œwiecie obszar wysokich standardów wolnoœci i praw cz³owieka. Nie ma
w œwiecie innej enklawy, gdzie obywatel
ma tyle wolnoœci i praw.
Polska wchodzi do UE pod bia³o-czerwon¹ flag¹ i ze swoj¹ odrêbnoœci¹, staj¹c
przed wyzwaniem zwiêkszenia dobrobytu.
Przewiduje siê, ¿e przez najbli¿szych 15 20 lat Polska powinna podwoiæ poziom
PKB. Dla porównania, obecny dochód narodowy na jednego mieszkañca wynosi:
w Polsce ok. 6000 $, w Unii Europejskiej
24000 $, w USA 32000 $, w Szwajcarii
42000 $. Z punktu widzenia dobrobytu
spo³eczeñstwa jesteœmy ma³o rozwiniêtym
krajem, ten dystans jednak pokonamy szybciej, bêd¹c w UE ni¿ na zewn¹trz Wspólnoty. To jednak nie stanie siê b³yskawicznie.
Pañstwo i spo³eczeñstwo musi widzieæ

,
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swoj¹ przysz³oœæ w horyzoncie dziesi¹tków
lat, nie tylko zaœ od kadencji do kadencji.
Nadzieje Polaków z okresu pocz¹tków
transformacji ustrojowej sprowadza³y siê
do tego, aby struktura dochodów i konsumpcji by³a podobna do krajów UE, czyli 65%
zamo¿nego spo³eczeñstwa, 20-25% bogactwa i 5-10% biedy. Taka w³aœnie jest struktura dochodów i konsumpcji bogatych
spo³eczeñstw Europy. Tymczasem w Polsce ta struktura jest dok³adnie odwrotna:
30% bogatych i 70% biednych (podobnie
jak w modelu latynoamerykañskim).
Zadowolonych z obecnych przemian
jest tylko 28% Polaków. Tymczasem d¹¿eniem jest poprawa poziomu ¿ycia i spe³nienie aspiracji wiêkszoœci spo³eczeñstw,
a w Polsce mamy w³aœnie sytuacjê wielkiego w tej mierze niedostatku. Dlatego demokracja polska nie powinna dawaæ zgody na
to, co czyni elita polityczna, a raczej powinna przywo³ywaæ j¹ pytaniami, co potrafi
wspólnie uzgodniæ, aby ta strategicznie wa¿na dla pokoleñ sprawa by³a prowadzona,
a nie gubiona w swarach, zacietrzewieniu
i konfliktach. Niestety, jest to polska cecha
rozwoju demokracji tego okresu.
Europa, chc¹c rywalizowaæ z USA i Japoni¹ (krajami, które wytwarzaj¹ 60% nowoczesnej technologii w œwiecie), musi
zwiêkszyæ innowacyjnoœæ swojej gospodarki. To oznacza, ¿e bud¿et na lata

Wyk³ad odby³ siê w wype³nionej s³uchaczami sali.
Fot. M. Misiakiewicz
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Marsza³ek Sejmu RP Józef Oleksy i JM Rektor prof. Tadeusz Markowski.
Fot. M. Misiakiewicz
2007-2013 musi byæ przeorientowany na
postêp techniczny, inaczej mówi¹c 1/3
œrodków bud¿etu unijnego musi byæ przeznaczona na now¹ dziedzinê, jak¹ jest zwiêkszenie nak³adów na szeroko pojêt¹ innowacyjnoœæ. Niestety, niesie to ze sob¹ tak¿e
niebezpieczeñstwo dla Polski, poniewa¿
œrodki na badania i rozwój skierowane zostan¹ tam, gdzie istnieje ju¿ rozwiniêta struktura innowacyjnoœci i du¿a dynamika badañ. Ta sfera w Polsce niestety zamar³a.
Silna i innowacyjna gospodarka musi
generowaæ swoje produkty. W Polsce obecnie poszczególne bran¿e nowy produkt generuj¹ co 14 lat, podczas gdy w USA co 1,5
roku. Szansa polskiej konkurencyjnoœci
le¿y w us³ugach; dziœ nasze us³ugi daj¹ 56%
polskiego dochodu narodowego na rynku
europejskim. W us³ugach na rynku europejskim polskie firmy s¹ przebojowe. Dla porównania rolnictwo daje tylko 6%, niemniej
waga jego jest niewspó³miernie wielka
w stosunku do udzia³u w dochodzie narodowym z powodu liczby ludzi, którzy mieszkaj¹ i ¿yj¹ na wsi.
Polska w ci¹gu ostatnich 10 lat spad³a
pod wzglêdem wynalazczoœci z 30. miejsca
w œwiecie na 72. Nak³ady na rozwój i naukê
wynosz¹ tylko 0,8%, podczas gdy w USA
ok. 4%.
Koniecznoœci¹ jest wiêc rozwój poprzez
w³asne mo¿liwoœci, a nie kapita³ zagraniczny. Konieczny równie¿ jest zwrot ku rzeczywistej edukacyjnoœci wszystkich szcze-

bli i rozbudowaniu badañ, odtworzeniu
zdolnych polskich umys³ów, aby pójœæ do
przodu poprzez dobra niematerialne, które
powstaj¹ w wyniku twórczego wysi³ku
ludzkiego umys³u.
M³od¹ inteligencjê nale¿y zachêciæ, aby
pamiêtaj¹c o charakterze UE i o jej ogromnych mo¿liwoœciach finansowych (dotychczasowy bud¿et roczny UE - 100 mld euro)
oraz znaj¹c cele strategiczne i relacje pomiêdzy pañstwem cz³onkowskim a Wspólnot¹, pamiêta³a o rywalizacji nie tylko jednostek i firm, ale ca³ych spo³eczeñstw.
Pañstwo musi byæ zmodernizowane
i przyjazne obywatelowi, przeciwdzia³aj¹ce korupcji i przestêpczoœci. Wtedy dopiero zmieni siê wizerunek pañstwa polskiego na lepszy. Tymczasem 80% obywateli nie czuje siê bezpiecznie, 75% oœwiadcza,
¿e nie ma wp³ywu na to, co siê w Polsce
dzieje. Jaka jest zatem nasza demokracja?
Bêd¹c w Unii, musimy ¿yæ regu³ami Europy demokratycznej.
Kierunki rozwoju spo³eczeñstwa to
œwiadoma demokracja i kontrola obywateli
nad w³adz¹. Niestety, obecny Sejm RP ma
tylko 10% popularnoœci; pomimo to nie
zdarzy³o siê dotychczas, aby wyborcy wezwali swojego pos³a do rozliczenia. O swoj¹
pozycjê musimy walczyæ sami, by godnie
mog³y ¿yæ nasze dzieci i kolejne pokolenia.
Na podstawie wyk³adu
opracowa³a Marta Olejnik
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TAÑCZ¥ I ŒPIEWAJ¥ 35 LAT
”P O £ O N I N Y”, reprezentacyjny Zespó³ Pieœni i Tañca Politechniki
Rzeszowskiej (i miasta Rzeszowa), we
wrzeœniu 2004 r. obchodz¹ jubileusz
35-lecia dzia³alnoœci na scenie krajowej
i miêdzynarodowej.
Do chwili obecnej zespó³ da³ ponad
1500 koncertów w kraju i za granic¹.
W trakcie ponad czterdziestu podró¿y
zagranicznych i koncertów dla wielu
dziesi¹tek tysiêcy widzów zgromadzonych w amfiteatrach, salach koncertowych oraz na scenach festiwalowych spotyka³ siê z gor¹cym przyjêciem publicznoœci i wieloma przychylnymi recenzjami prasowymi. Jest to wynik wysokiego
poziomu artystycznego wykonawców,
po³¹czonego z temperamentem i ¿ywio³owoœci¹ polskich tañców i pieœni.
"Po³oniny" wystêpowa³y na 3 kontynentach w nastêpuj¹cych krajach: Jugos³awii, Szwecji, na Wêgrzech, w Belgii, W. Brytanii, ZSRR, we W³oszech, na
Malcie, w Bu³garii, Czechach, Francji,
Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Turcji, Izraelu, S³owacji, Portugalii, na Litwie, w Holandii, Austrii, Watykanie,
Grecji, na Ukrainie, w Puerto Rico
i USA.
Zespó³ bra³ udzia³ w wielu programach telewizyjnych i radiowych w kraju
i za granic¹ (np. dla I programu TV holenderskiej, dla TV portorykañskiej, dla
TV BBC w W. Brytanii, dla I i II programu TVP, dla TV tureckiej i TV belgijskiej). Dowodem uznania by³o zaproszenie zespo³u do udzia³u w 40-miutowym
ogólnopolskim programie telewizyjnym,
zatytu³owanym "ród³o-Folk-Show",
którego emisja odby³a siê 22 czerwca
1994 r. w II programie TVP oraz w programie "A to Polska w³aœnie" - emitowanym w I programie TVP w dniu 6 stycznia 2001 r.
Zespó³ jest te¿ uczestnikiem i laureatem wielu krajowych i miêdzynarodowych festiwali folklorystycznych (m.in.
we Francji, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Belgii, Puerto Rico, Szwecji, USA). Posiada
liczne odznaczenia, wyró¿nienia i nagrody przyznane przez w³adze krajowe i zagraniczne, a odniesione sukcesy stawiaj¹
go w czo³ówce polskich zespo³ów pieœni
i tañca.

Imprezy o charakterze œwiatowym,
na których “PO£ONINY”
reprezentowa³y Polskê:
v I Œwiatowa Folkloriada w Brunssum Holandia 1996 r. z udzia³em zespo³ów reprezentuj¹cych ponad 70
krajów z ca³ego œwiata - organizowana na wzór olimpiad co 4 lata pod patronatem Conseil International des
Organisations de Festivals de Folklore et D'arts Traditionnels (Miêdzynarodowej Rady Stowarzyszeñ Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej),
v jubileusz obchodów 3000-lecia miasta Jerozolimy - Izrael 1995 r.
(z udzia³em delegacji i zespo³ów reprezentuj¹cych ponad 80 krajów
z ca³ego œwiata),
v Universjada w Zakopanem (oprawa
artystyczna) - 1993 r.

v

v
v
v

u

u

u
u
u

Wystêpy
przed g³owami pañstw:
podczas audiencji u Papie¿a Jana
Paw³a II w prywatnej rezydencji
w Castel Gandolfo w 1989 r. oraz podczas pobytu Ojca Œwiêtego w Rzeszowie w 1991 r.,
przed prezydentem Francji Valérym
Giscardem d'Estaing we Francji
w 1991 r.,
przed premierem Izraela Icchakiem
Rabinem w Izraelu w 1995 r.,
przed premierem Belgii Wilfriedem
Martensem w Belgii w 1988 r.
Do najwiêkszych osi¹gniêæ
zespo³u nale¿y zaliczyæ:
trzykrotne zajêcie I miejsca w Œrodowiskowym Przegl¹dzie Studenckich
Zespo³ów Artystycznych w Rzeszowie w latach 1971, 1972, 1973,
zdobycie "Stalowego Pióra" na Ogólnopolskim Festiwalu Studenckich Zespo³ów Pieœni i Tañca (Katowice
1976),
zdobycie medalu "Zas³u¿onym dla
Politechniki Rzeszowskiej" - 1977 r.,
zdobycie odznaki "Zas³u¿ony dla Województwa Rzeszowskiego" - 1978 r.,
zdobycie tytu³u "Reprezentacyjnego
Zespo³u Miasta Rzeszowa" - 1978 r.,

Kontakt z zespo³em:
tel. 017 8651599
tel. wewn. PRz: 1599
e-mail: zychm@prz.rzeszow.pl
http://www.prz.rzeszow.pl./poloniny
u zajêcie I miejsca na Miêdzynarodo-

wym Festiwalu Studenckich Zespo³ów Pieœni i Tañca (Sosnowiec '79),
u zdobycie "Grand Prix" na Ogólnopolskim Festiwalu Studenckich Zespo³ów Pieœni i Tañca (Katowice-Sosnowiec 1980),
u zdobycie "Z³otej Odznaki Honorowej" Towarzystwa "Polonia" 1989 r.,
u dyplom honorowy Ministerstwa Kultury i Sztuki za osi¹gniêcia w upowszechnianiu kultury - 1989 r.,
u I miejsce w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Folklorystycznych
- Rzeszów 1996 r. i 1998 r.,
u I miejsce w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Folklorystycznych
- Lubaczów 2000 r.,
u g³ówna nagroda w Ogólnopolskim
Przegl¹dzie Zespo³ów Folklorystycznych - £owicz 2002 r.
"Po³oniny" od ponad 30 lat bior¹
udzia³ w przygotowaniach i oprawie artystycznej Œwiatowych Festiwali Polonijnych Zespo³ów Pieœni i Tañca, które
cyklicznie odbywaj¹ siê w Rzeszowie.
W swoim repertuarze "Po³oniny" prezentuj¹ polskie tañce narodowe (polonez,
mazur, krakowiak, oberek, kujawiak),
folklor rzeszowski (tañce rzeszowskie,
z okolic £añcuta, gorlickie, przeworskie,
lasowiackie, kroœnieñskie), tañce starej
Warszawy oraz tañce i œpiewy regionów
po³udniowej i wschodniej Polski (podhalañskie, s¹deckie, lubelskie, ³owickie,
podlaskie).
Udzia³ zespo³u w miêdzynarodowych
festiwalach i imprezach pozwala na szerokie zaprezentowanie i promocjê naszej
Alma Mater oraz propagowanie ró¿norodnoœci i bogactwa polskiej kultury ludowej oraz narodowej w wielu krajach na
ca³ym œwiecie.

,
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Obecne kierownictwo
SZPiT PRz PO£ONINY:
= kierownik artystyczny i choreograf mgr in¿. Alina Koœció³ek-Rusin
= kierownik muzyczny - mgr Jacek
Laska

= kierownik
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zespo³u - mgr in¿. Mar-

cin Zych
Uprzejmie informujê, ¿e z okazji jubileuszu 35-lecia "Po³onin" organizowane
bêd¹ okolicznoœciowe koncerty.

Serdecznie Pañstwa zapraszamy na
koncerty jubileuszowe PO£ONIN, które
odbêd¹ siê w Filharmonii Rzeszowskiej
w dniach 22 i 25 wrzeœnia 2004 r.
Szczegó³y bêd¹ zamieszczone na
plakatach.
Marcin Zych

"Po³oniny" w Wilnie
Na zaproszenie Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Polaków na Litwie (ZPL) Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca Politechniki Rzeszowskiej "Po³oniny" w dniach 1-3 maja
2004 r. goœci³ w Wilnie, gdzie wzi¹³ udzia³
w I Miêdzynarodowym Festiwalu Kultury
Polskiej na Litwie. Razem z wieloma
tysi¹cami Polaków z Wileñszczyzny, Zespo³em "Karolinka" z Brzeœcia i Polskim
Chórem Pokoju z Bia³egostoku œwiêtowa³
tam Œwiatowy Dzieñ Polonii i Polaków za
Granic¹. Warto dodaæ, ¿e Rzeszów jako
kolebka Œwiatowych Festiwali Zespo³ów
Polonijnych jest tam szczególnie postrzegany. Natomiast "Po³oniny", które na koncercie galowym zaprezentowa³y siê
z w³aœciwym sobie ¿ywio³em, podbi³y serca szczelnie wype³nionej 5-tysiêcznej widowni w wileñskim Pa³acu Sportu.
Goœcie I Miêdzynarodowego Festiwalu
Kultury Polskiej na Litwie byli wprost rewelacyjni - zarówno Zespó³ "Po³oniny"
z Politechniki Rzeszowskiej, "Karolinka"
z Brzeœcia oraz Polski Chór Pokoju. Wszystkie te zespo³y maj¹ wysok¹ renomê na
œwiecie - donosi³ nazajutrz "Kurier Wileñski". Zwieñczeniem festiwalu by³ niebywa³y wrêcz Hymn Trzeciego Tysi¹clecia
w wykonaniu Polskiego Chóru Pokoju z to-

warzyszeniem zespo³ów bior¹cych udzia³
w festiwalu.
Przedtem, w pierwszym dniu pobytu,
wieczorem 1 maja, "Po³oniny" da³y koncert
w Solecznikach Wielkich k. Wilna (najwiêkszym skupisku Polaków na WileñszczyŸnie). Nastêpnego dnia odby³o siê wielkie
"Wilniuków" œwiêtowanie. Najpierw w intencji rozsianych po ca³ym œwiecie Polaków odby³a siê w Ostrej Bramie uroczysta
i rozpoczêta hymnem Gaude Mater Polonia msza œw. z udzia³em wicemarsza³ek Senatu RP Jolanty Danielak, przedstawicieli
placówek dyplomatycznych, pos³ów Sejmu
Litewskiego, przedstawicieli organizacji
spo³ecznych, kombatantów, m³odzie¿y
i mieszkañców Wilna. Nastêpnie usiany
transparentami orszak ruszy³ do przemarszu wielobarwnym pochodem, a z nim
porywaj¹ce muzyk¹ i œpiewem nasze
"Po³oniny". To by³o niezwyk³e widowisko.
Dotar³szy do Placu Katedralnego, wielotysiêczny kolorowy korowód skierowa³ siê
po krótkiej chwili w kierunku Pa³acu Sportu, prowadzony przez litewsk¹ orkiestrê
dêt¹ "Trimitas", która swój wystêp rozpoczê³a Polonezem Ogiñskiego. Podobno Wilnu zdarzy³o siê coœ takiego widzieæ pierwszy raz. W zgodzie i przyjaŸni œwiêtowali

Nad Wili¹. W g³êbi koœció³ pw. œw. Rafa³a, z prawej najwy¿szy, 35-piêtrowy budynek w Wilnie.
Fot. w³asna

wspólnie Polacy i Litwini, Tatarzy, Rosjanie i Karaimowie.
Po raz pierwszy tak uroczyœcie w Wilnie obchodzono to polskie œwiêto, a wa¿nych okazji na raz by³o wiele: 15. rocznica
podpisania traktatu pomiêdzy Polsk¹
a Litw¹ o wspó³pracy obydwu narodów
i stosunkach dobros¹siedzkich, 10. rocznica powstania Zwi¹zku Polaków na Litwie,
œwiêto Konstytucji 3 Maja i wspomniany
ju¿ Œwiatowy Dzieñ Polonii i Polaków za
Granic¹.
Honorowym goœciem Festiwalu by³a
goszcz¹ca w Wilnie wicemarsza³ek Senatu
RP Jolanta Danielak, która w czasie czêœci
oficjalnej koncertu galowego wrêczy³a prezesowi ZPL reprint Konstytucji 3 Maja.
Trudno nie zauwa¿yæ, jak wiele jest tam
pieczo³owicie pielêgnowanej polskoœci.
Przywi¹zanie do tradycji i dba³oœæ o przetrwanie jêzyka polskiego s¹ imponuj¹ce.
A¿ trudno nam, mieszkaj¹cym tu w kraju
Polakom, oprzeæ siê okreœlonym refleksjom. Notabene, Litwini zastanawiaj¹ siê
nad obchodami Konstytucji 3 Maja tak¿e
na Litwie, jako ¿e w 1791 r. ten wielki dziejowy akt uchwalony zosta³ przez Czteroletni Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego.
Wileñskie œwiêtowanie zakoñczy³o siê
3 maja w Domu Polskim w Wilnie. Tam nadal odbywa³y siê patriotyczne uroczystoœci
i koncerty, a "Po³oniny" mia³y w nich swój
udzia³. Na zakoñczenie zespó³ obdarowany
zosta³ koszem piêknych kwiatów, które
w tym symbolicznym dniu z³o¿y³ na grobie
Matki i Serca Syna - Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Uroku tych niezapomnianych chwil nie by³ w stanie pomniejszyæ nawet popsuty autobus, choæ - gdyby nie jego
awaria, zespó³ pozna³by znacznie wiêcej
zabytków w mieœcie, gdzie rodzi³a siê ogromna czêœæ historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Marta Olejnik
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Salon Lotniczy ILA 2004
w Berlinie
W dniach 10-16 maja 2004 r.
na
lotnisku
Schönefeld pod
Berlinem odby³
siê Miêdzynarodowy Salon Lotniczy ILA 2004. Katedra
Awioniki i Sterowania (KAiS), która corocznie organizuje edukacyjny wyjazd na jeden z profesjonalnych salonów lotniczych,
w tym roku zorganizowa³a wycieczkê na tê
w³aœnie imprezê.
Przy wsparciu dziekana Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa prof. dr. hab. in¿.
Marka Orkisza w wycieczce (13-16 maja
2004 r.) wziê³y udzia³ 32 osoby (nauczyciele oraz studenci WBMiL).
Salon Lotniczy ILA w Berlinie jest
jedn¹ z najwiêkszych tego typu imprez handlowo-pokazowych w Europie, w której
uczestnicz¹ najwiêksze firmy bran¿y lotniczej na œwiecie. Uczestnicy wystawy maj¹
niepowtarzaln¹ okazjê zetkniêcia siê z sa-

molotami, nowoœciami oraz producentami
sprzêtu.
Na obszarze targów zlokalizowano
wielkopowierzchniowe hale wystawowe,
gdzie swe produkty i us³ugi prezentowa³y
firmy z ró¿nych stron œwiata (Europa, Azja,
Ameryka Pó³nocna, Australia). Obok wielkich koncernów lotniczych, takich jak:
EADS (Airbus, Eurocopter, Eurofighter),
Northrop Grumman, Boeing, Cesna, Bell,
Piper, prezentowa³y siê mniejsze firmy,
w tym tak¿e kilka z Polski. Jednoczeœnie
z targami handlowymi odbywa siê czêœæ
pokazowa. Daje to mo¿liwoœæ dok³adnego
obejrzenia maszyn zarówno za ziemi, jak
i w powietrzu.
Jak podaje organizator, na pokazach zaprezentowa³o siê ok. 190 maszyn transportowych, specjalnych, myœliwców wojskowych oraz helikopterów. Ponadto na wystawie obecnych by³o kilka egzemplarzy
samolotów bezza³ogowych oraz maszyn
historycznych.

Samolot bezza³ogowy NORTHROP GRUMMAN.

Airbus A300-600 ST Bieluga.

Tereny wystawowe ILA 2004.
Fot. ILA
Organizowana wycieczka obejmowa³a
równie¿ wizytê w muzeum lotnictwa Luftwaffe, gdzie zgromadzono wiele ciekawych starych maszyn, a tak¿e innych eksponatów zwi¹zanych z histori¹ lotnictwa.
Wycieczka do Berlina to równie¿ okazja odwiedzenia historycznych miejsc.
Wspomnieæ tu nale¿y miejsce, gdzie przebiega³a "¿elazna kurtyna" dziel¹ca Europê
na wschodni¹ i zachodni¹, czy Poczdam,
gdzie w 1945 r. odby³a siê trzecia konferencja pokojowa zatwierdzaj¹ca ja³tañski
porz¹dek Europy, ze s³ynnym zespo³em
pa³acowo-parkowym Sansouci.
Tego typu wycieczka stworzy³a studentom rzadk¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z nowymi tendencjami w technice lotniczej,
bezpoœredniego zetkniêcia siê ze sprzêtem
oraz producentami i by³a doskona³ym uzupe³nieniem wiedzy teoretycznej zdobytej
na zajêciach.
Dziêki pomocy finansowej w³adz Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz
Samorz¹du PRz uda³o siê zmniejszyæ koszty ponoszone przez poszczególnych
uczestników wyjazdu, za co w tym miejscu
pragniemy gor¹co podziêkowaæ.
Tekst i fot. Andrzej Pocz¹tek

,
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WYSTAWA POTARGOWA IPS po raz czwarty

Otwarcia wystawy dokonali dziekan WEiI dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz,
oraz kierownik dzia³u Marketingu IPS pani Barbara Gêbko.
Fot. M. Misiakiewicz

Rozpoczêta w lutym akcja zbierania dezyderatów na interesuj¹ce pracowników
Politechniki Rzeszowskiej publikacje zaowocowa³a ekspozycj¹ 250 woluminów
ksi¹¿ek zagranicznych. Tym razem wystawa odby³a siê w goœcinnych progach sali
posiedzeñ Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki. Nastêpnego dnia po zakoñczeniu 49. Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki w Warszawie zamówione tytu³y by³y ju¿
w naszej uczelni. Prezentowano je w czasie
dwudniowej wystawy 25 i 26 maja 2004 r.
Nie wszystkie pozycje spe³ni³y oczekiwania zamawiaj¹cych. Tym cenniejsza jest
formu³a wystawy - mo¿liwoœæ zapoznania
siê z ksi¹¿k¹ bez zobowi¹zañ finansowych.
Nie zakupiliœmy niestety wszystkich potrzebnych pracownikom ksi¹¿ek. Kupiliœmy ksi¹¿ki konieczne. W wyniku ostrej
selekcji wybrano 79 pozycji: 68 wzbogaci
ksiêgozbiór Biblioteki G³ównej, a 11 sfinansowanych ze œrodków pozabibliotecznych trafi do innych jednostek PRz.

El¿bieta Ka³u¿a

60. rocznica bitwy pod Monte Cassino
Sekcja Literatury Emigracyjnej Biblioteki G³ównej Politechniki Rzeszowskiej
przygotowa³a wystawê upamiêtniaj¹c¹ 60.
rocznicê walk o Monte Cassino. Wystawa
zatytu³owana "60. Rocznica Bitwy o Monte
Cassino, 18 maja 1944-18 maja 2004" by³a
prezentowana w holu budynku Rektoratu,

w dniach 10-21 maja br. Na wystawê tê
z³o¿y³y siê wybrane pozycje ze zbiorów
wymienionej Sekcji. Zaprezentowano nie
tylko pozycje ksi¹¿kowe, ale równie¿
szczególnie cenne wydawnictwa ci¹g³e
i wydawnictwa pami¹tkowe, takie jak foldery i katalogi. Wœród czasopism wyró¿-

Wystawa by³a prezentowana w trzech gablotach. Fragment ekspozycji.
Fot. M. Misiakiewicz

niaj¹c¹ siê pozycj¹ by³ Dwutygodnik Ilustrowany Armii Polskiej na Wschodzie
"Parada" z lat 1943 i 1944, wydawany
w Kairze. Pokazano te¿ m.in. pierwsze wydanie "Bitwy o Monte Cassino" Melchiora
Wañkowicza, wydane w latach 1945-1947
w Rzymie, "Historiê Czerwonych maków"
Feliksa Konarskiego i ksi¹¿kê Romana Fajansa "Z II Korpusem Polskim we W³oszech". O tym, jak Emigracja, a wiêc sami
uczestnicy kampanii w³oskiej, obchodzi
kolejne rocznice bitwy, mówi³y okolicznoœciowe wydawnictwa pami¹tkowe, np. katalog "Wystawa Dokumentów i Pami¹tek
w 25-lecie Bitwy o Monte Cassino" - Birmingham 16-17-18 maja 1969, "Opactwo
na Monte Cassino. Przewodnik Ilustrowany".
Wszystkie zaprezentowane na wystawie pozycje by³y wydane poza krajem i nale¿a³y do prywatnych kolekcji. Zosta³y
ofiarowane Bibliotece w ramach akcji "Ratujmy Polsk¹ Ksi¹¿kê Emigracyjn¹", której
inicjatorem by³ pan Ludomir Zwierzchowski mieszkaj¹cy w Birmingham w Wielkiej
Brytanii.

Anna Daszkiewicz
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Awans wojskowy dla Rektora
Z okazji Dnia Zwyciêstwa w sali Senatu Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w Rzeszowie pp³k mgr in¿.
Wojciech Szyndlar w imieniu Ministra
Obrony Narodowej wrêczy³ akt mianowania do stopnia porucznika JM Rektorowi prof. Tadeuszowi Markowskiemu.

Uzasadniaj¹c to wyró¿nienie, Komendant podkreœli³ du¿y wk³ad JM Rektora w kreowanie pozytywnego obrazu wojska wœród spo³ecznoœci akademickiej uczelni. Zarówno absolwenci
Politechniki Rzeszowskiej, jak i kadra
dydaktyczna to w du¿ym stopniu ¿o³-

Mianowanie na stopieñ oficerski przez pp³k. Wojciecha Szyndlara.
Fot. M. Misiakiewicz

nierze rezerwy na przydzia³ach mobilizacyjnych jednostek 21. Brygady
Strzelców Podhalañskich. To dziêki rektorowi przy Politechnice Rzeszowskiej dzia³a miêdzyuczelniane Biuro
ds. Przysposobienia Obronnego Studentów, na mocy pierwszego takiego
porozumienia w Polsce. Studenci II roku studiów Politechniki Rzeszowskiej,
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wy¿szej Szko³y Administracji i Zarz¹dzania w Przemyœlu oraz Wy¿szej Szko³y
Zarz¹dzania w Rzeszowie maj¹ mo¿liwoœæ odbycia przeszkolenia obronnego
na uczelni.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e rektor odby³ przeszkolenie w Studium
Wojskowym przy Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Rzeszowie, gdzie otrzyma³ stopieñ starszego kaprala podchor¹¿ego. Kilkakrotnie by³ na æwiczeniach wojskowych w jednej z jednostek wojskowych garnizonu Rzeszów,
maj¹c przydzia³ mobilizacyjny. Po zaliczeniu æwiczeñ i zdaniu egzaminu na
oficera awansowa³ do stopnia porucznika. Otrzymanie, w drodze wyró¿nienia,
wy¿szego stopnia wojskowego jest
uhonorowaniem jego wyszkolenia, zaanga¿owania w sprawy obronnoœci kraju i chlub¹ uczelni.
Jan Wojtyna

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Seminarium

Organizatorem ogólnopolskich seminariów naukowych z cyklu "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki
i Elektroniki - WZEE" jest Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Powsta³e
w 1961 r., ³¹czy œrodowiska naukowe
zajmuj¹ce siê zagadnieniami z zakresu
szeroko rozumianej elektrotechniki
i elektroniki. W pierwszych latach istnienia celem PTETiS by³o g³ównie or-

ganizowanie odczytów i referatów upowszechniaj¹cych wiedzê w wybranych
dzia³ach elektrotechniki teoretycznej
i stosowanej. Obecnie statut Towarzystwa przewiduje ró¿ne formy dzia³ania
zmierzaj¹ce do krzewienia i popierania
rozwoju elektrotechniki i elektroniki,
wœród których konferencje i seminaria
s¹ form¹ dzia³ania, do której przywi¹zuje siê szczególn¹ wagê. Cele
dzia³alnoœci Towarzystwa uleg³y roz-

szerzeniu i obejmuj¹ popularyzacjê
wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki tak¿e przez organizowanie zebrañ naukowych, sympozjów, odczytów, organizowanie konkursów naukowych, œrodowiskowych spotkañ elektryków, prowadzenie dzia³alnoœci
szkoleniowej, wspó³pracê z innymi stowarzyszeniami naukowymi.
W 2000 roku w³adze Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki Politechniki

,
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Uczestnicy V Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki - WZEE 2004".
Fot. M. Grad

Organizatorem ogólnopolskich seminariów naukowych z cyklu "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki
i Elektroniki - WZEE" jest Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Powsta³e
w 1961 r., ³¹czy œrodowiska naukowe
zajmuj¹ce siê zagadnieniami z zakresu
szeroko rozumianej elektrotechniki
i elektroniki. W pierwszych latach istnienia celem PTETiS by³o g³ównie organizowanie odczytów i referatów
upowszechniaj¹cych wiedzê w wybranych dzia³ach elektrotechniki teoretycznej i stosowanej. Obecnie statut
Towarzystwa przewiduje ró¿ne formy
dzia³ania zmierzaj¹ce do krzewienia
i popierania rozwoju elektrotechniki
i elektroniki, wœród których konferencje i seminaria s¹ form¹ dzia³ania, do
której przywi¹zuje siê szczególn¹
wagê. Cele dzia³alnoœci Towarzystwa
uleg³y rozszerzeniu i obejmuj¹ popularyzacjê wiedzy z zakresu elektrotechniki i el ek - t r o n i k i tak¿e przez
organizowanie zebrañ naukowych,
sympozjów, odczytów, organizowanie
konkursów nau- kowych, œrodowiskowych spotkañ elektryków, prowadzenie d zi a ³ al n o œc i s zkoleni owej,
wspó³pracê z innymi stowarzyszeniami
naukowymi.

W 2000 roku w³adze Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej podjê³y próbê zorganizowania Oddzia³u Rzeszowskiego
PTETiS. 4 grudnia 2000 r. na Plenarnym Zebraniu Zarz¹du G³ównego
PTETiS w Warszawie powo³ano Oddzia³ Rzeszowski. Jego pierwszym
przewodnicz¹cym zosta³ dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz. Obecnie tê funkcjê pe³ni dr hab. in¿. Kazimierz
Buczek, prof. PRz. W bie¿¹cym roku
decyzj¹ ZG PTETiS Oddzia³ Rzeszowski zosta³ wybrany na organizatora V Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Wybrane Zagadnienia
Elektrotechniki i Elektroniki - WZEE
2004".
Odby³o siê ono w dniach 26-28
kwietnia 2004 r., zosta³o po³¹czone
z posiedzeniem ZG PTETiS i przewodnicz¹cych oddzia³ów. Seminarium organizowali wspólnie: Oddzia³ Rzeszowski i Zarz¹d G³ówny PTETiS, Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki PRz
oraz Polska Sekcja IEEE, a na miejsce
ogólnopolskiego spotkania wybrano
Rzeszów i Iwonicz Zdrój. Tematyk¹ seminarium by³y aktualne zagadnienia
z dziedziny elektrotechniki i elektroniki
oraz kierunków pokrewnych, rozwijane w politechnicznych oœrodkach naukowych i badawczych kraju.

Uroczyste otwarcie seminarium
mia³o miejsce w Zespole Sal Wyk³adowych Politechniki Rzeszowskiej. Spotka nie otw orz y³ i pr owadzi ³
przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego
PTETiS prof. dr hab. in¿. Krzysztof
Kluszczyñski z Politechniki Œl¹skiej.
W seminarium uczestniczyli, prezentuj¹c osi¹g- niêcia uczelni, wydzia³u i
Oddzia³u Rzeszowskiego PTETiS: prorektor dr hab. in¿. J. Potencki, prof.
PRz; dziekan i prodziekan WEiI: dr
hab. in¿. J. Bajorek, prof. PRz, oraz dr
in¿. J. P³oszyñska; dziekan WBMiL
prof. dr hab. in¿. M. Orkisz oraz przewodnicz¹cy Oddzia³u Rzeszowskiego
PTETiS dr hab. in¿. K. Buczek, prof.
PRz . U c z e stnic y se m i nar i um
wys³uchali dwóch wy- k³adów naukowych: O Miko³aju Ko- perniku - w rocznicê ³aciñskiego i polskiego wydania
dzie³a Jego ¿ycia prof. dr. hab. in¿. J.
Wojnarowskiego z Politechniki
Œl¹skiej (cz³onka PTMTiS - analogicznego do PTETiS - towarzystwa w dziedzinie mechanika) oraz Zastosowanie
metod Feussnera w elektro- technice i
informatyce dr. hab. in¿. R. Dmytryszyna, prof. PRz.
W czasie 3-dniowego seminarium
odby³y siê cztery sesje naukowe oraz
dwa posiedzenia ZG PTETiS i przewodnicz¹cych oddzia³ów, w których
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uczestniczyli przedstawiciele 9 z 13
istniej¹cych krajowych oddzia³ów
PTETiS. Problematyka referatów wyg³oszonych na konferencji skupia³a siê
wokó³ obecnych kierunków badañ z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Nad
poziomem naukowym przygotowa-

nych referatów nadzór sprawowa³ Komitet Naukowy w sk³adzie: Jerzy Bajorek - dziekan WEiI, Andrzej Kolek,
Jadwiga P³oszyñska i Stanis³aw Wyderka - prodziekani WEiI, Stanis³aw Apanasewicz - kierownik Katedry EiUE,
Marian KaŸmierkowski - przewod-

nicz¹cy Sekcji Polskiej IEEE, Krzysztof Kluszczyñski - przewodnicz¹cy
ZG PTETiS, Andrzej Demenko i Stanis³aw Mitkowski - wiceprzewodnicz¹cy ZG PTETiS, przewodnicz¹cy
Odzia³ów PTETiS: Jan Szczyg³owski Czêstochowa, Ludwik Referowski -

SEMINARIA WYDZIA£OWE
R Mgr in¿. Barbara Paw³owska, asystentka w Katedrze

R

R

R
R

Przeróbki Plastycznej, wyg³osi³a w dniu 5 maja 2004 r.
referat pt. Mechanika plastycznego p³yniêcia metalu
a opór odkszta³cenia w procesie wyciskania na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Katedra Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska zorganizowa³a w dniu 12
maja 2004 r. wyk³ad otwarty pt. Si³owniki, zakotwienia
i urz¹dzenia do sprê¿ania i nasuwania konstrukcji,
wyg³oszony przez dr. in¿. Andrzeja Jurkiewicza z Katedry Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W dniu 12 maja 2004 r. odby³o siê seminarium zorganizowane przez Katedrê Mostów na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska oraz Oddzia³ Rzeszowsko-Lubelski Zwi¹zku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej z referatami: prof. Andrzeja Jarominiaka, prof. zw. PRz, kierownika Katedry Mostów, pt. Zarz¹dzanie mostami, dr.
in¿. Krzysztofa Trojnara, dr. in¿. Lucjana Janasa i dr in¿.
Ewy Michalak, adiunktów w Katedrze Mostów, pt. Mosty
Belgii i Holandii.
Dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
zorganizowa³ w dniu 12 maja 2004 r. spotkanie zwi¹zane
z prezentacj¹ firmy Skanska.
W dniu 26 maja 2004 r. odby³o siê seminarium Wydzia³u
Chemicznego z referatami: mgr Moniki Mechanik z Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach pt. Anodowe utlenia-

nie troloksu w œrodowiskach o zró¿nicowanej aktywnoœci
protonów, prof. Vasilisa Inglezakisa z Athene University
w Grecji pt. Design of ion exchange fixed beds; from laboratory to full scale units.
R W dniu 26 maja 2004 r. odby³o siê seminarium Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa z referatami asystentów
w Katedrze Awioniki i Sterowania: mgr. in¿. Grzegorza
Kopeckiego pt. Sterowanie samolotem w przypadku niepe³nej informacji pomiarowej, mgr. in¿. Paw³a Rzucid³y
pt. Oscylacje indukowane przez pilota w uk³adzie poœredniego sterowania samolotem lekkim.
R Mgr in¿. Roman Warcho³, pracownik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - Laboratorium Kryminalistycznego, wyg³osi³ w dniu 2 czerwca 2004 r. referat pt. Perspektywiczne, niskoemisyjne obiegi energetyczne z wykorzystaniem ditlenku wêgla na seminarium Wydzia³u Chemicznego.
R Mgr in¿. Feliks Ró¿ak, absolwent Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki wspó³pracuj¹cy naukowo z Zak³adem
Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych,
wyg³osi³ w dniu 2 czerwca 2004 r. referat pt. Kszta³towanie i stabilizacja pola temperatury o strukturze mozaikowej w systemach grzejników grubowarstwowych na seminarium Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Bronis³aw Œwider

Doskonalenie jakoœci konstrukcji budowlanych
W dniach 23-24 kwietnia 2004 r.
odby³o siê na terenie naszej uczelni
IX zebranie Management Committee
i VII zebranie grup roboczych miêdzynarodowego programu COST (Cooperation in Science and Technology) akcji
C 12 "Improving building's structural
quality by new technologies" (doskonalenie jakoœci konstrukcji budowlanych
przez wdra¿anie nowych technologii).

W akcji C 12 programu COST uczestnicz¹ naukowcy z 21 krajów Europy.
Ide¹ akcji jest stworzenie platformy
wspó³pracy miêdzy naukowcami
z dziedziny teorii konstrukcji, konstrukcji ¿elbetowych, stalowych, drewnianych, zespolonych stalowo-betonowych, a tak¿e przedstawicieli wykonawców, architektów i urbanistów.
G³ównym celem akcji jest stworzenie

nowych technologii budowlanych, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wspó³pracy i wykorzystania pozytywnych
cech ró¿nych materia³ów (betonu, stali,
szk³a, drewna, tworzyw sztucznych
itp.). Przedstawicielem Polski w Management Committee tej akcji jest Aleksa nde r K oz ³ow ski z Kat edr y
Konstrukcji Budowlanych (KKB) Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto w pra-

,
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cach trzech grup roboczych uczestnicz¹
pracownicy KKB: Krystyna Wróbel,
Szczepan Woliñski, Lucjan Œlêczka,
Zbigniew Plewako, Bogdan Stankiewicz i Zdzis³aw Pisarek oraz Adam
Rybka z Zak³adu Urbanistyki i Architektury.
Spotkania Management Committee
i grup roboczych odbywaj¹ siê dwa
razy w roku w krajach uczestnicz¹cych
w akcji. W rzeszowskim zebraniu, które odby³o siê z inicjatywy Aleksandra
Koz³owskiego, wziê³o udzia³ 35 osób
z Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy,
Macedonii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii i W³och. W organizacji zebrania uczestniczyli pracownicy
KKB zaanga¿owani w akcjê oraz pozostali, szczególnie Andrzej Wojnar i Zakarya Kamel.
Mimo napiêtego harmonogramu obrad uczestnicy zebrania znaleŸli czas na
wizytê w laboratorium WBiIŒ, na koncert w rzeszowskiej filharmonii i wizy-
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Zbiorowe zdjêcie uczestników zebrania przed budynkiem P-II.
Fot. w³asna

tê w zamku w £añcucie, sponsorowan¹
przez firmê Transsystem z Woli Dalszej k. £añcuta. Podczas ca³ego pobytu
i po zakoñczeniu zebrania uczestnicy
podkreœlali jego doskona³¹ organiza-

cjê, podziwiali miasto, filharmoniê,
a szczególnie laboratorium WBiIŒ i nowy budynek P-II, gdzie ca³e spotkanie
mia³o miejsce.
Lucjan Œlêczka

Wycieczka na budowê wiaduktu
w ci¹gu drogi ekspresowej S1

Uk³adanie zbrojenia p³yty pomostu.
Fot. w³asna

Katedra Mostów Politechniki Rzeszowskiej i Oddzia³ Rzeszowsko-Lubelski Zwi¹zku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP) zorganizowa³y wycieczkê techniczn¹ na budowê
wiaduktu w ci¹gu drogi ekspresowej
S1, km 28+960 (obiekt nr 19), na odcinku Skoczów-Cieszyn, w miejscowoœci Ogrodzona. Wycieczka odby³a siê
22 kwietnia br., a jej uczestnikami byli
studenci specjalnoœci mostowej PRz
oraz cz³onkowie Oddzia³u Rzeszowsko-Lubelskiego ZMRP.
Budowany wiadukt sk³ada siê
z dwóch równoleg³ych konstrukcji, ka¿da d³ugoœci 312 m. Rozpiêtoœci przêse³ wynosz¹: 33m + 6 ´ 41m + 33m.
W przekroju poprzecznym s¹ 2 dŸwigary belkowe z betonu sprê¿onego. Na
budowie s¹ stosowane nowoczesne rusztowania przejezdne, umo¿liwiaj¹ce
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realizowanie du¿ych obiektów w krótszym czasie i przy mniejszym nak³adzie œrodków finansowych ni¿ w wypadku stosowania tradycyjnych rozwi¹zañ. Do tej pory, zw³aszcza przy budowie d³ugich obiektów, najczêœciej
stosowano urz¹dzenia z "jazd¹ do³em",
tj. konstrukcj¹ noœn¹ rusztowania umieszczon¹ poni¿ej wykonywanych przêse³. Stosunkowo niedawno zaczêto
stosowaæ urz¹dzenia z "jazd¹ gór¹",
czyli z konstrukcj¹ noœn¹ rusztowania
umieszczon¹ powy¿ej formowanej
konstrukcji mostowej. To nowoczesne
rozwi¹zanie, unikalne w skali kraju,
mo¿na zobaczyæ w³aœnie na budowie
wiaduktu w miejscowoœci Ogrodzona.
Wykonawc¹ obiektu jest firma Skanska
SA Oddzia³ Skoczów.
Warto dodaæ, ¿e odpowiedzialne zadanie, jakim jest kierowanie tak trudn¹

Widok ogólny budowy wiaduktu.
Fot. w³asna

i unikaln¹ budow¹, powierzono absolwentowi (rok 1999) specjalnoœci "budowa i utrzymanie mostów" Politech-

niki Rzeszowskiej mgr. in¿. Grzegorzowi Gucwie.
Ewa Michalak
Lucjan Janas

DZIKIE SK£ADOWISKA
problemem gmin w gospodarce odpadami
Wzrastaj¹cy i wszechobecny problem obci¹¿ania œrodowiska odpadami
powstaj¹cymi podczas produkcji (odpady I rzêdu) i przedmiotami, które
utraci³y cechy u¿ytkowe (odpady II rzê-

du), dotyczy równie¿ Polski. Realizacja
ustawowych wymogów gospodarki odpadami zapisanych w ustawach o œrodowisku i o odpadach z dn. 27.04.
2001 r. wymaga sporz¹dzania planów

Przyk³adowe dzikie sk³adowisko odpadów komunalnych.
Fot. w³asna

gospodarki odpadami na szczeblach:
krajowym, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ostatnim ogniwem
zarz¹dzania gospodark¹ odpadami s¹
plany gminne, które powinny byæ zatwierdzone przez samorz¹dy gminne do
dn. 30.06.2004 r.
Pracownicy Zak³adu Oczyszczania
i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej, uczestnicz¹c czynnie w zarz¹dzaniu œrodowiskiem poprzez
sporz¹dzanie we wspó³pracy z gminami programów ochrony œrodowiska
i planów gospodarki odpadami, poznaj¹
problem "dzikich sk³adowisk" z autopsji. Wykonywanie programów i planów wymaga wizytacji w terenie celem
poznania obiektywnej prawdy w opisywanym problemie. Wa¿nym akcentem
wynikaj¹cym z polityki ekologicznej
pañstwa jest konsultacja spo³eczna
w trakcie wykonywania planów, realizowana w praktyce przez spotkania
z mieszkañcami, ankietyzacjê i wyk³adanie projektów programów oraz
planów do spo³ecznej konsultacji.

,
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Tak szeroka mo¿liwoœæ udzia³u spo³eczeñstwa w tworzeniu podstawowych dokumentów wykorzystywanych
w zarz¹dzaniu œrodowiskiem wynika z nowej filozofii realizacji ochrony œrodowiska, mianowicie ze stwierdzenia, ¿e
sprawy dotycz¹ce spo³ecznoœci najlepiej s¹ rozwi¹zywane
z udzia³em samych zainteresowanych. Sygna³y pochodz¹ce
od spo³eczeñstwa nale¿y traktowaæ powa¿nie i jest to cenna
wskazówka dotarcia i opisania problemu oraz poszukiwania
dróg jego rozwi¹zywania. W odniesieniu do porzucania
odpadów w œrodowisku spo³eczeñstwo jest podzielone generalnie na dwie grupy: tych, którzy stosuj¹ do siebie i wymagaj¹ od innych prawid³owych zachowañ, oraz osoby, które
z ró¿nych powodów, w tym z chêci poczynienia oszczêdnoœci, obowi¹zków spo³ecznych nie przestrzegaj¹ i np. id¹c na
grzyby, zabieraj¹ do lasu odpady wytwarzane we w³asnych
gospodarstwach.
Chc¹c poznaæ bli¿ej problem dzikich sk³adowisk, w ramach realizacji podpisanej umowy nr U-6412 "O wspó³pracy
w zakresie rozwi¹zywania problemów ochrony œrodowiska
na terenie gminy Trzebownisko", w obszarach wskazanych
przez Urz¹d Gminy zidentyfikowano i bli¿ej scharakteryzowano znalezione sk³adowiska. Pracê wykona³y studentki IV
roku Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Anna
Stefiej i Barbara Stañko pod merytoryczn¹ opiek¹ Zak³adu
Oczyszczania i Ochrony Wód. Rezultatem odbytej praktyki
przeddyplomowej jest udokumentowanie po³o¿enia 140
sk³adowisk, g³ównie odpadów komunalnych pochodz¹cych
z indywidualnych gospodarstw domowych. Lokalizacjê
sk³adowisk pokazano na mapie, zmierzono zajmowan¹ przez
nie powierzchniê, opisano widoczny sk³ad odpadów i udokumentowano fotografiami wykonanymi technik¹ cyfrow¹.
Ca³oœæ przedstawiono wójtowi gminy w postaci sprawozdania.
Wa¿nym aplikacyjnym elementem wykonanej pracy by³o
wszczêcie postêpowania dochodzeniowego przez policjê
wobec sprawców porzucenia ok. 6 m3 t³uszczu niewiadomego sk³adu. Wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie analiza chemiczna t³uszczu
i odnalezionego opakowania wykaza³a, i¿ jest to w wiêkszoœci t³uszcz roœlinny, pochodz¹cy z zagranicy, prawdopodobnie z Urugwaju. Innym przyk³adem postêpowania dochodzeniowego wdro¿onego przez policjê jest przypadek porzu-
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cenia odpadów w rejonie poletek doœwiadczalnych
Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Wójt gminy Trzebownisko, w uznaniu du¿ego zaanga¿owania studentek w trakcie realizacji zadania i starannego
opracowania wyników badania, skierowa³ na rêce dziekana
WBiIŒ list z podziêkowaniem za wykonan¹ pracê.
Opisany przyk³ad sposobu identyfikacji i opisu dzikich
sk³adowisk nie jest mo¿liwy do powszechnego stosowania
z oczywistych powodów, lecz zastosowany przez studentów
posiada, poza oczywistymi korzyœciami w zakresie ochrony
œrodowiska, aspekt dydaktyczny, polegaj¹cy na wykonywaniu prac maj¹cych œcis³y zwi¹zek z wykszta³ceniem i wynikaj¹cych z autentycznego zapotrzebowania praktyki,
a prowadzonych pod nadzorem pracowników nauki specjalizuj¹cych siê w rozwi¹zywanych problemach.
Witold Niemiec

Kolejne integracyjne spotkanie kó³ naukowych...
Cz³onkowie studenckiego Ko³a Naukowego eM@rketingu ju¿ po raz
czwarty przygotowali spotkanie studenckiego ruchu naukowego podsumowuj¹ce jego dzia³alnoœæ w koñcz¹cym
siê roku akademickim. Tym razem wydarzenie to przybra³o formê Integracyj-

nego Ogniska Studenckich Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.
Spotkanie odby³o siê w dn. 27 maja
br. na terenach wokó³ hali sportowej.
Uczestniczy³o w nim kilkadziesi¹t osób
- studentów oraz pracowników naszej
uczelni zwi¹zanych z akademickim ru-

chem naukowym. Ognisko po raz
pierwszy zosta³o przygotowane przy
znacznym wsparciu Samorz¹du Studenckiego. Swoj¹ pomoc zaoferowali
równie¿ pozyskani sponsorzy (Centrum Filmowe "Helios" oraz Zak³ady
Miêsne "Dworak"). Œwiadczy to o tym,
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i¿ z roku na rok coraz wiêcej organizacji pragnie w³¹czaæ siê do organizowania wspólnych dzia³añ.
Przygotowana impreza jest jedyn¹
w roku okazj¹ do wzajemnego poznania siê cz³onków kó³ naukowych
dzia³aj¹cych na wszystkich wydzia³ach
Politechniki Rzeszowskiej. Zaproponowana forma spotkania sprzyja nieformalnej wymianie pogl¹dów oraz
wspólnej zabawie. Tym bardziej, ¿e
ka¿da kolejna impreza trwa coraz d³u¿ej. W tym roku pieczenie kie³basek
oraz wspólne œpiewanie przy dŸwiêkach harmonii skoñczy³o siê w póŸnych godzinach nocnych...
Marcin Gêbarowski

Integracja pe³n¹ par¹ ...
Fot. M. Gêbarowski

Jednym z przedsiêwziêæ koñcz¹cych dzia³alnoœæ Studenckiego
Ko³a Naukowego eM@rketingu
w bie¿¹cym roku akademickim by³o
zorganizowanie warsztatów pt. Autoprezentacja w rozmowie kwalifikacyjnej. Spotkanie zosta³o przeprowadzone w dn. 26 maja 2004 r. przez nie-

zale¿nego trenera, pracownicê Katedry
Marketingu specjalizuj¹c¹ siê w technikach sprzeda¿y osobistej - dr Beatê Zatwarnick¹-Madurê.
Celem warsztatów by³o przygotowanie osób nale¿¹cych do ko³a naukowego do trudnego zadania, jakim jest
rozmowa podczas ubiegania siê o za-

trudnienie po ukoñczeniu studiów.
Przebieg spotkania opiera³ siê przede
wszystkim na doskonaleniu umiejêtnoœci praktycznych zwiêz³ego i sprawnego przedstawiania swoich kwalifikacji
oraz zainteresowañ. Aby zapewniæ informacjê zwrotn¹, studenci mieli mo¿liwoœæ obejrzenia swoich wyst¹pieñ
odtwarzanych z magnetowidu. Jest to
doskona³y sposób na niwelowanie
b³êdów pope³nianych w obszarze komunikacji niewerbalnej, która w decyduj¹cym stopniu wp³ywa na odbiór
komunikatu wysy³anego przez drug¹
osobê.
Z opinii wypowiadanych po zakoñczeniu warsztatów wynika, ¿e uœwiadomi³y one ich uczestnikom z³o¿onoœæ
oraz wieloœæ czynników, które
wp³ywaj¹ na kszta³towanie wizerunku
osób staraj¹cych siê o pracê. Niestety,
kilkugodzinne szkolenie nie pozwoli³o
zaj¹æ siê wszystkimi aspektami rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego byæ mo¿e
w przysz³ym roku akademickim uda
nam siê kontynuowaæ rozpoczêty program...

Fot. M. Gêbarowski

Marcin Gêbarowski

Integracja pe³n¹ par¹ ...

,
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Studenci WEiI gór¹!!!
W dniach 23-25 kwietnia 2004 r.
z inicjatywy Studenckiego Ko³a Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Samorz¹du Studenckiego, dzia³aj¹cego
na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
zorganizowano konferencjê pod nazw¹
Ogólnopolskie Dni M³odego Elektryka. Coroczne spotkania z tego cyklu,
w których udzia³ bior¹ studenci wydzia³ów o profilu elektrycznym polskich uczelni technicznych, maj¹ na
celu integracjê œrodowiska przysz³ych
in¿ynierów z bran¿y elektrycznej,
u³atwienie wymiany dotychczasowych
doœwiadczeñ, porównanie sposobów
i poziomów kszta³cenia przysz³ej kadry
in¿ynierskiej.

Tegoroczne VI Ogólnopolskie Dni
M³odego Elektryka zosta³y objête patronatem:
8 JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. zw. dr. hab.
in¿. Ryszarda Tadeusiewicza,
8 prezesa Oddzia³u Krakowskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr. in¿. Jana Strza³ki,
8 dziekana Wydzia³u Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej
dr. hab. in¿. Tadeusza Orzechowskiego, prof. AGH.
Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej reprezentowali Wojciech Kuraszkiewicz
i Pawe³ Muca, studenci pi¹tego roku
kierunku elektrotechnika, specjalnoœæ:

przetwarzanie i u¿ytkowanie energii
elektrycznej.
Program zjazdu przewidywa³
wyk³ady naukowe pracowników AGH,
zwiedzanie bazy laboratoryjnej WEAIiE AGH, zwiedzanie stacji elektroenergetycznej KAMPUS oraz zawody
w ramach Ligi Elektryków. Zawody
odbywa³y siê w trzech etapach:
8 wiedzy teoretycznej,
8 konkursu manualno-technicznego,
8 konkursu sprawnoœciowo-sportowego.
Spoœród 16 zespo³ów uczelni technicznych (w tym 15 z Polski oraz
1 z Ukrainy) o profilu elektrycznym
przedstawiciele naszego wydzia³u zajêli pierwsze miejsce.
Jadwiga P³oszyñska

VI Ogólnopolskie Dni M³odego Elektryka
Podczas obchodów VI Ogólnopolskich Dni M³odego Elektryka (ODME),
o d b y wa j ¹cy ch si ê w Krakowi e
w dniach 23-25 kwietnia 2004 r., reprezentowaliœmy Politechnikê Rzeszowsk¹ w Turnieju M³odych Elektryków. Obchody rozpoczê³a uroczysta
inauguracja, a w niej wyk³ady profesora
Ryszarda Tadeusiewicza, rektora
AGH, oraz dr. hab. in¿. Zbigniewa Hanzelki, prof. AGH. Jednym z tematów
wyk³adów by³y rozwa¿ania teoretyczne
na temat jakoœci energii elektrycznej.
Po krótkiej inauguracji udaliœmy siê na
zwiedzanie wybranych laboratoriów
AGH. Najbardziej zaciekawi³o nas laboratorium automatyki, gdzie s¹ prowadzone æwiczenia zwi¹zane z programowaniem robotów przemys³owych. Studenci w ramach zaliczenia
tego laboratorium musz¹ opracowaæ algorytm sterowania takim robotem oraz
dokonaæ praktycznego sprawdzenia zaprogramowanych funkcji. Kolejn¹
atrakcj¹ przygotowan¹ przez organizatorów by³o zwiedzanie stacji rozdziel-

Wrêczenie dyplomu i podziêkowania.
Fot. w³asna

czej KAMPUS - jednej z najnowoczeœniejszych w Polsce. W stacji tej wystêpuje bardzo wysoki stopieñ zautomatyzowania zarówno procesów
prze³¹czeñ w sytuacjach awaryjnych,
jak i zwyk³ego ruchu elektroenergetycznego.

Niespodziank¹ okaza³o siê miejsce
zakwaterowania, którym by³ hotel Sutoris, znajduj¹cy siê w Bochni. Hotel
jest zlokalizowany nieopodal czynnych
szybów kopalni soli, obecnie wykorzystywanej jako atrakcja turystyczna oraz
miejsce pobytu kuracjuszy. Ca³e ob-
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chody VI ODME odbywa³y siê w kopalni soli na g³êbokoœci ok. 250 m poni¿ej powierzchni gruntu.
Obchody rozpoczê³y siê w pi¹tek
wieczorem od wspólnej biesiady,
w której udzia³ wziê³y reprezentacje

15 uczelni technicznych z Polski oraz
jednej z Ukrainy. Zabawa by³a wyœmienita i trwa³a do bia³ego rana. Nazajutrz,
tj. w sobotê, oko³o godziny 10 rozpocz¹³ siê turniej pomiêdzy reprezentacjami uczelni. Ca³y turniej by³ podzielony na trzy czêœci, mianowicie:
konkurencje sportowe, konkurs umiejêtnoœci praktycznych oraz konkurs
wiedzy teoretycznej. Podczas trwania
turnieju mo¿na by³o odczuæ atmosferê
ostrej, choæ kole¿eñskiej rywalizacji.
Nale¿y dodaæ, ¿e w jednym czasie odbywa³ siê konkurs manualny oraz sportowy. I tutaj niestety nasza dwuosobowa reprezentacja pokrzy¿owa³a
trochê plany organizatorom, poniewa¿
musieli oni przed³u¿yæ czas trwania
konkursu manualnego, abyœmy zd¹¿yli
wzi¹æ w nim udzia³ (inne uczelnie do
ka¿dego konkursu wystawi³y oddzieln¹
dwuosobow¹ reprezentacjê). Po tej
konkurencji przyszed³ czas na sprawdzenie wiedzy teoretycznej uczestników. Konkurs sk³ada³ siê z 40 pytañ
z tematyki zwi¹zanej z dyscyplin¹ "elektrotechnika", na które czas odpowie-

dzi by³ uzale¿niony od stopnia trudnoœci pytania (od 30 s do 2 min). Punkty
mo¿liwe do uzyskania w poszczególnych konkurencjach by³y przyznawane
ze œredni¹ wa¿on¹ (teoria = 50%, konkurs manualny = 30%, konkurs sportowy = 20%).
Po zakoñczeniu turnieju w ramach
Ligi Elektryków i po chwili odpoczynku udaliœmy siê na uroczysty bankiet
po³¹czony z oficjalnym zakoñczeniem
VI ODME oraz og³oszeniem wyników
i wrêczeniem nagród. W trakcie og³oszenia wyników mieliœmy powód do
dumy, poniewa¿ wywalczyliœmy
pierwsze miejsce dla Politechniki Rzeszowskiej.
Chcemy podziêkowaæ pani prodziekan dr in¿. Jadwidze P³oszyñskiej, pani
dr in¿. Janinie Rz¹sie, która jest konsultantem naszej pracy dyplomowej, oraz
dr. hab. in¿. Kazimierzowi Buczkowi,
prof. PRz, za udzielon¹ pomoc oraz
wiarê w nasze mo¿liwoœci.
Pawe³ Muca
Wojciech Kuraszkiewicz

Innowacyjnoœæ w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Politechnika Rzeszowska zakoñczy³a realizacjê projektu "Polityka
Wschodnia Innowacyjnoœci i Transferu
Technologii - Mo¿liwoœci Regionów
Krajów Grupy Wyszehradzkej". Przez
okres realizacji projektu eksperci z zakresu innowacyjnoœci z uczelni wy¿szych w Czechach, na S³owacji, Wêgrzech i w Polsce badali tempo rozwoju
nowoczesnych technologii w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia oraz stopieñ praktycznego wykorzystywania innowacyjnych rozwi¹zañ. Nadrzêdnym celem
by³o zidentyfikowanie mo¿liwoœci rozwoju polityki innowacyjnoœci krajów
Grupy Wyszehradzkiej i uczynienie jej
Ÿród³em konkurencyjnoœci w aspekcie
przyst¹pienia do UE.
W celu uzyskania mo¿liwoœci korzystania z Funduszy Strukturalnych
kraje kandyduj¹ce, w tym kraje Grupy
Wyszehradzkej, powinny przygotowaæ
i wynegocjowaæ Narodowe Plany Roz-

woju (NPR) oraz Sektorowe (Zintegrowane) Plany Operacyjne (SPO).
Cele ogólne Narodowych Planów
Rozwoju w krajach Grupy Wyszehradzkiej s¹ nastêpuj¹ce:
n Republika Czeska - "Zrównowa¿ony
rozwój oparty na konkurencyjnoœci".
n Wêgry - "Poprawa jakoœci ¿ycia
mieszkañców w oparciu o standardy
wyznaczane przez UE".
Na Wêgrzech ca³kowita kwota przeznaczona na badania i rozwój (B+R)
jest bardzo ma³a, dotowane s¹ one
g³ównie przez pañstwo, dystrybucja
œrodków nie jest zrównowa¿ona regionalnie, zwi¹zki miêdzy sektorem B+R
a sektorem przedsiêbiorstw s¹ s³abe,
dzia³ania uboczne - kreowanie firm na
obrze¿ach nauki (spin-off) - s¹ nik³e,
a umiejêtnoœci innowacyjne sektora
prywatnego s¹ oceniane jako ma³e.

n Polska - polski N PR na l at a

2004-2006 podkreœla koniecznoœæ
budowy nowoczesnej gospodarki
zapewniaj¹cej rozwój d³ugoterminowy: "celem strategicznym jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki
opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoœci, zdolnej do d³ugofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniaj¹cej
wzrost zatrudnienia oraz poprawê
spójnoœci spo³ecznej, ekonomicznej
i przestrzennej z uni¹ europejsk¹ na
poziomie regionalnym i krajowym".
Program "Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw" zapewnia, ¿e priorytetowo bêdzie traktowany sektor
B+R oraz innowacje poprzez dzia³anie
"Wzmocnienie wspó³pracy miêdzy
sfer¹ B+R a gospodark¹". Ide¹ przewodni¹ jest stworzenie centrów zaawansowanych technologii (Hi-Tech) wyspecjalizowanych laboratoriów jako
centrów nowoczesnych technologii -

,
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oraz centrów doskona³oœci. Równie¿
Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego w priorytecie
"Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich"
(dzia³anie 4. Regionalne strategie innowacyjne) przewiduje wzmocnienie
us³ug z zakresu innowacji i transferu
technologii. Podobnie SPO "Rozwój
Zasobów Ludzkich" zawiera wa¿ne
elementy z punktu widzenia innowacji.
Jeden z jego dwóch priorytetów jest
bezpoœrednio zorientowany na zadanie
niezmiernie wa¿ne dla innowacji, mianowicie "Rozwój spo³eczeñstwa opartego na wiedzy".
Wdra¿anie funduszy strukturalnych
we wszystkich krajach grupy jest podobne, jako ¿e opiera siê na Ramowym
Programie Wsparcia. St¹d te¿ NPR
i SPO tych krajów s¹ porównywalne.
Wszystkie cztery kraje zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e akcesja wymaga bardziej
konkurencyjnej gospodarki i st¹d kon-

centruj¹ siê w swych planach narodowych na przemyœle, zasobach ludzkich,
rolnictwie i rozwoju wiejskim zwi¹zanym z przetwórstwem spo¿ywczym.
Nieliczne zwi¹zki pomiêdzy B+R
a przemys³em oraz niski poziom wykorzystania ich rezultatów jest zauwa¿alny w krajach grupy, niemniej Wêgry s¹
tu w najlepszej sytuacji, jako ¿e jedynie
w tym kraju istniej¹ dwa terytorialne
systemy produkcyjne ("clusters")
dzia³aj¹ce zgodnie ze standardami europejskimi i œwiatowymi. Co wiêcej,
Wêgry s¹ na czele, jeœli chodzi o legislacjê z zakresu polityki innowacji, a to
dziêki przyjêciu przez wêgiersk¹ Izbê
Reprezentantów w dniu 10 listopada
2003 r. "Ustawy Innowacyjnej 2003".
Istotny postêp mo¿na zaobserwowaæ w Polsce na podstawie dwu czynników:
n nowa struktura polityki innowacji,
powo³anie Departamentu Innowacji,

29
n programowanie centrów Hi-Tech

stanowi¹cych zaawansowane zaplecze dla wzmacniania zwi¹zków pomiêdzy nauk¹ i produkcj¹.
Godny naœladowania jest przyk³ad
S³owacji, gdzie planuje siê tworzenie
parków technologicznych przy udziale
funduszy dostêpnych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG.
Du¿a czêœæ funduszy strukturalnych jest przewidziana na dzia³ania
rozwojowe z zakresu polityki regionalnej: 39,2% w Polsce, 38,4% w Republice Czeskiej i 17,9% na Wêgrzech.
Wszystkie kraje powinny wprowadziæ system monitoruj¹cy innowacje,
opracowaæ sposób zbierania danych na
poziomach regionalnym i krajowym
oraz wprowadziæ metodê uaktualniania
ich na podstawie standardów UE
i OPEC.
Kazimierz Tuszyñski
Sylwia Machlarz

ASSOCIATION FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER "HORIZONS"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACYJNOŒCI I TRANSFERU TECHNOLOGII "HORYZONTY"

INTEGRACYJNE CENTRUM TELEPRACY
Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjnoœci i Transferu Technologii "Horyzonty" w Rzeszowie realizuje projekt
pod nazw¹ @LABORA, finansowany
ze œrodków Funduszu Wspó³pracy
w ramach programu "Rozwój Spo³eczeñstwa Obywatelskiego". Celem projektu jest stworzenie jego uczestnikom
warunków do zarobkowania w formie
telepracy. Telepraca w Polsce jest nowoœci¹, jednak w krajach wysoko rozwiniêtych ten rodzaj zarobkowania, bez
koniecznoœci bycia w firmie, jest znany
i coraz bardziej popularny.
Integracyjne Centrum Telepracy
jest adresowane zarówno do osób o wysokich kwalifikacjach i doœwiadczeniach, jak i do absolwentów, uczelni

oraz do osób niepe³nosprawnych. Ci
ostatni w wielu dziedzinach, jak chocia¿by opracowywanie plików muzycznych i graficznych, okazuj¹ siê byæ
lepsi od osób w pe³ni sprawnych.
Telepraca to równie¿ wprowadzanie
do komputera danych adresowych,
t³umaczenia, przepisywanie tekstów,
projektowanie i oprogramowanie stron
internetowych, projektowanie folderów, ulotek i logo, pisanie programów,
opracowywanie projektów z zakresu
optymalizacji kosztów i wyników firmy itp.
Zwracamy siê w zwi¹zku z tym do
wszystkich osób zainteresowanych
podjêciem tego rodzaju pracy i posiadaj¹cych odpowiednie umiejêtnoœci
o przes³anie nam informacji o sobie do
kontaktu z nami.

Potrzebne dane to: imiê i nazwisko,
telefon, adres e-mail. Mile widziane
by³oby równie¿ zdjêcie legitymacyjne
i dane adresowe, które w razie wyra¿enia zgody by³yby opublikowane na naszej stronie internetowej. Prosimy
równie¿ o za³¹czenie oœwiadczenia
o wyra¿eniu zgody na umieszczenie danych adresowych i zdjêcia na stronie internetowej projektu @LABORA.
Integracyjne Centrum Telepracy nie
pobiera ¿adnych op³at.
Wymienione informacje nale¿y
przesy³aæ na adres:
horyzonty@man.rzeszow.pl
Projekt trwa do wrzeœnia 2004 r.
Jaros³aw Angerman
Kierownik projektu @LABORA
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OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE
ROZG£OŒNI AKADEMICKICH
Podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Nadawców Akademickich
w Bia³ymstoku redaktorzy naczelni
rozg³oœni akademickich w dniu 22
kwietnia 2004 r. powo³ali Ogólnopolskie Porozumienie Rozg³oœni Akademickich (OPRA).
Celem porozumienia jest integracja
rozg³oœni akademickich, wypracowanie wspólnej strategii dzia³alnoœci programowej, promocyjnej i komercyjnej,
prowadzenie spójnej polityki gwarantuj¹cej rozwój i obronê interesów nadawców akademickich dzia³aj¹cych od
wielu lat na rzecz œrodowiska akademickiego.
Do porozumienia przyst¹pi³y wszystkie nadaj¹ce na podstawie koncesji
stacje o charakterze akademickim, tj.:
u Akademickie Radio Centrum Politechnika Rzeszowska,
u Akademickie Radio Centrum UMCS Lublin,
u Radio Afera - Politechnika Poznañska,
u Radio Akadera - Politechnika
Bia³ostocka,
u Radio Ex - Fundacja Krakowskiego Radia Akademickiego,

Podpis pod dokumentem powo³uj¹cym
OPRA sk³ada Andrzej Blahaczek - redaktor naczelny ARC PRz.
Fot. P. Kielanowski

Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Nadawców Akademickich (na wprost:
prof. Micha³ Bo³tryk - rektor Politechniki Bia³ostockiej - oraz minister S³awomira
£oziñska z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji).
Fot. P. Kielanowski
u

Radio Index - Uniwersytet Zielonogórski,
u Radio UWM FM - Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
u Radio ¯ak - Politechnika £ódzka.
Pierwszoplanowym celem porozumienia jest pozyskanie œrodków gwarantuj¹cych dalsze funkcjonowanie
rozg³oœni studenckich. Zdaniem przedstawicieli OPRA, na dzia³alnoœæ stacji
akademickich winny byæ przekazywane œrodki ministerialne i z funduszy
centralnych. Trafnie zauwa¿ono, ¿e
rozg³oœnie te traktowane s¹ jak radia
komercyjne, bo dzia³aj¹ na podstawie
koncesji wydanej przez KRRiT (pe³ni¹
tymczasem misjê tak¹ jak media publiczne, ale nie dostaj¹ z tego tytu³u ¿adnych pieniêdzy). Nie bez znaczenia s¹
tu zapisy koncesyjne narzucaj¹ce specjalistyczny charakter programu i misjê
edukacyjn¹. Pogl¹d ten podzieli³a obecna na konferencji minister S³awomira
£oziñska z Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, twierdz¹c, ¿e "rozg³oœnie
akademickie w Polsce powinny zostaæ

uwzglêdnione w nowelizacji ustawy
o radiofonii i telewizji, gdy¿ pe³ni¹
wa¿n¹ rolê edukacyjn¹". Zauwa¿y³a
równie¿, ¿e "akademickie rozg³oœnie
radiowe s¹ tworem niedookreœlonym
w obowi¹zuj¹cej ustawie, dlatego nale¿y tê bardzo delikatn¹ materiê chroniæ".
W wyniku zawartych ustaleñ OPRA
postuluje, aby choæ symboliczn¹ czêœæ
abonamentu przeznaczyæ na dzia³alnoœæ stacji akademickich. Istotn¹ kwesti¹ jest te¿ wprowadzenie dla tych
stacji ni¿szych op³at na rzecz ZAiKS.
Postuluje równie¿, aby œrodki finansowe na realizowane przez stacje akademickie programy edukacyjne przekazywa³o Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (macierzyste ministerstwo wy¿szych uczelni, które finansuj¹
dzia³alnoœæ radia), przekazuj¹ce pieni¹dze na potrzeby Polskiego Radia
Bis, pomimo ¿e jako rozg³oœnia publiczna radio to otrzymuje pieni¹dze
z abonamentu.
Dziêki zawartemu porozumieniu
rozg³oœnie akademickie objê³y swym
zasiêgiem blisko 3.300.000 s³uchaczy,

,
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w tym ponad pó³milionow¹ rzeszê studentów, przy czym w skali kraju do
utrzymania wszystkich 8 rozg³oœni akademickich potrzebne s¹ stosunkowo
niedu¿e œrodki. Dla przyk³adu 1/3 kwoty abonamentu przekazywanego na potrzeby jednej z siedemnastu publicz-

nych regionalnych rozg³oœni radiowych pokry³aby koszty produkcji programów edukacyjnych wszystkich
oœmiu rozg³oœni studenckich.
Warto zaznaczyæ, ¿e prowadzone
dzia³ania s¹ bezpoœrednim efektem zorganizowanej przez Akademickie Radio
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Centrum Politechniki Rzeszowskiej
I Ogólnopolskiej Konferencji Nadawców Akademickich, która jesieni¹
ubieg³ego roku odby³a siê w Rzeszowie.
Andrzej Blahaczek
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K onsorcjum lotnicze
pod egid¹ Politechniki Rzeszowskiej zdoby³o status Centrum Zaawansowanych Technologii. Posiadanie
takiego statusu jest powa¿ane w Unii Europejskiej, u³atwia pozyskiwanie funduszy na wdra¿anie nowych technologii
i badania naukowe - czytamy w Super Nowoœciach 6 maja br. Projekt uzyska³ akceptacjê Komitetu Badañ Naukowych i Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Micha³a
Kleibera. Na zorganizowanie Centrum
uczelnia otrzyma dofinansowanie w wysokoœci 100 tys. z³. Informacja na ten temat
ukaza³a siê równie¿ w GC Nowiny.

***
Studia na marketingu znów otwarte to tytu³ artyku³u, jaki ukaza³ siê 25 maja br.
w Super Nowoœciach. W przysz³ym roku
akademickim znów bêdzie mo¿na rozpocz¹æ studia magisterskie na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej. Pañstwowa Komisja
Akredytacyjna pozytywnie oceni³a dokonane przez nas zmiany - informuje dr
hab. Kazimierz Rajchel, prof. PRz, dziekan
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.

***
27 maja br. w Super Nowoœciach ukaza³
siê artyku³ dotycz¹cy przyznania przez Komisjê Akredytacyjn¹ Uczelni Technicznych akredytacji dla kierunku studiów mechanika i budowa maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych jest szczególnie cenna, poniewa¿, aby j¹ zdobyæ, trzeba spe³niæ bardzo ostre wymagania dotycz¹ce organizacji toku studiów, obsady kadrowej
i treœci programowych - poinformowa³ dr
hab. in¿. Adam Marciniec, prodziekan ds.
nauczania na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa PRz.
11 maja 2004 r.
Nowiny poda³y
informacjê o nadaniu tytu³u naukowego profesora nauk chemicznych dr.
hab. Stanis³awowi Wo³owcowi z Katedry
Biochemii i Biotechnologii na Wydziale

Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.
Na dorobek naukowy profesora sk³ada siê
prawie 60 prac naukowych, udzia³ w wielu
konferencjach naukowych oraz liczne nagrody i wyró¿nienia, m.in. nagroda sekretarza naukowego PAN. Wypromowa³ On
12 dyplomantów oraz 2 doktorów: Martê
£ukasiewicz i Tomasza Rumana najm³odszego doktora chemii w Polsce. Informacje na ten temat zamieœci³y równie¿
Gazeta Wyborcza, Super Nowoœci oraz
Dziennik Polski.

***
Dnia 12 maja 2004 r. prof. Tadeusz Markowski otrzyma³ awans na stopieñ porucznika Wojska Polskiego. Akt mianowania
nadany przez Ministra Obrony Narodowej
wrêczy³ JM Rektorowi pp³k mgr in¿. Wojciech Szyndlar - komendant Wojskowej
Komendy Uzupe³nieñ. Artyku³y na ten temat opublikowa³y Nowiny oraz Gazeta
Wyborcza.

***
14 maja 2004 r. w GC Nowiny ukaza³ siê
artyku³ informuj¹cy o mianowaniu prof.
Feliksa Stachowicza na stanowisko profesora zwyczajnego PRz przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Profesor zajmuje
siê zagadnieniami dotycz¹cymi odkszta³calnoœci granicznej blach cienkich, problematyk¹ sztucznych sieci neuronowych oraz
recyklingiem metali i tworzyw sztucznych.
Informacjê na ten temat znajdziemy równie¿ w Super Nowoœciach i Dzienniku Polskim.
Juwenalia
pod specjalnym nadzorem - to tytu³ artyku³u, który ukaza³ siê
13 maja w Dzienniku Polskim. Po tragicznych wydarzeniach, jakie mia³y miejsce
podczas juwenaliów w £odzi, w³adze miasta Rzeszowa, organizatorzy juwenaliów
oraz policja podjê³y dzia³ania maj¹ce na
celu zapewnienie bezpieczeñstwa uczestnikom imprezy. Organizatorzy przewiduj¹,
¿e w poszczególnych koncertach weŸmie
udzia³ ka¿dorazowo ponad 7 tysiêcy studentów. Bezpieczeñstwa bêdzie strzeg³o
110 profesjonalnych ochroniarzy. Podobne
informacje ukaza³y siê w Super Nowoœciach, Gazecie Wyborczej oraz Nowinach.

***

Siedem tysiêcy zadowolonych * Juwenalia bez ekscesów * Znani wykonawcy
i dobra zabawa - policja mile zaskoczona
* Tak trzymaæ - mówi¹ studenci - to komentarze, jakie ukaza³y siê 24 maja br.
w Dzienniku po zakoñczeniu XI studenckich Juwenaliów 2004. Podczas juwenaliów wyst¹pi³o 11 znanych zespo³ów.
Wszystkie koncerty spotka³y siê z gor¹cym
przyjêciem widowni. Organizacja rzeszowskich juwenaliów by³a œwietna...
W Rzeszowie by³a perfekcyjnie przygotowana scena i w pe³ni bezpieczna impreza - ocenia Robert Leszczyñski, znany
dziennikarz muzyczny, goœæ honorowy juwenaliów. Podobne opinie na temat juwenaliów znajdziemy równie¿ w Nowinach.

***
Nowe narzêdzia - nowe mo¿liwoœci.
Sukces specjalistów z Politechniki Rzeszowskiej - to tytu³ artyku³u, który ukaza³
siê 4 czerwca br. w Dzienniku Polskim. Dr
in¿. Edward Rejman, pracownik Katedry
Konstrukcji Maszyn Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa, opracowa³ projekt
specjalistycznego urz¹dzenia do zabiegów
ginekologicznych. Nowe narzêdzie to tzw.
ig³a Deschamps’a, która wykorzystywana jest o wykonywania zabiegów krzy¿owo-kolcowej kolpopeksji... Zdaniem lekarzy, jest to narzêdzie bardzo sprawne,
u³atwiaj¹ce skrócenie czasu trwania zabiegu oraz zmniejszenie ubytku krwi
u pacjentek - czytamy w artykule. Informacje na temat wynalazku ukaza³y siê
w Gazecie Wyborczej i Super Nowoœciach.
Na Wydziale
Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej opracowano ultralekki samolot
bezza³ogowy o nazwie USB 1. Samolot wa¿y 30 kg, osi¹galna prêdkoœæ - ok. 140 km/h
(prêdkoœæ przelotowa 100 km/h), rozpiêtoœæ skrzyde³ ok. 3 metrów, mo¿e utrzymywaæ siê w powietrzu przez godzinê. Jego
budowa trwa³a ok. 2 lat. Z za³o¿enia mia³
s³u¿yæ do badañ naukowych, g³ównie aerodynamiki ma³ych samolotów, ale równie¿ do badañ systemów nawigacyjnych.
Ma byæ lataj¹cym laboratorium - mówi
prof. Marek Orkisz, dziekan wydzia³u, podczas wywiadu udzielonego GW 21 maja

,
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2004 r. Projekt samolotu zosta³ doceniony
przez Komitet Badañ Naukowych, który
przekaza³ Politechnice Rzeszowskiej prawie 600 tys. z³ na stworzenie parku technologicznego umo¿liwiaj¹cego budowanie
samolotów. Informacja na tan temat ukaza³a siê równie¿ w Super Nowoœciach.

***
Wielki uczony, wspania³y cz³owiek - to
tytu³ artyku³u, jaki ukaza³ siê 21 maja br.
w Gazecie Wyborczej. 20 maja wrêczono
tytu³ Doktora Honoris Causa Politechniki
Rzeszowskiej wybitnemu uczonemu - prof.
dr. in¿. multidoktorowi h.c. Stefanowi Wê-

grzynowi. Prof. S. Wêgrzyn, zastêpca dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN w Gliwicach, jest specjalist¹ w dziedzinie automatyki i informatyki.
Profesor wyró¿nia siê osobowoœci¹, za
któr¹ nie dostaje siê ani wyró¿nieñ, ani
nagród. Zwyk³¹ ludzk¹ skromnoœci¹
i dobroci¹, o której wiedz¹ i któr¹ odczuwaj¹ zw³aszcza ci, którzy mieli szczêœcie
staæ siê mu bliskimi - powiedzia³ prof. Józef Giergiel o honorowym goœciu PRz. Informacje na temat wyró¿nienia dla Profesora opublikowa³y Super Nowoœci, Nowiny
i Dziennik Polski.
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***
Od 120 do 500 z³ dostali wczoraj najlepsi studenci Politechniki Rzeszowskiej.
To doroczne nagrody rektora przyznawane za szczególne osi¹gniêcia w nauce,
sporcie, kulturze albo za dzia³alnoœæ
w samorz¹dzie. Wczoraj 112 nagrodzonych osób, oprócz pieniêdzy, otrzyma³o
dyplomy, uœcisk d³oni rektora, a ka¿da
z pañ - ró¿ê - czytamy w GW 9 czerwca br.
Podobn¹ informacjê zamieœci³y Super Nowoœci.

Opracowa³a
Stanis³awa Duda

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

I po
juwenaliach
XI Rzeszowskie Juwenalia zakoñczy³y siê sukcesem organizacyjnym.
Samorz¹dy wy¿szych uczelni miasta
Rzeszowa mog¹ sobie pogratulowaæ
organizacji, która by³a na najwy¿szym
poziomie. S³u¿by medyczne poza kilkoma skaleczeniami nie zanotowa³y
¿adnych innych wypadków. S³u¿by
porz¹dkowe oraz policja doskonale zabezpieczy³y imprezê. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e podczas trwania drugiego dnia
juwenaliów policja nie zanotowa³a ¿ad-

Przekazanie w³adzy...
Fot. M. Misiakiewicz

... braci studenckiej.
Fot. M. Misiakiewicz

nego telefonu od mieszkañców okolicznych osiedli, co œwiadczy o du¿ym
zaufaniu mieszkañców miasta do studentów.
Od strony muzycznej juwenalia, jak
w poprzednim roku, sta³y na najwy¿szym poziomie: Hey, Lady Pank, Abradab, Sistars, Daab, Wilki, Pudelsi i inni
zapewnili uczestnikom juwenaliów doskona³¹ zabawê. Przygotowanie imprezy na najwy¿szym poziomie zobowi¹zuje do tego, ¿e za rok bêd¹ one jeszcze lepsze, czego ¿yczê organizatorom.
Dawid Mazurek
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Czas podsumowañ i refleksji
Nadchodzi nieub³aganie koniec
roku akademickiego, sesja i zas³u¿ony
odpoczynek - czas relaksu i przemyœleñ. Ka¿dy z nas miewa takie chwile,
w których przypomina sobie, co siê
dzia³o w przesz³oœci, co mog³oby siê
dziaæ i co mo¿na by³oby zmieniæ, gdyby mieæ w³adzê nad czasem. Niektórzy
z nas zapewne bardziej przy³o¿yliby siê
do sesji, by odpocz¹æ pe³ne trzy miesi¹ce, inni staraliby siê zapewne o dobr¹ pracê chocia¿ na jakiœ czas, by nie
byæ na garnuszku u mamy, bo ile czasu
mo¿na?
Myœlê, ¿e czas podsumowania dotyczy tak¿e Samorz¹du Studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ten rok by³

szczególny dla naszego Samorz¹du:
komisje Parlamentu Studentów RP nasza Alma Mater znów w czo³ówce
uczelni wy¿szych w kraju. Ale co z naszym podwórkiem, czyli miasteczkiem? Odbywa³y siê na nim ró¿ne
imprezy propaguj¹ce kulturê studenck¹
oraz integracjê œrodowiska akademickiego.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e praca na rzecz
dobrego imienia naszej uczelni nie
przychodzi ³atwo, czêsto zaniedbuje siê
bliskie osoby i siebie, z powodu nawa³u
obowi¹zków.
Wiêc jeœli ktoœ bêdzie rozlicza³ nasz
Samorz¹d z dokonañ, to prosimy, pamiêtajcie, ¿e czasami mamy ju¿ wszy-

stkiego doœæ, kiedy po ciê¿kim dniu
wracamy do pokoju i przypominamy
sobie, ¿e byæ mo¿e ju¿ nawet nie mamy
dziewczyny, bo nie widzieliœmy jej od
kilku dni, a w nauce kolejne zaleg³oœci.
Jednak z nowym dniem okazuje siê, ¿e
nie mo¿emy tak tego zostawiæ, bo kto
to zrobi jak nie my, i tak od nowa. Stajemy na g³owie, ¿eby wszystko gra³o jak
w zegarku, by przynosiæ chlubê naszej
polibudzie oraz godnie reprezentowaæ
studenck¹ braæ. I tak bêdziemy trzymaæ. Tymczasem ¿yczymy Wam udanych wakacji!
Dawid Mazurek

Z£OTO dla POLITECHNIKI
W dniach 3-6 czerwca 2004 r. we
Wroc³awiu rywalizowali najlepsi
w Polsce studenci specjalizuj¹cy siê
w jeŸdziectwie. W sportowym wspó³zawodnictwie tej piêknej dyscypliny
sportu uczestniczyli reprezentanci
34 uczelni z ca³ego kraju (138 uczestników).
W tym gronie znakomicie spisali siê
studenci Politechniki Rzeszowskiej,
zawodnicy sekcji jeŸdzieckiej "AZS
PRz - JKS Pogórze" Dorota Stasicka

(III PDF), S³awomir Uchwat (IV ZD),
Kamil Herba (IV ED). Zdobyli oni
3 medale. Z³oty przypad³ im w rywalizacji Politechnik, srebrny medal zdobyli w klasyfikacji generalnej (zwyciê¿y³a Akademia Rolnicza z Poznania)
i tak¿e srebrny medal wywalczy³ lider
naszej ekipy S³awomir Uchwat w konkurencji indywidualnej, tzw. kombinacji (uje¿d¿anie + skoki). Przyszli
in¿ynierowie z naszej ekipy startowali
na koniach stajni Uchwatów z Glinika

Z³oty medalista S³awek Uchwat nad przeszkod¹.
Fot. w³asna

Zaborowskiego i Stasickich z Dêbicy S. Uchwat mia³ do dyspozycji dwa konie: klacz Lussi i wa³acha Rolando,
D. Stasicka startowa³a na wa³achu
Ghost Busterze, a K. Herba uje¿d¿a³
wa³acha Orinoko.
Po pierwszym i drugim dniu zanosi³o siê na jeszcze wiêksze sukcesy,
w konkurencji skoków prowadzi³
S. Uchwat na koniu Rolando, jednak
w trzecim dniu jedna zrzutka kosztowa³a go utratê z³otego medalu. Trzeba
zaznaczyæ, ¿e parcoursy by³y bardzo
trudne, wielu zawodników nie ukoñczy³o przejazdów, a zerowych by³o bardzo ma³o - mieli je m.in. nasi jeŸdŸcy
Dorota, S³awek i Kamil. Szefem ekipy
by³ ojciec Doroty Zygmunt Stasicki, na
co dzieñ trener KJ Milton Dêbica.
By³ to kolejny sukces jeŸdŸców studentów Politechniki Rzeszowskiej,
którzy na poprzednich mistrzostwach
tak¿e zdobywali medale dla swojej
uczelni.
Nale¿y te¿ podkreœliæ przychylnoœæ
w³adz Politechniki Rzeszowskiej na
czele z rektorem prof. dr. hab. in¿. Tadeuszem Markowskim dla sportu studenckiego, co owocuje sukcesami na
arenie ogólnopolskiej.
Stanis³aw Ko³odziej

,
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Wiadomoœci z AZS-u
Zakoñczenie sportowego roku akademickiego
Oficjalne spotkanie z okazji koñcz¹cego siê roku akademickiego 2003/2004
odby³o siê 8 czerwca br. w Klubie "Plus" i zgromadzi³o prawie setkê wyró¿niaj¹cych siê studentów naszej uczelni. Wœród wyró¿nionych nie mog³o zabrakn¹æ
sportowców i dzia³aczy Klubu Uczelnianego AZS PRz. Z r¹k JM Rektora PRz
prof. T. Markowskiego nagrody odebra³o 12 osób, a wœród nich m.in. z³oci medaliœci Mistrzostw Polski Politechnik Magdalena Balana (kolarstwo) i S³awomir
Uchwat (jeŸdziectwo).
Natomiast czêœæ sportowa mia³a miejsce tydzieñ wczeœniej w hali sportowej,
gdzie w tradycyjnym ju¿ meczu dziewczyny udzieli³y srogiej lekcji siatkówki ka-
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PRZYJEMNE
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Z POZYTECZNYM
Niejedni w takim stylu
na dzia³kach czas spêdzaj¹:
gdy panie plewi¹ grz¹dki panowie podgl¹daj¹.

OKIEM CAPA
Co koza
to poza.

,,

MI£OSC GIE£DA,
Zakoñczenie sportowego roku akademickiego w klubie “Plus”.
Fot. S. Ko³odziej

W mi³oœci jak na gie³dzie,
rzecz bior¹c pospo³u;
raz akcje id¹ w górê,
drugi raz do do³u.

PI£A W DOMU
Na pi³ê w domu
ka¿dy z nas powie,
¿e trzeba mieæ do niej
¿elazne zdrowie.

,

KOBIECE BIOPRADY
W nocy spaæ nie mogê,
budzê siê co chwilê,
radiesteta orzek³,
¿e sypiam na ¿yle…

KLIN KLINEM
Wybijanie klina klinem
w rezultacie nic nie daje,
bo zawsze do wybicia
ostatni klin zostaje.
... i tak siê trudno rozstaæ.
Fot. S. Ko³odziej
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drze naukowej PRz. Po meczu wszyscy
sportowcy i dzia³acze AZS spotkali siê
pod jab³onk¹, szkoda tylko, ¿e to ju¿
chyba po raz ostatni goœcie zasiedli pod
jej cieniem, gdy¿ jesieni¹ ma ruszyæ,
i to w³aœnie w tym miejscu, budowa hali
sportowej. Wprawdzie JM Rektor obieca³, ¿e jab³onkê przesadzimy, ale
by³oby to przedsiêwziêcie niezwykle
trudne. Sk³aniamy siê raczej, aby zasadziæ m³od¹.
G³ównym punktem wieczornego
spotkania przy ognisku by³o po¿egnanie sportowców i dzia³aczy koñcz¹cych
w tym roku studia. Serdeczne podziêkowania i najlepsze ¿yczenia oraz
pami¹tkowe dyplomy i plakietki wrêczyli wyró¿nionym prorektor Jerzy Potencki, prof. PRz, prezes KU AZS
kolega Grzegorz Sowa i przedstawiciel
sponsora - firmy "Vita Fruit". Serdeczne po¿egnania przy gitarze, akordeonie,
piwie i grillu przed³u¿y³y siê do póŸnych godzin nocnych.

GAZETA POLITECHNIKI

AZS to jedna rodzina.
Fot. S. Ko³odziej

Na nastêpne spotkanie przy ognisku
i gitarze zapraszamy studentów i pracowników naszej uczelni nad Solinê ju¿

od 1 lipca do 22 sierpnia br. Bli¿szych
informacji udziela kolega Grzegorz
Sowa pod tel. 865 1644, 0604 177 022.
Stanis³aw Ko³odziej

,
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Na scenie byli ambasadorami Politechniki Rzeszowskiej
i rodzimego folkloru.

"Po³oniny" w barwnym pochodzie.
Wileñska Reprezentacyjna Orkiestra Dêta "Trimitas"

Na placu przed Pa³acem Sportu by³o mnóstwo ró¿nych delegacji.

W Ostrej Bramie.

W Ostrej Bramie na chwilê przed rozpoczêciem mszy œw. w intencji
Polaków rozrzuconych po ca³ym œwiecie.
3 Maja w Domu Polskim w Wilnie. Kwiaty i podziêkowania na rêce
kierownictwa "Po³onin" z³o¿y³ Prezes Zwi¹zku Polaków na Litwie Micha³ Mackiewicz.

Na Placu Katedralnym w czasie
przemarszu do Pa³acu Sportu.
Fot. M. Olejnik

Sport

Ruszajmy siê

Autorzy tekstów
mgr in¿. Jaros³aw Angerman
Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjnoœci
i Transferu Technologii "Horyzonty"

mgr Andrzej Blahaczek
Redaktor Naczelny ARiT "Centrum" PRz

mgr Anna Daszkiewicz

Akademicki

Biblioteka G³ówna

mgr in¿. Stanis³awa Duda
Biuro Rektora

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu WZiM

dr in¿. Lucjan Janas
Katedra Mostów WBiIŒ

mgr El¿bieta Ka³u¿a
Dyrektor Biblioteki G³ównej

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr in¿. Krzysztof Krêt
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych WBMiL

BAL POLIECHNIKI

Wojciech Kuraszkiewicz
Student V ED

Z satysfakcj¹ przyjêliœmy propozycjê JM Rektora zorganizowania balu z okazji
30. rocznicy przekszta³cenia Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Politechnikê Rzeszowsk¹.
JM Rektor zapewni³ jednoczeœnie o wszelkiej pomocy zwi¹zanej z tym przedsiêwziêciem. Pomoc zaoferowa³a równie¿ Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej. Bal
Politechniki odby³ siê w sobotê 15 maja 2004 r. w sto³ówce studenckiej PRz. Bukiecik
konwalii dla ka¿dej z pañ, ciep³e s³owa powitania i ¿yczenia dobrej zabawy przekazane
goœciom przez JM Rektora stworzy³y ju¿ na pocz¹tku wspania³y nastrój, który towarzyszy³ goœciom do bia³ego rana. Z przyjemnoœci¹ goœciliœmy na balu szeœædziesiêcioro
absolwentów Wydzia³u Chemicznego, którzy wraz z "narodzinami" Politechniki
Rzeszowskiej rozpoczynali studia 30 lat temu, w 1974 r. Zapraszamy za rok.

dr in¿. Ma³gorzata £atka
Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki WEiI

mgr in¿. Sylwia Machlarz
Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjnoœci
i Transferu Technologii "Horyzonty"

Dawid Mazurek
Student V IMD

dr in¿ Ewa Michalak
Katedra Mostów WBiIŒ

Pawe³ Muca
Student V ED

dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Oczyszczania i Ochrony Wód WBiIŒ

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji
Sekretarz Rektora

dr Grzegorz Ostasz
Prodziekan ds. Nauczania WZiM

dr in¿. Jadwiga P³oszyñska
Prodziekan ds. Nauczania WEiI

mgr in¿. Andrzej Pocz¹tek

SIATKÓWKA NA WÊGRZECH

Katedra Awioniki i Sterowania WBMiL

dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz
Prorektor ds. Nauczania

W dniach 21-23 maja 2004 r. nasze siatkarki i siatkarze wziêli udzia³ w miêdzynarodowym turnieju w Nyiregyhazie z udzia³em I-ligowego zespo³u z Debreczyna oraz
II-ligowych zespo³ów z Miszkolca i Nyiregyhazy. Nasze amatorskie
nie mia³y
Ruszy³azespo³y
liga halowa.
zbytnich szans w tak doborowym towarzystwie. W zespole kobiecym gospodarzy
Ruszy³a liga halowa.
wystêpowa³a m.in. reprezentantka
kadry narodowej Wêgier. Nasze
zespo³y walczy³y jednak bardzo
ambitnie, tocz¹c wyrównane pojedynki z renomowanymi przeciwnikami. Gospodarze jak zawsze
przyjêli nas bardzo serdecznie,
zorganizowali m.in. wycieczkê do
miejscowego ZOO. Przygotowali
równie¿ wieczorek towarzyski,
maj¹cy na celu integracjê m³odzie¿y
polskiej i wêgierskiej.
Fot. S. Ko³odziej

MAGDA MISTRZYNI¥ POLITECHNIK
W dniach 21-23 maja 2004 r. w Przesiece k. Jeleniej Góry rozegrano Akademickie
Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Zawody przebiega³y w ekstremalnych wrêcz
warunkach atmosferycznych. Kolarzom przez ca³y czas towarzyszy³y obfite opady
œniegu i temperatura w pobli¿u 0oC. Nasza "eksportowa" zawodniczka Magdalena
Balana, studentka II roku Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki, na
15-kilometrowej trasie w gronie
80 zawodniczek kontrolowa³a ca³y
wyœcig. W koñcówce jednak mia³a
defekt zêbatki. Na mecie musia³a
zadowoliæ siê srebrem w klasyfikacji generalnej. Natomiast w punktacji zespo³owej kobiety uplasowa³y siê na V miejscu, a mê¿czyŸni
na IX.
Stanis³aw Ko³odziej

dr in¿. Edward Rejman
Katedra Konstrukcji Maszyn WBMiL

dr in¿. Lucjan Œlêczka
Katedra Konstrukcji Budowlanych WBiIŒ

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

mgr in¿. Kazimierz Tuszyñski
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjnoœci
i Transferu Technologii "Horyzonty"

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

mgr in¿. Marcin Zych
Kierownik SZPiT "Po³oniny"
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