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Wicepremier
WALDEMAR PAWLAK
z wizyt¹
W dniu 4 kwietnia br. przebywaj¹cy
z wizyt¹ na Podkarpaciu wicepremier
rz¹du RP i minister gospodarki w jednej
osobie - Waldemar Pawlak, spotka³ siê
w sali S-1 ze spo³ecznoœci¹ akademick¹
naszej uczelni. Wicepremierowi towarzyszy³ wiceminister skarbu Jan Bury,
wojewoda podkarpacki Miros³aw Karapyta i gospodarz spotkania - rektor
prof. Andrzej Sobkowiak, który dokona³ prezentacji uczelni, ze szczególnym
uwzglêdnieniem na wskroœ nowoczesnego Laboratorium Badañ Materia³ów
dla Przemys³u Lotniczego.
Na wstêpie zwi¹zany z PSL-em
W. Pawlak nawi¹za³ do historii Podkarpacia i ruchu ludowego, przypomi-

naj¹c, ¿e to w³aœnie w Rzeszowie przed
113 laty zaczê³a siê jego historia, po
czym wyg³osi³ wyk³ad pt. "Zasady pomocniczoœci w krajach Unii Europejskiej". Dziœ wyró¿nikiem zarówno tej
historii, jak i znaczenia zasady pomocniczoœci jest to, ¿e "jesteœmy tradycyjnie nowoczeœni" w Europie.
Wicepremier podkreœli³, ¿e o zasadzie pomocniczoœci, a tak¿e proporcjonalnoœci traktuje m.in. traktat lizboñski,
po to, aby ta wa¿na struktura mia³a elementy samosterowania w praktyce.
Subsydiarnoœæ i pomocniczoœæ to od
czasów Arystotelesa elementy œciœle
powi¹zane z Europ¹, pojawiaj¹ce siê na
przestrzeni dziejów w ró¿nych doktry-

nach i inicjatywach. Z punktu widzenia
teorii zarz¹dzania mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e UE nie radzi sobie z przyjêt¹
struktur¹. Tak jednak nie jest, a nasz
kraj ma ogromne szanse rozwoju w tej
strukturze. Bardzo wa¿ne jest, aby mechanizmy w³¹czaj¹ce aktywnoœæ ludzi
pojawia³y siê na ró¿nym poziomie ich
dzia³alnoœci. Koncepcjê tradycyjno-nowoczesn¹ nale¿y zatem przenosiæ do
praktycznego zarz¹dzania, m.in. zarz¹dzania jakoœci¹, budowania procedur.
W praktyce doœwiadczeñ UE ostatnich kilkunastu lat, zasada pomocniczoœci pozwala przekszta³caæ bogactwo
ró¿norodnoœci w bogactwo mo¿liwoCi¹g dalszy na str. 4.

WYBORY W£ADZ UCZELNI W 2008 ROKU

Wybory dziekanów zakoñczone
W dniu 21 kwietnia 2008 r. na wszystkich wydzia³ach Politechniki Rzeszowskiej zakoñczy³y siê wybory dziekanów,
których kadencja przypada na lata 2008-2012. Na funkcje
dziekanów zostali wybrani:
u na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
prof. dr hab. in¿. Leonard ZIEMIAÑSKI
u na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
dr hab. in¿. Krzysztof KUBIAK, prof. PRz
u na Wydziale Chemicznym
dr hab. in¿. Ireneusz OPALIÑSKI, prof. PRz
u na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
dr hab. in¿. Kazimierz BUCZEK, prof. PRz
u na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej
prof. dr hab. Dov WAJNRYB
u na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
dr hab. Grzegorz OSTASZ, prof. PRz

Przed nami wybory prodziekanów oraz cz³onków rad wydzia³ów i Senatu. Ostatecznego rozstrzygniêcia doczeka³a
siê kwestia sk³adu rad wydzia³ów. Wszyscy zatrudnieni na
wydzia³ach profesorowie i doktorzy habilitowani wchodz¹
w sk³ad rad wydzia³ów bez przeprowadzania procedury wyborczej – zatem kryterium wieku emerytalnego, które decyduje o posiadaniu biernego prawa wyborczego, nie ma tutaj
zastosowania. W pozosta³ych grupach pracowników posiadanie biernego prawa wyborczego warunkuje mo¿liwoœæ
kandydowania w wyborach do rad wydzia³ów. W wyborach
do Senatu ka¿dy kandydat musi posiadaæ bierne prawo wyborcze. Komunikat UKW na str. 4.
Henryk Herba
przewodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Wyborczej
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Ci¹g dalszy ze str. 3.

œci. Wa¿ne w kontekœcie czasów obecnych i przysz³ych jest wypracowanie
metody optymalnego wykorzystania
tych szans. W strategii lizboñskiej przewiduje siê dodanie do istniej¹cych ju¿
czterech swobód, tzn. przep³ywu towarów, us³ug, kapita³u i ludzi, pi¹tej, czyli
swobody przep³ywu wiedzy.
Wicepremier szczególnie podkreœli³
istotne zjawisko, jakim jest zagadnienie
suwerennoœci pañstwa. Spojrzenie na
ten problem z punktu widzenia substydiarnoœci okazuje siê dobrym rozwi¹zaniem, prowadz¹cym do okreœlonego
porz¹dku. Jak zachowaæ suwerennoœæ

w UE? Mo¿na j¹ oczywiœcie zachowaæ,
ale wtedy, kiedy skupimy siê na tym, co
jest wa¿ne na okreœlonym poziomie.
Trzeba to czyniæ w taki jednak sposób,
aby postawa tradycyjnie-nowoczesna
dawa³a nam szanse na skuteczne znalezienie siê w rywalizacji miêdzynarodowej i równie skuteczne wykorzystanie
mo¿liwoœci. W tym wzglêdzie ogromnie wa¿na okazuje siê wzajemna wspó³praca ludzi i ró¿norakich krajowych
urzêdów wszystkich szczebli.
Wicepremier W. Pawlak przywo³a³
niekwestionowany przyk³ad dzia³aj¹cej
na Podkarpaciu "Doliny Lotniczej",

daj¹cej szansê na rozwój ca³ego regionu, dodaj¹c, ¿e podrzeszowsk¹ stref¹
ekonomiczn¹ interesuj¹ siê firmy bran¿y lotniczej z ca³ego œwiata.
Po zakoñczeniu spotkania goœcie
udali siê do Sieniawy, gdzie odby³o siê
spotkanie z przedstawicielami w³adz
ukraiñskich oraz do Lubaczowa, gdzie
wicepremier dokona³ oficjalnego uruchomienia sieci szerokopasmowego Internetu.
Marta Olejnik
(na podstawie nagrania
magnetofonowego)

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
Tekst stanowiska
Uczelniana Komisja Wyborcza w Politechnice Rzeszowskiej na posiedzeniu w dniu
22 kwietnia 2008 r. przyjê³a jednomyœlnie stanowisko
radcy prawnego PRz z dnia
14 kwietnia 2008 r., wyra¿one
w uzupe³nieniu do opinii
prawnej z dnia 7 stycznia
2008 r., dotycz¹ce cz³onkostwa w radzie wydzia³u
wszystkich nauczycieli akademickich, o których mowa
w § 42 ust. 2 pkt 3 Statutu PRz.
Statut PRz - § 42 ust. 2 (W sk³ad
rady wydzia³u wchodz¹) pkt 3: nauczyciele akademiccy zatrudnieni
na stanowiskach profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiadaj¹cy stopieñ
naukowy doktora habilitowanego,
zatrudnieni na wydziale, w liczbie
nie mniejszej ni¿ 51% sk³adu rady
wydzia³u.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Wyborczej
Pan dr Henryk HERBA
w/m
Uzupe³nienie do opinii prawnej z dnia 7 stycznia 2008 r.
Dotyczy: wyborów do organów kolegialnych uczelni.
W zwi¹zku z rozbie¿nymi stanowiskami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego oraz Fundacji Rektorów Polskich w kwestii stosowania przepisu art. 71
ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U.
Nr 164, poz. 1365 ze zm.), stosuj¹c wyk³adniê funkcjonaln¹ tego przepisu oraz
przepisów § 42 i § 52 Statutu Politechniki Rzeszowskiej, wyjaœniam:
Zgodnie z § 42 ust. 2 pkt. 3 Statutu w sk³ad rady wydzia³u wchodz¹ wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. Z uwagi na to, ¿e ta grupa nauczycieli akademickich nie pochodzi
z wyboru, nie ma do niej zastosowania kryterium wieku emerytalnego. Do regulacji statutowych w tej kwestii Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nie
mia³o zastrze¿eñ.
W przypadku organu kolegialnego, jakim jest senat, Statut Politechniki w § 32
ustala procedurê wyborów przedstawicieli wszystkich grup pracowniczych, st¹d
w pe³ni bêdzie mia³o zastosowanie kryterium biernego prawa wyborczego okreœlonego w § 71 ust. 1 pkt. 3 Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
Janina Kucharska
(radca prawny PRz)
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W planach w³adz miasta, wojewody podkarpackiego i w³adz Politechniki Rzeszowskiej jest utworzenie Centrum Szkolenia Pilotów i Mechaników Boeinga w Rzeszowie. To wa¿ne dla uczelni i regionu Podkarpacia przedsiêwziêcie potwierdzone zosta³o podpisaniem w pierwszej po³owie kwietnia
2008 r. ni¿ej zamieszczonego listu intencyjnego.
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PERSONALIA
HABILITACJE
Dr Stanis³awa Kanas, adiunkt w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej w dniu
7 kwietnia 2008 r. uzyska³a stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych
z zakresu dyscypliny naukowej
matematyka, nadany przez
Radê Wydzia³u Matematyki,
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie. Temat rozprawy
habilitacyjnej: Problemy uogólnionej wypuk³oœci i gwiaŸdzistoœci.
Pani Stanis³awa Kanas urodzi³a siê w miejscowoœci Hucina k. Kolbuszowej. Matematyczne studia wy¿sze ukoñczy³a
na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Od 1985 roku jest nauczycielem akademickim w naszej uczelni. W 1993 roku uzyska³a stopieñ
naukowy doktora nauk matematycznych, nadany przez Radê
Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu £ódzkiego na podstawie rozprawy pt. Ró¿niczkowe podporz¹dkowania i klasy funkcji analitycznych zwi¹zane z tymi
podporz¹dkowaniami. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. Jan Stankiewicz, profesor zwyczajny
PRz.
Specjalizuje siê w zakresie analizy zespolonej, a g³ówne
zainteresowania naukowe to geometryczna teoria funkcji
jednej zmiennej zespolonej. Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz American Mathematical Society, a od 2004 r. pe³ni funkcjê prezesa Rzeszowskiego

Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Za
wyró¿niaj¹ce siê osi¹gniêcia naukowe otrzyma³a Nagrody
Rektora Politechniki Rzeszowskiej w latach 1987, 1989,
1993, 2003 i 2007.
Jest autork¹ lub wspó³autork¹ 49 publikacji naukowych
w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy³a
w 50 konferencjach krajowych i miêdzynarodowych. W latach 1998, 2000 przebywa³a w Nihon University (Tokio)
jako visiting professor, natomiast w 2005 r. w Hiroshima
University. Jest recenzentem czasopism matematycznych,
m.in. Bulletin of Belgian Mathematical Society, International Journal of Mathematics and Mathematical Application,
Demonstratio Matematica, Publications de L'Institut Mathematique (Belgrad), Journal of Mathematics and Applications, Kodai Mathematical Journal, International Journal of
Computational and Applied Mathematics, Journal of Applied Analysis, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, a tak¿e Mathematical Reviews od 1998 r. do chwili
obecnej.
Doœwiadczenie organizacyjne: wspó³organizacja
Œrodowiskowej Konferencji Matematycznej w latach
1995-2001; organizacja sesji naukowej poœwiêconej 60.
rocznicy urodzin prof. Jana Stankiewicza i dr Zofii
Stankiewicz w 1999 r., organizacja wyk³adów dla nauczycieli i uczniów szkó³ œrednich w ramach celowego grantu
Marsza³kowskiego w latach 2005-2006; przewodnicz¹ca
Komitetu Organizacyjnego Fina³u LIX Olimpiady Matematycznej, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo
Matematyczne, przy wspó³udziale Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, który odby³ siê
w obiektach naszej uczelni w dniach 9-11 kwietnia 2008 r.;
cz³onek Rady Wydzia³u w latach 2002-2005 oraz Komisji
ds. Rozk³adów Zajêæ.

DOKTORATY
Mgr Monika Pasternak-Malicka, asystentka w Zak³adzie Finansów i Bankowoœci na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych
z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia, nadany przez Radê Naukow¹ Kolegium Zarz¹dzania i Finansów Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie w dniu 17 marca 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Wp³yw systemu podatkowego na poziom gospodarki nieformalnej
w Polsce. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, Szko³a
G³ówna Handlowa w Warszawie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Beata Filipiak,
Uniwersytet Szczeciñski i dr hab. Bogdan Mróz, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie.
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Mgr in¿. Danuta Proszak, asystentka w Zak³adzie
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji na Wydziale Budownictwa
i In¿yni erii Œ rodow iska ,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
elektrotechnika, nadany przez
Radê Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki
Lubelskiej w dniu 19 marca
2008 r. T emat roz pra w y
doktorskiej: Mikroelektroniczne czujniki wilgotnoœci
z wykorzystaniem materia³ów
kompozytowych. Promotor
w przewodzie doktorskim: dr
hab. in¿. Waldemar Wójcik,
Politechnika Lubelska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr
hab. in¿. O³eksandra Hotra, Politechnika Lubelska i dr hab.
in¿. Ryszard Romaniuk, Politechnika Warszawska.

Mgr Tomasz Misiak, asystent w Katedrze Ekonomii na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny
naukowej ekonomia, nadany
przez Radê Wydzia³u Ekonomii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
w dniu 14 kwietnia 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Inwestycje, wydatki rz¹dowe
a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Promotor w przewodzie doktorskim:
dr hab. Tomasz Tokarski, Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab.
Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet £ódzki i dr hab. Krystyna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

PROFESURY UCZELNIANE

Leonard Ziemiañski

Marek Goszty³a

Mariusz Sobolak

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
n prof. dr. hab. in¿. Leonarda Ziemiañskiego, kierownika Katedry Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska na czas nieokreœlony z dniem 1 kwietnia 2008 r.
JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
n dr. hab. in¿. Marka Goszty³ê w Zak³adzie Urbanistyki i Architektury na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
na okres 5 lat z dniem 1 kwietnia 2008 r.,
n dr. hab. in¿. Mariusza Sobolaka w Katedrze Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na okres 5 lat
z dniem 1 kwietnia 2008 r.
Bronis³aw Œwider
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Nominacje profesorskie

,

Profesor Ludomir M. Laudanski
Prof. dr hab. in¿. Ludomir M. Laudañski - kierownik Katedry Metod Iloœciowych w Ekonomii na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu - otrzyma³ w dniu 17 kwietnia
2008 r. w Pa³acu Prezydenckim
tytu³ naukowy profesora nauk
technicznych, nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego postanowieniem z dnia 31 paŸdziernika 2007 r.
In¿ynier lotniczy, nauczyciel akademicki , u r o d z o n y we L wowie
w 1937 r. Studia magisterskie ukoñczy³
na kierunku lotniczym Politechniki
Warszawskiej w 1962 r., doktorat z in¿ynierii lotniczej obroni³ w Politechnice Warszawskiej w 1971 r., habilitacjê
z dziedziny in¿ynierii lotniczej uzyska³
w Kijowskim Instytucie In¿ynierów
Lotnictwa Cywilnego w 1995 r. Pracowa³ w Politechnice Warszawskiej w latach 1961-1974, w Politechnice Rzeszowskiej w latach 1974-1981, w Al

Fateh University w Trypolisie w Libii
w latach 1981-1990, od 1991 r. znów
w P olite c hnic e Rz e sz ow skie j.
Wspó³pracê z Instytutem Lotnictwa
zwieñczy³ w grudniu 2003 r. doktorat
Janusza Dymitruka poœwiêcony problematyce zmêczeniowej œmig³owca.
Wspó³pracê z absolwentk¹ studiów lotniczych na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Halin¹ Bober zwieñczy³ w czerwcu
2006 r. doktorat poœwiêcony modelom
Monte Carlo taktyk szybowcowych.

Wrêczenie nominacji przez prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
Fot. w³asna

Jest autorem dwutomowej Mechaniki
porz¹dkiem geometrycznym wy³o¿onej
(1974, 1977), BASIC Flight Mechanics
(1988), 15 wyk³adów aeromechaniki
(1999, 2005), dwutomowej Statystyki
nie tylko dla licencjatów (2004, 2005),
Szkiców polskich (2006) i dwu monografii - Stochastycznej dynamiki szybowca (1978, 1992) oraz Computational Probability for Aeronautical Engineering (2002). Opublikowa³ ok. 50
prac naukowych w Polsce i za granic¹,
aktywnie uczestniczy³ w ok. 60 konferencjach naukowych (mia³y one miejsce m.in. w NRD, Czechos³owacji,
Francji, Belgii, Grecji, Austrii, USA),
w szczególnoœci bierze udzia³ w cyklicznych konferencjach nt. Computational Stochastic Mechanics - bêd¹c
cz³onkiem Komitetu Naukowego tych
konferencji (greckie wyspy: Santorini 1998, Corfu - 2002, Rodos - 2006).
W swej pracy wykorzystuje liczne kontakty z wybitnymi specjalistami aeronautyki na ca³ym œwiecie w wiod¹cych
oœrodkach naukowych USA, Francji,
Anglii, Niemiec, Norwegii, W³och. By³
przewodnicz¹cym Zak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ "Solidarnoœæ" Politechniki Rzeszowskiej
w inicjuj¹cym okresie powstawania
Zwi¹zku (X-XI 1980 r.). W latach
1974-1980 by³ opiekunem Studenckiego Ko³a Naukowego Lotników, organizuj¹c trzy obozy z lotni¹ na stokach
S³onnego w Bezmiechowej. Od 2004
roku kieruje Zak³adem Metod Iloœciowych w Ekonomii Politechniki Rzeszowskiej, a w kadencji w³adz akademickich 2005-2008 jest cz³onkiem Senatu i prodziekanem ds. nauki Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.
W m³odoœci - aktywny narciarz, animator turystyki pieszej. Jêzyki: angielski,
rosyjski, ³acina. Zainteresowania pozaprofesjonalne: logika, filozofia, historia, historia sztuki, literatura i muzyka.
Postêpowanie w sprawie nadania
tytu³u naukowego profesora przeprowadzi³a Rada Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
(biogram autoryzowany)
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Wyk³ad LUIGI LOVAGLIO

Tworzenie nowego lidera bankowoœci w Europie
Na zaproszenie JM Rektora prof.
Andrzeja Sobkowiaka, jak równie¿
z inicjatywy Rady Fundacji Rozwoju
Politechniki Rzeszowskiej, 14 marca
br. z wizyt¹ w naszej uczelni przebywa³
pan Luigi Lovaglio - I wiceprezes
Zarz¹du, dyrektor generalny Banku
PEKAO S.A. - banku, którego klientelê
w du¿ej mierze stanowi spo³ecznoœæ
akademicka Politechniki Rzeszowskiej.
Liczna grupa studentów (g³ównie
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu),
nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele poszczególnych oddzia³ów
Banku PEKAO S.A. wys³uchali w sali
S-1 wyg³oszonego przez pana L. Lovaglio wyk³adu pt. "Tworzenie nowego lidera bankowoœci w Europie". Nasz
goœæ tego dnia rano spotka³ siê równie¿
z prezydentem Rzeszowa, zapozna³ siê
ze strategi¹ rozwoju miasta i planami na
przysz³oœæ. Zwiedzaj¹c miasto, L. Lovaglio zwróci³ uwagê na "m³ody Rzeszów", co podkreœli³ zreszt¹ w czasie
wyk³adu, mówi¹c "Miasto têtni ¿yciem,
jest bardzo du¿o ciekawych projektów,
wielu m³odych ludzi, widaæ, ¿e co trzecia osoba siê uczy. To przypomina mi
Boloniê, któr¹ opuœci³em kilka lat
temu". W programie rzeszowskiej wizyty L. Lovaglio przewidziano m.in.
spotkanie z rektorem A. Sobkowiakiem
oraz dyrektorami poszczególnych oddzia³ów Banku PEKAO S.A. z województwa podkarpackiego.
Wyg³oszony w Politechnice Rzeszowskiej wyk³ad L. Lovaglio rozpocz¹³ od wyjaœnienia, czym jest Grupa
Uni Credit, do której nale¿y Bank PEKAO S.A. i informacji o jej osi¹gniêciach. Grupa dzia³a w 23 krajach:
posiada ok. 40 mln klientów, 180 tys.
pracowników, generuje przychody na
poziomie 39 mld euro, zysk szacuje
w granicach 7 mld euro. Podkreœli³ te¿,
jak wa¿na jest dla Grupy Uni Credit

Polska - pierwszy europejski kraj, z któ- tych dzia³añ okaza³y siê imponuj¹ce rym Grupa rozpoczê³a wspó³pracê.
w ci¹gu jednego weekendu zosta³y
Najwa¿niejszym przedsiêwziêciem zmienione szyldy i oznakowania w 285
omówionym przez L. Lovaglio by³o po³¹czenie
banku PEK A O S.A .
z czêœci¹ Banku BPH. By³
to niezwykle (co podkreœli³ wielokrotnie) skomplikowany proces, jako ¿e
przedmiotem podzia³u
by³a dzia³alnoœæ korporacyjna, w³¹czona ostatecznie do Banku PEKAO
S.A. - oko³o 300 oddzia³ów Banku BPH wraz
ze swoimi klientami zosta³o wcielonych do PEKAO S . A . Prz e jê to
równie¿ z BPH czêœæ
dzia³alnoœci skarbowej,
niewielk¹ czêœæ systemu
informatycznego i syste- Pan L. Lovaglio podczas wyk³adu.
mu operacyjnego. NajFot. M. Misiakiewicz
trudniejszym zadaniem
okaza³o siê utworzenie
z tych czêœci nowego, dobrze funkcjo- placówkach BPH, a tak¿e oznakowania
nuj¹cego organizmu. "Pracowaliœmy w 610 bankomatach. Wstêpnie czas rejak chirurg, dokonuj¹c tych ciêæ. Na- alizacji tych dzia³añ oceniano na miepotkaliœmy na wiele przeszkód. W Pol- si¹c.
"Stworzyliœmy bank, który zarabia
sce nie by³o nawet przepisów prawnych
1
mld
euro. Zysk netto w 1999 r. wyumo¿liwiaj¹cych po³¹czenie choæby
niós³
80
mln z³. Jesteœmy pierwszym
z czêœci¹, a nie z ca³oœci¹ banku. Od
bankiem
pod wzglêdem rentownoœci,
czerwca do koñca paŸdziernika 2007 r.
nie wiedzieliœmy, czy uzyskamy zgodê posiadamy oko³o 1/4 zysku ca³ego sekna tê fuzjê. Braliœmy pod uwagê dwa tora bankowego w Polsce. Ponosz¹c
warianty: ca³oœciowe przejêcie Banku 46 z³ kosztów, jesteœmy w stanie wygeBPH lub tylko jego czêœci, co spowodo- nerowaæ 100 z³ przychodu - to tzw.
wa³o, ¿e musieliœmy w zwi¹zku z tym wspó³czynnik efektywnoœci bankowej.
pracowaæ nad dwiema opcjami. Osta- Jeœli chodzi o wolumeny, jesteœmy
tecznie rz¹d polski przyj¹³ ustawê, któ- pierwszym bankiem pod wzglêdem
ra umo¿liwi³a przejêcie tylko czêœci aktywów; drugim, jeœli chodzi o udzielone kredyty; pierwszym bankiem
Banku BPH."
Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e pro- wœród klientów korporacyjnych; druces po³¹czenia banków by³ wnikliwie gim wœród klientów detalicznych;
monitorowany przez lidera projektu pierwszym bankiem, jeœli chodzi o pow osobie pana L. Lovaglio. Rezultaty ziom oszczêdnoœci - jedna na piêæ ro-
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dzin posiada oszczêdnoœci w naszym
banku. W wielu województwach jesteœmy na pierwszym miejscu, mamy najwiêkszy udzia³ w rynku. Dzisiaj jesteœmy w klasyfikacji obok tak wielkich banków, jak: BP Pariba - bank
francuski, Santander - hiszpañski, Comertz Bank - niemiecki - wyszliœmy
poza Polskê. Mo¿emy wiêc mówiæ, ¿e
Bank PEKAO S.A. jest bankiem europejskim. Zarz¹d Banku PEKAO S.A.
opracowa³ dokument zwany Kart¹
Wartoœci, której sk³adowymi s¹: szacunek, wzajemnoœæ, zaufanie, przejrzystoœæ, swoboda (wolnoœæ), uczciwoœæ.
Bardzo wa¿ne jest, aby zadowoleni byli
zarówno klienci, jak i pracownicy banku, bo tylko wtedy mo¿na liczyæ na odpowiednie wyniki".
Pan L. Lovaglio znalaz³ równie¿
czas na rozmowê ze studentami zainteresowanymi problemami bankowoœci,
w³¹czonej do kierunków dyplomowania na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu PRz. Niew¹tpliwie, przekazane
doœwiadczenia mog¹ siê okazaæ przydatne w ich przysz³ej pracy zawodowej.
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Spotkanie odby³o siê z udzia³em licznej grupy studentów.
Fot. M. Misiakiewicz

To jednak nie jest jedyny powód zadowolenia studentów, w imieniu których wyst¹pi³ przewodnicz¹cy Samorz¹du Studentów £ukasz Szuba,
przekonuj¹co prezentuj¹c tê wa¿n¹ studenck¹ agendê i problemy finansowe
zwi¹zane z organizacj¹ tegorocznych

juwenaliów. Gromkimi brawami zakoñczy³o siê spotkanie z panem L. Lovaglio, który w odpowiedzi z³o¿y³ deklaracjê wspó³finansowania juwenaliów po otwarciu w tym celu konta
w Banku PEKAO S.A.
Marta Olejnik

Genera³ HERMASZEWSKI
goœciem EUROAVII
Za bia³¹ szyb¹
Chmur rzuconych w przepaœæ
Widzisz wyraŸnie
Co siê dzieje we mnie
Mo¿e bezczelnie wspinam siê
do nieba
Wyci¹gam rêce
Wiem - Nienadaremnie!
Miros³aw Hermaszewski

Od lewej: prorektor L. WoŸniak, gen. M. Hermaszewski oraz studenci z KN Euroavia Rzeszów.
Fot. M. Misiakiewicz

Z okazji zbli¿aj¹cego siê XXX-lecia
pierwszego, i jedynego jak dot¹d w historii naszego kraju, lotu Polaka w kosmos, na zaproszenie Studenckiego
Ko³a Naukowego EUROAVIA Rzeszów, z wizyt¹ w naszej uczelni przebywa³ 22 kwietnia br. znany powszechnie
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lotnik kosmonauta gen. bryg. pil. Miros³aw Hermaszewski. Jego lot na
pok³adzie statku Sojuz-30 trwa³ 7 dni
22 godziny 2 minuty i 59 sekund w trakcie lotu mia³o miejsce po³¹czenie
ze stacj¹ kosmiczn¹ Salut-6. Start odby³
siê 27 czerwca 1978 r., l¹dowanie
5 lipca tego¿ roku.
Spotkanie z kosmonaut¹, które
wywo³a³o wielkie zainteresowanie zarówno wœród studentów, jak i pracowników, odby³o siê w wype³nionej po
brzegi najwiêkszej, bo licz¹cej 378
miejsc, sali S-1 (Zespó³ Sal Wyk³adowych). Goœcia przywita³ i honory gospodarza pe³ni³ prorektor ds. nauczania
- prof. Leszek WoŸniak.
Genera³ M. Hermaszewski - szybownik z zami³owania, pilot wojskowy
i dowódca, wyg³osi³ ilustrowany slajdami ponadgodzinny wyk³ad, niezwykle
interesuj¹co opowiadaj¹c o swoich
przygotowaniach do lotu, niezapomnianych wra¿eniach, piêknie ziemi widzianej z orbity oko³oziemskiej, eksperymentach na orbicie, nawi¹zanych
przyjaŸniach. Wyk³ad obejmowa³ nie
tylko zagadnienia zwi¹zane z lotami
w kosmos w ujêciu historycznym, ale
tak¿e omówienie konstrukcji statków
kosmicznych, przebiegu lotów za³óg
radzieckich i amerykañskich, niepowodzeñ i ich tragicznych skutków.
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Koledzy z listy kandydatów na kosmonautów Interkosmosu. Od lewej: Sz. Kowal
i M. Hermaszewski.
Fot. M. Olejnik

Chwilê szczególnej uwagi poœwiêci³
podró¿y kosmicznej za³ogi amerykañskiej na ksiê¿yc w lipcu 1969 r.
Nawi¹zuj¹c do œladu ludzkiej stopy postawionej na ksiê¿ycu, zacytowa³
cz³onka za³ogi N. Armstronga, który po
22 godz. pobytu na ksiê¿ycu i wyl¹dowaniu na ziemi powiedzia³, ¿e "ten

ma³y krok cz³owieka to ogromny skok
ludzkoœci". Lot Apollo-11 na ksiê¿yc
by³ - w ocenie genera³a Hermaszewskiego - jednym z najtrudniejszych eksperymentów, którego realne powtórzenie mo¿e nast¹piæ najwczeœniej oko³o
2020 r. By³o to najwiêksze dokonanie
cz³owieka w historii ludzkoœci.
Spotkanie studentów, g³ównie kierunku "lotnictwo i kosmonautyka", z jedynym polskim kosmonaut¹ by³o dla
nich z pewnoœci¹ wielkim wydarzeniem i prze¿yciem, czego nie kryli ju¿
poza oficjaln¹ czêœci¹ spotkania. Oni
te¿ wrêczyli gen. Hermaszewskiemu
dyplom honorowego cz³onka EUROAVII Rzeszów.
Godzi siê przypomnieæ w tym miejscu, ¿e na przygotowywanej w czerwcu
1976 r. liœcie polskich kandydatów na
kosmonautów Interkosmosu znalaz³
siê równie¿ znany nam by³y dyrektor
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, obecny na spotkaniu p³k pil. Szymon Kowal. Wiêcej
informacji pióra cz³onków Ko³a Naukowego EUROAVIA (z rozmowy
z naszym goœciem) znajd¹ Pañstwo
w nastêpnym numerze GP.
Marta Olejnik
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KRASP
Dokument nr 65/IV
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich

Dokument nr 66/IV
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich

Stanowisko Prezydium KRASP
z dnia 11 kwietnia 2008 r.
w sprawie modelu kszta³cenia
doktorantów

Stanowisko Prezydium KRASP
z dnia 12 kwietnia 2008 r.
w sprawie kwalifikowalnoœci
podatku VAT

W zwi¹zku z tocz¹c¹ siê na forum
miêdzynarodowym oraz w kraju dyskusj¹ na temat modelu kszta³cenia
doktorantów Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich,
nawi¹zuj¹c do stanowiska Zgromadzenia
Plenarnego KRASP z dnia 22 listopada
2007 r. w sprawie aktywizacji dzia³añ na
rzecz wspierania rozwoju i doskonalenia
jakoœci kszta³cenia doktorantów, podkreœlaj¹c zw³aszcza postulat stworzenia
najzdolniejszej m³odzie¿y niezbêdnych
warunków rozwoju, proponuje przyjêcie
nastêpuj¹cych ustaleñ.
o Efektem procesu kszta³cenia doktoranta powinna byæ przygotowana i obroniona rozprawa doktorska. Podstawowym elementem studiów doktoranckich (studiów III stopnia) powinna byæ zatem - zgodnie z przyjêtymi
w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy¿szego zasadami (Salzburg
2005) - samodzielna praca badawcza.
o Realizowane w trakcie studiów doktoranckich badania, których wyniki s¹
dokumentowane m.in. w formie publikacji, powinny doprowadziæ do
wszczêcia przewodu doktorskiego,
a nastêpnie do uzyskania stopnia
doktora i odpowiadaj¹cego mu dyplomu. Œwiadectwo ukoñczenia studiów
doktoranckich jest zbêdne.
o Celowe jest ró¿nicowanie charakteru
kszta³cenia doktorantów, a zw³aszcza elastyczne formu³owanie programów studiów doktoranckich i ich dostosowanie do zró¿nicowanych potrzeb kandydatów, w tym kandydatów
zamierzaj¹cych realizowaæ karierê
zawodow¹ poza uczelniami i innymi
instytucjami naukowymi, w szczególnoœci przez proponowanie odpowiedniego zestawu przedmiotów i tworzenie mo¿liwoœci ich swobodnego wyboru.

W uczelniach i instytucjach naukowych trwaj¹ obecnie intensywne prace
przygotowawcze do uruchomienia projektów wspó³finansowanych ze œrodków
strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
i Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko. W programach tych podatek VAT jest istotn¹ pozycj¹ kosztów
projektu. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podatek
VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.
Taka interpretacja powoduje du¿y wzrost
dodatkowych nak³adów zwi¹zanych z realizacj¹ projektów, które jednostki bêd¹
musia³y sfinansowaæ z w³asnych œrodków. W skali kraju oznaczaæ to bêdzie
zmniejszenie zdolnoœci absorpcji œrodków strukturalnych na cele rozwoju kraju
w obszarze nauki i edukacji.
Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich zwraca siê
do Pana Premiera Rz¹du RP o podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany podejœcia do kwalifikowalnoœci podatku VAT
lub stworzenie mo¿liwoœci odliczenia podatku VAT przy nak³adach finansowanych ze œrodków strukturalnych.

Dokument nr 67/IV
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich
Stanowisko Prezydium KRASP
z dnia 12 kwietnia 2008 r.
w sprawie potrzeby okreœlenia
zasad gospodarowania mieniem
uczelni

Uczelnie publiczne, kieruj¹c siê zasad¹ gospodarnoœci i racjonalnoœci,
zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr
249 poz. 2104 z 2005 r. z póŸn. zm.),
w sposób maksymalnie efektywny
zarz¹dzaj¹ posiadanym przez siebie
maj¹tkiem, zarówno ruchomym, jak
i nieruchomym, w który zosta³y wyposa¿one, b¹dŸ który naby³y w drodze czyn-

noœci prawnych. Zgodnie z art. 98 ust. 1
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym
z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164 poz.
1365 z 2005 r. z póŸn. zm.) przychodami
uczelni publicznej s¹ przychody ze sprzeda¿y sk³adników w³asnego mienia z uwzglêdnieniem dyspozycji art. 90 ust. 4
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
czyli uzyskania zgody Ministra Skarbu
Pañstwa w zakresie okreœlonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (Dz.U. Nr
106, poz. 493, z póŸn. zm.).
Proces uzyskania zgody Ministra
Skarbu Pañstwa na dokonanie czynnoœci
prawnej rozporz¹dzaj¹cej co do aktywów
trwa³ych powy¿ej wartoœci 50 000 euro
w praktyce niesie wiele istotnych problemów, a mianowicie:
o brak jest jasnych, ustawowych
przes³anek rozstrzygniêæ Ministra
Skarbu Pañstwa oraz kwestii proceduralnych dotycz¹cych m.in. Konsultacji wniosku uczelni z Ministrem
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego i waloru takiej konsultacji;
o brak jest sankcji za niezachowanie
przez Ministra Skarbu Pañstwa terminu 1 miesi¹ca na wydanie rozstrzygniêcia;
o brak jest dotychczasowego orzecznictwa s¹dowego w przedmiocie interpretacji przepisów dotycz¹cych procedury uzyskiwania zgody Ministra
Skarbu Pañstwa.
Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich, w trosce
o utrzymanie autonomii uczelni i warunków niezbêdnych do wykonywania zadañ statutowych, zwraca siê do Pana
Premiera Rz¹du RP o stworzenie warunków dla rozwoju akademickich szkó³
polskich i ochronê ich autonomii we
wszystkich obszarach swojego dzia³ania,
a przede wszystkim w zakresie gospodarowania mieniem. Wnosimy o przekazanie kompetencji w zakresie decyzji dotycz¹cych gospodarowania mieniem do
ministrów sprawuj¹cych bezpoœredni
nadzór nad uczelniami.

prof. dr hab. Tadeusz Luty

przewodnicz¹cy KRASP
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Oferta stypendialna
Wœród bogatej oferty stypendiów
oferowanych naukowcom przez Fundacjê na rzecz Nauki Polskiej znaleŸæ
mo¿na stypendia na wyjazdy zagraniczne.
Program KOLUMB
- stypendia dla m³odych
doktorów
Stypendia te umo¿liwiaj¹ najlepszym m³odym uczonym, którzy po uzyskaniu stopnia doktora nie odbywali
jeszcze d³ugoterminowych sta¿y zagranicznych, wyjazdy na pobyty badawcze
do wiod¹cych oœrodków naukowych na
œwiecie. Stypendium mo¿e byæ przyznane na okres od 6 do 12 miesiêcy na
pobyt w jednym lub, w uzasadnionych
przypadkach, kilku oœrodkach naukowych. Rocznie Fundacja przyznaje 16
stypendiów.
O stypendium mog¹ siê ubiegaæ
osoby, które:
4posiadaj¹ stopieñ naukowy doktora,
4nie przekroczy³y wieku 35 lat i posiadaj¹ obywatelstwo polskie,
4w terminie sk³adania wniosków
(od 15 marca) s¹ zatrudnione
w szkole wy¿szej lub innej instytucji, która prowadzi badania naukowe,
4podczas planowanego wyjazdu
nie bêd¹ jednoczeœnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP.
Œrednia wysokoœæ stypendium wynosi od 2 500 do 6 000 euro miesiêcznie, w zal e ¿ n o œc i od miej sca
odbywania sta¿u. Termin sk³adania
wniosków up³ywa 15 marca ka¿dego
roku.
Grant wspomagaj¹cy
Laureaci programu stypendialnego
dla m³odych doktorów mog¹ ubiegaæ
siê po powrocie ze stypendium o grant

wspomagaj¹cy, którego wysokoœæ jest
corocznie okreœlana przez Zarz¹d FNP.
W 2008 roku wynosi on 40 000 z³.
Grant mo¿e byæ przeznaczony na
zakup aparatury naukowej, wydawnictw, specjalistycznych programów
komputerowych, sprzêtu u³atwiaj¹cego
pracê badawcz¹, na rozwijanie wspó³pracy miêdzynarodowej.
Program KWERENDA
Stypendia pozwalaj¹ na prowadzenie za granic¹ kwerend bibliotecznych i archiwistycznych, których celem
jest poszukiwanie oraz analizowanie
materia³ów Ÿród³owych z zakresu
nauk humanistycznych, niedostêpnych
w Polsce.
Oferta dostêpna jest dla pracowników ze stopniem doktora, a stypendium
mo¿e byæ przyznane na okres od 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy. Œrednia wysokoœæ
stypendium wynosi 2 200 euro miesiêcznie, wnioski nale¿y sk³adaæ do
30 wrzeœnia 2008 r.

Stypendia konferencyjne
Celem tego programu jest dofinansowanie uczestnictwa w miêdzynarodowych kongresach, sympozjach
i konferencjach naukowych osób do
35 lat. Stypendium mo¿e byæ przeznaczone na dofinansowanie kosztów podró¿y, op³at konferencyjnych, zakwaterowania. Wnioski przyjmowane s¹
w czterech terminach: do 28 lutego, do
30 kwietnia, do 30 czerwca i do 30 paŸdziernika.
Program WELCOME
Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dzia³anie 1.2:
Wzmocnienie potencja³u kadrowego
nauki). Polega na wspieraniu tworzenia
w Polsce zespo³ów naukowych przez
uczonych z zagranicy.
Program POWROTY/HOMING
Jest skierowany do osób powracaj¹cych z d³u¿szego (ponad 9-mie-

Samorz¹d siê wykaza³
Wyd³u¿enie sygnalizacji œwietlnej na pobliskim skrzy¿owaniu
Staraniem Samorz¹du Studentów Politechniki Rzeszowskiej, bêd¹ce dotychczasow¹ zmor¹ kierowców skrzy¿owanie ulic Podkarpackiej i Akademickiej (obok parkingu hipermarketu "Praktiker") z pocz¹tkiem kwietnia br. sta³o
siê bardziej przyjazne dla osób wje¿d¿aj¹cych na teren Politechniki. Do niedawna w ci¹gu jednej zmiany œwiate³ na zielonym œwietle przeje¿d¿a³y zaledwie trzy samochody.
Z przyjemnoœci¹ i nieukrywan¹ satysfakcj¹ uprzejmie informujemy, ¿e
dziêki interwencji Samorz¹du Studenckiego naszej uczelni w Miejskim
Zarz¹dzie Dróg i Zieleni wyd³u¿ony zosta³ czas zielonego œwiat³a na wspomnianym lewoskrêcie oraz na przejœciu dla pieszych.
W³adzom Samorz¹du sk³adamy serdeczne gratulacje i zapewnienie, ¿e
mi³o bêdziemy o nich myœleæ na tym lewoskrêcie.
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siêcznego) zagranicznego pobytu naukowego. Ma zachêciæ m³odych polskich naukowców do powrotu do
Polski.
W ramach promowania miêdzynarodowej wspó³pracy i wymiany naukowej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
wraz z Deutsche Forschungsgemeinschaft (GFG) ustanowi³a nagrodê naukow¹ "Copernicus". Celem nagrody
jest wyró¿nienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej
wspó³pracy naukowej, którzy mog¹ siê
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wykazaæ wybitnym dorobkiem badawczym, bêd¹cym rezultatem tej
wspó³pracy. Nagroda jest przyznawana
co dwa lata.
Na podstawie porozumienia zawartego miêdzy FNP i Fundacj¹ Popierania
Nauki - Kas¹ im. Józefa Mianowskiego, realizowany jest wspólny program
stypendialny dla uczonych z zagranicy, g³ównie z krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej, zainteresowanych
prowadzeniem badañ w polskich placówkach naukowych. Wysokoœæ sty-

Fina³ LIX
Olimpiady Matematycznej
w Politechnice
W dniach 8-12 kwietnia 2008 r.
w Politechnice Rzeszowskiej odby³y
siê zawody fina³owe LIX Olimpiady
Matematycznej (III etap). Lokalnym

organizatorem zawodów by³ Oddzia³
Rzeszowski Polskiego Towarzystwa
Matematycznego, a w³aœciwie 2 osoby
reprezentuj¹ce OR PTM: Stanis³awa

pendium, przyznawanego na okres od
1 miesi¹ca do 12 miesiêcy, odpowiada
œredniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce oraz uwzglêdnia koszty
zakwaterowania.
Szczegó³owe informacje o stypendiach dostêpne s¹ na stronie internetowej www.fnp.org.pl.
Urszula Kluska
(na podstawie broszury Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej: Program
wspierania nauki w 2008 roku)

Oddzia³ Rzeszowski
Polskiego Towarzystwa
Matematycznego

Komitet G³ówny
Olimpiady Matematycznej

Kanas - prezes i Renata Jurasiñska cz³onek Zarz¹du. Olimpiada matematyczna jest najstarsz¹ polsk¹ olimpiad¹
przedmiotow¹ - Rzeszów stara³ siê o organizacjê fina³u od wielu lat, gdy¿ olimpiada jest œwietn¹ promocj¹ miasta
i oœrodka akademickiego. Oddzia³ Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego wyprzedzi³ w staraniach
o organizacjê takie miasta, jak Poznañ
i Wroc³aw. Honorowym patronatem
objêli Olimpiadê JM Rektor PRz, JM
Rektor UR, prezydent miasta Rzeszowa
oraz marsza³ek województwa podkarpackiego.
Zawodnicy, którzy dostali siê do
trzeciego etapu, maj¹ zapewnione oceOd lewej: Przemys³aw Mazur - laureat I nagrody oraz prof. dr hab. Ryszard Rud- ny celuj¹ce z matematyki na koniec
nicki - przewodnicz¹cy Komitetu G³ównego Olimpiady Matematycznej.
roku, na œwiadectwie maturalnym
Fot. w³asna (o rozszerzonym poziomie) oraz miej-
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sca na wielu uczelniach. Laureaci olimpiady kszta³c¹ równie¿ nowych olimpijczyków, przyk³adowo: studenci matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
prowadz¹ zajêcia dla m³odzie¿y uzdolnionej matematycznie oraz pomagaj¹
przy kolejnych olimpiadach ju¿ z "drugiej strony".
W tym roku najliczniejsz¹ reprezentacjê mia³y: XIV LO im. Staszica
w Warszawie - 21 uczniów, V LO im.
Witkowskiego w Krakowie - 12 uczniów, XIII LO w Szczecinie - 8 uczniów, XIV LO im. Polonii Belgijskiej
we Wroc³awiu - 7 uczniów. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e szko³y te, jak równie¿
szko³y w innych miastach akademickich, œciœle wspó³pracuj¹ z uczelniami
wy¿szymi. Matematycy uczelni wy¿szych prowadz¹ zajêcia w specjalnych
klasach matematycznych (kuŸniach talentów), do których prowadzona jest
szczegó³owa selekcja kandydatów.
Zawody fina³owe olimpiady odby³y
siê w salach wyk³adowych Politechniki
Rzeszowskiej w dniach 9 i 10 kwietnia
br., w godzinach 9:00-14:00. Wziê³o
w nich udzia³ 123 uczestników, mimo
¿e zakwalifikowanych by³o 125 osób
(w tym tylko 7 dziewcz¹t). Warto podkreœliæ, ¿e w olimpiadzie startuj¹ równie¿ uczniowie gimnazjum, którzy
próbuj¹ zmierzyæ siê z maturzystami.
Uczestnicy mieli do rozwi¹zania 6 zadañ: 3 pierwszego i 3 drugiego dnia.
Podkarpacie reprezentowali: Mateusz Skomra, uczeñ I klasy LO Sióstr
Prezentek im. Jana Paw³a II w Rzeszowie, Maciej Ga³¹zka z II klasy LO im.
KEN w Stalowej Woli oraz Pawe³
Pietrzycki z III klasy I LO im. Króla
Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle.
Najm³odszymi uczestnikami zawodów
byli: Micha³ Zaj¹c - II klasa Publicznego Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka
w Brzesku oraz Maciej Dulêba - II klasa
49 Gimnazjum we Wroc³awiu.
Dzieñ 11 kwietnia (pi¹tek) by³ dla
uczestników dniem odpoczynku.
W tym dniu Komitet Olimpiady sprawdza³ szczegó³owo zadania finalistów
(wyniki musz¹ byæ gotowe nastêpnego
dnia). Uczestnicy mieli zaœ okazjê poznaæ region, wyjechaæ na wycieczkê
itp. Ze wzglêdu na przewa¿aj¹c¹ liczbê
uczestników p³ci mêskiej, w tym roku
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Od lewej: prezes OR PTM - Stanis³awa Kanas i cz³onek Zarz¹du OR PTM - Renata
Jurasiñska.
Fot. w³asna

zorganizowano zwiedzanie wydzia³ów
produkcyjnych WSK Rzeszów oraz
schronów kolejowych w Stêpinie.
Program wycieczek zdoby³ uznanie
i wzbudzi³ ogromne zainteresowanie
zarówno uczestników, jak i ich opiekunów.
Uroczyste zakoñczenie zawodów
fina³owych odby³o siê 12 kwietnia
o godz. 10:00. Goœæmi honorowymi
obecnymi na tej uroczystoœci byli:
JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej,
prorektorzy ds. nauki i ds. nauczania,
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, wiceprezydent miasta, podkarpacki
kurator oœwiaty, przedstawiciel marsza³ka województwa podkarpackiego,
dziekan i prodziekan ds. nauki Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej
PRz, przedstawiciele IM UR i inni.
Nagrodzeni
Kolejny ju¿ raz g³ównym nagrodzonym zosta³ Przemys³aw Mazur z Krakowa. Prz e mys³a w Ma z ur by³
zwyciêzc¹ ostatnich dwu olimpiad,
zdobywaj¹c za ka¿dym razem maksymaln¹ liczbê punktów. Reprezentowa³
równie¿ z sukcesem Polskê na olimpiadach miêdzynarodowych.
W tym roku Przemek pierwszego
dnia odda³ pracê 2 godziny przed cza-

sem, w drugi dzieñ godzinê wczeœniej
i jako jedyny rozwi¹za³ bezb³êdnie jedno z szeœciu zadañ. Ponadto Przemek
ma ju¿ prawie ca³kowicie zaliczony
pierwszy rok studiów matematyki.
Szkoda, ¿e w przeciwieñstwie do lat
poprzednich nie by³o wœród nagrodzonych uczestników reprezentuj¹cych
Podkarpacie.
G³ówne nagrody
n Nagroda I stopnia - Przemys³aw
Mazur, III klasa II LO im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie
n Nagrody II stopnia:
- Karol ¯ebrowski, III klasa XIV
LO im. Stanis³awa Staszica
w Warszawie,
- Jakub Konieczny, III klasa V LO
im. A. Witkowskiego w Krakowie
n Nagroda III stopnia - Jacek Jêdrej,
III klasa III LO im. Unii Lubelskiej
w Lublinie
Na Olimpiadê Miêdzynarodow¹
pojad¹ uczestnicy, którzy zajêli miejsca 1-6, czyli oprócz ww. jeszcze: Szymon Majewski, III klasa XIV LO im.
Stanis³awa Staszica w Warszawie oraz
Rados³aw Burny, III klasa LO im. Marsza³ka Stanis³awa Ma³achowskiego
w P³ocku.
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Na zawody œrodkowoeuropejskie
i krajów ba³tyckich pojad¹:
Andrzej Dorobisz, II klasa LO im.
Marsza³ka Stanis³awa Ma³achowskiego w Bydgoszczy,
Patryk Drobiñski, II klasa LO im.
Marsza³ka Stanis³awa Ma³achowskiego w Bydgoszczy,
Maciej Dulêba, II klasa 49 Gimnazjum we Wroc³awiu,
Stanis³aw Kanonowicz, I klasa Zespo³u Szkó³ UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu,
Tomasz Kociumaka, II klasa V LO
im. A. Struga w Gliwicach,
Karol Konaszyñski, II klasa XIV LO
im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu,
Daniel Malinowski, II klasa VIII LO
im. M. Sk³odowskiej-Curie w Katowicach,
Jakub Oæwieja, II klasa V LO w Bielsku-Bia³ej,
Damian Orlef, III klasa Gimnazjum
nr 3 w Zabrzu,
Micha³ Sosnowski, II klasa XIII LO
w Szczecinie,
Jakub Tla³ka, II klasa XIV LO im.
Stanis³awa Staszica w Warszawie.
Nagrodzeni otrzymali zarówno nagrody pieniê¿ne przyznane przez Komitet G³ówny Olimpiady Matematycznej, jak i nagrody rzeczowe od
sponsorów zawodów fina³owych.
Sponsorami nagród dla tegorocznych finalistów OM byli: JM Rektor
PRz, JM Rektor UR, Urz¹d Marsza³kowski i ETOBRES. Nagrody ksi¹¿kowe ufundowali: prezes Polskiego To-

Uroczyste zakoñczenie zawodów fina³owych.
Fot. w³asna

warzystwa Matematycznego, Wydawnictwo Naukowo-Technicze i OPERON. Ponadto w³adze Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz
ufundowa³y koszulki dla uczestników,
natomiast JM Rektor UR komplety
materia³ów piœmiennych.
Warto wspomnieæ, ¿e przed olimpiad¹ zdarzy³y siê perturbacje pogodowe w Szczecinie. Martwiliœmy siê, czy
uczestnicy ze Szczecina pojawi¹ siê
w ogóle na zawodach. Okaza³o siê, ¿e
wyruszyli przed œnie¿yc¹ i gdy 8 kwietnia ok. godz. 14:00 zjawi³am siê w Oœrodku OENiPAS w Czudcu (miejscu
zakwaterowania uczestników), reprezentanci Szczecina ju¿ na nas czekali,
z wyj¹tkiem jednego. Ten jeden wraz
z opiekunk¹ dojecha³ samochodem do
Poznania i dopiero stamt¹d, ok. godz.

5:00 rano, dotar³ do Rzeszowa, wobec
tego przyst¹pi³ do zawodów po nieprzespanej nocy. Z powodu odwo³ania
poci¹gów kursuj¹cych ze Szczecina
zrezygnowa³ z udzia³u w olimpiadzie
uczestnik z Jeleniej Góry.
Przez ca³y czas trwania zawodów
w Rzeszowie i okolicy by³a piêkna,
s³oneczna pogoda, inaczej ni¿ w pozosta³ych czêœciach kraju. Wszyscy z ¿alem wiêc ¿egnali siê z naszym regionem
i mówili, ¿e bardzo mi³o bêd¹ nas wspominaæ. Po uroczystym zakoñczeniu
i wrêczeniu nagród w sobotê i u nas
lun¹³ ulewny deszcz, szczêœliwie wiêkszoœæ uczestników i opiekunów by³a
ju¿ na dworcu b¹dŸ w drodze do niego.
Stanis³awa Kanas
prezes Oddzia³u Rzeszowskiego
Polskiego Towarzystwa
Matematycznego

LIV Olimpiada Chemiczna
Jeszcze nie ucich³y echa ostatnich
sukcesów polskich uczniów na XXXIX
Miêdzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Moskwie, gdzie ekipa w sk³adzie: Wojciech Magoñ (IV LO im. M.
Kopernika w Rzeszowie), Krzysztof
Kosiñski (LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warszawie, Przemys³aw Trêdak
(I LO im. M. Kopernika w £odzi) oraz

Dawid Lichosyt (I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu) zdoby³a
4 z³ote medale, a ju¿ mija LIV edycja
Olimpiady Chemicznej w kraju. Organizatorem zawodów I i II stopnia Olimpiady Chemicznej, tradycyjnie ju¿, jest
Komitet Okrêgowy Olimpiady Chemicznej w Rzeszowie przy Wydziale
Chemicznym Politechniki Rzeszow-
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skiej. Terminarz przebiegu 54. edycji
tej olimpiady to: 26.10.2007 r. - zawody I etapu (Rzeszów), 25-26.01.2008 r.
- zawody II etapu (Rzeszów), 28-29.03.
2008 r. - zawody III etapu (Warszawa).
W okrêgu rzeszowskim, w zawodach
I etapu wziê³o udzia³ 43 uczniów z 18
szkó³ œrednich Podkarpacia: Rzeszów
(9 uczniów), Dêbica (7), Jas³o (6), Krosno (4), Przemyœl (4), Sanok (4), Strzy-

Uczestnicy I etapu podczas rozwi¹zywania zadañ teoretycznych.
Fot. w³asna

¿ów (4), Le¿ajsk (1), £añcut (1), Mielec
(1), Stalowa Wola (1) i Tarnobrzeg (1).
Jednodniowe zawody I etapu obejmowa³y rozwi¹zywanie 5 zadañ teoretycznych. Zwyciêzc¹ I etapu zawodów
w Rzeszowie zosta³a Agnieszka Grzyb
(I LO im. KEN w Sanoku, uczennica
mgr. Jana Buk³ada), która uzyska³a 92
pkt. ze 100. Do drugiego etapu zakwalifikowano 13 zawodników, którzy
w I etapie uzyskali co najmniej 50 pkt.
Dwudniowe zawody II etapu sk³ada³y

Uczestnicy II etapu podczas rozwi¹zywania zadania laboratoryjnego.
Fot. w³asna

siê w pierwszym dniu z rozwi¹zywania
5 zadañ teoretycznych, natomiast
w drugim dniu z rozwi¹zywania zadania laboratoryjnego. W dwudniowych
zmaganiach równie¿ najlepiej wypad³a
Agnieszka Grzyb (116 pkt.), kolejne
miejsca zajêli zaœ: Dariusz Skowron
(II LO, Mielec), Krzysztof Micha³ek
(III LO, Tarnów), Wojciech Andrysiewicz (ZSzO im. KEN, Stalowa Wola),
Tomasz Penar (II LO, Krosno), Tomasz
Trzeciak (LO Sióstr Prezentek, Rzeszów), Karolina £angowska (I LO, Bochnia) i Adam Hogendorf (I LO,
Gorlice). W zawodach II etapu oprócz
zawodników z okrêgu rzeszowskiego
goœciliœmy 12 uczniów okrêgu ma³opolskiego, dla których zabrak³o miejsc
na stanowiskach laboratoryjnych
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w Krakowie, z racji du¿ej liczby uczestników II etapu w tym okrêgu. Do zawodów III etapu Komitet G³ówny Olim-

piady Chemicznej w Warszawie zakwalifikowa³ ww. uczniów. Podczas
dwudniowych zawodów III etapu

Najlepsza zawodniczka okrêgu rzeszowskiego podczas odbioru nagród z r¹k dziekana Wydzia³u Chemicznego prof. H. Galiny.
Fot. w³asna

w Warszawie (98 uczestników) i tym
razem najlepsz¹ zawodniczk¹ naszego
okrêgu okaza³a siê Agnieszka Grzyb,
która znalaz³a siê w gronie 8 zawodników wyró¿nionych w tej edycji olimpiady.
Uroczyste zakoñczenie LIV Olimpiady Chemicznej odbêdzie siê w dniu
7 czerwca 2008 r. w auli Wydzia³u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Pragnê przy tej okazji z³o¿yæ wyrazy podziêkowania wszystkim uczestnikom zawodów, ich opiekunom - nauczycielom, a tak¿e sponsorom, tj.
Zak³adom Chemicznym "Organika-Sarzyna" S.A. (Grupa Chemiczna
CIECH) oraz Podkarpackiej Platformie
Chemicznej, dziêki którym mimo
up³ywu czasu niezmienne pozostaj¹
olimpijskie idee szlachetnej rywalizacji.
Sk³adam równie¿ gor¹ce podziêkowania pracownikom Komitetu Okrêgowego oraz recenzentom prac i ¿yczê
dalszej owocnej wspó³pracy.
Janusz Pusz
sekretarz KOOCh

PRZEZ WIEDZÊ DO INNOWACJI
Maj¹c na wzglêdzie wytyczne strategii lizboñskiej oraz potrzeby regionu podkarpackiego w opracowywaniu
i wdra¿aniu Regionalnej Strategii Innowacyjnoœci, Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa wspólnie
z Katedr¹ Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej podjê³y siê trudnego zadania opracowania nowoczesnego podrêcznika akademickiego dotycz¹cego
zarz¹dzania innowacjami. Podrêcznik
przeznaczony jest w zasadzie dla
s³uchaczy planowanego do uruchomienia studium podyplomowego "Zarz¹dzanie innowacjami" oraz "Zarz¹dzanie technologi¹, transferami i innowacjami", a tak¿e dla studentów studiów
stacjonarnych jako pomoc do przed-

miotów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem
i organizacj¹ produkcji.

Pierwsza czêœæ podrêcznika, z podtytu³em "Podstawy zarz¹dzania innowacjami", zawiera niezbêdne elementy
wprowadzaj¹ce do problematyki innowacyjnoœci, konieczne do zrozumienia
istoty procesów innowacyjnych oraz
sposobu zarz¹dzania tymi procesami.
S¹ to nastêpuj¹ce zagadnienia, ujête
w postaci wyodrêbnionych rozdzia³ów
g³ównych tej czêœci podrêcznika:
8 O ewolucji œwiadomoœci, rozumu
i pomys³owoœci,
8 Konkurencyjnoœæ w dobie globalizacji,
8 Zarz¹dzanie twórcze w organizacji,
8 Metodologia rozwi¹zywania problemów,
8 Przygotowanie produkcji wyrobu
jako przedsiêwziêcie innowacyjne,
8 Procesy i technologie w organizacji,
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8 Podstawy

dzia³alnoœci innowacyjnej.
Czêœæ druga podrêcznika, z podtytu³em "System zarz¹dzania innowacjami", zawiera zagadnienia wskazuj¹ce
na sposoby postêpowania w organizacjach, które sprzyjaæ bêd¹ zwiêkszeniu
prawdopodobieñstwa generowania potrzebnych innowacji oraz zwiêkszeniu
prawdopodobieñstwa uzyskania pozytywnych efektów z wdro¿onych innowacji (zmniejszenie ryzyka niepowodzenia). Zagadnienia te ujête zosta³y
w postaci proponowanego do wdro¿enia systemu zarz¹dzania, podobnego do
systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z norm¹ ISO 9001 i ³atwego do integracji z opracowanym i wdro¿onym
w organizacji systemem ISO 9001.
G³ówne zagadnienia tej czêœci podrêcznika, ujête w postaci wyodrêbnionych rozdzia³ów g³ównych, to:
8 Infrastruktura systemu innowacyjnego organizacji,
8 Metody inicjowania innowacji,
8 Ocena efektywnoœci i ryzyka innowacji,

8 Zarz¹dzanie

zmianami w procesach
innowacyjnych,
8 Ochrona w³asnoœci intelektualnej,
8 System zarz¹dzania innowacjami.
Wiedza i informacja zawarte w obu
czêœciach podrêcznika s¹ szczególnie
polecane organizacjom, które rozumiej¹ znaczenie dzia³añ innowacyj-

nych w poprawie konkurencyjnoœci
i zapewnieniu rozwoju organizacji, lecz
maj¹ trudnoœci w opracowaniu i wdro¿eniu modu³u, w systemie ca³oœciowego zarz¹dzania innowacjami, dziêki
któremu nastêpowa³aby aktywizacja
pracowników, wzrost ich wiedzy i umiejêtnoœci oraz zaanga¿owanie na
rzecz kreowania innowacji rozwojowych oraz ich dalszego wdra¿ania.
Wiedza na te tematy mo¿e byæ u¿yteczna w ka¿dej dziedzinie wytwórczoœci, us³ug, administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej, uczelniach, stowarzyszeniach i innych. Szczególnie po¿yteczne jest krzewienie tej wiedzy wœród
absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy podejmuj¹c pracê w przedsiêbiorstwach województwa podkarpackiego, mogliby byæ aktywnymi pracownikami wdra¿aj¹cymi za³o¿enia
Regionalnej Strategii Innowacyjnoœci
oraz inicjatorami doskonalenia dzia³alnoœci innowacyjnej w poszczególnych
organizacjach.
Jerzy £unarski

XIV Podkarpackie Forum Innowacyjnoœci
W ramach projektu "Biuro Wdra¿ania i Monitoringu Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Podkarpackiego", 7 marca 2008 r. odby³o siê
XIV Podkarpackie Forum Innowacyjnoœci. By³o to ju¿ ostatnie spotkanie,
które tym razem poœwiêcone zosta³o
podsumowaniu projektu i jego rezultatów oraz dyskusji na temat przysz³oœci
systemu wdra¿ania RSI w województwie podkarpackim.
Spotkaniu przewodniczy³ kierownik projektu prof. Leszek WoŸniak,
który zrelacjonowa³ przebieg realizacji
projektu w latach 2005-2007. Podczas
jego trwania organizowane by³y Podkarpackie Fora Innowacyjnoœci (8 konferencji), seminaria subregionalne
(12 spotkañ w ró¿nych miastach regionu) oraz posiedzenia Podkarpackiej
Rady Innowacyjnoœci, Komitetu Zarz¹dzaj¹cego i Paneli Celów Strategicznych. Realizowane by³y równie¿ bada-

nia potencja³u instytucji B+R, innowacyjnoœci przedsiêbiorstw i potencja³u
spo³eczeñstwa województwa podkarpackiego.
Wyniki badañ przedsiêbiorstw
z sekcji przetwórstwo przemys³owe zaprezentowa³a pani Teresa Pasterz - zastêpca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego. Wœród tych podmiotów odnotowano wysoki poziom gotowoœci do
zmian oraz wdra¿ania innowacji. Pozytywnie nale¿y oceniæ inwestycje w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz dzia³alnoœci inwestycyjnej. Niekorzystnie przedstawia siê
natomiast poziom wspó³pracy firm
w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej,
szczególnie w odniesieniu do nowych
technologii. Nadal niewielki jest odsetek przedsiêbiorstw, które wdro¿y³y systemy zarz¹dzania jakoœci¹.

Ciekawe wydaj¹ siê te¿ wyniki przeprowadzonych w województwie podkarpackim badañ socjologicznych nt.
innowacyjnoœci, przedstawione przez
dr. Arkadiusza Tuziaka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Innowacyjnoœæ, otwartoœæ na zmiany,
zdolnoœæ do wspó³pracy i wspó³dzia³ania w ramach lokalnej spo³ecznoœci zale¿ne s¹ przede wszystkim od poziomu zaufania spo³ecznego. Dane
empiryczne uzyskane w latach 2006
i 2007 œwiadcz¹ o tym, ¿e badanych
mieszkañców Podkarpacia cechuje wysoki poziom zaufania spo³ecznego. Jest
to fakt o pozytywnym znaczeniu, mog¹cy wp³ywaæ na przekszta³cenia rzeczywistoœci spo³eczno-ekonomicznej
regionu w kierunku zgodnym z wymaganiami nowoczesnego rozwoju. Mo¿na równie¿ wnioskowaæ, ¿e poziom
kapita³u spo³ecznego wœród mieszkañców regionu jest wysoki. Postawy wo-
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bec zmian determinowane s¹ m.in.
indywidualnym poziomem ryzyka, stopniem behawioralnego przystosowania
siê do zewnêtrznych uwarunkowañ systemowych oraz postrzeganiem przemian w kategoriach zysku i straty.
Przeprowadzone badania wskazuj¹ na
bardzo niski poziom wiedzy spo³eczeñstwa o Regionalnej Strategii Innowacji,
co oznacza koniecznoœæ intensyfikacji
dzia³añ j¹ promuj¹cych.
Potencja³ instytucji wspieraj¹cych
proces kreowania i wdra¿ania innowacji w województwie podkarpackim
omówi³ dr Dariusz Wyrwa z Katedry
Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci WZiM, prezentuj¹c
wyniki badañ oraz stan wdra¿ania RSI
Województwa Podkarpackiego w latach 2005-2013. Stan podmiotów sektora naukowo-badawczego nie jest wystarczaj¹cy, je¿eli chodzi o zapewnie-

Regionalna Strategia Innowacji

Podkarpackie
nie regionowi mo¿liwoœci szybkiego
rozwoju innowacyjnoœci. Instytucje te
deklaruj¹ gotowoœæ do prowadzenia
dzia³alnoœci innowacyjnej, jednak
wskazuj¹ na liczne bariery, które j¹
ograniczaj¹. Do najpowa¿niejszych zaliczyæ nale¿y brak œrodków na finansowanie innowacji oraz niski poziom
wspó³pracy miêdzy jednostkami B+R
i przemys³em. Konieczne jest zatem
zbudowanie stabilnego regionalnego
systemu wspierania innowacji, który
zapewnia³by mo¿liwoœæ pozyskiwania
œrodków finansowych oraz odpowiedni
transfer wiedzy i poziom wspó³pracy.

Stan wdra¿ania Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim nale¿y oceniæ jako zadowalaj¹cy. Zosta³a zbudowana struktura,
której istnienie jest niezbêdne do
osi¹gniêcia za³o¿onych celów. Podjêto
wiele inicjatyw maj¹cych bezpoœredni
wp³yw na podniesienie innowacyjnoœci
regionu. Nale¿y do nich m.in. stymulowanie rozwoju klastrów w województwie podkarpackim, rozpoczêcie budowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego czy rozwój Centrum Zaawansowanych Technologii
"AERONET - Dolina Lotnicza". Du¿e
znaczenie maj¹ równie¿ projekty szkoleniowe i sta¿owe realizowane w regionie, które przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia potencja³u innowacyjnego województwa.
Marta Olejnik

Politechnika dla szkó³
W marcu i kwietniu
br. Politechnika Rzeszowska zawar³a porozumienie o wspó³pracy z kilkoma ponadgimnazjalnymi
szko³ami z Podkarpacia. Wœród nich
znajduj¹ siê m.in.: Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T. Koœciuszki w Kolbuszowej, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Króla W³. Jagie³³y w Dêbicy, Zespó³
Szkó³ nr 2 im. E. Kwiatkowskiego
w Dêbicy oraz Zespó³ Szkó³ Energetycznych im. gen. W. Sikorskiego
w Rzeszowie.
U podstaw zawarcia tego szczególnego porozumienia leg³y zagadnienia
zwi¹zane z rosn¹cym zapotrzebowaniem rynku pracy na absolwentów
uczelni technicznych, a tak¿e z przygotowaniem kadry zawodowej na œrednim
poziomie wykszta³cenia - tak w kraju,
jak i w Unii Europejskiej. Transformacja ustrojowa koñca XX w. i wywo³ane
ni¹ zmiany w gospodarce spowodowa³y okreœlony kryzys w obszarze

szkolnictwa zawodowego. Spoœród
wielu czynników, które przyczyni³y siê
do tego stanu rzeczy, nie mo¿na pomin¹æ upadku i przekszta³cenia wielu
sektorów gospodarki, skorzystania
przez doœwiadczonych pracowników
z przedterminowych œwiadczeñ emerytalnych, co w konsekwencji stworzy³o
lukê pokoleniow¹, a tak¿e masowych
wyjazdów do pracy na Zachodzie.
Brak fachowców z poszczególnych
dyscyplin zawodowych wywo³uje obecnie koniecznoœæ mozolnego odbudowania sektora zawodowego. Tego
rodzaju inicjatywy wychodz¹ naprzeciw zmieniaj¹cym siê oczekiwaniom
krajowego rynku pracy.
W ramach porozumienia Politechnika zobowi¹zuje siê do:
o popierania konkretnej szko³y w staraniach o uzyskanie zgody Kuratorium na objêcie szko³y honorowym
patronatem,
o przeprowadzania w szkole otwartych wyk³adów i prezentacji przez
pracowników uczelni,

o

organizowania i wspó³finansowania
wizyt uczniów i ich nauczycieli
(w ramach mo¿liwoœci finansowych) na organizowanych w uczelni dodatkowych zajêciach,
o umo¿liwienia uczniom wymienionych szkó³ udzia³u w pracach studenckich kó³ naukowych,
o objêcia opiek¹ naukow¹ wyró¿niaj¹cych siê uczniów,
o organizowania corocznych spotkañ
przedstawicieli uczelni z sygnatariuszami porozumienia, celem wymiany doœwiadczeñ i rozwijania
nawi¹zanej wspó³pracy,
o umo¿liwienia nauczycielom wymienionych w porozumieniu szkó³
udzia³u w szkoleniach, egzaminach
lub studiach podyplomowych.
Szko³y zawieraj¹ce porozumienie
zobowi¹zuj¹ siê do:
o informowania zainteresowanych
o zawarciu porozumienia i jego
ustaleniach,
o powo³ania w ramach mo¿liwoœci
tzw. klasy politechnicznej,
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o

podjêcia - dla tych klas - starañ
zmierzaj¹cych do zmian w programie nauczania poszczególnych
przedmiotów, w zgodzie z wytycznymi MEN,
o dla klasy politechnicznej licealnej
szko³a, w ramach mo¿liwoœci, zobowi¹zuje siê do prowadzenia zajêæ
w zakresie rozszerzonym przynajmniej z dwóch wymienionych
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przedmiotów: matematyka, fizyka,
chemia, informatyka,
o dla klasy politechnicznej technikum
szko³a zobowi¹zuje siê - tak¿e w ramach mo¿liwoœci - do prowadzenia
zajêæ w zakresie rozszerzonym
przynajmniej z dwóch wymienionych przedmiotów oraz zwiêkszenia liczby godzin lekcyjnych
z przedmiotów decyduj¹cych o profilu klasy.

Szko³y zobowi¹za³y siê tak¿e do
przeprowadzenia na swoim terenie
akcji informacyjnej zorganizowanej
przez Politechnikê, a tak¿e zorganizowania punktu informacyjnego.
Porozumienie zawarte zosta³o na
czas nieokreœlony z terminem rozpoczêcia nauki w klasach politechnicznych od 1 wrzeœnia 2008 r.
Marta Olejnik

Przedruk z miesiêcznika "Nasz Dom" - nr 30, kwiecieñ 2008 r.

ZAWÓD XXI WIEKU
Odlewnictwo znów w "Odlewniku"
Niedawna umowa o wspó³pracy,
podpisana w tym roku pomiêdzy
Zespo³em Szkó³ Technicznych im.
E. Kwiatkowskiego i Zak³adem Metalurgicznym WSK Rzeszów, zmierza do utworzenia w tej szkole klas
o profilu odlewniczym, z programem kszta³cenia umo¿liwiaj¹cym
przygotowanie absolwentów do
przysz³ej pracy w WSK.

Wspó³pracê ZST i Zak³adu Metalurgicznego wspiera Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki
Rzeszowskiej, której kierownikiem jest
prof. dr hab. in¿. Antoni Or³owicz.
A celem tej wspó³pracy jest stworzenie

optymalnych warunków kszta³cenia
uczniów w zawodzie technik - odlewnik, wyposa¿enie ich w wiedzê i umiejêtnoœci gwarantuj¹ce mistrzostwo
zawodowe, m.in. poprzez odbywanie
praktyk w odlewni WSK i korzystanie
z pomocy dydaktycznej pracowników
firmy w nauczaniu przedmiotów specjalistycznych. Idea utworzenia klasy
o profilu odlewniczym zrodzi³a siê na
bazie tradycji - absolwenci dwóch klas
Technikum Mechaniczno-Odlewniczego ZST z lat dziewiêædziesi¹tych stanowi¹ trzon obecnej kadry Zak³adu
Metalurgicznego.
Potrzebujemy wykszta³conych, kreatywnych fachowców, którzy bêd¹ pra-

Informacja o korekcie do Gazety Matematycznej
– Wydania Specjalnego „Gazety Politechniki”
Czytelników Gazety Matematycznej – Wydania Specjalnego „Gazety Politechniki”
uprzejmie informujê, ¿e zosta³a przygotowana jej korekta, któr¹ w³¹czono do wersji
elektronicznej GM. W ramach tej korekty uœciœli³em m.in. opis rankingu osi¹gniêæ
szkó³ œrednich i nauczycieli matematyki – opiekunów finalistów Olimpiady Matematycznej z województwa podkarpackiego. Uzupe³nion¹ i poprawion¹ wersjê GM
znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej www.prz.rzeszow.pl pod zak³adk¹ Gazeta
Politechniki. Zachêcam do lektury, a za wszelkie przeoczenia w pierwotnej wersji –
przepraszam.
Antoni Parda³a – redaktor Gazety Matematycznej

cowaæ wed³ug innowacyjnych technologii, wykorzystuj¹c komputerowe
metody wspomagania projektowania
procesów odlewniczych. Absolwenci
ZST mog¹ liczyæ na stabiln¹ pracê
w naszym zak³adzie i perspektywê
w³asnego rozwoju zawodowego. Jesteœmy zainteresowani przyjêciem do
pracy w ka¿dym roku minimum 30 fachowców - absolwentów technikum
odlewniczego. W roku 2007 przyjêto
140 pracowników.
W WSK, oprócz odlewni znajduj¹cych siê w Zak³adzie Metalurgicznym, funkcjonuje równie¿ odlewnia
precyzyjna, a w Rzeszowie ponadto jeszcze odlewnia ciœnieniowa Zelmeru
i kilka jeszcze zak³adów odlewniczych.
Naszymi klientami s¹ firmy z pierwszej
pó³ki œwiatowych producentów bran¿y
motoryzacyjnej (Volkswagen, Volvo,
Mercedes, Iveco), energetyki (ABB
Szwajcaria, ABB Niemcy, Siemens),
kolejnictwa amerykañskiego (General
Electric). Jesteœmy liderem wœród polskich odlewni, rozwijamy innowacyjnoœæ, pozyskujemy fundusze europejskie na programy badawczo-rozwojowe. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.zmwskrz.com
oraz www.kom-cast.pl.
Grzegorz WINTER
WSK w Rzeszowie
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MONITOR GP
W okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2008 r. ukaza³y siê:

o zarz¹dzenie nr 7/2008 z 15 lutego 2008 r. w sprawie warun-

o zarz¹dzenie nr 1/2008 z 3 stycznia 2008 r. w sprawie zasad
o

o

o

o

o

rozliczania kosztów wydzia³owych i ogólnouczelnianych,
zarz¹dzenie nr 2/2008 z 10 stycznia 2008 r. w sprawie
powo³ania Zespo³u Kierowniczego Organizacji Szkolenia
Personelu Obs³ugi Technicznej odpowiedzialnego za jakoœæ
kszta³cenia mechaników lotniczych, prowadzonego przez
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego oraz Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
zarz¹dzenie nr 3/2008 z 30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Politechniki Rzeszowskiej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Rzeszowskiej oraz Instrukcji archiwalnej Politechniki Rzeszowskiej,
zarz¹dzenie nr 4/2008 z 31 stycznia 2008 r., zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 13/2007 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie powo³ania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów
wy¿szych oraz na studia doktoranckie w roku akademickim
2007/2008,
zarz¹dzenie nr 5/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wynagradzania pracowników Politechniki Rzeszowskiej
bêd¹cych cz³onkami zespo³ów badawczych realizuj¹cych
projekty finansowane ze Ÿróde³ zewnêtrznych i ich rozliczania,
zarz¹dzenie nr 6/2008 z 4 lutego 2008 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej uczelni,

o

o

o

o
o

ków wynagradzania nauczycieli akademickich za udzia³
w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim
2008/2009,
zarz¹dzenie nr 8/2008 z 25 lutego 2008 r., zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 28/1999 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie okularów koryguj¹cych
wzrok podczas pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe,
zarz¹dzenie nr 9/2008 z 10 marca 2008 r. w sprawie
powo³ania komisji ds. przeprowadzania spo³ecznych
przegl¹dów warunków pracy oraz stanu ochrony przeciwpo¿arowej,
zarz¹dzenie nr 10/2008 z 18 marca 2008 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminu wstêpnego z uzdolnieñ
plastycznych i predyspozycji architektonicznych oraz przestrzegania zasad i sposobu ochrony tematów egzaminacyjnych na kierunek "architektura i urbanistyka" w roku akademickim 2008/2009,
zarz¹dzenie nr 11/2008 z 25 marca 2008 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej uczelni,
zarz¹dzenie nr 12/2008 z 31 marca 2008 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009 dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Rzeszowskiej.

Marta Olejnik

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Studia doktoranckie w kontekœcie stosowania
Kodeksu postêpowania administracyjnego
W dniach 28-29 lutego 2008 r.
odby³a siê konferencja szkoleniowa
pod wymienion¹ w tytule nazw¹, zorganizowana przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagielloñskiego
oraz Dzia³ Nauczania UJ. Tematem
przewodnim by³o stosowanie przepisów postêpowania administracyjnego
w toku studiów doktoranckich. Niniejsza konferencja porusza³a równie¿ tematykê wizji kszta³cenia m³odych
naukowców oraz rozwoju szkolnictwa
wy¿szego w Polsce i Unii Europejskiej.
W pierwszym dniu konferencji
odby³y siê dwa wyk³ady: "Stosowanie
przepisów Kodeksu postêpowania ad-

ministracyjnego w procesie rekrutacji
oraz w toku studiów doktoranckich.
Przyk³ad Uniwersytetu Jagielloñskiego", wyg³oszony przez prof. dr. hab.
Jana Zimmermanna (Wydzia³ Prawa
i Administracji UJ; sêdzia NSA) oraz
"Kszta³cenie m³odych naukowców
w kontekœcie tworzenia Europejskiej
Przestrzeni Szkolnictwa Wy¿szego
i Badañ Naukowych" - problematyka ta
poruszona zosta³a przez prof. dr. hab.
Andrzeja Kraœniewskiego (sekretarz
generalny KRASP, kierownik studiów
doktoranckich w Politechnice Warszawskiej).

Drugi dzieñ konferencji rozpocz¹³
wyk³ad "Stosowanie przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego
w kontekœcie przyznawania œwiadczeñ
pomocy materialnej dla doktorantów.
Przyk³ad Uniwersytetu Jagielloñskiego", prowadzony przez dr. hab. S³awomira Dudzika, prof. UJ (Wydzia³ Prawa
i Administracji UJ, przewodnicz¹cy
Sta³ej Rektorskiej Komisji ds. Studiów
Doktoranckich). Kolejny wyk³ad,
wyg³oszony przez prof. dr. hab. Jerzego
B³a¿ejowskiego (przewodnicz¹cy Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego), pt.
"Wizja rozwoju szkolnictwa wy¿sze-
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go", zakoñczy³ konferencjê burzliw¹
dyskusj¹.
Jednym z ciekawszych tematów poruszanych na konferencji by³y stypendia doktoranckie, których finansowanie nie jest jasno sprecyzowane w ustawie o szkolnictwie wy¿szym. Skutkuje to rozbie¿noœci¹ w wysokoœci
stypendiów, zale¿nie od uczelni oraz
sposobów pozyskiwania œrodków na
ich wyp³acanie. Kolejnym problemem
okaza³y siê stypendia socjalne, poniewa¿ istnieje realne zagro¿enie zwi¹zane z ustaleniem samodzielnoœci finansowej doktoranta. Na konferencji
omówiono te¿ sprawy regulowania
p³atnoœci z tytu³u otwarcia przewodu
doktorskiego osób niebêd¹cych uczestnikami studiów doktoranckich. Jak siê
okaza³o, koszty zwi¹zane z otwarciem
powinny zostaæ poniesione przez uczelniê lub pracodawcê. Konferencja
spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem
nauczycieli akademickich, zwi¹zanych
z tematyk¹ studiów doktoranckich, jak
i samych doktorantów, co umo¿liwi³o
nawi¹zanie kontaktów z przedstawicielami uczelni z ca³ej Polski.
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Doktoranci na UJ. Z lewej K. Lew, po prawej D. Kordos.
Fot. w³asna

Politechnikê Rzeszowsk¹ reprezentowali doktoranci z Wydzia³u Budowy

Maszyn i Lotnictwa: mgr in¿. Damian
Kordos oraz mgr in¿. Krzysztof Lew.
Damian Kordos

PM Day Politechniki Rzeszowskiej
Zarz¹dzanie projektami to metoda,
która wspó³czeœnie cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem wœród
przedsiêbiorstw. Mo¿na wrêcz stwierdziæ, ¿e podobnie jak inne kompleksowe rozwi¹zania (np. marketing, TQM,
just-in-time) staje siê kompetencj¹
powszechn¹, niezbêdn¹ podmiotom
funkcjonuj¹cym w zmieniaj¹cym siê
otoczeniu. Obserwuje siê równie¿ proces organizacji œrodowiska zawodowego project managerów, którzy maj¹
mo¿liwoœæ rozwoju w ramach Stowarzyszenia Project Management Polska
(www.spmp.org.pl), a za jego poœrednictwem równie¿ w miêdzynarodowym
stowarzyszeniu IPMA (International
Project Management Association). Jednym z podstawowych za³o¿eñ wymienionych organizacji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu zarz¹dzania
projektami. G³ównie chodzi tutaj o wy-

mianê doœwiadczeñ miêdzy przedsiêbiorstwami, ale naturalnymi partnerami
SPMP s¹ równie¿ uczelnie, m.in. Politechnika Rzeszowska, w której odby³a
siê konferencja "PM Day Politechniki
Rzeszowskiej - w kierunku nowej wiedzy".
Wydarzenie mia³o miejsce w dniach
5-6 marca 2008 r. w murach naszej
uczelni. Organizatorzy konferencji to:
Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
(Katedra Ekonomii oraz Katedra
Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci) oraz Stowarzyszenie
Project Management Polska (Podkarpacka Grupa Regionalna). W przygotowaniu konferencji bra³o równie¿ udzia³
Ko³o Naukowe Interdyscyplinarnego
Myœlenia w Naukach Ekonomicznych,
dzia³aj¹ce przy Katedrze Ekonomii.
Nale¿y w tym miejscu na rêce przewodnicz¹cej Ko³a - pani Agnieszki Ko-

chanowicz, z³o¿yæ podziêkowania
wszystkim studentom zaanga¿owanym
w przygotowanie konferencji.
W pierwszym dniu, w trakcie sesji
plenarnej uczestnicy mieli okazjê
wys³uchaæ kilku referatów, g³ównie
z zakresu tzw. "miêkkiego PM". S³owo
wstêpne wyg³osi³ prorektor ds. nauki dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz,
prelekcjê otwieraj¹c¹ przedstawi³ natomiast pan Stanis³aw Sroka, prezes
SPMP, skupiaj¹c siê przede wszystkim
na roli przedsiêbiorcy w firmie zarz¹dzanej projektowo. Kolejne referaty
dotyczy³y: zarz¹dzania roszczeniami
(Tomasz Kucharski - prezes Zarz¹du
GibConsult Polska Sp. z o.o.); relacji
pomiêdzy liderem a zespo³em (dr Jan
Betta - wiceprezes SPMP); wykorzystania œrodków unijnych w szkoleniu
z zakresu PM (Tomasz Leœniowski
- BMM); komunikacji w zespole (dr
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W³adys³aw Tabasz - WSiZ w Rzeszowie); przedsiêbiorczoœci w zarz¹dzaniu
projektami (dr Jacek Strojny - PRz);
oceny projektów (Krzysztof Witkowski
- wiceprezes SPMP), oraz roli Politechniki Rzeszowskiej w rozwoju kompetencji z zakresu PM (dr Dariusz Wyrwa
- PRz).
Liczba goœci przekroczy³a oczekiwania organizatorów. W sesji plenarnej
uczestniczy³o ponad 200 studentów Politechniki, g³ównie z Wydzia³u Za-

Otwarcie konferencji.

rz¹dzania i Marketingu - w tym miejscu
nale¿¹ siê podziêkowania wszystkim
nauczycielom akademickim, którzy zachêcili studentów do uczestniczenia
w tej konferencji. Konferencja skierowana by³a równie¿ do przedsiêbiorców
oraz przedstawicieli innych instytucji
zainteresowanych wdro¿eniem PM.
W kolejnym dniu konferencji odby³y siê warsztaty Project Management
prowadzone przez pana Krzysztofa Witkowskiego, w których wziêli udzia³

pracownicy oraz studenci Politechniki ³¹cznie ponad 30 osób.
Podsumowuj¹c wydarzenie, nie nale¿y ograniczaæ siê wy³¹cznie do tego,
co ju¿ mia³o miejsce. Znacznie wa¿niejsze s¹ dalsze kroki na drodze œciœlejszej wspó³pracy pomiêdzy Politechnik¹ Rzeszowsk¹ a œrodowiskiem
przedsiêbiorców skupionych wokó³
SPMP oraz innych organizacji zrzeszaj¹cych praktyków. Na temat koniecznoœci wspó³pracy œrodowiska akademickiego z przedsiêbiorstwami
mówi siê i pisze bardzo du¿o. Warto
jednak podejmowaæ równie¿ konkretne
dzia³ania. Jednym z nich jest chocia¿by wzbogacanie oferty dydaktycznej
(np. w zakresie studiów podyplomowych) oraz jej elastyczne dostosowywanie do potrzeb sygnalizowanych
przez przedsiêbiorstwa. Inne zadania
dotycz¹ realizacji badañ czy przygotowywania wdro¿eñ w odpowiedzi na
konkretne zlecenia ze strony biznesu.
Wypada mieæ nadziejê, ¿e wspomniana
konferencja otworzy za poœrednictwem
SPMP drogê do takiej wspó³pracy miêdzy Politechnik¹ Rzeszowsk¹ a przedsiêbiorstwami z regionu Podkarpacia,
a byæ mo¿e tak¿e z innych regionów naszego kraju.
Fot. w³asna
Jacek Strojny

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

Akcja pomocy dla dzieci w Za³uczy zakoñczona
Objêta honorowym patronatem
Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa akcja pomocy
dla dzieci z Dzieciêcego Internatu
w Za³uczy na Ukrainie, zorganizowana
przez Samorz¹d Studencki PRz, dobieg³a koñca (o akcji informowaliœmy
w GP nr 3/2008).
Akcja, roboczo nazwana "Politechnika Dzieciom", z biegiem czasu sta³a

siê nasz¹ codziennoœci¹. Na co dzieñ
mogliœmy liczyæ na wsparcie Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. œw.
Brata Alberta, Podkarpackiego Banku
¯ywnoœci, Radia Via oraz w³adz naszej
uczelni. Nasza akcja rozpoczê³a siê 25
lutego 2008 r., lecz przygotowania do
niej zaczê³y siê ju¿ w grudniu 2007 r.
Dnia 25 lutego rozstawiliœmy specjalne
"kosze" na terenie uczelni oraz miasteczka akademickiego, do których

wszyscy chêtni mogli wrzucaæ dary.
Nastêpnym etapem by³y zbiórki pieniêdzy na terenie Politechniki Rzeszowskiej oraz rzeszowskiego Rynku:
v 5 marca 2008 r. - zbiórka na terenie
uczelni - zebrano 3002,08 z³
v 6 marca 2008 r. - zbiórka na terenie
Rynku - zebrano 1518,92 z³
Dziêki uprzejmoœci Rzeszowskiego
Banku ¯ywnoœci, w dniach 7-8 marca
2008 r. mogliœmy przeprowadziæ zbiór-
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kê ¿ywnoœci na terenie trzech rzeszowskich sklepów, której rezultatem by³o
zebranie 641 kg ¿ywnoœci. Do akcji
przy³¹czy³a siê równie¿ Szko³a Podstawowa nr 12 w Rzeszowie.
Reasumuj¹c, zebraliœmy:
v 4521 z³,
v œrodki czystoœci o wartoœci 4000 z³,
v 1815 sztuk pieluch,
v 2000 z³ od firmy "TEDBUD",
v 800 kg ¿ywnoœci,
v odzie¿ (250 kg) i maskotki (100 kg),
v wiele ró¿nych artyku³ów.

Uœmiechniête dziewczêta wzbudza³y
zaufanie.
Fot. w³asna

W imieniu
obdarowanych dzieci,
wszystkim ofiarodawcom
za tê pomoc
serdecznie dziêkujemy.
Zaanga¿owani w akcjê studenci przy “swoim banku ¿ywnoœci”.
Fot. w³asna

Wojciech Goclon

Œwiat widziany oczami praktykanta
W dniach 1-18 kwietnia 2008 r. na
parterze budynku Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska odby³a siê
wystawa fotograficzna zatytu³owana
"Œwiat widziany oczami praktykanta IAESTE", na której zaprezentowano zdjêcia
wykonane przez studentów Politechniki
Rzeszowskiej w trakcie odbywania zagranicznych praktyk, a tak¿e w czasie pobytu studentów zagranicznych uczelni na
praktykach w Rzeszowie.
S¹dz¹c, ¿e wielu Czytelnikom nazwa
IAESTE niewiele mówi, pozwolê sobie
na krótk¹ prezentacjê tej organizacji.
IAESTE to skrót od: The International
Association for the Exchange of Students
for Technical Experience, czyli Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Wymiany
Studentów Celem Zdobycia Doœwiadczenia Technicznego. Jest to miêdzynarodowa organizacja studencka, której

IAESTE

Wystawa cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem.
Fot. w³asna
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celem jest umo¿liwienie studentom kierunków technicznych wyjazdu na p³atne
praktyki zagraniczne zgodne z kierunkiem studiów. Od 1978 roku IAESTE
dzia³a równie¿ w Politechnice Rzeszowskiej.
Nieco historii. IAESTE utworzy³
w styczniu 1948 r. w Imperial Collage
w Londynie James Newby, który pragn¹³
powo³aæ organizacjê nios¹c¹ pomoc zniszczonej przez wojnê Europie, a tak¿e
promowaæ wspó³pracê miêdzy narodami
i u³atwiæ m³odzie¿y zdobycie doœwiadczenia. Polski Komitet IAESTE rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w 1957 r. w Warszawie, pe³ne cz³onkostwo uzyska³ zaœ
w 1959 r.
W Rzeszowie wszystko zaczê³o siê
w 1977 r. od dzia³añ ówczesnego studenta Politechniki Rzeszowskiej (póŸniejszego prorektora swej Alma Mater w latach 1999-2005) Jerzego Potenckiego,
który wyjecha³ na praktykê do Salonik.
Po powrocie w 1978 r. zosta³ pierwszym
przewodnicz¹cym Komitetu Lokalnego
IAESTE PRz i funkcjê tê sprawowa³ do
1984 r.
Pierwszym praktykantem, który
przyjecha³ do Rzeszowa w 1978 r. by³
Holender Richardo Liong a Kong.
W 1981 roku inny Holender - Jos Hagebolls zas³yn¹³ tym, ¿e wolny czas spêdza³
na gotowaniu i dzierganiu na drutach.
Prze¿y³ on te¿ w Polsce niemi³¹ przygodê, a mianowicie atak wyrostka robaczkowego, przez co zosta³ przewieziony do
rzeszowskiego szpitala. Ciekawostk¹
jest, ¿e w tym w³aœnie roku Holendrzy
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Dziewczêta z IAESTE w przygotowaniu wystawy.
Fot. w³asna

przyznali pierwsze miejsce Komitetowi
Lokalnemu Politechniki Rzeszowskiej
w kategorii: najlepsza praktyka.
Kolejnymi przewodnicz¹cymi naszego Komitetu byli: mgr in¿. Wojciech
Kluz (1984-1987), dr in¿. Grzegorz Bajorek (1987-1992), dr hab. in¿. Lech Licho³ai, prof. PRz (1992-1997), dr in¿.
Andrzej Studziñski (1997-2004), mgr
in¿. Tomasz Ogórek (2004). W 2004 roku
nast¹pi³a w Komitecie ogromna zmiana,
a mianowicie zarz¹dzanie organizacj¹
przejêli studenci. Funkcjê przewodnicz¹cego pe³nili kolejno: Barbara Rz¹sa
(2004 - 30.06.2005), Ewelina P³odzieñ

Przedstawiciele grupy IAESTE w PRz.
Fot. w³asna

(01.07.2005-30.08.2005), Agnieszka Bis
(01.09.2005-01.09.2007). Obecnie funkcjê tê pe³ni Karolina Popis - studentka
V PDL na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa.
IAESTE w liczbach. Statystyka niemal 60 lat historii IAESTE wygl¹da imponuj¹co. W ci¹gu tych lat na praktyki wyjecha³o ponad 317 000 studentów,
organizacja rozros³a siê z 10 do ponad
90 krajów cz³onkowskich. Obecnie
wspó³pracuje z nami ponad 5000 firm na
ca³ym œwiecie.
W Polsce dzia³a 15 komitetów lokalnych, zrzeszaj¹cych ponad 300 aktywnych cz³onków. Rocznie wymieniamy
ok. 400 praktyk, co stanowi drugi pod
wzglêdem liczby wymienianych praktyk
wynik na œwiecie.
IAESTE w Politechnice Rzeszowskiej. Nasz komitet lokalny liczy obecnie
13 osób, wspó³pracujemy z 15 firmami
z Podkarpacia. W 2008 roku do Rzeszowa przyjedzie prawdopodobnie 17 studentów, dziêki czemu podobna liczba
studentów naszej uczelni bêdzie mia³a
okazjê odbyæ praktykê za granic¹.
Zorganizowaliœmy wystawê fotograficzn¹ celem szerokiej prezentacji naszego dorobku oraz zachêcenia studentów
do dzia³ania w IAESTE. Wraz z pocz¹tkiem wakacji rozpocznie siê bowiem
"Akcja Lato", która w naszej terminologii
oznacza okres przyjazdu praktykantów
do Polski. Corocznie odbieramy ich
z dworców i lotnisk, pomagamy zaklimatyzowaæ siê w nowym otoczeniu, lecz
przede wszystkim urozmaicamy im po-
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byt w Rzeszowie przez organizacjê grilli
czy ognisk na obszarze miasteczka akademickiego, proponujemy wspólne wyjœcia do klubów, wycieczki, m.in. do
£añcuta czy Oœwiêcimia, oraz przeja¿d¿ki rowerowe.
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Ka¿dego, kto chcia³by siê dowiedzieæ wiêcej o IAESTE lub wyra¿a chêæ
przy³¹czenia siê do nas, serdecznie zapraszamy do naszej siedziby przy Akademickim Biurze Karier Politechniki Rzeszowskiej w DS "Promieñ" lub na nasz¹

stronê internetow¹ http://iaeste.prz.
edu.pl. Do³¹cz do nas, razem ³atwiej!

S³awomir Krok
wiceprzewodnicz¹cy
Komitetu Lokalnego IAESTE
Politechniki Rzeszowskiej
www.pozyton.prv.pl

TARGI PRACY
I
INNOWACJI
Objête patronatem JM Rektora
pierwsze w Politechnice Rzeszowskiej Targi Pracy i Innowacji to kolejna
inicjatywa Samorz¹du Studenckiego,
który podj¹³ siê ich organizacji.
Odbêd¹ siê one w budynku sto³ówki akademickiej naszej uczelni
12 czerwca br., a poszczególne firmy
bior¹ce udzia³ w targach bêd¹ mog³y
zaprezentowaæ siê tak¿e w Preinkubatorze Akademickim. Targi Pracy i Innowacji kierowane s¹ zarówno do studentów wszystkich podkarpackich
uczelni, jak i mieszkañców regionu.
Zainteresowani prac¹ na pewno
znajd¹ tam w³aœciw¹ poradê oraz odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania.
Targi przygotowuj¹:
– kole¿anki i koledzy z Samorz¹du
Studenckiego: Angelika Banaœ, Katarzyna Jurek, Judyta R¿any, £ukasz
Szuba, Mariusz Zwierzchowski,
– przedstawiciele Preikubatora
Akademickiego i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, panie:
Barbara Kostyra i Justyna Wdowik,
– przedstawiciel projektu "Enterprise Europe Network" Grzegorz Tabisz.
Targi pracy adresowane s¹ do
osób poszukuj¹cych pracy dorywczej,
pracy w zawodzie, a tak¿e zaciekawionych innowacjami firm, nowoœciami
rynku pracy, sta¿ami b¹dŸ praktykami. Serdecznie zapraszamy - naprawdê warto z tej propozycji skorzystaæ!
Edyta Janik

Tylko w klubie PLUS!!!
Dnia 5 marca br. na scenie PLUSA wyst¹pi³ kabaret "ZYGZAK" ze swoim najnowszym programem "S¹siad te¿ cz³owiek". Spektakl opowiada o nas samych
i o naszych s¹siadach. Przenosimy siê na jakiœ czas na blokowisko, gdzie mieszkaj¹ ró¿ni ludzie. Ich
osobowoœci czasem
odbiegaj¹ od normy
i tego co robi¹, nie
wart o próbow a æ
w domu. Blokowiskiem rz¹dzi niepodzielnie prezes spó³dzielni, a pan Zenek wie o ka¿dym
wszystko. W tym
program ie ka ¿ dy
mo¿e wzi¹æ udzia³
w skeczu i tym samym przyczyniæ siê
do poprawy ¿ycia na
osiedlu. Na pocz¹tek wystarczy zauwa¿yæ... swojego s¹siada.
Warto by³o ten wieczór spêdziæ w PLUSIE przy dawce naprawdê dobrego humoru w profesjonalnym wydaniu.
W dniu 16 kwietnia wszyscy mieliœmy okazjê zobaczyæ fantastyczne dekoracje
ultrafioletowe oraz podziwiaæ na ekranie wizualizacje tworzone na ¿ywo przy
dŸwiêkach muzyki w stylu
ETNO, GOA, PSYCHODELIC TRANCE.
Tego wieczoru w PLUSIE odby³a siê impreza Solar
Energy, podczas której na
¿ywo elektronicznie i na
prawdziwych etnicznych instrumentach zagra³a formacja
"Aconcagua" z Rzeszowa. Po
wystêpie, przez resztê nocy
imprezê prowadzili "COMANCHE" oraz "FRACTAL".
Wiêcej informacji o imprezach znajdziecie na stronie internetowej

www.klubplus.pl

Tadeusz Miko³owicz
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Juwenalia
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W miasteczku
akademickim
- za darmo
i dla wszystkich!

Drodzy i kochani ¿acy! Zachêcamy Was do wziêcia udzia³u
w œwietnej zabawie organizowanej przez Samorz¹d Studencki
Politechniki Rzeszowskiej w Juwenaliach 2008.
Oprócz licznych koncertów prowadzone bêd¹ rozgrywki sportowe,
liczne konkursy oraz inne atrakcje. Na
pewno ka¿dy bêdzie móg³ znaleŸæ coœ
dla siebie. Stawiamy na kulturê studenck¹, wiêc liczymy, ¿e tej kultury
nie zabraknie. Nie chcemy na razie
zdradzaæ wszystkich szczegó³ów, ale
mo¿emy uchyliæ r¹bka tajemnicy.
Gwarantujemy wspania³¹ zabawê do
bia³ego rana..., a mo¿e nawet d³u¿ej
(jeœli bêdzie w studentach trochê si³y).
Pamiêtajcie - czeka na Was
wiele niespodzianek,
których nie zdradzamy.

DODATKOWE ATRAKCJE:

4 œcianka wspinaczkowa - dostêpna ka¿dego dnia w nowej
hali sportowej PRz
4 bungee
4 paintball
4 du¿o konkursów z nagrodami organizatora podczas
trwania ca³ych juwenaliów

OGÓLNY PLAN IMPREZ
WTOREK - 27 maja 2008 r.

Og³oszenie konkursu na najlepiej wystrojone okno w akademikach (ulotki, og³oszenia
itp.)
ŒRODA - 28 maja 2008 r.

16:00 - przemarsz korowodu ulicami Rzeszowa od Rynku do miasteczka akademickiego Politechniki (zapraszamy do udzia³u wszystkie przebrane okolicznoœciowo osoby, do których do³¹cz¹ "Po³oniny" i bryczki konne)
17:00 - wystêp "Po³onin" i uroczyste rozpoczêcie juwenaliów na terenie Politechniki
17:30 - wielkie grillowanie (6 du¿ych grilli - organizator funduje uczestnikom darmowe kie³baski, pozosta³e grille - studenci)
17:30 - rozpoczêcie koncertu DJ-ów (w trakcie koncertu rozstrzygniêcie konkursu na
najciekawiej przebran¹ osobê)
18:00 - pokaz tañca towarzyskiego i konkurs tañca amatorskiego (sto³ówka PRz)
19:00 - omówienie kryteriów konkursu na najlepiej wystrojone okno w akademikach
(przypomnienie)
19:30 - pokazy breakdance I (du¿a scena) - DJ ADAMUS
21:00 - pokazy breakdance II (du¿a scena)
22:00 - pokaz laserów - DENZEL
01:00 - zakoñczenie koncertu na du¿ej scenie, rozpoczêcie dyskoteki w sto³ówce PRz
(muzyka z lat ’60-’90, disco polo)
04:00 - zakoñczenie imprezy; ze œrody na czwartek - Wielkie malowanie
CZWARTEK - 29 maja 2008 r.

11:00 - wielka pobudka (rada mieszkañców; budzik - muzyka)
12:00 - turniej pi³ki no¿nej (boisko miasteczka akademickiego lub hala Politechniki sektor A i B, podczas turnieju pi³ki no¿nej wystêpy cheerleaderek), pi³ka siatkowa w hali sportowej PRz, siatkówka pla¿owa
12:00 - powstanie miasteczka rycerskiego
13:00 - pokazy chemiczne (sto³ówka PRz)
14:00 - streetball - koszykówka, zawody w si³owaniu na rêkê (wystêpy cheerleaderek
podczas koszykówki)
15:00 - konkurs mówienia pod wp³ywem helu
16:00 - zawody strongman
17:00 - loty balonem (do 22:00), turniej pi³ki rêcznej (hala sportowa PRz)
17:30 - og³oszenie wyników konkursu na najlepiej wystrojone okno
18:00 - kabaret DNO (sto³ówka)
19:00 - koncert: WAÑKA WSTAÑKA (w trakcie konkurs na najciekawiej przebran¹
osobê) koncert: TOPLES, CZARNO-CZARNI, BIG-CYC
01:00 - zakoñczenie koncertu na du¿ej scenie, rozpoczêcie dyskoteki w sto³ówce
04:00 - zakoñczenie imprezy
PI¥TEK - 30 maja 2008 r.

11:00 - wielka pobudka (rada mieszkañców; budzik - muzyka)
12:00 - koszykówka w hali sportowej PRz, turniej akademicki (biegi w workach, przeci¹ganie liny itp.), pokaz skateboardingowy, wystêp cheerleaderek
15:00 - pokazy Bractwa Rycerskiego z Nowej Dêby I
17:00 - loty balonem (do 22:00)
17:30 - koncert: SUSHEE
18:30 - pokazy Bractwa Rycerskiego z Nowej Dêby II
19:00 - koncert: KSU ( w przerwie konkurs na najlepiej przebran¹ osobê), koncert:
ODDZIA£ ZAMKNIÊTY
22:00 - pokazy ognia - koncert: PIERSI
01:00 - pokaz sztucznych ogni (po koncercie PIERSI)
01:00 - zakoñczenie koncertu na du¿ej scenie, rozpoczêcie dyskoteki w sto³ówce
04:00 - zakoñczenie imprezy
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Oczywiœcie, jak na JUWENALIA
przysta³o, nie zabraknie nam z³ocistego
napoju, a ka¿dy g³odny bêdzie mia³
okazjê coœ przek¹siæ (pyszne jedzenie
serwowane w budkach na pewno niejednego "zmêczonego zabaw¹" studenta postawi na nogi).
Wiêcej informacji na temat juwenaliów mo¿na znaleŸæ na stronie Samorz¹du Studenckiego PRz:
samorzad.prz.edu.pl.

Przekonajcie siê sami,
¿e Juwenalia 2008
w miasteczku Politechniki
- za darmo i dla wszystkich to dobry pomys³ spêdzenia
czasu.
Weso³o i tanecznie na rzeszowskim Rynku (Juwenalia 1998).
Fot. M. Misiakiewicz

Edyta Janik

Na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PRz kultywowana
jest sympatyczna tradycja corocznego
spotkania nauczycieli akademickich
i studentów pi¹tych lat pn. OSTATNI
WYK£AD. Jest to impreza podsumowuj¹ca lata studiów w konwencji dydaktyczno-rozrywkowej, kontynuacja
zwyczaju wprowadzonego na tym wydziale w kadencji 1972-1975 przez ówczesnego dziekana doc. dr in¿. Eugeniusza Leskiego - teraz w nieco zmienionej formule. Godzi siê przypomnieæ,
¿e inspiratorem odnowienia po latach
przerwy tego rodzaju spotkañ by³
w 2004 r. œp. prof. W³adys³aw £akota by³y prodziekan ds. nauczania na
WBiIŒ.
Tegoroczny "Ostatni wyk³ad" odby³
siê 17 kwietnia. Rozpoczynaj¹c uroczystoœæ, dziekan WBiIŒ prof. Leonard
Ziemiañski poinformowa³ m.in., ¿e
w kontekœcie uruchomienia na wydziale kierunku studiów "architektura i urbanistyka" wyk³ad nawi¹zuje w³aœnie
do wymienionej dyscypliny. "Zabytek
jako przedmiot sporów in¿ynierów" to
tytu³ interesuj¹cego wyk³adu wyg³oszonego przez dr. hab. in¿. Marka Go-

szty³ê, prof. PRz, który zaprezentowa³
wybrane zagadnienia in¿ynierskie wystêpuj¹ce przy prowadzeniu z³o¿onych
procesów rewaloryzacyjnych w Przemyœlu, zaliczanym do najstarszych polskich miast (akt lokacyjny króla
W³adys³awa Jagie³³y z 1389 r.). M. Goszty³a podkreœli³, ¿e poprawnie prowadzona rewaloryzacja powinna opieraæ
siê na dog³êbnie wykonywanych badaniach o charakterze interdyscyplinarnym. Wspó³czesne kszta³towanie przestrzeni zaœ, z natury rzeczy, w pierwszej
kolejnoœci powinno d¹¿yæ do zachowania dziedzictwa kulturowego, a nastêpnie, opieraj¹c siê na zabytkowych
strukturach, tworzyæ krajobraz jutra.
Proces ten mo¿e przebiegaæ w myœl
³aciñskiej maksymy "Vetera novis augere" (nowe roœnie na starym).
Stare Miasto w Przemyœlu zosta³o
objête badaniami w latach 50. XX w.
Pionierem badañ przemyskich kamienic by³ prof. Józef Frazik z Politechniki Krakowskiej. W trakcie badañ
ods³oniêto renesansowe podcienia i korytarze podziemne, nakreœlony zosta³
œredniowieczny plan rynku oraz system
konstrukcyjny pierzei kamienic, rozpo-

czêto badania nad geometri¹ domów
mieszczañskich. Prace rewaloryzacyjne kamienic polega³y na wykonywaniu
pod nimi nowych fundamentów,
wzmacnianiu konstrukcyjnym murów,
sklepieñ, stropów i wiêŸb dachowych.
Zmieniano równie¿ kszta³ty dachów.
Du¿ym stopniem trudnoœci, zarówno pod k¹tem architektonicznym, jak
i konstrukcyjnym, zaznaczy³y siê prace
rewaloryzacyjne zespo³ów koœcielno-klasztornych. Po 1989 roku rozpocz¹³
siê proces przekazywania obiektów
cerkiewnych i klasztorów ich prawowitym w³aœcicielom - powrót ten spowodowa³ przywracanie historycznych
programów funkcjonalnych i architektonicznych, rozwin¹³ siê nurt konserwatorski ukierunkowany na rekompozycjê i rekonstrukcjê. W trakcie wyk³adu prof. PRz M. Goszty³a podkreœli³, ¿e procesy ratowania struktur historycznych zale¿eæ bêd¹ od stopnia
wykszta³cenia in¿ynierów rozumiej¹cych istotê zabytkowych konstrukcji.
Bogactwo formy, historii i znaczenia wielokulturowoœci miasta to
niew¹tpliwie kopalnia wiedzy dla badaczy wielu profesji - g³ównie historii
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sztuki i architektury, co podkreœlono
w wyk³adzie. Byæ mo¿e w gronie obecnych na spotkaniu studentów znajd¹ siê
chêtni do podjêcia studiów na nowo
utworzonym kierunku, do czego zachêca³ prof. L. Ziemiañski.
Po zakoñczeniu wyk³adu prodziekan ds. nauczania dr in¿. Aleksander
Starakiewicz przygotowa³ dla studentów interesuj¹cy quiz z ca³ego toku studiów. Odpowiedzi co prawda by³y
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Rozpoczêcie studiów - 1 paŸdziernika 2003 roku
Kierunek

Liczba studentów
rozpoczynaj¹cych studia

Liczba studentów
koñcz¹cych studia

Budownictwo (BD)

273

146

In¿ynieria œrodowiska (SD)

281
(w tym 26 wolnych s³uchaczy)

102

ró¿ne, ale bliskie prawdy. Warto przytoczyæ te dane.

Piêcioletni tok studiów na poszczególnych kierunkach obejmowa³:
o na budownictwie: 72 zaliczenia, 26
egzaminów, 1380 godz. wyk³adów,
855 godz. æwiczeñ, 390 godz. zajêæ
laboratoryjnych, 645 godz. projektów, czyli ogó³em 3270 godz.,
o na in¿ynierii œrodowiska: 68 zaliczeñ, 29 egzaminów, 1395 godz.
wyk³adów, 810 godz. æwiczeñ, 405
godz. zajêæ laboratoryjnych, 525
godz. projektów, czyli ogó³em 3150
godz.
Kolejno, 19 studentom kierunku
"in¿ynieria œrodowiska" zosta³y wrêczone przez prodziekana dr hab. in¿.
Jana Górskiego, prof. PRz oraz prof. dr
hab. in¿. Józefa Dziopaka dyplomy
ukoñczenia kursu "Rozwój zrównowa¿ony w krajach regionu Morza Ba³tyckiego". To pierwszy w œwiecie tego
typu program edukacyjny o zasiêgu
miêdzynarodowym, który powsta³ z inicjatywy Uppsala University (Szwecja) w 1991 r. i obejmuje sieæ uczelni
w strefie zlewni Morza Ba³tyckiego.
Ma on wyj¹tkowe znaczenie w ochronie œrodowiska, skupia siê bowiem
g³ównie na problemach ekorozwoju
i racjonalnym wykorzystaniu zasobów
naturalnych. Program oferuje kursy
dla studentów wy¿szych lat studiów
uwieñczone certyfikatem cenionym
przy staraniu siê o pracê w krajach Unii
Europejskiej. Inicjatorem i koordynatorem kursu ze strony Politechniki
Rzeszowskiej jest prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak, kierownik Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju na WBiIŒ.
Po tej czêœci spotkania studenci
z³o¿yli swym mistrzom podziêkowania, a nastêpnie w sympatycznym nastroju wszyscy udali siê na okolicznoœciowy bal w sto³ówce studenckiej.
Byæ mo¿e nie ostatni studencki.
Marta Olejnik
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Ruszajmy siê

Autorzy tekstów
Wojciech Goclon
Student II ED (WEiI)

dr Henryk Herba

Akademicki

Katedra Fizyki WMiFS

Edyta Janik
Studentka V CD (WCh)

dr hab. Stanis³awa Kanas
Katedra Matematyki WMiFS

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Klub Uczelniany AZS

mgr in¿. Damian Kordos

Zwyciêstwem naszych siatkarzy zakoñczy³y siê Akademickie Mistrzostwa Regionu
w Siatkówce Mê¿czyzn, rozegrane 17 kwietnia br. w obiektach sportowych Uniwersytetu
Rzeszowskiego. W rozgrywkach uczestniczy³o szeœæ najlepszych zespo³ów - cztery, które
w edycji 2006/2007 zajê³y pierwsze
Mecz PRz-WSIiZ.
miejsca, kolejno: UR, PRz, PWSZ
W ataku nasz zawodnik
Krosno, WSIiZ Rzeszów, oraz
Jakub Mach.
zwyciêzcy eliminacji: PWSZ
Jaros³aw i KN Przemyœl. Pó³fina³y
rozegrane zosta³y w grupach, a fina³
o miejsca 1-4 - systemem "ka¿dy
z ka¿dym", z zaliczeniem wyników
pó³fina³ów. Nasi siatkarze pokonali
w grupie Jaros³aw (2:0), a przegrali
Fot. S. Ko³odziej 1:2 z drugoligow¹ dru¿yn¹ Krosna
i weszli do œcis³ego fina³u. Tam
zwyciê¿yli po 2:0 UR i WSIiZ, a dziêki lepszemu stosunkowi setów zajêli pierwsze
miejsce. Srebrny medal zdobyli siatkarze UR po zwyciêstwie 2:0 z Krosnem, a br¹zowy
Kroœnianie (wygrali 2:0 z WSIiZ). Zawody sta³y na bardzo wysokim poziomie, zespo³y
wyst¹pi³y w najmocniejszych sk³adach. W naszej dru¿ynie wyst¹pi³ £ukasz Per³owski,
a w dru¿ynie WSIiZ student Micha³ Kaczmarek. Szkoda, ¿e ze wzglêdów osobistych nie
móg³ wyst¹piæ Pawe³ Papke, który równie¿ jest studentem tej uczelni. Serdeczne
gratulacje dla siatkarzy i trenera Antoniego Domino.

Doktorant WBMiL

S³awomir Krok
Student V FDS (WEiI)

prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski
Katedra Technologii Maszyn
i Organizacji Produkcji WBMiL

Tadeusz Miko³owicz
Klub Studencki PLUS

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

dr Janusz Pusz
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WCh

dr Jacek Strojny
Katedra Ekonomii WZiM

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

Gazeta
Politechniki

Fot. S. Ko³odziej

Siatkarze PRz. Od lewej: M. Sa³ek, A. Rastalski, B. Borek, M. P³echa, D. Kubas, £. Per³owski,
P. D¹browski, trener A. Domino, ni¿ej: K. Krzysztoszek, G. Rusin, P. Pastu³a, M. Morawetz, brak
M. Rogi i J. Macha.

Bardzo dobrze spisa³y siê dru¿yny PRz w Akademickich Mistrzostwach Podkarpacia
rozegranych 5 kwietnia br. w Medyce. Nasi studenci po zaciêtych bojach wywalczyli
z³oty medal. Dzielnie walczy³y te¿ nasze dziewczyny, czego ukoronowaniem by³o
zdobycie srebrnego medalu. Du¿e brawa dla podopiecznych i trenera Ryszarda
Koniecznego.
Stanis³aw Ko³odziej
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