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Profesorowie Politechniki Rzeszowskiej
w PAÑSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
Po raz pierwszy od chwili utworzenia Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej w styczniu 2002 r. w sk³ad tego gremium wybrani zostali profesorowie naszej uczelni. To niew¹tpliwy
awans dla mianowanych cz³onkami PKA profesorów Politechniki Rzeszowskiej, a tak¿e dla uczelni.
Na podstawie art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym
Minister Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego prof. Barbara Kudrycka powo³a³a z dniem 4 stycznia 2008 r.:
= dr. hab. Jaros³awa Górnickiego, prof. PRz z Katedry
Matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej
na cz³onka zespo³u kierunków studiów matematyczno-fizyczno-chemicznych PKA,
Jaros³aw Górnicki
= dr. hab. in¿. Adama Marciñca, prof. PRz z Katedry Konstrukcji Maszyn na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa
na cz³onka zespo³u kierunków
studiów technicznych PKA.
O ba j pa now ie z osta li
powo³ani na kadencjê od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r.
Pani Minister dokona³a wyboru
cz³onków PKA spoœród kandydatów zg³oszonych przez senaty
wszystkich polskich uczelni.
Z dniem 1 stycznia br. Komisja rozpoczê³a trzeci¹ kadencjê.
Adam Marciniec
Przewodnicz¹cym PKA w tej kadencji zosta³ by³y rektor SGH - dr
hab. Marek Rocki, prof. SGH, który dzia³aæ bêdzie z zespo³em
77 cz³onków Komisji oceniaj¹cych jakoœæ studiów na polskich
uczelniach. Poddanie siê ocenie PKA jest obowi¹zkowe, a jej
negatywna ocena powoduje konsekwencje w formie decyzji
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego o cofniêciu lub zawieszeniu uprawnienia do kszta³cenia na danym kierunku studiów
i danych poziomach kszta³cenia. Komisja wspó³dzia³a z komisjami akredytacyjnymi w innych krajach europejskich oraz
grupuj¹cymi je organizacjami miêdzynarodowymi przy wdra¿aniu Procesu Boloñskiego oraz budowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego.
Marta Olejnik
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WYBORY W£ADZ UCZELNI W 2008 ROKU
Sk³ad Uczelnianego Kolegium Elektorów
Zgodnie z harmonogramem wyborczym, 25 stycznia 2008 r. zakoñczony zosta³ pierwszy etap wyborów w³adz Politechniki
Rzeszowskiej na najbli¿sz¹, czteroletni¹ kadencjê. Wybrani zostali cz³onkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów w liczbie stu
osób oraz cz³onkowie Wydzia³owych Kolegiów Elektorów w liczbach ustalonych przez Rady Wydzia³ów.
W sk³ad Uczelnianego Kolegium Elektorów weszli:
Antas Stanis³aw - dr hab. in¿., prof. PRz
Antos Dorota - dr hab. in¿., prof. PRz
Arefieva Olena - prof. dr hab.
Bajorek Jerzy - dr hab. in¿., prof. PRz
Bartman Piotr - student WEiI
Buczek Kazimierz - dr hab. in¿., prof. PRz
Bursztyn-Bajorska Gra¿yna - mgr
Czy¿ Henryka - dr hab., prof. PRz
Dêbska Barbara - dr hab. in¿., prof. PRz
Dziopak Józef - prof. dr hab. in¿.
Filar W³adys³aw - dr hab. in¿., prof. PRz
Furman Ewa - mgr in¿.
Galina Henryk - prof. dr hab. in¿.
Gawe³ Wac³aw - mgr in¿.
Gazda Andrzej - dr
Gêbarowski Damian - student WZiM
G³owiñska Roksana - studentka WZiM
Go³êbiowski Les³aw - dr hab. in¿., prof. PRz
Gotfryd Marek - dr hab. in¿., prof. PRz
Gugnin Olexandr - prof. dr hab.
Hammer Grzegorz - student WZiM
Iwaneczko Agnieszka - studentka WZiM
Jasiukiewicz Czes³aw - dr hab., prof. PRz
Jemio³a Wojciech - student WEiI
Je¿owski Jacek - prof. dr hab. in¿.
Kaczmarski Krzysztof - prof. dr hab. in¿.
Kadaj Roman - prof. dr hab. in¿.
Kawalec Andrzej - dr hab. in¿., prof. PRz
Kerste Jerzy - dr in¿.
Kluska Jacek - dr hab. in¿., prof. PRz
Kolek Andrzej - prof. dr hab. in¿.
Konieczny Ryszard - mgr
Korzyñski Mieczys³aw - dr hab. in¿., prof. PRz
Koz³owska-Buczek Janina - mgr
Koz³owski Aleksander - dr hab. in¿., prof. PRz
Kubiak Krzysztof - dr hab. in¿., prof. PRz
Kucaba-Piêtal Anna - dr hab., prof. PRz
Kwaœnik Maria - dr hab., prof. PRz
Lech Dawid - student WCh
Lecko Adam - dr hab.
Lew Grzegorz - dr in¿.
Licho³ai Lech - dr hab. in¿., prof. PRz
Makol¹dra Iwona - studentka WZiM
Marciniec Adam - dr hab. in¿., prof. PRz
Markowski Tadeusz - prof. dr hab. in¿.

Miller Bartosz - dr in¿.
Misiak Tomasz - mgr
Niemiec Witold - dr hab. in¿., prof. PRz
Opaliñski Ireneusz - dr hab. in¿., prof. PRz
Orkisz Marek - prof. dr hab. in¿.
Or³owicz W³adys³aw - prof. dr hab. in¿.
Ortyl Klaudia - studentka WBMiL
Ostasz Grzegorz - dr hab., prof. PRz
Pacana Andrzej - dr in¿.
Parda³a Antoni - dr hab., prof. PRz
Pawlus Pawe³ - dr hab. in¿., prof. PRz
Petrus Roman - prof. dr hab. in¿.
Pietryga Tadeusz - dr in¿.
Poniatowska Patrycja - studentka WBiIŒ
Popek Maria - mgr in¿.
Pusz Janusz - dr
Rejman Edward - dr in¿.
Rodziñski Jan - dr in¿.
Rybka Adam - dr hab. in¿. arch., prof. PRz
Rymut Bogus³aw - student WEiI
Rzepka £ukasz - mgr in¿. (doktorant WBMiL)
R¿any Judyta - studentka WMiFS
Samolej S³awomir - dr in¿.
Sarna Marzena - studentka WZiM
Sêp Jaros³aw - dr hab. in¿., prof. PRz
Skibiñska Urszula - studentka WZiM
Skoczylas Leszek - dr in¿.
Sobkowiak Andrzej - prof. dr hab. in¿.
Stachowicz Feliks - prof. dr hab. in¿.
Stankiewicz Bogus³aw - dr hab. in¿., prof. PRz
Starakiewicz Aleksander - dr in¿.
Startek Mariusz - dr
Studziñski Andrzej - dr in¿.
Szeremeta Edyta - student WBiIŒ
Szpecht Marcin - student WBMiL
Szuba £ukasz - student WBMiL
Œliwa Romana - dr hab. in¿., prof. PRz
Œmieszek Miros³aw - dr hab. in¿., prof. PRz
Œnie¿ek Marek - dr in¿.
Œwider Krzysztof - dr in¿.
Œwider Zbigniew - dr hab. in¿., prof. PRz
Tokarski Grzegorz - student WBiIŒ
Trojnar-Spelina Lucyna - dr
Trybus Leszek - prof. dr hab. in¿.
Wajnryb Dov - prof. dr hab.
Woliñski Szczepan - dr hab. in¿., prof. PRz
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WoŸniak Leszek - prof. dr hab. in¿.
Wyderka Stanis³aw - dr in¿.
Wygonik Piotr - dr in¿.
Wyrwa Dariusz - dr in¿.
Wysocki Marian - dr hab. in¿., prof. PRz
Zacharzewski Jan - dr in¿.
Zielecki W³adys³aw - dr in¿.
Ziemiañski Leonard - prof. dr hab. in¿.
Zwierzchowski Mariusz - student WBMiL

Uczelniane Kolegium Elektorów 28 lutego 2008 r. wybierze rektora Politechniki Rzeszowskiej, a nastêpnie 13 marca
br. prorektorów. Wydzia³owe Kolegia Elektorów w terminie
do 26 kwietnia 2008 r. wybior¹ dziekanów i do 17 maja
2008 r. prodziekanów.
Ostatnim aktem wyborów w³adz naszej uczelni bêd¹ wybory cz³onków senatu i rad wydzia³ów. Wybory te zakoñcz¹
siê 31 maja 2008 r.
dr Henryk Herba
Przewodnicz¹cy
Uczelnianej Komisji Wyborczej

PERSONALIA
DOKTORATY
Mgr Robert Dankiewicz,
asystent w Zak³adzie Finansów
i Bankowoœci na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej
ekonomia, nadany przez Radê
Wydzia³u Ekonomii Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu
w dniu 26 paŸdziernika 2007 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Rola ubezpieczeñ kredytu kupieckiego w ograniczeniu ryzyka niewyp³acalnoœci kontrahenta na przyk³adzie przedsiêbiorstw zrzeszonych w Podkarpackim Klubie Biznesu.
Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Handschke, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Danuta Krzemiñska, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu i prof. dr hab. Jan Monkiewicz,
Politechnika Warszawska.

Mgr in¿. Gra¿yna Ryziñska, asystentka w Katedrze
Przeróbki Plastycznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³a stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny
naukowej mechanika, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu 12
grudnia 2007 r. Temat rozprawy doktorskiej: Odkszta³cal-

noœæ metalowych kompozytów warstwowych w aspekcie zjawiska pêkania. Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab.
in¿. Romana Ewa Œliwa, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki, Politechnika Rzeszowska i dr hab. in¿. Jan Richert,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Mgr in¿. Krzysztof Balawender, asystent w Zak³adzie
Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny
naukowej budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu 12 grudnia
2007 r. Temat rozprawy doktorskiej: Wp³yw wybranych parametrów regulacyjnych procesu wtrysku na emisjê cz¹stek
sta³ych w silniku wysokoprê¿nym typu DI. Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. in¿.
Kazimierz Lejda, Politechnika
Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. in¿.
S³awomir Luft, Politechnika
Radomska i dr hab. in¿. Miros³aw Œmieszek, Politechnika
Rzeszowska.
Mgr in¿. Magdalena Dobrzañska, asystentka w Zak³adzie Informatyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
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nictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu 12 grudnia 2007 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Korekcja b³êdów nawigacji zliczeniowej automatycznego pojazdu transportu wewnêtrznego. Promotor w przewodzie
doktorskim: dr hab. in¿. Miros³aw Œmieszek, Politechnika
Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr
hab. in¿. Janusz Narkiewicz,
Politechnika Warszawska i dr
hab. in¿. Andrzej Tomczyk,
Politechnika Rzeszowska.

Mgr in¿. Katarzyna Antosz, asystentka w Katedrze
Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
budowa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 12 grudnia 2007 r. Temat rozprawy doktorskiej: Polepszanie efektywnoœci eksploatacyjnej parku maszyn
technologicznych metodami wartoœciowania procesowego.
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. in¿. Jerzy
£unarski, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy
doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Adam Hamrol, Politechnika
Poznañska i dr hab. in¿. Jaros³aw Sêp, Politechnika Rzeszowska.

Mgr in¿. S³awomir Rabczak, asystent w Zak³adzie
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji
na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej in¿ynieria œrodowiska, nadany przez
Radê Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Warszawskiej w dniu 18 grudnia
2007 r. Temat rozprawy doktorskiej: Termiczne równania

stanu w analizie przep³ywu nowych czynników ch³odniczych.
Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. in¿. Jan Górski,
Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. in¿. Dariusz Butrymowicz, Instytut Maszyn
Przep³ywowych PAN w Gdañsku i dr hab. in¿. Marian Rosiñski, Politechnika Warszawska.
Mgr in¿. Tomasz Rak, asystent w Katedrze Informatyki
i Automatyki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej informatyka, nadany przez Radê
Wydzia³u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu
20 grudnia 2007 r. Temat rozprawy doktorskiej: Modelowanie i analiza interaktywnych systemów internetowych
realizuj¹cych obs³ugê szybkozmiennych ofert. Promotor
w przewodzie doktorskim: dr hab. in¿. Jan Werewka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Recenzenci rozprawy
doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Adam Grzech, Politechnika
Wroc³awska i prof. dr hab. in¿. Tomasz Szmuc, Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Mgr in¿. Piotr Skita³, asystent w Katedrze Chemii Ogólnej i Elektrochemii na Wydziale Chemicznym, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
chemicznych z zakresu dyscypliny naukowej technologia chemiczna, nadany przez Radê
Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej w dniu
21 grudnia 2007 r. Temat rozprawy doktorskiej: Analiza
problemów kinetyki elektrodowej z zastosowaniem modelowania matematycznego. Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. in¿. Przemys³aw Sanecki, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. in¿.
Les³aw Bieniasz, Politechnika Krakowska i prof. dr hab. in¿.
Andrzej Sobkowiak, Politechnika Rzeszowska.

Bronis³aw Œwider
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KRASP
Dokument nr 58/IV
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich
Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie najwa¿niejszych
problemów szkolnictwa wy¿szego
w Polsce

Prezydium Konferencji Rektorów
Akad em i ck i c h Sz kó³ P ol skich
(KRASP), bior¹c pod uwagê sytuacjê
w kraju i procesy zachodz¹ce w miêdzynarodowym œrodowisku akademickim, za najwa¿niejsze problemy szkolnictwa wy¿szego w Polsce uznaje obecnie:
8 w³aœciwe zaplanowanie procesu
zmian w ustawach reguluj¹cych
funkcjonowanie szkolnictwa wy¿szego i nauki,
8 zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania szkolnictwa wy¿szego z bud¿etu pañstwa.
Oczekujemy, ¿e niezbêdne nowe regulacje prawne zostan¹ wprowadzone
w dwóch etapach: w pierwszym etapie
dokonana bêdzie nowelizacja obecnie obowi¹zuj¹cych ustaw, w drugim
etapie zaœ dokonane zostan¹ g³êbokie
zmiany legislacyjne.
W drodze szybkiej nowelizacji obowi¹zuj¹cych ustaw powinny zostaæ uregulowane m.in. nastêpuj¹ce kwestie:
8 uporz¹dkowanie klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych i powi¹zanie ich z kierunkami studiów,
8 regulacje u³atwiaj¹ce wzajemne uznawanie dyplomów oraz stopni i tytu³ów naukowych uzyskanych w ró¿nych krajach, a tak¿e wydawanie
wspólnych dyplomów ukoñczenia
studiów i wspólnych dyplomów doktorskich,
8 przechodzenie profesorów tytularnych w stan spoczynku.
G³êbokie zmiany legislacyjne powinny byæ nastêpstwem przyjêcia
strategii rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce, opracowanej w wyniku wspó³dzia³ania przedstawicieli

wszystkich zainteresowanych instytucji, w tym tak¿e osób spoza œrodowiska
akademickiego. KRASP deklaruje
wolê w³¹czenia siê w prace nad opracowaniem takiej strategii.
Pozytywne zmiany w systemie
szkolnictwa wy¿szego wymagaj¹ odpowiedniego finansowania. Z najwy¿szym niepokojem obserwujemy drastyczny spadek procentowego udzia³u
wydatków na szkolnictwo wy¿sze
w bud¿ecie pañstwa na rok 2008 w porównaniu z rokiem poprzednim. Mo¿liwoœæ uzyskania przez niektóre uczelnie
dodatkowych œrodków z Europejskich
Funduszy Strukturalnych na wspieranie
okreœlonych form dzia³alnoœci nie
mo¿e stanowiæ uzasadnienia dla drastycznych ciêæ bud¿etowych, skutkuj¹cych obni¿eniem dotacji na dzia³alnoœæ podstawow¹ uczelni. Dlatego
Prezydium KRASP domaga siê opracowania przez Rz¹d RP takiego programu
dzia³añ, który doprowadzi w najbli¿szym czasie do znacz¹cego wzrostu
wynagrodzeñ pracowników szkó³
wy¿szych.
Prezydium KRASP zwraca siê do
Rz¹du RP o traktowanie problemu
kszta³cenia polskiej m³odzie¿y jako racji stanu pañstwa. Obni¿anie œrodków
przeznaczanych na szkolnictwo wy¿sze
skutkowaæ bêdzie bowiem masowym
odp³ywem m³odych, zdolnych ludzi,
którym inne kraje tworz¹ lepsze warunki studiowania i rozwoju.
Dokument nr 59/IV
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich
Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie rozwoju kszta³cenia ustawicznego

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP) dostrzega potrzebê intensyfikacji dzia³añ w zakresie kszta³cenia
ustawicznego w naszym kraju. Stopieñ
powszechnoœci kszta³cenia ustawiczne-

go w Polsce jest niski, co zgodnie
stwierdzaj¹ ró¿ne grupy niezale¿nych
ekspertów miêdzynarodowych (raport
OECD, raport Bologna Follow-up Group - Stocktaking, badania na zlecenie
Komisji Europejskiej), a tendencje demograficzne, bardziej niekorzystne ni¿
w wiêkszoœci krajów rozwiniêtych, wymuszaj¹ zwrócenie uwagi na kszta³cenie osób doros³ych.
Niezbêdne jest podjêcie dzia³añ
maj¹cych na celu:
8 uœwiadamianie znaczenia kszta³cenia ustawicznego i zwi¹zanych z nim
korzyœci w œrodowisku akademickim, wœród polityków i ogó³u spo³eczeñstwa,
8 opracowanie spójnej wizji i strategii
rozwoju kszta³cenia ustawicznego,
obejmuj¹cej ró¿ne poziomy i formy
kszta³cenia, dostosowane do zró¿nicowanych potrzeb "nietradycyjnych" studentów; strategia taka powinna powstaæ w wyniku wspó³dzia³ania przedstawicieli wielu instytucji - KRASP deklaruje wolê
w³¹czenia siê w prace nad jej opracowaniem,
8 promowanie idei i opracowanie zasad uznawania przez uczelnie wiedzy i umiejêtnoœci zdobytych poza
systemem szkolnictwa wy¿szego,
w szczególnoœci w wyniku ró¿nych,
bardziej lub mniej sformalizowanych form kszta³cenia i samokszta³cenia w miejscu pracy.
Stale wzrastaj¹cy poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa wymaga,
aby kszta³cenie ustawiczne by³o coraz
powszechniej realizowane na poziomie
szko³y wy¿szej. Nawi¹zuj¹c do swojej
uchwa³y z dn. 8 listopada 2003 r., Prezydium KRASP apeluje do rektorów
uczelni cz³onkowskich KRASP i do
ca³ego œrodowiska akademickiego
o dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, aby
kszta³cenie ustawiczne sta³o siê integraln¹ czêœci¹ procesu dydaktycznego
w polskich uczelniach.
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Dokument nr 60/IV
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich
Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie uznawania przedmiotów
zaliczonych przez studentów
w ramach realizacji programów
wymiany miêdzynarodowej

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich zwraca
siê do rektorów uczelni cz³onkowskich
KRASP, a za ich poœrednictwem do
kierowników jednostek prowadz¹cych
studia, z apelem o wspieranie ró¿nych
form umiêdzynarodowienia studiów
oraz eliminowanie wszelkich barier
utrudniaj¹cych wymianê miêdzynarodow¹, a w szczególnoœci wyjazdy studentów w ramach programu Socrates-Erasmus.
Prezydium KRASP zwraca uwagê
na koniecznoœæ pe³nego uznawania
osi¹gniêæ studentów realizuj¹cych
czêœæ programu studiów na innej uczelni - polskiej b¹dŸ zagranicznej. Przedmioty zaliczone poza macierzyst¹ u-

czelni¹, okreœlone w procesie uzgadniania warunków pobytu na innej uczelni,
musz¹ byæ uznane za równowa¿ne
okreœlonemu zestawowi przedmiotów
obowi¹zkowych lub obieralnych o tej
samej ³¹cznej liczbie punktów ECTS,
wystêpuj¹cych w programie studiów
w macierzystej uczelni.
Odpowiednie zapisy dotycz¹ce uznawania przedmiotów zaliczonych
poza macierzyst¹ uczelni¹ powinny siê
znaleŸæ w regulaminie studiów.
Dokument nr 61/IV
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich
Stanowisko Prezydium KRASP
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie rekrutacji na studia
laureatów olimpiad i konkursów

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP) uwa¿a za uzasadnion¹ modyfikacjê regulacji prawnych dotycz¹cych przyjmowania na studia
w uczelni publicznej laureatów olimpiad (Prawo o szkolnictwie wy¿szym,

art. 169 ust. 6), tak aby umo¿liwiæ uczelniom przyjmowanie na studia,
zgodnie z zasadami ustalonymi przez
senat, tak¿e laureatów konkursów i ew.
innych form wspó³zawodnictwa, wymagaj¹cych wykazania wiedzy i umiejêtnoœci istotnych z punktu widzenia
kszta³cenia na poziomie wy¿szym.
Przyjmowanie poza procedur¹ klasyfikacyjn¹ lub uznawanie maksymalnej liczby punktów za przedmiot
laureatom i finalistom konkursów, które nie maj¹ w nazwie s³owa "olimpiada"
- zarówno ogólnopolskich, np. Konkurs
Prac M³odych Naukowców Unii Europejskiej, Turniej M³odych Fizyków,
Turniej M³odych Mistrzów Techniki,
jak i lokalnych, których poziom jest uznany przez w³adze uczelni za wystarczaj¹cy - zwiêkszy³oby zainteresowanie udzia³em w tego typu konkursach, odgrywaj¹cych wa¿n¹ rolê w samokszta³ceniu przysz³ych kandydatów
na studia.
Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty

Z OBRAD SENATU
W dniu 29 listopada 2007 r. odby³o
siê kolejne posiedzenie Senatu PRz.
Obradom przewodniczy³ rektor prof. dr
hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, który poinformowa³ zebranych, ¿e tytu³ profesora nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:
n prof. dr hab. in¿. Zenon Hendzel
(WBMiL),
n prof. dr hab. in¿. Andrzej Kolek
(WEiI),
n prof. dr hab. in¿. Ludomir Laudañski (WZiM),
n prof. dr hab. in¿. Janusz Tomaszek
(WBiIŒ),
n prof. dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski
(WBMiL).
Ponadto JM Rektor wrêczy³ nominacjê na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat prof. dr. hab.
Wojciechowi Rode (WCh), po czym

pogratulowa³ wymienionym nauczycielom akademickim.
Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹
opiniê w sprawie wniosku o mianowanie dr. hab. in¿. Adama Brañskiego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreœlony, a tak¿e:
n wys³ucha³ informacji prorektora ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej i regionalnej dr. hab. in¿. Aleksandra
Koz³owskiego, prof. PRz nt. programów wspó³pracy miêdzynarodowej
i przygotowania wydzia³ów PRz do
prowadzenia zajêæ w jêzyku angielskim oraz sprawozdania z realizacji
programu Socrates-Erasmus za rok
akademicki 2006/2007,
n przyj¹³ uchwa³ê nr 30/2007, zatwierdzaj¹c harmonogram oraz regulamin przeprowadzania wyborów
organów jednoosobowych i kole-

n

n

n

n

gialnych Politechniki Rzeszowskiej
na kadencjê 2008-2012,
zatwierdzi³ uchwa³ê nr 31/2007
w sprawie stwierdzenia zgodnoœci
zmian do Regulaminu Samorz¹du
Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej z ustaw¹ Prawo o szkolnictwie wy¿szym i statutem PRz,
zaaprobowa³ uchwa³ê nr 32/2007
w sprawie utworzenia na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa kierunku studiów transport na studiach
pierwszego stopnia od roku akademickiego 2008/2009,
podj¹³ uchwa³ê nr 33/2007 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na
studia pierwszego stopnia na kierunku transport w roku akademickim
2008/2009,
zaakceptowa³ uchwa³ê nr 34/2007
w sprawie przyjêcia prowizorium
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roku,
n przyj¹³ uchwa³ê nr 35/2007 w sprawie wyboru bieg³ego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego uczelni za 2007
rok.
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W dalszej kolejnoœci Senat przyj¹³
opiniê w sprawie dzia³añ zmierzaj¹cych do zacieœnienia wspó³pracy ze
szko³ami ponadgimnazjalnymi, polegaj¹cych na przyjêciu do realizacji
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ programu wspierania zdolnych uczniów szkó³

ponadgimnazjalnych oraz popar³ wniosek o przekszta³cenie Zak³adu In¿ynierii i Chemii Œrodowiska w Katedrê
In¿ynierii i Chemii Œrodowiska.
Agnieszka Pikor

JAK POZYSKUJEMY DOTACJE,
czyli jak skutecznie wspieraæ
rozwój Politechniki Rzeszowskiej
Miniony rok pozwala na chwilê refleksji zwi¹zan¹ z licznymi dzia³aniami
w zakresie dba³oœci o rozwój i modernizacjê bazy naukowo-badawczej naszej
uczelni. Bez w¹tpienia faktem jest, ¿e
brak dodatkowych œrodków finansowych - poza corocznymi dotacjami
podstawowymi na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, naukê i fundusz pomocy materialnej - powoduje zahamowanie rozwoju uczelni, co w pierwszej kolejnoœci
odbija siê na pogorszeniu stanu bazy
materialnej szko³y wy¿szej.
Liczne dzia³ania poparte wnioskami
o dotacjê da³y wymierne efekty w postaci przyznanych w latach 2005-2007
dodatkowych œrodków inwestycyjnych
dla Politechniki Rzeszowskiej. Nale¿y

wymieniæ choæby niektóre tylko pozytywne decyzje MNiSW bêd¹ce nastêpstwem rozmów oraz wniosków kierowanych do naszego resortu, a s¹ to:
1. Decyzja MNiSW DE-VIII-0333/40/19671/US/2005 z dnia
20.12.20005 r. przyznaj¹ca specjaln¹
dotacjê w kwocie 1 000 000,00 z³ na dokoñczenie zadania inwestycyjnego nr
450 pn. "Modernizacja budynku dydaktycznego Oœrodka Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej". Dotacja ta pozwoli³a na zakoñczenie realizacji inwestycji.
2. Dec yz ja MN iSW D FBN /
/0333/40/2006 z dnia 28.06.2006 r.
przyznaj¹ca dodatkow¹ dotacjê celow¹

w wysokoœci 10 000 000,00 z³ na nowe
zadanie inwestycyjne nr 614 pn. "Likwidacja zagro¿eñ po¿arowych i modernizacja budynków dydaktycznych Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej". Dziêki
ww. decyzji nasza uczelnia ma mo¿liwoœæ zmodernizowania ogrzewania
kompleksu budynków L, zabudowania
œcian ognioodpornych w celu stworzenia wydzielonych stref po¿arowych
oraz dokonania termomodernizacji
i wymiany okien we wszystkich budynkach L nale¿¹cych do WBMiL.
3. Decyzja MNiSW BIS/635/
/680/42/2007 z dnia 31.07.2007 r. przyznaj¹ca dotacjê celow¹ w wysokoœci
4 200 000,00 z³ na zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja zagro¿eñ i uszkodzeñ konstrukcji noœnej oraz modernizacja elewacji obiektów dydaktyczno-naukowych A, B, C, F Politechniki
Rzeszowskiej". Œrodki przyznane w ramach tej dotacji pozwol¹ na naprawê
konstrukcji noœnych oraz termomodernizacjê ww. budynków w latach
2007-2009.
4. Dotacja MNiSW BIS/635/
/987/42/2007 z dnia 23.10.2007 r. przyznaj¹ca jeszcze w 2007 r. kwotê w wysokoœci 1 000 000,00 z³ na zadanie
inwestycyjne "Likwidacja zagro¿eñ
po¿arowych i modernizacja budynków
dydaktycznych Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej".
5. Decyzja MNiSW DE-8-0333Budynki dydaktyczno-naukowe w Albigowej po zakoñczeniu inwestycji.
-0-22/2007
z dnia 14 listopada 2007 r.
Fot. Archiwum Pionu Technicznego
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przyznaj¹ca œrodki dla PRz w wysokoœci 208 900,00 z³ z przeznaczeniem na
sfinansowanie remontu sal wyk³ado-
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wych, dydaktycznych i korytarzy w budynku A.

Kompleks budynków L w trakcie termomodernizacji.
Fot. Archiwum Pionu Technicznego

Podsumowuj¹c tê informacjê, nale¿y podkreœliæ, ¿e s¹ to tylko niektóre
z pozytywnych decyzji uzyskanych
dziêki rozmowom prowadzonym w resorcie oraz wnioskom kierowanym do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego. Mamy nadziejê, ¿e dziêki
pozyskanym œrodkom, za które nale¿y
siê podziêkowanie kierownictwu i pracownikom wymienionego ministerstwa, Politechnika Rzeszowska bêdzie
piêkniejsza i jeszcze bardziej sprawna
w realizacji swoich zadañ statutowych,
a studenci i pracownicy dydaktyczno-naukowi uzyskaj¹ lepsze i bezpieczniejsze warunki do nauki i pracy w naszej uczelni.
Niezale¿nie od ww. decyzji Politechnika w latach 2005-2007 pozyska³a
i wykorzysta³a œrodki finansowe z Unii
Europejskiej w wysokoœci blisko
45 mln z³ oraz ma zapewnione œrodki
finansowe na dalszy rozwój w wysokoœci ponad 250 mln z³ w latach 2008-2013.
Janusz Bury

POLSKIE
NOBLE
Nagrody FNP 2007
Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz szesnasty przyzna³a najbardziej presti¿owe w polskiej nauce nagrody za wybitne
osi¹gniêcia i odkrycia naukowe. S¹ to wyró¿nienia przyznawane corocznie wybitnym uczonym w czterech obszarach nauki wysokoœæ nagrody w 2007 r. wynosi³a 200 tys. z³ (150 tys. z³ w 2006 r.). Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê 7 grudnia
2007 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Laureatami FNP zostali:
w obszarze nauk humanistycznych i spo³ecznych:
prof. Karol Modzelewski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego za badania nad histori¹ powstawania to¿samoœci europejskiej, odkrywaj¹ce znaczenie tradycji przedchrzeœcijañskiej i wielokulturowej dla
wspó³czesnego pojêcia Europy, przedstawione w dziele
"Barbarzyñska Europa",
u w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych:
prof. W³odzimierz J. Krzy¿osiak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za odkrycie mechanizmu
selektywnego wyciszania informacji genetycznej
mog¹cej prowadziæ do chorób neurodegeneracyjnych,
u w obszarze nauk œcis³ych:
doc. Andrzej L. Sobolewski z Instytutu Fizyki PAN
w Warszawie za wyjaœnienie fotostabilnoœci materii biou

logicznej przez odkrycie nowego mechanizmu dezaktywacji bezpromienistej elektronowo wzbudzonych stanów
DNA i bia³ek,
u w obszarze nauk technicznych:
prof. Andrzej Nowicki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie za opracowanie podstaw teoretycznych i wdro¿enie do produkcji ultrasonografów z obrazowaniem kolorowym przep³ywu krwi.
W roku 2006 nagrodê w zakresie nauk technicznych
otrzyma³ prof. dr hab. in¿. Leon Gradoñ z Wydzia³u In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, za
opracowanie teorii procesów powstawania transportu aerozoli i mikrocz¹stek w gazach i cieczach oraz jej wykorzystanie w urz¹dzeniach technicznych i medycznych.
Marta Olejnik
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Zd¹¿amy z pomoc¹ dla Bruna
Po raz kolejny "Gazeta Politechniki" w³¹cza siê w akcjê pomocy dla cierpi¹cego na czterokoñczynowe pora¿enie
mózgowe synka pani dr in¿. Joanny Marnik z Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki. Koniec 2007 roku wywo³a³ kolejne dyskusje o przekazywaniu jednego procenta podatku na rzecz organizacji pozarz¹dowych, w tym Fundacji
Dzieciom. Rodzice ciê¿ko chorych dzieci czuj¹ siê pokrzywdzeni, gdy¿ Ministerstwo Finansów - wprowadzaj¹c nowe
przepisy - odebra³o im jedn¹ z mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków na leczenie ich dzieci. Z kolei fundacje i stowarzyszenia straci³y mo¿liwoœæ wspomagania w ten sposób swoich podopiecznych. Na razie ministerstwo nie przekaza³o
¿adnych konkretnych wyjaœnieñ w tej kwestii, natomiast z ustawy wynika, ¿e urz¹d skarbowy przeka¿e wp³aty
z 1 proc. na dan¹ organizacjê po¿ytku publicznego. Te "u³atwienia" jednak mocno zaszkodzi³y dzieciom objêtym
opiek¹ Fundacji.
Praca i czas spêdzony w uczelni to czas dzielony na co dzieñ z jedn¹ wielk¹ rodzin¹, jak¹ jest spo³ecznoœæ akademicka ka¿dej uczelni. Tak¹ solidarnoœæ wykazaliœmy ju¿ w dwóch poprzednich latach, podobny apel kierujemy tak¿e w tym roku. Poni¿ej publikujemy list wdziêcznych za pomoc rodziców Bruna.
Szanowni Pañstwo,
Pragniemy z ca³ego serca podziêkowaæ wszystkim, którzy dotychczas
wspierali rehabilitacjê naszego synka
Bruna. Przekazane dot¹d przez Pañstwa
pieni¹dze pozwalaj¹ nam na zakup sprzêtu koniecznego do opieki nad synem.
Bruno, niestety, nie nauczy³ siê jeszcze
samodzielnie siedzieæ. Postêpy w jego
rozwoju s¹ bardzo wolne, ale widoczne,
od niedawna potrafi unosiæ r¹czki - kiedy
go o to poprosimy. Rehabilitacja sprawi³a, ¿e bardzo poprawi³ siê z nim kontakt. Bruno aktywnie uczestniczy w tym,
co siê dzieje wokó³ niego, œmiej¹c siê,
próbuje zwróciæ na siebie uwagê.
Najwa¿niejsze jest teraz dla nas - rodziców ukierunkowanie zachowañ naszego chorego synka na umiejêtne przekazywanie przez niego informacji innym

Æwiczenia z fizjoterapeut¹.

osobom. Pragniemy, aby potrafi³ pokazaæ nam, na co ma
obecnie ochotê, a co mu siê nie
podoba. Do tego konieczne s¹
konsultacje ze specjalistami
z zakresu alternatywnych
i wspomagaj¹cych metod komunikacji oraz wyposa¿enie
Bruna w sprzêt do takich form
komunikacji, dostosowany do
jego mo¿liwoœci. Chcielibyœmy tak¿e móc zabieraæ Bruna
na turnusy rehabilitacyjne
w sprawdzonych oœrodkach.
Po raz kolejny zwracamy
Bruno przytulony do swoich pluszaków.
siê do Pañstwa z proœb¹ o przekazanie 1% rocznego podatku
W rubryce tej nale¿y wpisaæ "Marna rehabilitacjê naszego synka. Od tego
nik
Bruno
(3005) leczenie i rehabilitaroku zmianie uleg³y zasady przekazywacja".
Ni¿ej
podajemy dane potrzebne do
nia 1% podatku. Zgodnie z tymi zasadami
podatnik, który zechce podzieliæ siê 1% przekazania 1% podatku na Fundacjê
swojego podatku z organizacj¹ po¿ytku Dzieciom:
Nazwa OPP:
publicznego, nie dokonuje wp³aty na
konto tej organizacji, a jedynie w sk³adaFundacja Dzieciom
nym przez siebie zeznaniu podaje wyso"Zd¹¿yæ z pomoc¹",
koœæ zadeklarowanej wp³aty, która nie
ul. £omiañska 5,
mo¿e przekroczyæ kwoty odpowiadaj¹cej
01-685 Warszawa
1% podatku nale¿nego. Wart uwagi jest
Numer KRS:
te¿ fakt, ¿e od tego roku o 1% swojego
KRS
0000037904
podatku mog¹ decydowaæ tak¿e podatCi
z
Pañstwa,
którzy zechc¹ podaronicy podatku liniowego. Ci z Pañstwa,
waæ
pieni¹dze
na
rehabilitacjê Bruna
którzy zechc¹, aby ich pieni¹dze zosta³y
w
formie
darowizny,
niezbêdne do tego
przekazane na rehabilitacjê Bruna, pocelu
informacje
znajd¹
na stronie Fundawinni w swym zeznaniu podatkowym ucji
www.dzieciom.pl/3005.
zupe³niæ rubrykê "Inne informacje, w tym
Dziêkuj¹c za nieocenion¹ pomoc,
u³atwiaj¹ce kontakt z podatnikiem", znajw
Nowym
2008 Roku ¿yczymy wszystduj¹c¹ siê bezpoœrednio nad wnioskiem
kim
Pañstwu
rodzinnej radoœci, si³y
o przekazanie 1% podatku nale¿nego, odw
czasach
próby
i du¿o, du¿o zdrowia.
powiednio w poz. 135 - PIT-28, poz. 311 PIT-36, poz. 107 - PIT-36L, poz. 123 Joanna i Tomasz
PIT-37, poz. 59 - PIT-38.
Marnikowie
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Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE
Bogumi³a Pawlikowska
(1949-2007)
Mgr Bogumi³a Pawlikowska urodzi³a siê 19 wrzeœnia 1949 r. w górzystej miejscowoœci Roczyny (powiat
Wadowice). Po ukoñczeniu studiów
na kierunku filologia rosyjska na Uniwersytecie Jagielloñskim, w 1972 r.
podjê³a pracê w charakterze nauczyciela jêzyka rosyjskiego w liceum
ogólnokszta³c¹cym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W dniu 1 paŸdziernika
1973 r. zosta³a lektorem jêzyka rosyjskiego w Studium Jêzyków Obcych
naszej uczelni, wówczas Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej w Rzeszowie.
Mgr Bogumi³a Pawlikowska by³a
d³ugoletnim nauczycielem jêzyka
rosyjskiego w Politechnice Rzeszowskiej. Od 1976 roku posiada³a
uprawnienia t³umacza przysiêg³ego
jêzyka rosyjskiego, dziêki którym
wielokrotnie i z wielkim zaanga¿owaniem pomaga³a pracownikom naukowo-dydaktycznym zatrudnionym
w naszej uczelni. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia uczestniczy³a
w wielu krajowych i zagranicznych
kursach dokszta³caj¹cych, ukoñczy³a
roczne studia podyplomowe w Pañstwowym Uniwersytecie Moskiewskim im. M. £omonosowa. Odby³a
równie¿ szkolenie w Instytucie Jêzyka
Rosyjskiego im. Aleksandra S. Puszkina oraz na Wydziale Turystyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego w zakresie metodyki
nauczania jêzyków obcych. By³a
wspó³autork¹ skryptów do nauczania
jêzyka rosyjskiego specjalistycznego

na poszczególnych wydzia³ach uczelni.
W swoim 34-letnim sta¿u nauczyciela akademickiego przesz³a wszystkie szczeble awansu zawodowego starszym wyk³adowc¹ jêzyka rosyjskiego zosta³a w maju 1976 r.

W latach ogromnego zainteresowania nauczaniem jêzyka rosyjskiego
oraz obligatoryjnym uczestnictwem
w lektoratach z tego jêzyka mgr Bogumi³a Pawlikowska przeprowadza³a
Turnieje Jêzyka Rosyjskiego i Wiedzy
o Kraju Rad. Za sumienne wykonywanie swoich obowi¹zków s³u¿bowych
mgr Bogumi³a Pawlikowska otrzyma³a kilkakrotnie indywidualne lub
zbiorowe Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej (1977, 1978, 1986,
2001, 2002). W 1998 roku Minister-

stwo Edukacji Narodowej wyró¿ni³o
mgr Bogumi³ê Pawlikowsk¹ presti¿owym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Odesz³a z naszej spo³ecznoœci 24
listopada 2007 r. po krótkiej chorobie.
Pozosta³a w naszej pamiêci jako
¿yczliwa wszystkim, sympatyczna
i uœmiechniêta kole¿anka, która nie
tylko s³u¿y³a porad¹, jak uczyæ jêzyka
obcego studentów uczelni technicznej. Uczy³a te¿, jak w dzisiejszej dobie
poœpiechu i komercjalizacji mo¿na
byæ w okresie wakacyjnym wychowawc¹ na obozach organizowanych
dla dzieci pracowników uczelni i nie
pobieraæ za tê pracê ¿adnego wynagrodzenia, jak bezinteresownie poœwiêcaæ swój cenny czas dla innych.
Na rewersie zdjêcia w 2002 r. napisa³a cytat "By³am dziœ we œnie sercem ca³em na czarnowiejskiej szosie,
sk¹d ju¿ blisko Kraków..." Jest ju¿ tam
ca³a - pochowana zosta³a na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 4 grudnia 2007 r.
¯egnamy Ciê droga Bogusiu
w przekonaniu, ¿e pozostaniesz na
d³ugo w ¿yczliwej pamiêci studentów
i pracowników Politechniki Rzeszowskiej - nas wszystkich. Odesz³aœ za
wczeœnie, w pe³ni aktywnoœci zawodowej, lecz mimo to zosta³aœ z nami.
Uczy³aœ, jak dobrze ¿yæ, a my postaramy siê o tym nie zapomnieæ.

Ma³gorzata Ko³odziej
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Sobotnie spotkania z chemi¹
Od wielu lat, corocznie, na Wydziale Chemicznym organizowane s¹ seminaria zatytu³owane "Wybrane problemy chemii", przeznaczone dla uczniów szkó³ œrednich zainteresowanych
pog³êbianiem wiedzy z zakresu wspó³czesnej chemii. Seminaria te obejmuj¹
wyk³ady i zajêcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników Wydzia³u
i ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem, o czym œwiadczy rosn¹ca z roku na rok liczba ich uczestników.
Podczas ostatniego - XIV Seminarium
w 2007 r. du¿a i dobrze wyposa¿ona
sala wyk³adowa S-1 ledwie mog³a pomieœciæ wszystkich zainteresowanych.
O ile w wyk³adach bior¹ udzia³
wszyscy uczestnicy seminarium, to zajêcia laboratoryjne na Wydziale Chemicznym s¹ przeznaczone tylko dla
kilkudziesiêciu uczniów wybranych
z ró¿nych szkó³ ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego. Jest to
spowodowane ograniczon¹ ze wzglêdów bezpieczeñstwa liczb¹ stanowisk
pracy oraz kosztami prowadzenia zajêæ
w laboratorium chemicznym. Chemia
nale¿y do przedmiotów przyrodniczych, których podstaw¹ jest eksperyment, wiêc nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e
wielu uczniów pasjonuj¹cych siê chemi¹ by³o co roku zawiedzionych, ¿e
podczas trwania seminarium nie mogli
uczestniczyæ w ciekawych zajêciach laboratoryjnych. Z du¿ym wiêc zadowoleniem szko³y przyjê³y wiadomoœæ
o zaproszeniu uczniów na "Sobotnie
spotkania z chemi¹", których program
obejmowa³ wyk³ady otwarte oraz zajêcia laboratoryjne z udzia³em pracowników naukowo-dydaktycznych Wydzia³u Chemicznego. Spotkania te zosta³y zorganizowane dziêki przyznaniu
Politechnice Rzeszowskiej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej grantu na
organizacjê zajêæ z chemii dla zdolnych
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
"Sobotnie spotkania z chemi¹" odby³y
siê na Wydziale Chemicznym w dniach

8 i 15 grudnia 2007 r. W ramach spotkañ wyg³oszono nastêpuj¹ce wyk³ady:
8 Wyk³ad 1.
dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. PRz
Temat 1. Popl¹tane cz¹steczki, czyli
co to jest chemia supramolekularna
Temat 2. Elementarne reakcje organiczne, czyli jak siê bada mechanizmy reakcji
8 Wyk³ad 2.
prof. dr hab. in¿. Henryk Galina
Temat: 100 lat polimerów syntetycznych
8 Wyk³ad 3.
dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof.
PRz
Temat: Nowe wyzwania w analityce analiza œladowa i specjacyjna
8 Wyk³ad 4.
dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof.
PRz
Temat: Katalizatory - narzêdzia chemika praktyka
8 Wyk³ad 5.
dr Maria Czygier
Temat: Organizmy modyfikowane
genetycznie

8 Wyk³ad

6.
dr Maryta Sztukowska
Temat: Podstawy diagnostyki molekularnej
Zajêcia laboratoryjne prowadzili
nauczyciele akademiccy z Katedry
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
oraz z Zak³adu Chemii Organicznej.
Obejmowa³y one nastêpuj¹c¹ tematykê:
Temat 1. Redoksometria i kompleksometria
Temat 2. Analiza jakoœciowa anionów
Temat 3. Reaktywnoœæ zwi¹zków
aromatycznych
W obydwu dniach spotkañ w wyk³adach uczestniczy³o 160 uczniów,
w zajêciach praktycznych zaœ 198 w 18 grupach laboratoryjnych. Podczas
zajêæ laboratoryjnych uczniowie mogli
zapoznaæ siê ze sprzêtem laboratoryjnym i jego w³aœciw¹ obs³ug¹, a nastêpnie wykonywaæ samodzielnie ró¿ne
doœwiadczenia oraz przeprowadzaæ
analizy chemiczne i oznaczenia analityczne. Dla niektórych uczniów pasjo-

Uczestnicy Olimpiady Chemicznej w laboratorium Chemii Analitycznej.
Fot. J. Pusz
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nuj¹cych siê chemi¹ (a niemaj¹cych
mo¿liwoœci przeprowadzania doœwiadczeñ w pracowni szkolnej) samodzielna
praca w laboratorium chemicznym to
du¿e prze¿ycie. Mo¿na by³o zaobserwowaæ, z jakim zapa³em wykonywali
wskazane im doœwiadczenia i nie ukrywali radoœci, gdy samodzielnie wykonane oznaczenie analityczne by³o
ocenione przez prowadz¹cego zajêcia
na pi¹tkê.
Ponadto 1 grudnia 2007 r. w ramach
przyznanego przez MEN grantu zorganizowano na Wydziale Chemicznym
zajêcia laboratoryjne dla 35 uczniów,
którzy s¹ uczestnikami tegorocznej
54. edycji Olimpiady Chemicznej. Uczniowie ci reprezentuj¹ nastêpuj¹ce
szko³y: I LO w Dêbicy, I i II LO w Jaœle,
I i II LO w Kroœnie, ZSzL w Le¿ajsku,
II LO £añcucie, II LO w Mielcu, II LO
w Przemyœlu, I i II LO w Sanoku, ZSZ

w Strzy¿owie, LO w Tarnobrzegu, LO
w Stalowej Woli, LO Sióstr Prezentek
w Rzeszowie oraz IV LO w Rzeszowie.
Uczestnicy olimpiady zostali podzieleni na trzy grupy. Ka¿da z nich realizowa³a trzy tematy: redoksometriê
i kompleksometriê, analizê jakoœciow¹
anionów oraz reaktywnoœæ zwi¹zków
aromatycznych. Zajêcia laboratoryjne
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
wœród m³odych olimpijczyków. Dziêki
nim uczniowie mogli sprawdziæ praktycznie niektóre problemy, które opanowali teoretycznie na podstawie
wskazanej im wczeœniej literatury.
Inn¹ form¹ realizacji grantu by³y
(w okresie 4-19 grudnia 2007 r.) wyjazdy pracowników Katedry Biochemii
i Biotechnologii oraz Zak³adu Chemii
Organicznej z wyk³adami, na zaproszenie szkó³ : II LO w Dêbicy, I LO w Jaœle,
ZSzL w Le¿ajsku oraz II LO w £añcu-

cie. Tematyka wyg³oszonych wyk³adów obejmowa³a problemy zwi¹zane z diagnostyk¹ molekularn¹, organizmami modyfikowanymi genetycznie, metodami badañ mechanizmów
reakcji, chemi¹ supramolekularn¹.
¯ywe zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami widoczne by³o podczas
d³ugich dyskusji po wys³uchaniu
wyk³adów. Nauczyciele z zaproszonych szkó³ podkreœlali celowoœæ takich
spotkañ i dalszej wspó³pracy ze szko³ami wy¿szymi.
Du¿e zainteresowanie m³odzie¿y,
jej entuzjazm, ciekawoœæ i zapa³ podczas wszystkich zorganizowanych
spotkañ wskazuj¹, ¿e przyznany grant
okaza³ siê dobr¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ.
Cecylia Heneczkowska
Janusz Pusz

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

IMAPS Poland

W dniach 23-27 wrzeœnia 2007 r.
odby³a siê w Krasiczynie 31. Konferencja Polskiej Sekcji IMAPS. Pod tym
skrótem mieœci siê International Manufacturing and Packaging Society -

stowarzyszenie naukowo-techniczne,
integruj¹ce œrodowiska akademickie
i przemys³owe, zajmuj¹ce siê g³ównie
propagowaniem wiedzy o nowoczesnych technologiach mikroelektronicz-

Otwarcie obrad przez prof. PRz J. Potenckiego.
Fot. w³asna

nych poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, kursów
specjalistycznych i innych form wymiany doœwiadczeñ zawodowych pomiêdzy cz³onkami stowarzyszenia.
Obecn¹ tematykê zainteresowañ stowarzyszenia najlepiej oddaje has³o
Everything in electronics between the
chips and the systems.
Od wielu lat jest to stowarzyszenie
o zasiêgu ogólnoœwiatowym. G³ównym jednak obszarem dzia³ania IMAPS
pozostaj¹ Stany Zjednoczone, gdzie
dzia³aj¹ obecnie 23 sekcje skupiaj¹ce
oko³o siedmiu tysiêcy cz³onków. Poza
USA funkcjonuje 21 oddzia³ów - krajowych lub regionalnych, zrzeszaj¹cych
oko³o czterech tysiêcy cz³onków. W Europie zarejestrowanych jest 13 oddzia³ów IMAPS (Benelux, Czech and
Slovak, France, Germany, Hungary,
Italy, Israel, Nordic, Poland, Romania,
Russia, Slovenia, United Kingdom),
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W czasie sesji posterowej, z prawej prof. PRz W. Kalita.
Fot. w³asna

a ich dzia³alnoœæ jest koordynowana
przez European Liaison Committee
(ELC) - Europejski Komitet £¹cznikowy.
Sekcja Polska IMAPS, która
w 2007 r. obchodzi³a jubileusz 25-lecia
istnienia, organizuje swoje konferencje
corocznie. Warto podkreœliæ, ¿e od
pocz¹tku jej dzia³alnoœci oficjalnym jêzykiem konferencji jest jêzyk angielski.
Przygotowanie 31. Konferencji powierzono œrodowisku rzeszowskiemu,
a konkretnie Zak³adowi Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, wspieranemu przez Katedrê Podstaw Elektroniki. Inni wspó³organizatorzy to: Sekcja Mikroelektroniki
oraz Sekcja Technologii Elektronowej
i Technologii Materia³ów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.
By³a to ju¿ czwarta konferencja
w historii Polskiej Sekcji IMAPS organizowana przez œrodowisko rzeszowskie (poprzednie w latach 1984, 1993,
2001), które od samego pocz¹tku bardzo aktywnie uczestniczy w dzia³alnoœci stowarzyszenia. Funkcjê prezydenta Sekcji w latach 1997-1999
pe³ni³ prof. PRz W³odzimierz Kalita,
ni¿ej podpisany zaœ – w kadencji

2005-2007. Z satysfakcj¹ nale¿y odnotowaæ, ¿e by³a to najwiêksza z konferencji w ca³ym 25-letnim okresie istnienia Polskiej Sekcji. Wziê³o w niej
udzia³ blisko 130 osób, w tym ponad
40 z zagranicy, reprezentuj¹cych ponad 16 pañstw ca³ego œwiata, na czele
z obecnym prezydentem North America Chapter US - Mikiem Ehlertem,
pe³ni¹cym funkcjê prezydenta œwiato-

wego IMAPSU. Program konferencji
zawiera³ 116 artyku³ów, w tym 16 zaproszonych, wyg³oszonych przez wybitnych specjalistów z danego obszaru
tematycznego oraz 100 prezentowanych w formie posterowej. By³y to prace ponad 300 autorów z Polski, Anglii,
Austrii, Bu³garii, Francji, Niemiec,
Wêgier, Rumunii, S³owacji S³owenii,
Szwajcarii, Tajwanu, Ukrainy i USA.
Tematyka konferencji obejmowa³a bardzo szerokie spektrum zagadnieñ,
pocz¹wszy od projektowania, modelowania i symulacji w³aœciwoœci elektrycznych, EMC, termicznych i mechanicznych mikrouk³adów i mikromodu³ów, poprzez kwestie materia³owe,
uk³adowe, a¿ po monta¿ i zagadnienia
niezawodnoœci i diagnostyki mikrouk³adów, w tym tak¿e uk³adów MEMS
(Micro-Electro-Mechanical Structures). Sporo prezentowanych prac dotyczy³o zagadnieñ optoelektroniki i fotowoltaiki, a tak¿e problematyki dydaktyki w zakresie mikroelektroniki.
W trakcie konferencji swoje osi¹gniêcia zaprezentowa³y równie¿ firmy z Podkarpacia - ELMAK i HBYRES. Pierwsza z nich ufundowa³a
nagrody dla najlepszych prac. Z kronikarskiego obowi¹zku nale¿y odnotowaæ fakt zdobycia pierwszej nagrody
przez autorów z irlandzkiego Cork University (M. Hautefeuille, C. O'Mahony,
B. O'Flynn, F. Peters) za pracê A Minia-

Prezydent IMAPS M. Ehlert w czasie dyskusji.
Fot. w³asna
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turised MEMS-Based Multi-Parameter
Sensing Module i uhonorowania jedn¹
z nagród zespo³u z Politechniki Rzeszowskiej (P. Jankowski-Mihu³owicz,
W. Kalita, B. Paw³owicz) za prezentacjê Communication Phases in AntiCollision RFID System with Dynamic
Change Tags Location. Komitet Naukowy Konferencji przyzna³ tak¿e szereg wyró¿nieñ, a wybrane przez niego
prace zostan¹ opublikowane m.in.
w Microelectronics & Reliability, Materials Science - Poland i Elektronice.

Dobrze nam znane uroki krasiczyñskiego zamku, majestatyczna przyroda
otaczaj¹cego go parku oraz zapewniona
przez organizatorów wspania³a pogoda
stworzy³y niezapomnian¹ atmosferê,
która - jak zgodnie twierdzili wszyscy
uczestnicy konferencji - pozostanie na
d³ugo w ich pamiêci. Chêæ ponownego
uczestnictwa w konferencji zdeklarowali nawet ci, którzy ze wzglêdu na niedostatek miejsc noclegowych w Krasiczynie zmuszeni byli do codziennego
doje¿d¿ania na obrady z Przemyœla.

Bliskoœæ granicy stworzy³a organizatorom mo¿liwoœæ zorganizowania
wycieczki do Lwowa w przeddzieñ rozpoczêcia konferencji. Dla wiêkszoœci
uczestników by³a to pierwsza wizyta
w tym mieœcie. Przy okazji zapoznali
siê z urokami przekraczania naszej
wschodniej granicy, co dla wielu by³o
traumatycznym prze¿yciem, które równie¿ trwale zapisze siê w ich pamiêci.
Jerzy Potencki

Konferencja

Geodeci nad Solin¹
W dniach 27-29 wrzeœnia 2007 r.
nad Jeziorem Soliñskim odby³a siê
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna". To
ju¿ druga ogólnopolska konferencja
zorganizowana z inicjatywy podkarpackich oœrodków geodezyjnych: Katedry Geodezji im. Kaspra Weigla
Politechniki Rzeszowskiej, Katedry
Geodezji Wy¿szej Szko³y In¿ynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach oraz
Stowarzyszenia Geodetów Polskich -

Oddzia³ w Rzeszowie, przy wsparciu
najwiêkszych lokalnych firm geodezyjnych: Okrêgowego Przedsiêbiorstwa
Geodezyjno-Kartograficznego OPGK
S.A. oraz Przedsiêbiorstwa GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o.
w Rzeszowie.
Cieszyæ mo¿e fakt, ¿e ponownie
w otoczeniu malowniczych zak¹tków
Bieszczadów i Jeziora Soliñskiego
uda³o siê zorganizowaæ spotkanie blisko 100 specjalistów i aplikantów z zakresu kartografii numerycznej i infor-

Otwarcie konferencji przez prof. dr. hab. in¿. Romana Kadaja.
Fot. w³asna

matyki geodezyjnej, co - obok szerokiej
problematyki naukowej - stwarza³o
okazjê do wymiany doœwiadczeñ praktycznych i twórczej dyskusji.
Celem konferencji by³o upowszechnienie wiedzy w zakresie stale unowoczeœnianych technologii w geodezji
i kartografii, zw³aszcza z uwzglêdnieniem najnowszych technologii pozyskiwania informacji (GPS, fotogrametria cyfrowa i teledetekcja). Istotnym zamierzeniem organizatorów by³a
te¿ wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy
oœrodkami naukowymi a szeroko pojêt¹
praktyk¹, w tym reprezentuj¹c¹ pañstwow¹ lub samorz¹dow¹ s³u¿bê geodezyjn¹ (w konferencji uczestniczy³o
wielu geodetów powiatowych oraz
przedstawicieli oœrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).
Mamy nadziejê, ¿e wspomniane cele
zosta³y w jakimœ zakresie wype³nione,
o czym œwiadcz¹ deklaracje woli uczestnictwa w kolejnej konferencji o tej
tematyce, planowanej w 2009 r.
Zbiór referatów konferencyjnych
obejmuje: prace z zakresu map numerycznych, w tym map ewidencyjnych,
projektowych, do celów specjalnych,
zagadnienia topologii map, transformacji obrazów kartograficznych, zawsze
aktualne problemy kartografii matematycznej oraz podstawowe zagadnienia
z metod obliczeñ geodezyjnych i informatyki. Szczególna grupa prac dotyczy
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zagadnieñ obliczeniowych i kontrolnych osnów geodezyjnych. Materia³y
konferencyjne zosta³y wydrukowane
w Oficynie Wydawniczej PRz.
Oficjalnego otwarcia konferencji
dokona³ przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego, kierownik Katedry Geodezji PRz prof. dr hab. in¿. Roman
Kadaj. S³owo wstêpne wyg³osi³ równie¿ rektor Wy¿szej Szko³y In¿ynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach prof.
Stanis³aw Sosnowski oraz przedstawiciel Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Jan Po³eæ i przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich Edward Koprowicz. Kilka s³ów do uczestników
skierowa³a przedstawicielka najwy¿szych w³adz geodezyjnych w Polsce El¿bieta Brzostowska z G³ównego
Urzêdu Geodezji i Kartografii. Z inicjatywy organizatorów konferencji, podczas otwarcia uczczono minut¹ ciszy
pamiêæ tragicznie zmar³ej w wypadku
samochodowym in¿. Barbary Komendeckiej z Urzêdu Miejskiego w Gdañsku, która uczestniczy³a w poprzednim
naszym spotkaniu w 2005 r. i planowa³a
przyjazd na tegoroczne spotkanie.
Na konferencji wyg³oszono 18 referatów. Spore wra¿enie wywar³a prezentacja dr. in¿. Waldemara Izdebskiego
(Politechnika Warszawska, Geo-System), który zaprezentowa³ dokonania
swojej firmy w zakresie tworzenia i aktualizacji mapy numerycznej. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿:
prezentacja wydruków map wielkoformatowych oraz pokaz najnowszych zastosowañ drukarskich i poligraficznych
w geodezji, przygotowane przez firmê
Oce Poland Ltd Sp. z o.o. Spoœród
przedstawicieli naszej Katedry referaty
wyg³osili: prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj, dr in¿. Les³aw Pianowski wraz
z mgr. in¿. Henrykiem Najdeckim, dr
in¿. Izabela Skrzypczak oraz mgr Dawid Zientek i mgr in¿. Jerzy Gajdek.
W konferencji wziêli udzia³ przedstawiciele urzêdów samorz¹dowych
z ca³ej Polski, wy¿szych uczelni (Politechnika Gdañska, Politechnika £ódzka, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Zielonogórski,
Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie, Akademia Górniczo-
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Uczestnicy konferencji podczas sesji naukowej.
Fot. w³asna

-Hutnicza w Krakowie, Wy¿sza Szko³a
In¿ynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach) oraz firm informatycznych i geodezyjnych. By³o to wiêc spotkanie
naukowców, geodetów i kartografów
zajmuj¹cych siê tworzeniem i wykorzystywaniem systemów map numerycznych oraz baz danych jako g³ównych elementów Systemu Informacji
o Terenie (SIT). Poruszano tematykê
wspó³czesnych technik pozyskiwania
i przetwarzania informacji dla celów
kartograficznych, zagadnienia syste-

mów odniesieñ i uk³adów wspó³rzêdnych, transformacji i przetwarzania
obrazów kartograficznych oraz konwersji baz danych.
Maj¹c na uwadze kierunek, w którym zmierza wspó³czesna geodezja,
opinie uczestników konferencji i ich
deklaracje o przyjeŸdzie na nastêpne takie spotkanie, dyskusje kuluarowe oraz
frekwencjê, mo¿na ¿ywiæ nadziejê, ¿e
uda nam siê zorganizowaæ kolejn¹ konferencjê o wspomnianej tematyce.
Dawid Zientek

Konferencja

W dniach 13-15 listopada 2007 r.
w Bia³ymstoku odby³a siê X Ogólnopolska Konferencja Nadawców Akademickich. W trakcie obrad redaktorzy
naczelni Polskich Rozg³oœni Akademickich podjêli uchwa³ê o rozpoczêciu
starañ zmierzaj¹cych do pozyskania
œrodków z abonamentu RTV (wzglêdnie innej daniny publiczno-prawnej lub
innego œwiadczenia publiczno-prawnego na utrzymanie mediów publicznych).

W uzasadnieniu uchwa³y przedstawiono wiele argumentów przemawiaj¹cych za koniecznoœci¹ wprowadzenia zmian ustawowych. Przede
wszystkim zwrócono uwagê na misyjnoœæ rozg³oœni akademickich, wynikaj¹c¹ z charakteru radia oraz z koncesji i ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym. Ponadto podkreœlono, ¿e
rozg³oœnie akademickie:
= s¹ w³asnoœci¹ publicznych uczelni
wy¿szych, nale¿¹ do sektora finan-
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sów publicznych, a zarz¹dzanie
œrodkami finansowymi uczelni podlega rygorom finansów publicznych,
= s¹ oœrodkami kulturotwórczymi
i pe³ni¹ funkcje edukacyjne, zaspokajaj¹c potrzeby œrodowiska akademickiego,
= jako jedyne w Polsce umo¿liwiaj¹
m³odym ludziom bezp³atne zdobycie profesjonalnego warsztatu
dziennikarskiego,
= promuj¹ szkolnictwo wy¿sze.
Polskie Rozg³oœnie Akademickie
obejmuj¹ swoim zasiêgiem miasta
o ³¹cznej liczbie 5 400 000 mieszkañców, bêd¹ce oœrodkami akademickimi
skupiaj¹cymi ponad 900 000 studentów. W sk³ad grupy wchodz¹:
= Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej,
= Akademickie Radio Centrum
UMCS w Lublinie,
= Radio Afera Politechniki Poznañskiej,
= Radio Akadera Politechniki Bia³ostockiej,
= Studenckie Radio Index Uniwersytetu Zielonogórskiego,

=
=
=

=

Akademickie Radio Kampus Uniwersytetu Warszawskiego,
Akademickie Radio Luz Politechniki Wroc³awskiej,
Radio UWM FM Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Studenckie Radio ¯ak Politechniki
£ódzkiej.

Wczeœniej redaktorzy naczelni koncesjonowanych rozg³oœni akademickich wziêli udzia³ w posiedzeniu
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Spotkanie odby³o siê w Warszawie 6 listopada 2007 r. z udzia³em przewod-

nicz¹cego KRRiT Witolda Ko³odziejskiego. Podczas obrad omówiono
problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem stacji akademickich, a w szczególnoœci dotycz¹ce takich zagadnieñ,
jak: status rozg³oœni akademickich,
przed³u¿anie koncesji, liczenie specjalizacji w czasie nadawania, kwestie
wniosków koncesyjnych i op³at oraz
wprowadzenie katalogu nowych definicji.
KRRiT zg³oszona zosta³a równie¿
koniecznoœæ zmian w ustawie o radiofonii i telewizji w zakresie usankcjonowania nieujêtych dotychczas rozg³oœni
akademickich. Przedstawiono propozycje zmian obecnie obowi¹zuj¹cych
przepisów reguluj¹cych podzia³ abonamentu RTV.
Stanowisko w tej sprawie zajmuj¹
równie¿ parlamentarzyœci. W wypowiedzi dla "¯ycia Warszawy" pos³anka
Ma³gorzata Kidawa-B³oñska stwierdzi³a, ¿e "postulaty nadawców akademickich s¹ s³uszne i warto siê nad nimi
zastanowiæ".
Andrzej Blahaczek

Fina³ 59. Olimpiady Matematycznej
w Politechnice Rzeszowskiej
W dniach 9-12 kwietnia 2008 r.
w salach Zespo³u Sal Wyk³adowych
Politechniki Rzeszowskiej (bud. S) odbêdzie siê Fina³ 59. Olimpiady Matematycznej. G³ównym organizatorem
Olimpiady jest Zarz¹d Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa
Matematycznego, wspó³organizatorami zaœ: Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski.
Starania o utworzenie w³asnego Komitetu Okrêgowego Olimpiady Matematycznej Zarz¹d Oddzia³u Rzeszowskiego PTM podejmowa³ ju¿ od
kilkunastu lat (w chwili obecnej istnieje
10 Okrêgów Olimpiady Matematycznej - województwo podkarpackie podlega okrêgowi lubelskiemu), jednak

w ostatnich kilku latach sytuacja zaczê³a siê poprawiaæ. Dowodem na to
jest m.in. w³¹czenie osób z Rzeszowa
do Komitetu Lubelskiego Olimpiady
(Jaros³aw Górnicki, Janusz Dronka, Renata Jurasiñska, Pawe³ Witowicz i Marek Sobolewski). Osoby te maj¹ wejœæ
w sk³ad przysz³ego Rzeszowskiego Komitetu Okrêgowego OM, ponadto Komitet G³ówny Olimpiady Matema-

tycznej powierzy³ oœrodkowi rzeszowskiemu organizacjê Fina³u. Szczegó³owe informacje na temat olimpiad
w latach poprzednich oraz podzia³u
Polski na okrêgi mo¿na znaleŸæ na stronie http://www.om.edu.pl.
Fina³ Olimpiady Matematycznej
jest ogromnym przedsiêwziêciem,
zgromadzi bowiem najzdolniejsz¹ matematycznie m³odzie¿ z ca³ego kraju
wraz z opiekunami, przedstawicieli Komitetu G³ównego Olimpiady Matematycznej oraz komitetów okrêgowych.
Bêdzie to znakomita okazja do promocji oœrodka akademickiego, miasta i regionu, a przede wszystkim naszej
uczelni.
Stanis³awa Kanas
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NAGRODY REKTORA
W dniu 20 grudnia 2007 r., podczas uroczystego nadzwyczajnego posiedzenia
Senatu w auli S-1, nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej
otrzymali Nagrody Rektora przyznane za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne uzyskane w 2006 r.
Nagrody indywidualne I stopnia otrzymali:

Nagrody zespo³owe I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
= dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. nadzw. PRz
w Katedrze Konstrukcji Budowlanych za osi¹gniêcia organizacyjne w pe³nieniu funkcji prorektora ds. wspó³pracy
miêdzynarodowej i regionalnej
= prof. dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. nadzw. PRz - kierownik
Katedry Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków
za uzyskanie tytu³u naukowego profesora

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
= dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Chemii Organicznej i adiunkci w tym Zak³adzie:
dr in¿. El¿bieta Chmiel-Szukiewicz, dr Jerzy Duliban, dr
in¿. Dorota G³owacz-Czerwonka, dr in¿. Renata Lubczak
i dr in¿. Iwona Zarzyka-Niemiec za cykl publikacji dotycz¹cych zastosowania reakcji hydroksyalkilowania niektórych zwi¹zków azacyklicznych do otrzymywania nowych monomerów i polimerów oraz modyfikatorów do
tworzyw sztucznych
= dr hab. in¿. Piotr Król, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Technologii Tworzyw Sztucznych i adiunkci
w tym Zak³adzie: dr Bo¿ena Król i dr in¿. Joanna Wojturska za istotny wk³ad w rozwój technologii wytwarzania
i aplikacji tworzyw sztucznych udokumentowany publikacjami naukowymi

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
= dr hab. in¿. Stanis³aw Antas, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Samolotów i Silników Lotniczych za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, monografiê habilitacyjn¹ i cykl artyku³ów naukowych
= prof. dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz, prof. nadzw. PRz - kierownik Katedry Termodynamiki za uzyskanie tytu³u naukowego profesora
= prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, prof. zw. PRz - kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn za osi¹gniêcia organizacyjne w pe³nieniu funkcji prorektora ds. ogólnych
z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski, prof. zw. PRz
w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej za cykl artyku³ów naukowych dotycz¹cych badañ podstawowych
nad termodynamik¹ procesów adsorpcyjnych oraz kinetyk¹ transportu masy w kolumnach chromatograficznych
= dr hab. Marek Pyda, prof. nadzw. PRz w Katedrze Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i cykl artyku³ów
naukowych
= prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. nadzw. PRz kierownik Katedry Chemii Fizycznej za uzyskanie tytu³u
naukowego profesora
= prof.

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
= dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. nadzw. PRz w Katedrze Informatyki i Automatyki za osi¹gniêcia organizacyjne
w pe³nieniu funkcji prorektora ds. nauki
z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
= prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak, prof. nadzw. PRz - kierownik Katedry Przedsiêbiorczoœci Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci za osi¹gniêcia organizacyjne w pe³nieniu
funkcji prorektora ds. nauczania

Z r¹k JM Rektora nagrodê odbiera dr in¿. Sylwia Dziedzic WZiM.
Fot. M. Misiakiewicz

Nagrody indywidualne II stopnia otrzymali:
z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
= dr in¿. Jolanta Warcho³, adiunkt w Zak³adzie Oczyszczania
i Ochrony Wód za cykl publikacji z zakresu badañ procesów sorpcyjnych i ich wykorzystanie w technologii oczyszczania wody
z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
= dr in¿. Witold Habrat, adiunkt w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹
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= dr hab. in¿. Tadeusz Knap, em. prof. nadzw. PRz z Zak³adu

Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki za ca³okszta³t
osi¹gniêæ naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
= dr in¿. Przemys³aw Mazurek, adiunkt w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹
= dr in¿. Gra¿yna Mrówka-Nowotnik, adiunkt w Katedrze
Materia³oznawstwa za cykl artyku³ów naukowych z zakresu kszta³towania mikrostruktury i w³aœciwoœci mechanicznych stopów aluminium grupy 6xxx stosowanych w przemyœle lotniczym
= dr in¿. Jadwiga Pisula, adiunkt w Katedrze Konstrukcji
Maszyn za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹
= dr in¿. Mieczys³aw P³ocica, adiunkt w Katedrze Konstrukcji Maszyn za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹
= dr hab. in¿. Jaros³aw Sêp, prof. nadzw. PRz - kierownik Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji za monografiê habilitacyjn¹
= dr in¿. Mariusz Sobolak, adiunkt w Katedrze Konstrukcji
Maszyn za monografiê habilitacyjn¹ i cykl artyku³ów naukowych
= dr in¿. Lucjan Witek, adiunkt w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych za cykl artyku³ów naukowych z zakresu
wytrzyma³oœci oraz trwa³oœci zmêczeniowej konstrukcji
lotniczych
z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
= prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof. nadzw. PRz w Kate-

drze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej za cykl publikacji
naukowych i referatów dotycz¹cych optymalizacji procesów i systemów technologii chemicznej
= dr in¿. Marek Potoczek, adiunkt w Katedrze Technologii
i Materia³oznawstwa Chemicznego za cykl prac naukowych nad zastosowaniem metody odlewania z gêstwy ¿eluj¹cej do otrzymywania ceramiki zwartej i porowatej oraz
charakterystyki w³aœciwoœci elektrycznych warstw ceramicznych
z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI
= dr in¿. Zbigniew Hajduk, adiunkt w Katedrze Informatyki
i Automatyki za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹
= dr in¿. Tomasz Kapuœciñski, adiunkt w Katedrze Informatyki i Automatyki za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹

Nagrodzony dr in¿. Grzegorz B³¹d - WEiI.
Fot. M. Misiakiewicz

= dr

in¿. Bogdan Kwolek, adiunkt w Katedrze Informatyki
i Automatyki za prace badawcze i cykl publikacji w zakresie interfejsów wizyjnych wspieraj¹cych interakcjê cz³owiek-maszyna
= dr in¿. Grzegorz Mas³owski, adiunkt w Zak³adzie Podstaw
Elektrotechniki i Informatyki za cykl znacz¹cych publikacji z zakresu modelowania matematycznego zjawisk
wielkopr¹dowych wystêpuj¹cych w kanale wy³adowania
atmosferycznego oraz ochrony systemów informatycznych i telekomunikacyjnych przed impulsowymi zaburzeniami elektromagnetycznymi
= dr in¿. Tomasz ¯abiñski, adiunkt w Katedrze Informatyki
i Automatyki za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹
z WYDZIA£U MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ
= dr Stanis³awa Kanas, adiunkt w Katedrze Matematyki za
cykl publikacji i referatów konferencyjnych z zakresu analizy zespolonej
= dr Janusz Sokó³, adiunkt w Katedrze Matematyki za cykl
publikacji naukowych na temat zastosowania podporz¹dkowañ ró¿niczkowych w geometrycznej teorii funkcji analitycznych
z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
hab. Grzegorz Ostasz, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Nauk Humanistycznych za monografiê habilitacyjn¹

= dr

z BIBLIOTEKI G£ÓWNEJ
El¿bieta Ka³u¿a, dyrektor Biblioteki G³ównej za
ca³okszta³t dzia³alnoœci

= mgr

Nagrody zespo³owe II stopnia otrzymali:
z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
= prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, prof. zw. PRz - kierownik

Katedry Materia³oznawstwa oraz adiunkci: dr in¿. Ryszard
Filip i dr in¿. Andrzej Nowotnik za cykl publikacji z zakresu kszta³towania mikrostruktury i w³aœciwoœci u¿ytkowych metalowych materia³ów konstrukcyjnych
z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
hab. in¿. Dorota Antos, prof. nadzw. PRz, dr hab. in¿.
Wojciech Pi¹tkowski, prof. nadzw. PRz i mgr in¿. Izabela
Poplewska, asystentka - wszyscy z Katedry In¿ynierii Chemicznej i Procesowej za cykl prac naukowych z zakresu teorii i praktyki procesów chromatograficznych i adsorpcyjnych
= prof. dr hab. in¿. Roman Petrus, prof. zw. PRz - kierownik
Katedry In¿ynierii Chemicznej i Procesowej oraz dr in¿.
Marcin Chutkowski, adiunkt za cykl publikacji naukowych
dotycz¹cych oddzia³ywañ w uk³adzie p³yn-cia³o sta³e,
obejmuj¹cych procesy sorpcji metali ciê¿kich na naturalnych sorbentach oraz procesy adhezji kapilarnej w materia³ach rozdrobnionych
= dr

ze STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I SPORTU
= mgr Henryk Meder - starszy wyk³adowca, mgr Jerzy Paj¹k
- starszy wyk³adowca, mgr Ryszard Konieczny - wyk³a-
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dowca i mgr Stanis³aw Ko³odziej - em. starszy wyk³adowca za osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej, organizacyjnej
i spo³ecznej na rzecz poprawy kultury fizycznej studentów
Nagrody indywidualne III stopnia otrzymali:
z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
= prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak, prof. nadzw. PRz - kierownik Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju za podrêcznik
akademicki "Lewarowe ujêcia wód podziemnych", Oficyna Wydawnicza PRz
= dr in¿. Daniel S³yœ, adiunkt w Katedrze Infrastruktury i Ekorozwoju za cykl publikacji naukowych zwi¹zanych z badaniem retencji i zagospodarowania wód opadowych na terenach zurbanizowanych
= dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak, adiunkt w Katedrze
Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków za cykl
publikacji z zakresu niezawodnoœci i bezpieczeñstwa systemów zaopatrzenia w wodê
= prof. dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. nadzw. PRz - kierownik Katedry In¿ynierii i Chemii Œrodowiska za cykl publikacji na temat funkcjonowania ekosystemów wodnych
i nowych technologii oczyszczania œcieków oraz monografiê pt. "Azot i fosfor w œrodowisku i technologiach œrodowiskowych", Oficyna Wydawnicza PRz
z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
in¿. Grzegorz Budzik, adiunkt w Katedrze Konstrukcji
Maszyn za opublikowanie monografii "Zasilanie silników
autobusów komunikacji miejskiej sprê¿onym gazem ziemnym", Oficyna Wydawnicza PRz oraz za wspó³autorstwo
12 artyku³ów
= dr in¿. S³awomir Górka, adiunkt w Zak³adzie Informatyki
za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr in¿. Celina Jagie³owicz-Ryznar, adiunkt w Katedrze
Mechaniki Stosowanej i Robotyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr in¿. Jacek Jakie³a, adiunkt w Zak³adzie Informatyki za
uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñski, prof. nadzw. PRz
w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji za
opublikowanie monografii "Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników
eksperymentów technologicznych", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
= dr in¿. Stanis³aw Kut, adiunkt w Katedrze Przeróbki Plastycznej za opublikowanie monografii "Wp³yw wybranych
parametrów na jakoœæ wyrobów w procesie wykrawania
dok³adnego", Oficyna Wydawnicza PRz
= prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski, prof. zw. PRz w Katedrze
Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji za wspó³autorstwo i redakcjê trzech skryptów oraz monotematycznego zeszytu naukowego, a tak¿e za opracowanie planu
i programu studiów podyplomowych "Zapewnienie jakoœci w produkcji lotniczej"
= dr in¿. S³awomir Miechowicz, adiunkt w Katedrze Konstrukcji Maszyn za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr

Nagrodê odbiera dr in¿. Dorota G³owacz-Czerwonka - WCh.
Fot. M. Misiakiewicz
= dr

in¿. Andrzej Pacana, adiunkt w Katedrze Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji za wspó³autorstwo trzech
skryptów oraz opiekê nad Studenckim Ko³em Naukowym
"In¿ynierii Zarz¹dzania"
= dr in¿. Andrzej Pacana, adiunkt w Katedrze Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, prof. zw. PRz - kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej za cykl publikacji
naukowych z zakresu badañ eksperymentalnych oraz symulacji numerycznej wybranych procesów plastycznego
kszta³towania metali oraz wypromowanie jednego doktora
= dr in¿. Dorota Stadnicka, adiunkt w Katedrze Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji za autorstwo i wspó³autorstwo piêciu skryptów oraz jednego monotematycznego zeszytu naukowego, a tak¿e za wk³ad w uruchomienie studiów podyplomowych "Zapewnienie jakoœci w produkcji
lotniczej"
= dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. nadzw. PRz w Katedrze Przeróbki Plastycznej za opublikowanie cyklu oryginalnych prac naukowych dotycz¹cych teoretycznych i eksperymentalnych badañ w zakresie materia³ów kompozytowych, mechaniki materia³ów oraz przeróbki plastycznej
z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Informatyki Chemicznej za cykl oryginalnych artyku³ów naukowych na temat wykorzystania systemów informatycznych do rozwi¹zywania problemów zaawansowanej chemometrii oraz wprowadzania nowoczesnych
metod dydaktyki na odleg³oœæ w kszta³ceniu chemików

= dr

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
dr hab. Stanis³aw Apanasewicz, prof. nadzw. PRz
w Katedrze Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych za opracowanie i wydanie skryptu "Metody obliczeniowe elektrotechniki", Oficyna Wydawnicza PRz
= dr in¿. Grzegorz B³¹d, adiunkt w Zak³adzie Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych za uzyskanie
stopnia naukowego doktora
= prof.
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= dr

in¿. Grzegorz Dec, adiunkt w Katedrze Informatyki
i Automatyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr in¿. Kazimierz Kamuda, adiunkt w Zak³adzie Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr in¿. Pawe³ Potyrañski, adiunkt w Zak³adzie Metrologii
i Systemów Pomiarowych za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr in¿. Anna Szlachta, adiunkt w Zak³adzie Metrologii i Systemów Pomiarowych za uzyskanie stopnia naukowego
doktora
= dr in¿. Henryk Wachta, adiunkt w Zak³adzie Energoelektroniki i Elektroenergetyki za przyznanie Certyfikatu Eksperta Polskiego Komitetu Oœwietleniowego oraz wspó³autorstwo patentu
= dr in¿. Bogus³aw Wisz, adiunkt w Zak³adzie Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych za cykl publikacji
na temat "Matematyczne modelowanie pojemnoœci sprzêgaj¹cych w mikrouk³adach hybrydowych"
z WYDZIA£U MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ
= prof. dr hab. Józef Banaœ, prof. zw. PRz - kierownik Katedry Matematyki za cykl publikacji dotycz¹cych rozwi¹zañ
równañ ca³kowych oraz równañ ró¿niczkowych z odchylonym argumentem
= prof. dr hab. Alexander Linkov, prof. nadzw. PRz w Katedrze Matematyki za cykl publikacji naukowych dotycz¹cych matematycznych metod zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ numerycznych symulacji procesów pêkania
= dr Dorota Bród, adiunkt w Katedrze Matematyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr Dorota Jakubczak, adiunkt w Katedrze Fizyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora
z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
= prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak, prof. nadzw. PRz - kierownik Katedry Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci za cykl publikacji z zakresu zarz¹dzania,
ochrony œrodowiska i ekonomii

Nagrodê odbiera dziekan WBiIŒ - prof. dr hab. in¿. Leonard
Ziemiañski.
Fot. M. Misiakiewicz

= dr

Teresa Bal-WoŸniak, adiunkt w Katedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci za cykl oryginalnych publikacji naukowych poœwiêconych strukturom koordynacji sprzyjaj¹cym innowacyjnoœci
= dr Katarzyna Chudy-Laskowska, adiunkt w Zak³adzie Metod Iloœciowych w Ekonomii za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr in¿. Sylwia Dziedzic, adiunkt w Katedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci za cykl publikacji z zakresu zarz¹dzania, gospodarki ¿ywnoœciowej i ochrony œrodowiska
= dr Hanna Hall, adiunkt w Katedrze Marketingu za cykl artyku³ów z zakresu zarz¹dzania marketingowego w instytucjach edukacyjnych
= dr in¿. Grzegorz Mentel, adiunkt w Zak³adzie Metod Iloœciowych w Ekonomii za uzyskanie stopnia naukowego
doktora
= dr in¿. Irena Nowotyñska, adiunkt w Zak³adzie Informatyki w Zarz¹dzaniu za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr Krystyna Skoczylas, adiunkt w Zak³adzie Finansów
i Bankowoœci za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr Aleksander Soko³owski, adiunkt w Zak³adzie Informatyki w Zarz¹dzaniu za cykl publikacji dotycz¹cych nowych
algorytmów w procesie wspomagania decyzji i ograniczeñ
numerycznego modelu propagacji œwiat³a opartego na
przybli¿eniu Helmholtza-Kirchhoffa
= dr Celina So³ek, adiunkt w Katedrze Marketingu za uzyskanie stopnia naukowego doktora
= dr Alfred Szyde³ko, adiunkt w Zak³adzie Finansów i Bankowoœci za cykl publikacji na temat wykorzystania systemów rachunku kosztów w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem
= mgr Bogus³aw Bembenek, asystent w Katedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci za cykl publikacji na temat "Kszta³towanie relacji partnerskich w warunkach turbulentnego otoczenia - szans¹ wzmocnienia
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa"
Nagrody zespo³owe III stopnia otrzymali:
z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
= prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. nadzw. PRz kierownik Katedry Mechaniki Konstrukcji i prof. zw. dr
hab. in¿. dr h. c. cz³. rzeczyw. PAN, cz³. czynny PAU Zenon Waszczyszyn, prof. zw. PRz, dr in¿. Bartosz Miller,
adiunkt oraz mgr in¿. Piotr Nazarko, asystent - wszyscy
w tej Katedrze za cykl publikacji dotycz¹cych zastosowania miêkkich metod obliczeniowych w zagadnieniach mechaniki konstrukcji
= dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. nadzw. PRz
w Katedrze Konstrukcji Budowlanych, dr in¿. Zdzis³aw Pisarek i dr in¿. Lucjan Œlêczka, adiunkci w tej Katedrze oraz
dr in¿. Grzegorz Pi¹tkowski, adiunkt w Katedrze Mechaniki Konstrukcji za organizacjê Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej - XI International Conference on Metal
Structures (ICMS-2006)
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z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
= prof. dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz, prof. nadzw. PRz kierownik Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa oraz dr
in¿. Marek Mróz, dr in¿. Zenon Opiekun i dr in¿. Andrzej
Trytek, adiunkci w tej Katedrze za cykl publikacji z zakresu kszta³towania mikrostruktury i w³aœciwoœci u¿ytkowych stopów aluminium, kobaltu i ¿elaza
= dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji oraz dr Waldemar Koszela, adiunkt i mgr in¿. Lidia Ga³da, asystentka,
oboje z tej Katedry za cykl publikacji dotycz¹cych wp³ywu
struktury geometrycznej powierzchni na w³aœciwoœci eksploatacyjne skojarzeñ tr¹cych
= dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. nadzw. PRz w Katedrze Awioniki i Sterowania oraz dr in¿. Grzegorz Kopecki,
dr in¿. Tomasz Rogalski i dr in¿. Pawe³ Rzucid³o, adiunkci
w tej Katedrze za cykl monotematycznych publikacji dotycz¹cych opracowania praktycznych rozwi¹zañ monitorowania i estymacji stanu lotniczych systemów sterowania
= dr hab. in¿. Jaros³aw Sêp, prof. nadzw. PRz - kierownik Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji oraz dr
in¿. Barbara Cieciñska, dr in¿. Ryszard Per³owski i dr in¿.
W³adys³aw Zielecki, adiunkci z tej Katedry za cykl publikacji, które s¹ uzupe³nieniem treœci wyk³adów z zakresu
zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem i bezpieczeñstwem,
a tak¿e za wspó³autorstwo czterech skryptów z tej tematyki
= dr hab. in¿. £ukasz N. Wêsierski, prof. nadzw. PRz - kierownik Zak³adu Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki oraz dr
hab. in¿. Tadeusz Knap, em. prof. nadzw. PRz i mgr in¿.
Zygmunt Szczerba, asystent, obaj z tego Zak³adu za zorganizowanie laboratoriów dydaktycznych do przedmiotów:
"Podstawy automatyzacji" i "Napêdy manipulatorów"
z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
= prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz, prof. nadzw. PRz - kierow-

nik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej i dr in¿.
Lidia Zapa³a, adiunkt w tej Katedrze za publikacje naukowe z zakresu badañ w³aœciwoœci fizykochemicznych reagentów i jonów metali w uk³adach homo- i heterogennych
= dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. nadzw. PRz w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz dr in¿. El¿bieta Sitarz-Palczak, dr in¿. Eleonora Soèo i dr in¿. Lidia
Zapa³a, Panie adiunkt w tej Katedrze za opracowanie materia³ów dydaktycznych i organizacjê laboratorium z przedmiotu "Analiza œladowa"
= dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof. nadzw. PRz w Katedrze Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego i dr
in¿. Agnieszka Bukowska, adiunkt w tej Katedrze za cykl
publikacji naukowych z zakresu syntezy i zastosowania reaktywnych materia³ów polimerowych
= dr hab. in¿. Przemys³aw Sanecki, prof. nadzw. PRz w Katedrze Chemii Ogólnej i Elektrochemii i mgr in¿. Piotr Skita³,
asystent w tej Katedrze za publikacje naukowe dotycz¹ce
badañ i modelowania matematycznego procesów elektrodowych o bardzo du¿ym stopniu z³o¿onoœci
= dr in¿. Gra¿yna Nowak, adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej i dr in¿. Grzegorz Fic, adiunkt w Zak³adzie Informatyki Chemicznej za cykl publikacji naukowych w zakre-
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Nagrodê odbieraj¹: dr in¿. Ryszard Filip (po prawej) i dr in¿.
Andrzej Nowotnik (w g³êbi) - WBMiL.
Fot. M. Misiakiewicz

sie komputerowego wspomagania badañ w chemii organicznej
z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI
= prof. dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof. nadzw. PRz - kierownik Katedry Podstaw Elektroniki oraz dr in¿. Adam
Stadler, dr in¿. Krzysztof Mleczko i dr in¿. Piotr Ptak,
adiunkci w tej Katedrze za cykl publikacji dotycz¹cych
przewodnictwa elektrycznego materia³ów i przyrz¹dów
elektronicznych
= dr hab. in¿. Franciszek Grabowski, prof. nadzw. PRz - kierownik Zak³adu Systemów Rozproszonych i mgr in¿. Dominik Strza³ka, asystent w tym Zak³adzie za cykl publikacji
z zakresu postrzegania informatyki w kontekœcie statystyki
nieekstensywnej
= dr hab. in¿. dr h. c. W³odzimierz Kalita, prof. nadzw. PRz kierownik Zak³adu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych oraz dr hab. in¿. Marek Gotfryd, prof.
nadzw. PRz, mgr in¿. Bartosz Paw³owicz i mgr in¿. Mariusz Skoczylas, asystenci w tym Zak³adzie za opracowanie koncepcji, adaptacjê bazy lokalowej i organizacjê Zespo³u Laboratorium Systemów Telekomunikacyjnych
= dr in¿. Antoni Szczepañski i dr in¿. Mariusz Trojnar, adiunkci w Zak³adzie Podstaw Elektrotechniki i Informatyki za autorstwo skryptu "Obwody i sygna³y" oraz materia³ów pomocniczych: "Obwody elektryczne. Symulacja
komputerowa wybranych zagadnieñ", "Obwody i sygna³y.
Laboratorium komputerowe. Instrukcje do æwiczeñ",
"Podstawy elektrotechniki IV. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do æwiczeñ", Oficyna Wydawnicza PRz
z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
= dr in¿. Miros³aw So³tysiak, adiunkt i mgr Magdalena Suraj-So³tysiak, asystent, oboje w Zak³adzie Finansów i Bankowoœci za cykl publikacji naukowych z zakresu bankowoœci
oraz upad³oœci przedsiêbiorstw.
Bronis³aw Œwider
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

Reklama - bawi, uczy, inspiruje
Ogl¹daj¹c telewizjê, zapewne nie
zwracamy czêsto uwagi na reklamy,
uwa¿aj¹c, ¿e s¹ one jedynie "kitem"
wciœniêtym pomiêdzy programy telewizyjne. S¹ jednak osoby, które twierdz¹, ¿e historia przedstawiona w ci¹gu
nieca³ych 60 sekund jest czymœ wiêcej.
Zdanie to zapewne podziela wiêkszoœæ
osób zwi¹zanych z marketingiem. Nie
zdziwi nas zatem, ¿e w grupie tej znaleŸli siê cz³onkowie Studenckiego Ko³a
Naukowego Komunikacji Marketingowej, którzy po raz siódmy, w dniu 28 listopada 2007 r. przygotowali imprezê
pod nazw¹ "Nocne Spotkania z Reklam¹".

SAMORZ¥D
w Internecie

Wydarzenie to od lat cieszy
siê niezwyk³¹ popularnoœci¹
wœród studentów nie tylko naszej uczelni, o czym mo¿e
œwiadczyæ m.in. przybycie na
tegoroczn¹ edycjê czterech studentek Uniwersytetu Szczeciñskiego, dzia³aj¹cych w tamtejszym kole naukowym pn.
"Komunikacja w Biznesie".
Obecni byli równie¿ przedstawiciele innych podkarpackich
szkó³ wy¿szych oraz absolwenci Politechniki Rzeszowskiej.
Ostatnie "Nocne Spotkania
z Reklam¹" przygotowa³ i poprowadzi³ student WZiM - Damian Gêbarowski. Prezentowane reklamy podzielono na kilkanaœcie bloków tematycznych, w których
znalaz³y siê takie kategorie, jak: reklama sprzed lat, reklama dzisiaj, humor
w reklamie, reklama motoryzacyjna,

zwierzêta w reklamie, mê¿czyzna w reklamie, dziecko w reklamie, kobieta
w reklamie, reklama spo³ecznie zaanga¿owana oraz reklama "z pieprzykiem". W czasie przerwy pomiêdzy

Ka¿dy szanuj¹cy siê Samorz¹d
Studencki potrzebuje kontaktu
ze studentami oraz jakiegoœ medium komunikacji. Nie dokonam
odkrycia, mówi¹c, ¿e w obecnych
czasach najszybszym i najczêœciej
u¿ywanym œrodkiem komunikacji
jest Internet. Id¹c wiêc z nurtem
czasu, nowo wybrany Samorz¹d
Studentów Politechniki Rzeszowskiej postanowi³ o¿ywiæ dawno ju¿
porzucon¹ i martw¹ stronê Samorz¹du. Now¹ stronê, przygotowan¹ przez studentów Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki prosimy obejrzeæ pod adresem:
samorzad.prz.rzeszow.pl.
Spotkania ciesz¹ siê popularnoœci¹.
Bogus³aw Rymut

Fot. w³asna
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pokazami odby³o siê losowanie nagród
wœród wszystkich uczestników imprezy. Sponsorami tych nagród by³y kino
"Helios" oraz Dzia³ Promocji i Reklamy
Politechniki Rzeszowskiej. Impreza zakoñczy³a siê tu¿ przed wybiciem
pó³nocy.
Opiekunami Studenckiego Ko³a Naukowego Komunikacji Marketingowej,
które ju¿ od siedmiu lat organizuje to
ciekawe wydarzenie, wyró¿niaj¹ce
nasz¹ uczelniê na mapie akademickiej
Rzeszowa, s¹ pracownicy Katedry Marketingu: mgr Joanna Sudo³, mgr Joanna
Wia¿ewicz oraz wspieraj¹cy ich pracê
ze studentami dr Marcin Gêbarowski.
Bogus³aw Rymut
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Spotkania rzeszowskiego LUG-a w Politechnice
Min¹³ ju¿ prawie rok od ostatniego spotkania Rzeszowskiej Grupy U¿ytkowników (LUG - Linux User Group) Linuxa, dzia³aj¹cej od kilkunastu lat przy
Politechnice Rzeszowskiej. Grupa zajmuje siê propagowaniem wolnego oprogramowania oraz prezentowaniem zastosowania systemu Linux w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia. Spotkanie grupy odby³o siê 8 grudnia 2007 r. w bud. P (sala
P-9). Na spotkaniu przedstawiono sposób kompilacji j¹dra systemu oraz metody odtwarzania multimediów przy u¿yciu programu Amok. Pomimo ¿e spotkanie odby³o siê w póŸnych godzinach wieczornych, sala wyk³adowa by³a prawie
ca³kowicie wype³niona.
Wszystkich interesuj¹cych siê dzia³aniem grupy, prowadzeniem wyk³adów
lub pomoc¹ przy obs³udze systemu Linux zapraszam na stronê domow¹ grupy
(http://rzlug.linux.org.pl/) lub na forum znajduj¹ce siê pod adresem:
http://lug.prz.edu.pl/forum/.
Bogus³aw Rymut

Studenckie "miko³ajki" 2007
Ju¿ od kilku lat samorz¹dy studenckie rzeszowskich uczelni przeprowadzaj¹ w okresie œwi¹tecznym zbiórkê pieniêdzy na potrzeby domów dziecka znajduj¹cych siê w okolicach Rzeszowa. Sta³o siê tradycj¹, ¿e prezenty, materia³y
biurowe, a tak¿e s³odycze zakupione za pieni¹dze zebrane
przez wolontariuszy-studentów Politechniki, trafiaj¹ do
Domu Dziecka w ¯yznowie.
Zbiórka pieniêdzy odby³a siê 7 grudnia 2007 r. - trwa³a do
póŸnego wieczora. W tym czasie na terenie ca³ej Politechniki
- zarówno w miasteczku akademickim, jak i w budynkach
dydaktycznych - mo¿na by³o zauwa¿yæ ok. czterdziestu wolontariuszy poœwiêcaj¹cych swój czas tylko po to, aby sprawiæ prezent miko³ajkowy pensjonariuszom domów dziecka.
Nierzadko opuœcili oni w tym celu inne zajêcia akademickie.
Tego samego dnia w "Klubie pod Palm¹" zorganizowano
dyskotekê charytatywn¹, z której zyski tak¿e przekazane zosta³y na potrzeby domów dziecka. W trakcie imprezy przeprowadzono ró¿ne konkursy z nagrodami oraz - co
najwa¿niejsze - dokonano uroczystego otwarcia puszek
z pieniêdzmi, zliczenia i og³oszenia sum zebranych przez Politechnikê i Uniwersytet. Podczas prezentacji wyników
w klubie zapanowa³a prawie kompletna cisza, a studenci
w napiêciu i skupieniu oczekiwali na podanie wyników zdrowej rywalizacji tych dwóch rzeszowskich uczelni. Og³oszenie zebranych sum przyjêto entuzjastycznie - studenci PRz
nie mogli opanowaæ okrzyków radoœci i ukryæ zadowolenia
z dobrze przeprowadzonej akcji charytatywnej. Reszta imprezy przebieg³a w podobnej atmosferze, a trwa³a do wczesnych godzin rannych.
W imieniu obdarowanych dzieci serdecznie dziêkujemy
wszystkim studentom i pracownikom Politechniki Rze-

Wielkie liczenie grosza...
Fot. w³asna
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... i nie lada konkurencja w rzucie stanikiem.
Fot. w³asna

Recenzja

Wstêp. Ca³kiem niedawno trafi³a do
mych r¹k pozycja ksi¹¿kowa - skrypt przez co teraz na polskich wy¿szych
uczelniach rozumie siê pozycjê wydawnicz¹ maj¹c¹ jednego recenzenta.
Wydawca - renomowana Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Ksi¹¿ka ta nosi tytu³ Mechanika analityczna (co sk³oni³o mnie do napisania
niniejszego tekstu), a jej autork¹ jest
El¿bieta Jarzêbowska. W Spisie treœci
ujrzymy tytu³y 6 rozdzia³ów, poprzedza
je krótka Przedmowa i trochê d³u¿sze
Wprowadzenie, a zamyka Bibliografia
licz¹ca 27 pozycji. Bez skorowidza.
Ostatnia strona nosi numer 224. Ca³oœæ
obejmuj¹ miêkkie, laminowane ok³adki
- z barwnym nadrukiem. Rok wydania
2003. Przystêpna cena.
Wypominki. Mechaniki uczy³em
kilka dziesi¹tków lat - oko³o dziesiêciu
lat na PW. Przez dziewiêæ lat by³y to
wyk³ady prowadzone w jêzyku angiel-

szowskiej, sponsorom, wolontariuszom i wszystkim osobom postronnym,
które wspomog³y tê szczytn¹ akcjê.
W imieniu organizatorów równie serdecznie dziêkujemy wszystkim pracownikom uczelni, którzy wykazali siê
nie tylko wielk¹ ofiarnoœci¹ i ¿yczliwoœci¹ w stosunku do ca³ej akcji, lecz tak¿e gotowi byli poœwieciæ kilkanaœcie
minut swoich zajêæ, wyk³adów, æwiczeñ, aby mo¿na by³o przeprowadziæ
zbiórkê pieniêdzy podczas zajêæ. Korzystaj¹c z okazji, dziêkujemy tak¿e
wszystkim studentom, za ka¿dy grosz
z³o¿ony do puszek - dziêki tym niewielkim nawet ofiarom mogliœmy zebraæ
kwotê prawie dwukrotnie wiêksz¹ od
zgromadzonej przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z nieukrywan¹ radoœci¹ informujê, ¿e studenci
Politechniki Rzeszowskiej zebrali
6 500 z³.
Bogus³aw Rymut

Jeœli zamierzasz œwieciæ,
najpierw sam b¹dŸ œwiat³em.

skim dla studentów afrykañskich.
Mia³em te¿ wiele okazji do uczestniczenia w najró¿norodniejszych dyskusjach dotycz¹cych tej dziedziny. Nie
kryjê, ¿e ³¹czy mnie z t¹ dyscyplin¹
g³êboka wiêŸ, równie¿ emocjonalna.
Muszê powiedzieæ, ¿e obserwujê niepokoj¹ce oznaki kryzysu w procesie
dydaktyki mechaniki u nas w Polsce.
Ich wyrazem zewnêtrznym jest oczywiœcie liczba godzin bêd¹cych do dyspozycji wyk³adowców, malej¹ca z czasem. W dekadzie lat 1964-74 - kiedy
wyk³ada³em ten przedmiot na Politechnice Warszawskiej - mieliœmy tygodniowo 3 godz. na wyk³ad i 2 godz. na
æwiczenia przez dwa semestry, a ich
usytuowanie przesuwa³o siê ku pierwszemu i drugiemu semestrowi studiów.
Nie znam takiego wydzia³u w Polsce,
gdzie ta zgo³a nieimponuj¹ca liczba
150 godz. zosta³a do dziœ zachowana.
W programie tych wyk³adów znajdowa³ siê wstêp do mechaniki analitycz-

nej w postaci zasady prac przygotowanych, zasady d'Alemberta i równañ Lagrange'a II rodzaju. Program by³
stosunkowo bogato ilustrowany zadaniami. Nasza praktyka wskazywa³a na
potrzebê przeznaczenia oko³o 50 zadañ
na kinematykê i 50 na statykê oraz
oko³o 200 zadañ na dynamikê. Egzamin
pisemny oparty by³ wy³¹cznie na zadaniach - koñcowe rezultaty musia³y posiadaæ charakter liczbowy. Wielkoœci
liczbowe odpowiada³y zaœ stosownej
praktyce in¿ynierskiej.
Choæ ju¿ wtedy zna³em 2-tomowy
podrêcznik F.P. Beera i E.R. Johnstona,
a wiele zadañ z tego podrêcznika znajdowa³o siê w u¿yciu na naszych zajêciach, to dopiero w Afryce przekona³em siê, jak bardzo, i w jak wielu
krajach ten anglojêzyczny podrêcznik
jest popularny, maj¹c w rêku wydanie
japoñskie - w postaci trzeciego wydania
z 1977 r. - wspólnego dla McGraw-Hill
oraz Kogakusha - przypisanych do
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miast: Tokyo, Auckland, Beirut, Bogota, Düsseldorf, Johannesburg, Lisbon,
London, Lucerne, Madrid, Mexico,
New Delhi, Panama, Paris, San Juan,
Sao Paulo, Singapore, Sydney. Dodam,
¿e w podrêczniku tym nie ma ¿adnego
wprowadzenia do mechaniki analitycznej - ogranicza siê on do tego, co znajduje siê w jego tytule Vector Mechanics. Pracuj¹c w szko³ach wy¿szych
perli, mieliœmy okazjê widzieæ, ¿e
przynajmniej pod jednym wzglêdem
mo¿emy skorzystaæ z owej kryptookupacji, o jakiej mo¿na by³o wtedy mówiæ
wzglêdem wschodniego mocarstwa.
Nauczaniu mechaniki poœwiêcano na
obszarach CCCP wiele œrodków, co odzwierciedla³o siê wielk¹ liczb¹ bez
w¹tpienia stoj¹cych na wysokim poziomie podrêczników, które dociera³y
swobodnie przynajmniej do sto³ecznego œrodowiska akademickiego. Wymieniê tedy kilka dwutomowych
podrêczników, poczynaj¹c od £.G. £ojcjanskiego, poprzez N.N. Buchholca,
A.A. Jab³oñskiego, A.A. Kosmodemianskiego, po N.W. Butienina (s¹ to
nazwiska pierwszych autorów, ze
wzglêdu na oszczêdnoœæ miejsca).
Dope³nia³y je obszerne zbiory zadañ.
Z kolei linia mechaniki analitycznej mo¿e zapocz¹tkowana przez podrêcznik G.K. Sus³owa (równie¿ t³umaczony
na jêzyk ojczysty) - reprezentowana
by³a obszernie przez œwietne podrêczniki takich autorów, jak choæby F.P.
Gantmacher, M.O. Kilczewski, W.W.
Dobronrawow, A.I. £urje, jak i N.W.
Butienin. Do nich mo¿na by³o do³¹czyæ
równie ³atwo dostêpne rosyjskojêzyczne przek³ady wyj¹tkowo œwietnych
podrêczników: H. Goldsteina, C. Lanczosa, czy J.L. Synga. Nie sposób te¿
pomin¹æ w tej podstawowej grupie
œwietnego podrêcznika bia³ego emigranta S.P. Timoszenko, jak te¿ i naszych autorów z lat II RP - A.B.
Przeborskiego, M.T. Hubera, S. Zaremby czy S. Banacha. Stopniowo zaczê³y
siê te¿ pojawiaæ powojenne podrêczniki rodzimych autorów, ¿e wspomnê
choæby J. Leyko oraz Z. Osiñskiego, no
i w³asn¹ mechanikê porz¹dkiem geometrycznym wy³o¿on¹ - jak te¿ i podrêcznik mechaniki analitycznej R. Gutowskiego - przysz³ego promotora pra-
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cy doktorskiej p. Jarzêbowskiej. Opisany punkt widzenia mo¿na uznaæ za klasyczny, czy jak kto woli - konserwatywny.

Dmoe mq rk`. Na takim tle - szczery
jêk wyrywa siê z piersi, kiedy zaczynamy kartkowaæ przywo³any skrypt
p. El¿biety Jarzêbowskiej. Je¿eli skrypt
pochodzi z wydawnictwa uczelnianego, powinien on wspieraæ konkretne
wyk³ady na konkretnym kierunku
i w konkretnym wymiarze godzin. Taka
wiadomoœæ powinna siê znaleŸæ w danym wypadku na str. 5., a wczeœniej nawet i na stronie redakcyjnej. Tego te¿
nie ma. Sama Autorka adresuje swój
skrypt do ca³kowicie anonimowego odbiorcy. Jest oczywiste, ¿e jej skrypt ani
nie powsta³ jako rezultat procesu dydaktycznego, ani ¿adnemu takiemu
procesowi nie s³u¿y. Autorka musi
zak³adaæ u adresata swej ksi¹¿ki znajomoœæ mechaniki ogólnej. Tymczasem
w ca³ej swej Bibliografii przytacza tylko jedn¹, w³aœciwie nieznan¹ - nikomu
niczego nie ujmuj¹c - myœlê, ¿e ca³kowicie marginesow¹ - pozycjê w³asnego
autorstwa. Wiêc to ju¿ nie jêk, to ju¿
g³oœny okrzyk: ojej! a to co?! Staje siê
bowiem ewidentne, ¿e mamy przed
sob¹ zawstydzaj¹c¹ manifestacjê zadufania lub ignorancji po³¹czon¹ z zadzi-

wiaj¹cym wyobcowaniem Autorki ze
œrodowiska mechaniki!
Szansa na choæby skromn¹ próbê
po¿ytecznego wyk³adu mechaniki analitycznej maleje do zera. Otwieramy feralny skrypt na str. 15., gdzie zaczyna
siê pierwszy rozdzia³ i naszym oczom
rzuca siê zagadkowy tytu³ "Podstawowe wielkoœci w mechanice analitycznej". Oczywiœcie ta zagadkowoœæ
wynika ze s³owa "wielkoœci". Tymczasem rzecz dotyczy "pojêæ". Przyk³adowo, jedn¹ z podstawowych wielkoœci
w mechanice jest wartoœæ przyspieszenia ziemskiego g » 9.81 m/s2. Paradoksalnie w ca³ym skrypcie nie ma ani jednego przyk³adu rozwi¹zanego z u¿yciem wielkoœci liczbowych. A oto
pierwsze zdania rozdzia³u 1.:
W mechanice wektorowej koncepcja
"wspó³rzêdnych" ma charakter geometryczny. Jest to koncepcja bardzo wygodna w statyce, lecz w dynamice
okazuje siê niewystarczaj¹ca i nale¿a³o
poszukaæ bardziej abstrakcyjnej - analitycznej. Wobec ogólnego i abstrakcyjnego pojêcia wspó³rzêdnych w mechanice analitycznej, zajmuje ono wa¿ne miejsce w aparacie tej mechaniki.
Obliczenia s¹ dokonywane w zbiorze
abstrakcyjnych matematycznych wielkoœci.
Student, który zacznie przyswajaæ
sobie te treœci, ku swej konfuzji przeczyta, ¿e to w statyce, a nie w kinematyce s¹ potrzebne "wspó³rzêdne"! Nie
przyjdzie mu do g³owy odwa¿na myœl,
¿e dla autorki skryptu ma miejsce podstawienie - statyka to kinematyka, wiêc
kinematyka - to statyka! Dalej ujrzy
przyk³ad bana³u mówi¹cego, ¿e to co
ogólne i abstrakcyjne jest wa¿ne. Wreszcie dowie siê, ¿e - obliczenia s¹ dokonywane w zbiorze abstrakcyjnych
matematycznych wielkoœci, i je¿eli nie
jest pozbawiony zdrowego rozs¹dku zrozumie, ¿e ten skrypt nale¿y w tym
miejscu zamkn¹æ i najzwyczajniej
od³o¿yæ do lamusa panoptików.
Spójrzmy jeszcze na dwa pierwsze
zadania - Przyk³ady 1.1 oraz 1.2, w których treœæ zadania, jakie Autorka proponuje rozwi¹zaæ, zlewa siê w jedn¹
ca³oœæ z rozwi¹zaniem, a wspieraj¹ce
treœæ zadania rysunki cechuje podobne
podejœcie. Ten brak dystynkcji przyjê³a
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jako ¿elazny standard. Wybieraj¹c zadania - jak na str. 125. ukazuje to rys.
4.1 - ca³kowicie ignoruje stronê in¿yniersk¹: có¿ to za przyk³ad na ruch
uk³adu, w którym kr¹¿ek, obracaj¹c siê
zgodnie ze wskazówk¹ zegara, bêdzie
powodowa³ nieustanne wyd³u¿anie obu
sprê¿yn, a klocek - takiego terminu u¿ywa - bêdzie siê stale przemieszcza³
w prawo?! Beztroska, z jak¹ podesz³a
Autorka do swego dzie³a, pozwala jej
zak³adaæ (str. 21.), ¿e czytelnik zna ju¿
definicjê wiêzów holonomicznych
i nieholonomicznych, choæ w skrypcie

OS
G£

mechaniki analitycznej jest to jedno
z podstawowych pojêæ, jakie nale¿y
zdefiniowaæ. I tak dalej i dalej ... Trudno by³oby znaleŸæ osobê, która podjê³aby siê poprawy jej niezliczonych bez przesady - b³êdów, potkniêæ, niedbalstwa, jak i niedostatków czysto jêzykowych. Bo i po co?! Czy¿ strona
tytu³owa jej pracy nie zas³uguje na frazê
z Dantego: Lasciate ogni speranza voi
ch'entrante?

jednak przyjmiemy, ¿e nie mo¿na byæ
i oskar¿ycielem i sêdzi¹, pytanie: W jaki sposób wysz³o z druku we wiod¹cym
i tak zas³u¿onym uczelnianym wydawnictwie dzie³o, które mog³oby ujrzeæ
œwiat³o dnia jedynie na w³asny koszt
autora w jednym z tych niezliczonych
krajowych wydawnictw okreœlanych
barwnym mianem Krzak? - pozostawimy to all to whom it may concern.

Who has done it, czyli kto zawini³?! - chcia³oby siê krzykn¹æ. Je¿eli

Ludomir M. Laudañski
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Nowy profesor - DzP
z 15.11.2007 r. przedstawia sylwetkê
prof. dr. hab. in¿. Ludomira M. Laudañskiego na okolicznoœæ nadania mu tytu³u naukowego profesora przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O nominacji pisaliœmy w numerze 12/2007 GP.
Sylwetki profesorów zaprezentujemy po
wrêczeniu nominacji przez prezydenta RP.
Uczelnia nie
dzia³a w pró¿ni czytamy w GW
z 28.11.2007 r.
W rozmowie z redaktorem GW poznajemy opiniê rektora prof. A. Sobkowiaka
nt. wspó³pracy miêdzyuczelnianej, form
wspó³pracy z samorz¹dem, dzia³añ Politechniki na rzecz rozwoju miasta i regionu. "Wa¿ne, by wspó³pracowaæ nie tylko
z miastem, ale i z biznesem. Tak¿e uczelnie powinny ze sob¹ wspó³pracowaæ,
równie¿ z urzêdem wojewódzkim, marsza³kowskim, wszystkimi, którzy tu mieszkaj¹".

***
Teraz do Centralwings - informuje
GW z 5.12.2007 r. "W czwartek w Jasionce odby³a siê promocja pilotów z trzech
roczników Politechniki Rzeszowskiej.
Jeszcze nie by³o tak, ¿eby wszyscy ukoñczyli szkolenie w jednym czasie. Byæ
mo¿e zmobilizowa³o ich to, ¿e na rynku
jest du¿e zapotrzebowanie na pilotów" poinformowa³ na ³amach GW dyrektor
OKL M. Górak. Piêciu pilotów z tej grupy zakwalifikowa³o siê na szkolenie

w Centralwings. Wiêkszoœæ u¿ytkowanych przez Centralwings samolotów nale¿y do PLL "LOT".

***
Politechnika stawia na nowe laboratoria - czytamy w GW z 17.12.2007 r.
"Komora elektrycznej ciszy to najwa¿niejszy element nowoczesnego laboratorium, które powstaje na Politechnice Rzeszowskiej. Bêd¹ tu prowadzone badania
urz¹dzeñ z pok³adów samolotów, sprzêtów gospodarstwa domowego, telefonów
czy elektroniki. Region siê rozwija nie
wtedy, gdy powstaj¹ tu nowe piekarnie
czy hipermarkety. Chodzi o bardzo przetworzony produkt, o w³¹czenie siê w te
obszary, które wyznaczaj¹ nowoczesnoœæ" - powiedzia³ na ³amach GW kierownik Zak³adu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych prof. PRz
W. Kalita. Podobn¹ informacjê zamieœci³y "Nowiny" 22 listopada 2007 r. w artykule "Komora bêdzie t³umiæ sygna³y".
***
Mechanicy z Rzeszowa na lotniskach
œwiata - donosi GW z 18.12.2007 r. "Politechnika Rzeszowska ubiega siê o certyfikat na szkolenie mechaników lotniczych. Jeœli te plany siê powiod¹, wszyscy chêtni bêd¹ mogli zdobywaæ dodatkowe uprawnienia" - czytamy. Uczelnia,
ubiegaj¹c siê o takie uprawnienia, musi
równie¿ uzyskaæ certyfikat Urzêdu Lotnictwa Cywilnego. Po spe³nieniu wymaganych kryteriów, z oferty kszta³cenia
mechaników lotniczych bêd¹ mogli skorzystaæ wszyscy chêtni, o czym zapewnia
prodziekan WBMiL dr in¿. E. Rejman.
***

Mo¿e byæ tekturowa, byle na nowym
druku - informuje GW z 19.12.2007 r.
w sprawie wymiany papierowych legitymacji studenckich na plastikowe. W naszej uczelni problemu takiego nie ma, bowiem proces wymiany legitymacji na elektroniczne trwa od kwietnia 2007 r. - legitymacje s¹ wykorzystywane przez studentów tak¿e jako karty biblioteczne.
Uczelnie buduj¹ z rozmachem - czytamy w N z 9 paŸdziernika 2007 r. "Mam nadziejê, ¿e za
4 lata rok akademicki bêdziemy inaugurowaæ ju¿ w auli, w regionalnym centrum
dydaktyczno-konferencyjnym i biblioteczno-administracyjnym" - powiedzia³
N rektor prof. A. Sobkowiak. Budowa
centrum rozpocznie siê wiosn¹ 2008 r.
O planowanej budowie i najbli¿szych
planach pisa³y te¿ 11 paŸdziernika 2007 r.
"Super Nowoœci".

***
Nadal walcz¹ o wiceministrów - informuj¹ N z 16.11.2007 r. "Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, chodzi o ministerstwo szkolnictwa wy¿szego. Do fotela wiceministra jest przymierzany Tadeusz Markowski, by³y rektor Politechniki
Rzeszowskiej". N donosz¹ o proponowanych przez podkarpack¹ PO zmianach
kadrowych w wymienionym resorcie
i w ministerstwie rozwoju regionalnego.
Podobn¹ informacjê zamieœci³y 26 listopada 2007 r. "Super Nowoœci" w artykule
"Bêdziemy silni w Warszawie".

Nr 2(170)–LUTY 2008
***
Studenci ciesz¹ siê z nowinowej akcji
- czytamy w N z 16.11.2007 r. "Z okazji
œwiêta ¿aków redakcja Nowin zorganizowa³a bilety, zaproszenia, zni¿ki, m.in. do
pubów, pizzerii, kin, teatru". To wszystko
dla studentów rzeszowskich uczelni z okazji Miêdzynarodowego Dnia Studenta
przypadaj¹cego 17 listopada.
***
Kilkaset tysiêcy wydadz¹ na prymusów - informuj¹ N z 27.11.2007 r.
"Wyk³ady, warsztaty, lekcje w laboratoriach, wycieczki - taki plan zajêæ dla najzdolniejszych uczniów szkó³ œrednich
wymyœli³y uniwersytet i politechnika".
Uczelnia zamierza zapraszaæ uczniów na
wyk³ady, pokazy i æwiczenia w laboratoriach, o czym poinformowa³ na ³amach N
prorektor L. WoŸniak.
***
Miko³aj przyszed³ do dzieci - donosz¹
N z 6.12.2007 r. "Studenci Uniwersytetu,
Politechniki, WSIiZ i WSPiA zorganizowali akcjê miko³ajkow¹ "Studenci dzieciom". Pomys³odawc¹ by³ samorz¹d UR.
Na uczelniach i w akademikach ¿acy
przez ca³y dzieñ zbierali pieni¹dze. Ka¿da uczelnia ma zaprzyjaŸnion¹ instytucjê". Dla Samorz¹du Studentów PRz tego
rodzaju akcja to ju¿ d³ugoletnia tradycja.
W tym roku nasi "samorz¹dowcy" obdarowali podopiecznych Domu Dziecka
w ¯yznowie.
***
Przypadkowy wybuch urwa³ mu
rêce - takim wstrz¹saj¹cym tytu³em N
z 17.12. 2007 r. poinformowa³y o tragicznym wypadku studenta III roku na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PRz. Student Politechniki Rzeszowskiej przeprowadza³ eksperyment
chemiczny w swoim mieszkaniu. Wydarzenie odnotowa³a te¿ GW z 19 grudnia
2007 r. w artykule "Marcin nadal walczy
o ¿ycie".
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Sprawdz¹ ka¿d¹ œrubkê w samolocie
- donosz¹ N z 17.12.2007 r. "Technik
awionik - taki profil dla najzdolniejszych
uczniów chce otworzyæ Zespó³ Szkó³
Mechanicznych w Rzeszowie". Szko³a
czyni starania o uruchomienie tej specjalnoœci od wrzeœnia 2008 r. z uwzglêdnieniem odbywania zajêæ ze specjalistycznych przedmiotów zawodowych w laboratoriach naszej uczelni.
***
Dostan¹ po 1300 z³ stypendium - informuj¹ N z 18.12.2007 r. "Za osi¹gniêcia
w nauce i sporcie doceniono 29 studentów trzech rzeszowskich uczelni. Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego przyzna³ im swoje stypendia". Wœród stypendystów znaleŸli siê te¿ studenci naszej
uczelni. Wyró¿nienie za osi¹gniêcia
sportowe otrzyma³a Magdalena Balana
z WEiI, która w 2007 r. zajê³a I miejsce
w Mistrzostwach Polski Szkó³ Wy¿szych
w kolarstwie górskim.
W wypadku
szybowca
zgin¹³ pilot donosz¹ SN
z 19.10.2007 r. Wydarzenie odnotowa³y
w tym samym dniu: Gazeta Wyborcza,
Dziennik Polski, Nowiny oraz ogólnopolska i regionalna stacja TVP. O wypadku pisaliœmy na ³amach GP (nr 11/2007),
wspomnienie instr. pil. Ryszarda £ukasiewicza ukaza³o siê w styczniowym wydaniu GP.

***
Odlot! Jesteœmy pilotami! - informuj¹
SN z 30.11.2007 r. "24 studentów Politechniki Rzeszowskiej odebra³o w czwartek promocje na pilotów zawodowych.
Co najmniej piêciu z nich ma ju¿ pracê
w Centralwings, a kolejni bez problemu
znajd¹ zatrudnienie w najbli¿szych mie-

si¹cach. Linie lotnicze "bij¹ siê" o absolwentów rzeszowskiego pilota¿u". Zbieg
okolicznoœci sprawi³, ¿e na ³amach lokalnych gazet wywi¹za³a siê gor¹ca dyskusja na temat finansowania dzia³alnoœci
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz
i zmniejszenia jego bud¿etu na 2008 r. Tej
tematyce SN poœwiêci³y artyku³y: "Zabieraj¹ nam pilotów" z 26.11.2007 r.;
"Dali nam s³owo, ¿e zadbaj¹" z 29.11.
2007 r.; "Milion z³otych dla pilotów"
z 3.12. 2007 r.; "Komisja skasowa³a pilotów" z 10.12.2007 r. Zagadnienie finansowania dzia³alnoœci OKL odnotowa³y
te¿: "Gazeta Wyborcza" z 29.11.2007 r.
w artykule "Mniej pieniêdzy, mniej pilotów" oraz "Nowiny" z 3.12.2007 r. w artykule "Bêd¹ pieni¹dze na kszta³cenie pilotów". Ostatecznie, bud¿et OKL na
2008 r. pozosta³ w wysokoœci zmuszaj¹cej Oœrodek do zmniejszenia liczby
studentów zakwalifikowanych na kierunek dyplomowania "pilota¿" z 15 do 12
osób. W tej ca³ej sprawie bulwersuj¹ca
jest informacja, ¿e decyzja zapad³a w ostatnim dniu rz¹dów poprzedniej koalicji
- donosi prasa.

Nominacje profesorów - informuje ND na
³amach grudniowego
wydania z 2007 r. "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 22 paŸdziernika 2007 r. nada³ tytu³y naukowe
profesora: Stanis³awowi Sosnowskiemu,
Zenonowi Hendzlowi, Andrzejowi Kolkowi i Wies³awowi ¯ylskiemu - nauczycielom akademickim z Rzeszowa". O nominacjach pisaliœmy w grudniowym wydaniu GP, sylwetki nowo mianowanych
profesorów z PRz przedstawimy po wrêczeniu nominacji przez prezydenta RP.

Opracowanie M.O.

XXXI Turniej Tenisa Sto³owego
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych
naszej uczelni, przy wspó³pracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
oraz Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, 9 grudnia
2007 r. zorganizowa³a XXXI Turniej
Tenisa Sto³owego o Mistrzostwo Pracowników Politechniki Rzeszowskiej

na 2007 rok. Zawody, w których bra³o
udzia³ siedemnaœcie osób, odby³y siê
w hali sportowej PRz.
Organizatorów bardzo ucieszy³o poszerzenie grona zawodników, jako ¿e
po raz pierwszy do turnieju do³¹czy³y
panie: Halina Tendera i Cecylia Preis
z Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stoso-

wanej. Naszym zawodniczkom gratulujemy udanego debiutu i zapraszamy do
kolejnych rozgrywek.
Po emocjonuj¹cych pojedynkach,
rozegranych systemem "ka¿dy z ka¿dym", tytu³ mistrzowski na 2007 rok
wywalczy³ dr Grzegorz Mentel, pracownik Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
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ketingu, tak¿e debiutant w naszej imprezie.
Pierwsza szóstka
1. Mentel Grzegorz - WZiM
2. Kie³basa Zbigniew - WBiIŒ
3. Licho³ai Lech - WBiIŒ
4. Misiak Tomasz - WZiM
5. Lis Andrzej - Dzia³ Gospodarczy
6. Kêdzior Marcin - WBMiL

O PUCHAR
REKTORA
POLITECHNIKI
RZESZOWSKIEJ
W HALOWEJ
PI£CE NO¯NEJ
W dniu 15 grudnia 2007 r. w hali
sportowej PRz odby³ siê turniej o Puchar Rektora Politechniki Rzeszowskiej w halowej pi³ce no¿nej.
W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn,
reprezentuj¹cych rzeszowskie urzêdy
i instytucje:
= Komenda Miejska Policji,
= Urz¹d Marsza³kowski,
= Urz¹d Miasta,
= Stra¿ Miejska,
= Diecezja Rzeszowska,
= Akademickie Radio Centrum.
Puchar wywalczyli policjanci, którzy okazali siê bezkonkurencyjni
i zwyciê¿yli we wszystkich spotkaniach. Nagrody i puchary wrêczy³ prorektor ds. nauczania PRz prof. Leszek
WoŸniak.
W trakcie turnieju rozegrano mecz
pokazowy. Pracownicy naszej uczelni
zmierzyli siê z reprezentacj¹ Podkarpacia w pi³ce no¿nej kobiet, w której
wyst¹pi³y równie¿ zawodniczki I-ligowego Soko³a Kolbuszowa Dolna.
Zawody zorganizowane zosta³y
przez Akademickie Radio Centrum,
Klub Uczelniany AZS PRz oraz Biuro
Promocji i Rekrutacji PRz. Honorowy
patronat nad turniejem sprawowa³
marsza³ek województwa podkarpackiego.
Andrzej Blahaczek

Wœród kobiet I miejsce zdoby³a p. Halina Tendera z WMiFS.
Fot. J. Gajdek

Zwyciêzca konkursu Grzegarz Mentel w akcji.
Fot. J. Gajdek

Wœród kobiet pierwsze miejsce
zdoby³a pani Halina Tendera z Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej.
Nad prawid³owym przebiegiem
turnieju jako sêdzia g³ówny czuwa³
mgr Tadeusz Czu³no. Po zakoñczeniu
turnieju zwyciêzcom wrêczono nagrody i dyplomy.

Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszystkich pracowników Politechniki Rzeszowskiej do liczniejszego udzia³u w przysz³orocznych zawodach - sport to nie tylko rywalizacja, ale
przede wszystkim zdrowie, zabawa
i mile spêdzony czas. Szczególne zaproszenie kierujemy do pañ.
W³odzimierz Ptak

Autorzy tekstów

mgr Andrzej Blahaczek
Redaktor Naczelny Akademickiego Radia
i Telewizji CENTRUM

mgr in¿. Janusz Bury
Zastêpca kanclerza ds. funduszy strukturalnych

dr in¿. Cecylia Heneczkowska
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WCh

dr Henryk Herba
Katedra Fizyki WMiFS

dr Stanis³awa Kanas
Katedra Matematyki WMiFS

mgr Ma³gorzata Ko³odziej
Kierownik Studium Jêzyków Obcych

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Klub Uczelniany AZS

Tegoroczny, wyj¹tkowo krótki, karnawa³ zosta³ w ca³oœci zdominowany przez Klub
Uczelniany AZS. Rok 2008 rozpoczêliœmy rozrywkowo - balem sylwestrowym, a karnawa³ zakoñczyliœmy 2 lutego 2008 r. XXIV Balem Sportowca Politechniki Rzeszowskiej.
Obydwie imprezy by³y bardzo udane, bawi³o siê na nich w sumie ponad 600 osób.
By³o to mo¿liwe dziêki ogromnej pracy dzia³aczy AZS w³o¿onej w przygotowania, jako
¿e sto³ówka jest ju¿ nieczynna i wszystko musieliœmy zrobiæ sami.
Oczywiœcie "gwoŸdziem" programu Balu Sportowca by³o og³oszenie wyników
plebiscytu na dziesiêciu najpopularniejszych sportowców Politechniki w roku 2007.
W tym roku by³a to wyj¹tkowo dwunastka.
Kolejne miejsca zajêli:
1. Magdalena Balana (I ZD)
- kolarstwo
Daria Wójcik (IV CD) - kolarstwo
Justyna Turek (I ZD) - kolarstwo
2. Krzysztof Szymañski (IV MDP)
- pi³ka no¿na
3. Marek Hajduk (III MDL)
- trójbój si³owy
4. Marcin Piecuch (III BD)
- kolarstwo

prof. dr hab. in¿. Ludomir M. Laudañski
Prodziekan ds. nauki WZiM

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

mgr Agnieszka Pikor
Sekretariat prorektora ds. ogólnych

dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz
Zak³ad Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych WEiI

W³odzimierz Ptak
Samodzielna Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

dr Janusz Pusz
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WCh

5. Micha³ Markiewicz (II ED)
- ¿eglarstwo
6. Maciej Roga (III MDL)
- siatkówka
7. Ilona Czosnyka (V SD)
- siatkówka
8. S³awomir Jurczak (I MDL)
- pi³ka no¿na
9. £ukasz Œliwiñski (II DUMZ)
- pi³ka no¿na
10. Anna Gil (IV SD) - ¿eglarstwo

Z lewej nasz si³acz Marek Hajduk.

Nagrody naszym wspania³ym sportowcom wrêczyli: prorektor ds. nauczania prof.
Leszek WoŸniak, dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska prof. Leonard
Ziemiañski oraz prezes KU AZS mgr in¿. Grzegorz Sowa.
Wszystkim wyró¿nionym serdecznie gratulujemy i ¿yczymy gor¹co dalszych
osi¹gniêæ w nauce i sporcie.
Tekst i fotografie
Stanis³aw Ko³odziej

Zdjêcie na str. 1. - od lewej: J. Turek, A. Gil, S. Jurczak, M. Roga, M. Hajduk, I. Czosnyka, D. Wójcik,
M. Piecuch, na drugim planie: prezes AZS G. Sowa, M. Markiewicz. W rzêdzie od do³u:
K. Szymañski, L. Œliwiñski.

Bogus³aw Rymut
Student III WEiI (FD)

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

mgr Dawid Zientek
Katedra Geodezji im. Kaspra Weigla

