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Tadeusz GÓRA na 70. rocznicy swego rekordu
W 70. rocznicê nagrodzonego Medalem Lilienthala rekordu szybowcowego Tadeusza Góry, 17 maja 2008 r.
odby³a siê w Akademickim Oœrodku
Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej im. p³k. pil. Tadeusza Góry w Bezmiechowej donios³a uroczystoœæ, upamiêtniaj¹ca to najwa¿niejsze wówczas
w œwiecie lotniczym wydarzenie z 18
maja 1938 r.
Uroczystoœæ po raz kolejny zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ bohater lotu i patron Oœrodka - dziœ genera³ brygady,
pilot w stanie spoczynku - w towarzystwie swojej, tak¿e lotniczej, rodziny:
córki Iwony (szybowniczki) i syna Leona (pilota).
Wybity na tê okazjê okolicznoœciowy pami¹tkowy medal wrêczy³ dostojnemu Jubilatowi rektor Politechniki
Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak. W geœcie rewan¿u, pan Tadeusz Góra przekaza³ na rêce JM Rektora statuetkê DEDALA przyznan¹ mu
w 2006 r. w uznaniu zas³ug w szkoleniu
polskich pilotów.
Ten piêkny dar - o czym poinformowa³ JM Rektor - znajdzie poczesne
miejsce wœród lotniczych pami¹tek
Oœrodka w Bezmiechowej.
Piêkn¹ kartê historii genera³a Tadeusza Góry, jak równie¿ polskiego lotnictwa przypomnia³ w swoim wyst¹pieniu pu³kownik lotnictwa, prof. dr
hab. in¿. Marek Orkisz - kierownik Katedry Samolotów i Silników Lotniczych w Politechnice Rzeszowskiej:

Na pierwszym planie od lewej: R. Witkowski, J. M³ocek, o. D. Orczykowski,
T. Góra z córk¹ Iwon¹, S. B³asiak.
Fot. M. Zych

"Wielce Szanowny Panie Generale
- Dostojny Jubilacie,
Szanowni Pañstwo,
Spotykamy siê dzisiaj w miejscu,
gdzie w latach 30. minionego stulecia
dzia³a³a prê¿nie per³a polskich szybowisk - bezmiechowska akademia szybowcowa. Politechnika Rzeszowska
jako jedyna w kraju uczelnia kszta³c¹ca
pilotów lotnictwa cywilnego przejê³a
na progu XXI w. dziedzictwo lotnicze
s³ynnej przed wojn¹ lwowskiej uczelni
i pragnie dziœ uczciæ 70. rocznicê rekordowego przelotu szybowcowego obecnego tu z nami bohatera tamtych dni,
dostojnego Jubilata - Pana Genera³a
Tadeusza Góry.

Z tego w³aœnie wzgórza 18 maja
1938 r. wystartowa³ on na szybowcu
PWS-101 i dolecia³ do Solecznik Ma³ych k. Wilna, pokonuj¹c w locie otwartym trasê 577,8 km. Nikt dot¹d w œwiecie nie porwa³ siê na taki wyczyn! To
niewyobra¿alne na owe czasy osi¹gniêcie spotka³o siê z uznaniem Miêdzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI),
która 7 stycznia 1939 r. przyzna³a mu
pierwszy w œwiecie nowo ustanowiony
Medal im. Ottona Lilienthala - najwy¿sze odznaczenie nadawane szybownikom. D³ugo jednak przysz³o mu czekaæ na to wyró¿nienie, bowiem II wojna
Ci¹g dalszy na str. 4.

I Rzeszowski Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
W dniach 24 i 25 kwietnia 2008 r.
w Politechnice Rzeszowskiej odby³ siê
I Rzeszowski Festiwal Nauki, Techniki
i Sztuki. Ta otwarta impreza kulturalno-naukowa mia³a miejsce przy al. Powstañców Warszawy 10, w budynku
S. Celem Festiwalu by³a prezentacja
najnowszych zdobyczy nauki i techniki
w formie popularnonaukowej, st¹d

g³ówni jego odbiorcy to m³odzie¿ ze
szkó³ œrednich oraz studenci. I Rzeszowski Festiwal Nauki, Techniki
i Sztuki objêli honorowym patronatem:
rektor Politechniki Rzeszowskiej - prof.
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, marsza³ek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski, wojewoda podkarpacki - Miros³aw Karapyta, prezy-

dent miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc
oraz podkarpacki kurator oœwiaty - Jerzy Cypryœ.
W pierwszym dniu Festiwalu w czwartek 24 kwietnia br. w sali S-1,
po uroczystym otwarciu imprezy, zaproszeni goœcie zaprezentowali kolejno
nastêpuj¹ce zamówione wyk³ady popularnonaukowe:
Ci¹g dalszy na str. 7.
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œwiatowa zmieni³a ¿ycie wielu i historiê
œwiata. Tadeusz Góra medal ten odebra³ ju¿ jako weteran wojenny w maju
1945 r. w Londynie.
Spotkaliœmy siê w szczególnym miejscu i czasie, aby w pokoleniowej wspólnocie lotników i pasjonatów lotnictwa
wspólnie z Panem Tadeuszem i Jego
Rodzin¹ œwiêtowaæ 70. rocznicê tego
niebywa³ego rekordu, prze¿yæ spotkanie poœwiêcone wspania³ej historii polskich skrzyde³ oraz ludziom, którzy j¹
tworzyli, a której jest Pan Genera³ tak
godnym reprezentantem.
Drogi nam wszystkim
Panie Tadeuszu,
My - spadkobiercy lotniczych tradycji Bezmiechowej, pragniemy z³o¿yæ
Panu zas³u¿ony ho³d, serdecznie dziêkuj¹c za trud i wysi³ek podjêty przez
Pana, abyœmy mogli ¿yæ w wolnym kraju. Nale¿y Pan do grona tych, którzy
rozs³awili imiê Polski, wielokrotnie
przypominaj¹c œwiatu o osi¹gniêciach
wspania³ych polskich lotników. Wyszkoli³ Pan setki swoich nastêpców, by³
Pan i jest cz³owiekiem nadzwyczaj ¿yczliwym i wielkim przyjacielem ludzi, autorytetem i niedoœcignionym wzorem
nie tylko dla nas lotników.
Pragniemy Pana zapewniæ, ¿e dzisiejsza uroczystoœæ to honor i zaszczyt
nie tylko dla tutaj obecnych. To tak¿e
splendor dla ca³ej spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Rzeszowskiej, której misj¹ jest pielêgnowanie chlubnych
tradycji wielu pokoleñ mi³oœników lotnictwa i rozwijanie jego nowych form tak¿e na "œwiêtej górze szybowników".
Gratuluj¹c wszystkich dokonañ
w tym tak wa¿nym dla Pana miejscu,
w imieniu licznych pokoleñ lotników
i pasjonatów lotnictwa, studentów oraz
nauczycieli akademickich rzeszowskiej
Alma Mater, pragniemy z³o¿yæ Panu
g³êbokie wyrazy szacunku i najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, radoœci
w dniu powszednim i dobrej nadziei
zawsze".
W czasie uroczystoœci dzieci ze
Szko³y Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej
z w³aœciwym sobie wdziêkiem zaœpiewa³y hymn swojej szko³y, wzruszaj¹c
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Tadeusz Góra urodzi³ siê 19 stycznia 1918 r. w Krakowie. Jego rodzice to: Bronis³awa z Wiszniewskich i Jan Góra, ur. w Krakowie, uczestnik walk legionowych, póŸniej kapitan 20. Pu³ku Piechoty w Krakowie, przeniesiony nastêpnie do 53. Pu³ku
Piechoty Strzelców Kresowych w Stryju - tam Tadeusz Góra rozpocz¹³ naukê w szkole
powszechnej. W 1929 roku zosta³ uczniem gimnazjum w Zamoœciu, gdzie skierowano
ojca do 9. Pu³ku Piechoty, by po roku nauki wróciæ z rodzicami do Stryja - tu jego ojciec
obj¹³ stanowisko inspektora Stra¿y Granicznej. Po przeniesieniu ojca w 1932 r. do Stra¿y
Granicznej w Nowym Targu kontynuowa³ naukê w tamtejszym gimnazjum. W Nowym
Targu rozpoczê³a siê jego przygoda z lotnictwem, gdy jako 15-letni ch³opiec i okazjonalny pasa¿er znalaz³ siê w powietrzu na pok³adzie samolotu pilotowanego przez przyjaciela swego ojca. W 1933 roku ojciec Jan Góra przeszed³ na emeryturê i osiad³ z rodzin¹
w Wilnie.
Tutaj na prze³omie lat 1933/34 Tadeusz Góra wst¹pi³ do Aeroklubu Wileñskiego
i w czerwcu 1934 r. rozpocz¹³ szkolenie na podwileñskim szybowisku Grzegorzewo,
szkol¹c siê na szybowcach Wrona i CWJ. Rok póŸniej zosta³ skierowany przez kierownictwo tamtejszego aeroklubu do s³ynnej ju¿ w Europie Szko³y Szybowcowej w Bezmiechowej, gdzie uzyska³ podkategoriê C. Zamierza³ wst¹piæ do Szko³y Podchor¹¿ych Lotnictwa
w Dêblinie i w 1936 r. w ramach PW Lotniczego rozpocz¹³ w £ucku szkolenie z zakresu pilota¿u samolotowego. Dnia 13 maja 1937 r. wykona³ w Bezmiechowej lot na d³ugotrwa³oœæ, utrzymuj¹c siê w powietrzu 18 godzin, a 3 miesi¹ce póŸniej zwyciê¿y³
w V Krajowych Zawodach Szybowcowych.
W dniu 18 maja 1938 r. wystartowa³ z Bezmiechowej na przelot zakoñczony l¹dowaniem w Solecznikach Ma³ych k. Wilna. Przelecia³ dystans 577,8 km, ustanawiaj¹c rekord Polski. Za pokonanie bariery 500 km w locie swobodnym jako pierwszy pilot na
œwiecie wyró¿niony zosta³ przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Lotnicz¹ (FAI) MEDALEM
LILIENTHALA. Latem 1939 r. wykona³ przelot docelowy z Polichna k. Kielc do Bydgoszczy, d³ugoœci 304 km. W okresie miêdzywojennym lata³ na wielu typach samolotów.
W czasie wakacji w 1939 r. lata³ jako pilot holuj¹cy na szybowisku Polichno, gdzie zasta³ go wybuch wojny. Ewakuowa³ siê wraz z innymi samolotem RWD-8 i dotar³ do £ucka,
gdzie po wkroczeniu wojsk radzieckich zosta³ zatrzymany. Uda³o mu siê zbiec i po wielu
trudach przedosta³ siê do rodziców do Wilna. Nastêpnie przez Kowno, Rygê i Sztokholm
dotar³ do Szkocji, a stamt¹d do Francji, z zamiarem wst¹pienia do lotnictwa formowanej
tam Armii Polskiej gen. W. Sikorskiego. Po za³amaniu frontu niemiecko-francuskiego,
z bazy w Lyonie ewakuowa³ siê do Anglii i 26 sierpnia 1940 r. otrzyma³ przydzia³ do brytyjskiej jednostki lotniczej - AACU nr 2.
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Po przeszkoleniu zosta³ skierowany do 316. Polskiego Dywizjonu Myœliwskiego,
w sk³adzie którego 18 listopada 1941 r. wykona³ pierwszy lot bojowy. Od 11 stycznia do
26 marca 1942 r. przebywa³ w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej w Szkocji i po jej ukoñczeniu zosta³ awansowany na stopieñ podporucznika. W okresie od kwietnia 1942 r. do wrzeœnia 1943 r. zestrzeli³ b¹dŸ uszkodzi³ w powietrzu
5 samolotów niemieckich. Po przezbrojeniu dywizjonu z samolotów Spitfire V na szybsze Mustangi, wykona³ 28 lotów na przechwycenie niemieckich "bomb lataj¹cych" V-1,
a 31 lipca 1944 r. jedn¹ z nich zniszczy³. Uszkodzi³ te¿ wyp³ywaj¹cy z portu niemiecki
okrêt podwodny. Ostatni lot operacyjny wykona³ nad wysp¹ Helgoland 22 paŸdziernika
1944 r., a ostatni lot na samolocie Mustang - 14 listopada 1946 r.
Po zakoñczeniu wojny zosta³ zdemobilizowany w stopniu polskiego porucznika i angielskiego kapitana. Za wojenny wysi³ek odznaczono go Srebrnym Krzy¿em Orderu Virtuti Militari, trzykrotnie Krzy¿em Walecznych oraz wieloma odznaczeniami brytyjskimi
("1939-45 Star", "Air Crew Europe Star & Clasp", "Defence War Medal 1939-45"). W okresie wojennym wykona³ 883 loty w ³¹cznym czasie 1062 godz. 20 min.
Do Polski powróci³ w 1948 r., rozpoczynaj¹c pracê instruktora, potem szefa wyszkolenia w Szkole Szybowcowej ¯ar k. ¯ywca. W rok póŸniej uzyska³ - jako trzeci polski pilot Z³ot¹ Odznakê Szybowcow¹, a po wykonaniu w lipcu 1950 r. lotu wysokoœciowego
(5.038 m) spe³ni³ ostatni warunek (dwa uzyska³ w przedwojennych przelotach) do Z³otej
Odznaki Szybowcowej z TRZEMA DIAMENTAMI. By³ pierwszym Polakiem i drugim pilotem na œwiecie, który zdoby³ komplet szybowcowych diamentów!
Do s³u¿by w lotnictwie wojskowym kpt. Góra powróci³ w 1957 r. Po przeszkoleniu na
samolotach odrzutowych by³ dowódc¹ klucza, eskadry i szefem strzelania powietrznego
pu³ku. Dnia 30 czerwca 1960 r. po starcie na myœliwcu MiG-19 prze¿y³ sytuacjê awaryjn¹,
podczas której uszkodzeniu uleg³y obydwa silniki samolotu. Nie skorzysta³ z katapultowanego fotela i wykorzystuj¹c umiejêtnoœci szybowcowe, po mistrzowsku wyl¹dowa³ na
lotnisku.
S³u¿¹c w wojsku, nie zaprzesta³ latania na szybowcach i w 1962 r. zdoby³ tytu³ mistrza
Polski, a w 2 lata póŸniej wykona³ swój najd³u¿szy przelot szybowcowy, pokonuj¹c odleg³oœæ 630 km. W 1972 roku w stopniu podpu³kownika, pilota I klasy odszed³ na emeryturê, a 5 lat póŸniej zacz¹³ - jako pilot cywilny - lataæ w Œwidniku na œmig³owcach. Ostatni
lot wykona³ w 1987 r., maj¹c 69 lat. W ci¹gu ca³ej swej s³u¿by w lotnictwie spêdzi³ w powietrzu ok. 10 tys. godz., w tym ok. 2200 na szybowcach.
W 80-lecie urodzin Rada Miasta Œwidnika nada³a mu tytu³ "Zas³u¿ony dla Miasta Œwidnika". W 2001 roku Tadeusz Góra otrzyma³ godnoœæ "Honorowego Mieszkañca Miasta
i Gminy Lesko", a 18 maja tego¿ roku zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ historyczn¹ uroczystoœæ wmurowania aktu erekcyjnego pod nowo powstaj¹cy Akademicki Oœrodek Szybowcowy w Bezmiechowej i z³o¿y³ na nim swój podpis. W maju 2003 r., tak¿e z jego
udzia³em, odby³a siê tu uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej 65. rocznicê zdobycia Medalu Lilienthala, a w sierpniu 2004 r. Akademicki Oœrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej nazwany zosta³ imieniem p³k. pil. Tadeusza Góry
w obecnoœci swego patrona.
W roku 2002 minister obrony narodowej mianowa³ Tadeusza Górê na stopieñ pu³kownika. W dniu 88. rocznicy urodzin - 19 stycznia 2006 r. odznaczony zosta³ Krzy¿em
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a 14 czerwca 2006 r. - w Alei Gwiazd Polskiego Lotnictwa w dêbliñskiej "Szkole Orl¹t" - ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ p³k. pil. Tadeuszowi Górze. W paŸdzierniku tego samego roku otrzyma³ Wyró¿nienie Honorowe
"DEDAL" za instruktorski wysi³ek w szkoleniu polskich pilotów. Dnia 1 lutego 2007 r. na
Zamku Królewskim w Warszawie odby³a siê prapremiera filmu biograficznego w re¿yserii pana Adama Ustynowicza, zatytu³owanego "Dziennik pilota Góry". Dnia 15 sierpnia 2007 r. Prezydent RP mianowa³ Tadeusza Górê GENERA£EM BRYGADY w stanie
spoczynku.
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Statuetka Dedala w rêkach kanclerza
W. Gaw³a.
Fot. M. Zych

tym do g³êbi znanego im Pana Tadeusza
Górê. Dzieci zaprezentowa³y tak¿e interesuj¹cy program artystyczny z fragmentami "Marsza Lotników". Do
imprez towarzysz¹cych uroczystoœci
w³¹czono m.in. konkurs prac plastycznych dzieci z tej¿e szko³y o tematyce
lotniczej. W holu Oœrodka po raz
pierwszy zaprezentowana zosta³a wystawa fotograficzna "Bezmiechowa
wczoraj i dziœ", która jest zacz¹tkiem
sta³ej ekspozycji historii i tradycji szybowcowych w Bezmiechowej.
Wzruszony i jak zawsze skromny
w swoim wyst¹pieniu Jubilat powiedzia³: "Jestem niezmiernie wdziêczny
organizatorom dzisiejszej uroczystoœci,
przypomina mi ona bowiem okres
szczytowego rozwoju Szko³y Szybowcowej w Bezmiechowej. Wtedy nad
Bezmiechow¹ lata³o ponad 20 szybowców, by³o t³oczno i na ziemi, i w powietrzu. Do Bezmiechowej przyje¿d¿ali te¿ piloci, m.in. z Wêgier, Finlandii,
Rumunii i Danii. Jeden z pilotów angielskich, urzeczony warunkami, jak
i organizacj¹ szko³y, wyrazi³ siê, ¿e
Bezmiechowa nie jest szko³¹ tylko akademi¹ szybowcow¹. Bezmiechowa
sta³a siê s³ynna nie tylko dziêki unikalnym warunkom meteorologicznym, ale
równie¿ dziêki pracy wspania³ych instruktorów. Tacy instruktorzy, jak Piotr
Mynarski, Micha³ Offierski i Adam
Dziurzyñski nie tylko uczyli lataæ i wykorzystywaæ si³y natury - byli równie¿
wspania³ymi wychowawcami m³odzie¿y. Bezmiechowa mo¿e siê poszczyciæ
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takimi wychowankami, jak córka Marsza³ka Jadwiga Pi³sudska-Jaraczewska - ferry-pilot, która po przeszkoleniu lata³a w Wielkiej Brytanii prawie na
wszystkich samolotach myœliwskich
i bombowych; major Chorbaczewski jeden z asów polskiego lotnictwa myœliwskiego; Janusz ¯urakowski - dowódca 316. Dywizjonu Myœliwskiego,
œwiatowej s³awy pilot doœwiadczalny
i pierwszy pilot, który w Kanadzie przekroczy³ prêdkoœæ dŸwiêku; Henryk
Kwiatkowski - pilot Halifaxa, który
ws³awi³ siê zrzutami dla bohaterów Powstania Warszawskiego.
Wszystkim instruktorom Akademii
Szybowcowej w Bezmiechowej pragnê
z³o¿yæ ho³d, ofiarowuj¹c Akademickiemu Oœrodkowi Szybowcowemu Politechniki Rzeszowskiej przyznan¹ mi
statuetkê DEDALA. Niech instruktorzy tego Oœrodka staraj¹ siê dorównaæ
instruktorom sprzed 70 lat" - podkreœli³
genera³ Tadeusz Góra.
W spotkaniu na S³onnem wziêli
m.in. udzia³: szef Wojsk Lotniczych,
zastêpca szefa szkolenia Si³ Powietrznych gen. bryg. pil. Ryszard Haæ, delegacja Politechniki Warszawskiej
z dziekanem Wydzia³u Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa prof. Krzysztofem Kêdziorem na czele, g³ówny fizyk
Miêdzynarodowego Biura Miar i Wag
w Sevres pod Pary¿em dr in¿. W³odzimierz Lewandowski, liczni przyjaciele
Szanownego Jubilata, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych ze Œwidnika
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i Podkarpacia, w³adze Politechniki
Rzeszowskiej, przedstawiciele aeroklubów. Liczna grupa pilotów szybowcowych reprezentowa³a Aeroklub
Poznañski.
Niektórym z wymienionych Kapitu³a Medalu tak¿e przyzna³a pami¹tkowy medal. Do wyró¿nionych nale¿¹:
genera³ Ryszard Haæ - szef Wojsk Lotniczych, pani Jadwiga Pi³sudska-Jaraczewska (na rêce R. Witkowskiego),
Ryszard Witkowski - prezes Krajowej
Rady Seniorów Lotnictwa, o. Dominik
Orczykowski - cz³onek Krajowej Rady
Lotnictwa, kapelan lotników, prof.
Krzysztof Kêdzior - dziekan Wydzia³u
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, prof. Krzysztof Arczewski dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej
i Mechaniki Stosowanej PW, kpt. pil.
Stanis³aw B³asiak - PLL LOT, Adam
Ustynowicz - re¿yser filmu o T. Górze,
in¿. Nikodem Buchowiecki - prezes
Klubu Seniorów Lotnictwa w Œwidniku, red. Tadeusz Chwa³czyk - autor
ksi¹¿ki biograficznej "Medalowe wzloty", dr in¿. W³odzimierz Lewandowski - g³ówny fizyk z MBMiW (k. Pary¿a), Józef Petka - wieloletni i zas³u¿ony dla Oœrodka by³y so³tys Bezmiechowej, prof. Andrzej Sobkowiak - rektor PRz, prof. Tadeusz Markowski prorektor ds. ogólnych PRz, prof. Feliks Stachowicz - dziekan WBMiL,
prof. Marek Orkisz - kierownik Katedry Samolotów i Silników Lotniczych
PRz.

Dzieci dla "swojego" Genera³a. Z lewej prof. F. Stachowicz i prof. T. Markowski.
Fot. M. Zych

Na skrzyd³ach nocy
Na skrzyd³ach nocy, skrzyd³ach dnia
szybowiec kr¹¿y ponad nami,
jak marzeñ twoich starszy brat
zapamiêtany - wspominany.
Nad gór¹ S³onne wiedzie szlak
I wci¹¿ podziwiasz jak w oddali,
znad Bezmiechowej leci w œwiat
na wiatru niespokojnej fali.
Tadeusz Góra
w s³oñcu i chmurach
œciga³ diamenty, têsknoty, sny.
Ku Ÿród³om têczy
z marzeñ ch³opiêcych
za jego cieniem poszybuj ty.
Szybowiec bia³y
jak klucz ¿urawi,
wœród cumulusów odnajdzie szlak.
G³êbok¹ noc¹
miêdzy gwiazdami
zmierza do celu cz³owiek - ptak.
Na skrzyd³ach nocy, skrzyd³ach dnia
zmaga³ siê z wichrem i przestrzeni¹,
samotny lotnik, pilot nasz
chcia³ sprostaæ swemu przeznaczeniu.
Nad gór¹ S³onne wiedzie szlak:
startuje, walczy o medale,
znad Bezmiechowej leci w œwiat
szybciej i wy¿ej, i najdalej.
(hymn Szko³y Podstawowej im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej; autorzy: Leon Sêk, Andrzej Zaniewski)

W sk³ad instytucji wyró¿nionych
medalem wchodz¹: Aeroklub Polski,
Aeroklub Poznañski, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska,
Urz¹d Wojewódzki w Rzeszowie,
Urz¹d Marsza³kowski w Rzeszowie,
Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej,
Starostwo Powiatowe w Œwidniku,
Urz¹d Miasta i Gminy Œwidnik, Starostwo Powiatowe w Lesku, Urz¹d Miasta i Gminy w Lesku, So³ectwo Bezmiechowa, Szko³a Podstawowa w Bezmiechowej, Akademicki Oœrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej
im. Tadeusza Góry.
Nazajutrz, dok³adnie w 70. rocznicê
rekordowgo przelotu T. Góry, na ¿yczenie obecnych w Oœrodku studentów
i pilotów, o. Dominik Orczykowski odprawi³ mszê œw. w Sali Konferencyjnej
AOS.
Marta Olejnik

,
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I Rzeszowski Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

o

W poszukiwaniu podstaw ¿ycia na
Ziemi - wyk³ad przedstawi³ prof. zw.
dr hab. in¿. Marek Kalinowski
z Wydzia³u Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego,
o Bieda i ubóstwo w œwiecie wspó³czesnym - wyk³ad wyg³osi³ prof. zw. dr
hab. Jerzy Wilkin z Wydzia³u Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
o Wizja Podkarpacia - perspektywy
naszego regionu przedstawi³ Marek
Darecki - prezes WSK "PZL-Rzeszów" S.A.,
o Nie zapomnieæ mowy ojców wyk³ad wyg³osi³ prof. zw. dr hab.
Franciszek Ziejka z Wydzia³u Polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego,
o Zdrowy mened¿er. Jak siê od¿ywiaæ,
aby d³ugo ¿yæ? - wyst¹pienie prof.
dr. hab. in¿. Leszka WoŸniaka z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej,
o Obiekty budowlane w dziejach cywilizacji - wyk³ad wyg³osi³ dr hab. in¿.
Lech Licho³ai, prof. PRz z Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej.
W czasie trwania I Rzeszowskiego
Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
czynna by³a wystawa prac plastycz-

Wœród uczestników Festiwalu - w³adze samorz¹dowe Podkarpacia. Z prawej wicemarsza³ek woj. podkarpackiego A. Rzoñca.
Fot. M. Misiakiewicz

nych - g³ównie studentów i pracowników naukowych. Prace te wystawiono
na I piêtrze bud. S, w holu i w jednej
z sal wyk³adowych. Artystami, którzy
zechcieli zaprezentowaæ swoje obrazy,
szkice i linoryty, byli: podkarpacki artysta Pawe³ Kin, profesor Leszek WoŸniak - prorektor ds. nauczania PRz, dr
Jacek Strojny z Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu, Ma³gorzata Kawalec -

Swoje obrazy prezentuje prof. L. WoŸniak. Z lewej wiceprezydent Rzeszowa
H. Wolicki.
Fot. M. Misiakiewicz

studentka Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, Renata Nabo¿ny,
Katarzyna Szostek i Anna Tyñska - studentki Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu PRz, a tak¿e goœcie - studenci
Wydzia³u Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego: Ewelina Nycz, Elwira Siuta, Magdalena Moskwa, Katarzyna Tanasiewicz, Julia Bogdanowicz, Sylwia
Wójcik, Agnieszka Majka, Katarzyna
Turczyn, Katarzyna Hajduk, Aleksandra Wolak i Dawid Kêdzierski. Ponadto, swoje artystyczne fotografie zaprezentowali: rektor prof. Andrzej Sobkowiak, dr Marian WoŸniak i mgr Barbara Sobkowiak z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu PRz oraz dr in¿.
Krzysztof Kud z Wydzia³u Ekonomii
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pewnym urozmaiceniem i wzbogaceniem prezentacji prac plastycznych
by³a wystawa rêcznie wykonanej bi¿uterii Agnieszki Majki oraz stoisko z wiklin¹ W³adys³awa Kowala - w³aœciciela
firmy "Koszykarstwo" z Rudnika n. Sanem. Rêcznie wykonane wyroby u¿ytkowe z wikliny mo¿na by³o podziwiaæ
i nabywaæ przez dwa dni trwania Festiwalu. Pierwszego dnia, w przerwie
miêdzy wyk³adami, istnia³a tak¿e mo¿liwoœæ obejrzenia, degustacji i zakupu
ekologicznych, tradycyjnych, regional-
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nych produktów ¿ywnoœciowych
z Podkarpacia, dziêki firmom: "Jasio³ka" Zak³ady Miêsne z Dukli, "BioAvena" Sp. z o.o. z Rzeszowa oraz
"Zagroda Handzlowianka" z Handzlówki k. £añcuta. Degustacjê uprzyjemnia³ uczestnikom Festiwalu zespó³
muzyczny "Karczmarze" w sk³adzie:
Tomasz Pisaniak, Tomasz Pyzik
i £ukasz Cycak.
Wieczorne podsumowanie pierwszego dnia Festiwalu stanowi³a biesiada muzyczna z zespo³em "Karczmarze", która mia³a miejsce w budynku
sto³ówki Politechniki Rzeszowskiej,
przy ul. Akademickiej 8, a która objê³a
swoj¹ atmosfer¹ ca³e - rozœpiewane
i pachn¹ce dymem grillowanych potraw - miasteczko akademickie.
W drugim dniu Festiwalu - w pi¹tek
25 kwietnia 2008 r. w sali S-1 zaproszeni Goœcie kontynuowali od rana wyk³ady popularnonaukowe:
o Genetycznie modyfikowana ¿ywnoœæ - inna przysz³oœæ czy koniec
przysz³oœci? - wyk³ad wyg³osi³ prof.
Leszek WoŸniak z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej,
o O intuicji, myœleniu i matematyce wyk³ad przedstawi³ dr hab. Jaros³aw Górnicki, prof. PRz z Wy-

dzia³u Matematyki i Fizyki
Stosowanej Politechniki
Rzeszowskiej,
o Pieszo przez Afrykê - prawdziwy obraz czarnego l¹du
i czteroletniej podró¿y - to
barwna opowieœæ autorstwa mgr. in¿. Marka Kuœnierza z Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Turystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
o Historia i przysz³oœæ napêdów lotniczych - wyk³ad
zaprezentowa³ dr in¿. Robert Jakubowski z Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej,
o Technika radiowej identyfikacji obiektów RFID –
wyk³ad wyg³osi³ dr in¿. Wyk³ad "Nie zapomieæ mowy ojców" wyg³osi³
prof. F. Ziejka.
Piotr Jankowski-Mihu³oFot. M. Misiakiewicz
wicz z Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki PRz.
z Ziemi¹ w rezultacie zmian klimatyczOstatnim punktem programu Festi- nych? Tym wyzwaniem dla m³odego
walu by³a prezentacja filmu pt. "Niewy- pokolenia, o godzinie 15.30 zakoñczy³
godna prawda" w re¿yserii Davisa siê I Rzeszowski Festiwal Nauki, TechGuggenheima, w obsadzie Ala Gore’a. niki i Sztuki.
Film porusza egzystencjalny problem
Pomys³odawc¹ i koordynatorem
naszych czasów, który mo¿na sfor- opisanego przedsiêwziêcia by³ prorekmu³owaæ nastêpuj¹co: co siê stanie tor Leszek WoŸniak, a organizatorami pracownicy Katedry Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej, studenci
Ko³a Naukowego Piêkna w Zarz¹dzaniu i Technice oraz Ko³a Naukowego
Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Œrodowiskiem. Organizatorzy Festiwalu
pragn¹ serdecznie podziêkowaæ za
udzia³ - wszystkim uczestnikom, za
wsparcie finansowe i honorowy patronat - przedstawicielom firm, administracji województwa podkarpackiego
i miasta Rzeszowa oraz w³adzom Politechniki Rzeszowskiej, za pomoc organizacyjn¹ - przedstawicielom Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu oraz pracownikom administracyjnym budynku S,
a tak¿e wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e ta otwarta
i radosna impreza - lokalne œwiêto nauki i kultury - bêdzie mia³a charakter
cykliczny.
Zespó³ muzyczny "Karczmarze" w sk³adzie: Tomasz Pisaniak, Tomasz Pyzik
i £ukasz Cycak.
Marzena Jankowska-Mihu³owicz
Fot. M. Misiakiewicz

,
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Rektor i Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania Wszystkim Pañstwu, którzy przyczynili siê do sprawnego i bezpiecznego
przebiegu - zakoñczonych sukcesem - tegorocznych juwenaliów, zorganizowanych przez Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Szczególne podziêkowania kierujemy do Pana Prezydenta Miasta Rzeszowa, Policji,
s³u¿b medycznych i porz¹dkowych, a nade wszystko do Samorz¹du Studentów Politechniki
Rzeszowskiej.
Oddzielne podziêkowania za okazan¹ wyrozumia³oœæ i wyj¹tkow¹ ¿yczliwoœæ sk³adamy mieszkañcom Rzeszowa, którym przebieg juwenaliów w jakikolwiek sposób zak³óci³ codzienne funkcjonowanie.
Wyra¿amy równoczeœnie g³êbokie przekonanie, ¿e trwaj¹ce od 57 lat tradycje akademickie naszej uczelni przyczyniaj¹ siê do promocji nie tylko Politechniki Rzeszowskiej, ale te¿
miasta, regionu i jego mieszkañców.
Rektor
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak

PERSONALIA
TYTU£ NAUKOWY PROFESORA
Dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej,
kierownik Zak³adu Energoelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych postanowieniem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r.

DOKTORATY

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu
"Gazety Politechniki" (nr 5/2008)
w tytule na str. 8. b³êdnie podano
nazwisko prof. dr. bab. in¿. Ludomira M. Laudañskiego.
Za pomy³kê serdecznie
przepraszamy Szanownego Pana
Profesora i wyszystkich Czytelników GP.
Redakcja

Mgr in¿. Andrzej Wojnar, specjalista
w Laboratorium Badañ Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej
budownictwo, nadany przez Radê Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej w dniu 4 czerwca
2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Sztywnoœæ i noœnoœæ œrubowych po³¹czeñ ko³nierzowych rur du¿ych œrednic. Promotor
w przewodzie doktorskim: dr hab. in¿.
Aleksander Koz³owski, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ, Politechnika
Rzeszowska i prof. dr hab. in¿. Jerzy Zió³ko,
Politechnika Gdañska.

Kazimierz Buczek

Andrzej Wojnar

Bronis³aw Œwider
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WYBORY W£ADZ UCZELNI W 2008 ROKU

Akty wyboru zosta³y wrêczone

Prof. A. Sobkowiak rektorem w kolejnej kadencji.
Fot. M. Misiakiewicz

Dobieg³y koñca wybory w³adz Politechniki Rzeszowskiej na kadencjê
2008-2012. W kwietniu br. wybrani zostali
dziekani wydzia³ów (vide GP 5/2008), natomiast w maju br. wybrano prodziekanów,
cz³onków senatu akademickiego oraz rad
wydzia³ów.
W dniu 3 czerwca 2008 r. odby³a siê
w Sali Senatu uroczystoœæ wrêczenia aktów
wyboru przysz³ym w³odarzom naszej uczelni, od rektora do prodziekanów w³¹cznie. Wrêczenia aktów dokonali: dr Henryk
Herba - przewodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz dr hab. in¿. Adam
Marciniec, prof. PRz - przewodnicz¹cy
Uczelnianego Kolegium Elektorów. Do
nowo wybranych przedstawicieli kierownictwa uczelni gratulacje i ¿yczenia skierowa³ zarówno przewodnicz¹cy UKW dr
Henryk Herba, jak i rektor prof. Andrzej
Sobkowiak.
Prezentacja dziekanów i prodziekanów
oraz sk³ad rad wydzia³ów w kolejnej kadencji zamieszczone zostan¹ w nastêpnym
numerze GP - w miesi¹cu wrzeœniu, na rozpoczêcie nowej kadencji i nowego roku
akademickiego.
Marta Olejnik

Kierownictwo PRz na now¹ kadencjê.
Fot. M. Misiakiewicz

,

Nr 6-8(174-176)–CZERWIEC-SIERPIEN 2008

11

Przedstawiamy list otwarty do premiera Rz¹du RP, którego inicjatorami s¹ pracownicy Wydzia³u
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielloñskiego. Do dnia wys³ania list
podpisa³o prawie 2000 osób. Popar³y go nastêpuj¹ce Rady Wydzia³ów: Budownictwa, Architektury
i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdañskiego oraz Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Œl¹skiego.

LIST OTWARTY
do premiera Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków, dnia 29 kwietnia 2008 r.

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze,
My ni¿ej podpisani, zaniepokojeni
niespójnymi propozycjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
pragniemy przekazaæ Panu Premierowi
nasze uwagi dotycz¹ce reformy nauki
i szkolnictwa wy¿szego. Podzielaj¹c
przekonanie, ¿e wysoki poziom tych
œciœle ze sob¹ powi¹zanych dziedzin
ma zasadnicze znaczenie dla przysz³oœci kraju, uznajemy równie¿, ¿e
wymagaj¹ one g³êbokich zmian w systemie finansowania i organizacji. Popieramy - jako dobry pocz¹tek reformy
- plan utworzenia Narodowego Centrum Nauki - organizacji autonomicznej, powo³anej do finansowania badañ
naukowych na œwiatowym poziomie.
Jednoczeœnie jednak, szereg tez i proponowanych zmian, zawartych w dokumentach MNiSW z kwietnia 2008 r.,
budzi nasze obawy i rodzi sprzeciw.
B³êdy w rozpoznaniu przyczyn z³ego
stanu rzeczy, jak i niektóre z zamierzonych dzia³añ zagra¿aj¹ powodzeniu
rzeczywistej reformy. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e istotny postêp mo¿na osi¹gn¹æ tylko przez radykaln¹ poprawê jakoœci kadr oraz organizacji w nauce
i szkolnictwie wy¿szym, przy równoczesnym szybkim wzroœcie nak³adów
finansowych. Paradoksalnie, propozycje ministerialne id¹ w przeciwnym
kierunku, tj. obni¿enia standardów jakoœci w szkolnictwie wy¿szym i niewystarczaj¹cego wzrostu nak³adów.

Uwa¿amy, ¿e podstawow¹ przyczyn¹ s³aboœci kadr jest nieatrakcyjnoœæ kariery naukowej i akademickiej,
wyra¿aj¹ca siê miêdzy innymi przez niskie wynagrodzenia, szczególnie wœród
m³odych naukowców. Pomimo obecnego wzrostu gospodarczego, wynagrodzenia naukowców i nauczycieli
akademickich nie uleg³y zmianie i pozostaj¹ niekonkurencyjne w Europie.
Ten stan równie¿ jest odpowiedzialny
za brak mobilnoœci kadr.
Pogl¹d, ¿e to wymóg habilitacji jest
istotn¹ przyczyn¹ powolnych karier naukowych, jest b³êdny. Nie ma przeszkód merytorycznych w uzyskaniu
tego stopnia, gdy kandydat posiada dorobek naukowy na odpowiednim poziomie. W istocie habilitacja stanowi
w Polsce najwa¿niejszy element oceny

kandydatów do przysz³ych stanowisk
profesorskich i to niezale¿nie od dyscypliny naukowej, podobnie jak to ma
miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej (w Niemczech, Austrii,
Szwajcarii, W³oszech i we Francji).
Zgadzaj¹c siê z koniecznoœci¹ uproszczenia procesu habilitacji, wyra¿amy
jednoczeœnie zdecydowany sprzeciw
wobec planów jej likwidacji. Równie
szkodliwe s¹ pomys³y stworzenia
dwóch typów doktoratów: naukowego
i zawodowego, oraz wprowadzenia mo¿liwoœci otwieraniarzewodów dok- torskich po licencjacie. O ile usuwanie
przeszkód administracyjnych i proceduralnych w karierze akademickiej jest
s³uszne, o tyle nie mo¿e byæ ono mylone z obni¿aniem wymagañ merytorycznych.

Komentarz dziekana Wydzia³u
Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz
prof. dr. hab. Tadeusza Paszkiewicza
Jak dot¹d, polskie œrodowisko akademickie pokornie godzi³o siê na dzia³ania
administracji pañstwowej dotycz¹ce sfery nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Dzia³ania te by³y i s¹ niespójne, i zamiast sprzyjaæ poprawie, powodowa³y i powoduj¹ zamêt. Ustawicznie prowadzone s¹ reformy obydwu tych sfer, bez przeznaczania na nie odpowiednich œrodków finansowych. Pozorowane s¹
konsultacje spo³eczne, a decyzje podejmowane s¹ arbitralnie. Podkreœla siê potrzebê kszta³cenia kadr technicznych, a jednoczeœnie d¹¿y siê do zredukowania
liczby œrednich uczelni technicznych.
Mam nadziejê, ¿e list otwarty przyczyni siê do konsolidacji œrodowisk naukowych i uniwersyteckich. Zachêcam do jego poparcia pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej.
(http://www.fais.uj.edu.pl/list/lista.php)
(http://www.fais.uj.edu.pl/list/lista2.php)
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Uwa¿amy, ¿e nale¿y stworzyæ system finansowania premiuj¹cy najlepsze jednostki naukowe i szko³y wy¿sze.
Za szkodliwy uwa¿amy zamiar finansowania prywatnych szkó³ wy¿szych ze
skromnych obecnie œrodków publicznych. W rzeczywistoœci niezbêdny jest
proces odwrotny: dzia³ania ustawodawcze umo¿liwiaj¹ce znacznie wiêksze zaanga¿owanie sektora prywatnego
w finansowanie szkolnictwa wy¿szego
i badañ naukowych.
Zaliczenie do zjawisk pozytywnych
kilkukrotnego wzrostu liczby studiuj¹cych w Polsce (przy nieznacznie
tylko zmienionym poziomie finansowania) oraz dwunastokrotnego wzrostu
liczby nadawanych doktoratów, jako
wielkich osi¹gniêæ i szans na przysz³oœæ, jest kolejnym b³êdem. Sta³o siê
tak prawie wy³¹cznie dziêki drastycznemu obni¿eniu wymagañ merytorycznych stawianych studentom i doktorantom oraz inflacji jakoœci kadr w niektórych szko³ach wy¿szych. Zjawiskom tym towarzyszy groŸna patologia,
tzw. "wieloetatowoœæ".
W krajach przoduj¹cych gospodarczo sukcesy w badaniach podstawowych doprowadzi³y do ogromnego
postêpu w naukach stosowanych i innowacyjnej gospodarce. Dokumenty
MNiSW nie uwzglêdniaj¹ oczywistego
zwi¹zku miêdzy jakoœci¹ uprawianej
nauki i szkolnictwa wy¿szego a poziomem edukacji ponadpodstawowej. Planowana znaczna poprawa jakoœci kadr
w instytucjach badawczych i w przemyœle wysokich technologii stoi w jawnej sprzecznoœci z coraz gorszym nauczaniem matematyki oraz praktyczn¹
eliminacj¹ nauczania przedmiotów
œcis³ych i przyrodniczych w polskich
szko³ach. Drastyczne ograniczenie programów szkolnych w tym zakresie
przekreœla mo¿liwoœæ rozwoju talentów ju¿ na bardzo wczesnym etapie
kszta³cenia.
Wyra¿amy nadziejê, ¿e obecny rz¹d
nie powtórzy b³êdów z przesz³oœci,
kiedy to nauce i szkolnictwu wy¿szemu
narzucano szkodliwe rozwi¹zania,
wbrew interesom spo³eczeñstwa. Uznaj¹c, ¿e prawid³owy rozwój edukacji
i nauki jest warunkiem koniecznym
do tego, by Polska zajê³a nale¿ne jej
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miejsce w Europie i na œwiecie, oczekujemy przeprowadzenia rzetelnej i opartej na konkretach dyskusji na temat planowanych reform. Podjêcie takiej dyskusji uwa¿amy za swój obowi¹zek i jesteœmy do niej przygotowani.
Ze wzglêdu na wagê poruszanych
spraw, list ten przekazujemy równie¿
do wiadomoœci publicznej.
£¹czymy wyrazy szacunku (podpisy).
UWAGA

Dziêkuj¹c wszystkim, którzy spontanicznie i masowo udzielili swojego
poparcia, informujemy, ¿e dnia 12 maja
2008 r. list otwarty zosta³ wys³any
poczt¹ do premiera, a kopiê wrêczono
minister B. Kudryckiej w czasie jej pobytu w Krakowie. Poza tym, list
wys³ano do nastêpuj¹cych adresatów:
8 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
8 Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej

8 Marsza³ek

Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej
8 Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
8 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów
8 Redakcja "Rzeczpospolitej"
8 Redakcja "Gazety Wyborczej"
8 Redakcja "Dziennika"
8 Redakcja "Dziennika Polskiego"
8 Redakcja programu "Wiadomoœci"
Telewizji Polskiej
8 Redakcja programu "Fakty" telewizji TVN
8 Redakcja programu "Wydarzenia"
telewizji POLSAT
8 Redakcja Polskiego Radia
8 Redakcja radia RMF FM
Zachêcamy wszystkich sygnatariuszy o mo¿liwie szerokie rozpropagowanie naszej wspólnej inicjatywy,
w szczególnoœci o powiadomienie mediów o charakterze lokalnym. Internetowe formularze poparcia s¹ dalej
aktywne, a listy bêd¹ regularnie aktualizowane.

Uchwa³a nr 17/2008
Senatu Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego £ukasiewicza
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie Projektu Za³o¿eñ Reformy Systemu Nauki
i Reformy Szkolnictwa Wy¿szego
Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza w Rzeszowie
w pe³ni podziela troskê œrodowisk naukowych, w zwi¹zku z powa¿nymi zagro¿eniami wynikaj¹cymi z zamierzeñ przedstawionych w Projekcie Za³o¿eñ
Reformy Systemu Nauki i Reformy Szkolnictwa Wy¿szego. Podzielamy
przekonanie, ¿e wysoki poziom nauki i szkolnictwa wy¿szego ma zasadnicze
znaczenie dla przysz³oœci kraju i uznajemy, ¿e obydwie te sfery wymagaj¹
g³êbokich zmian w systemie organizacji i finansowania z uwzglêdnieniem
jego zdecydowanego wzrostu. Widzimy jednak zasadnicze b³êdy w rozpoznaniu przyczyn z³ego stanu rzeczy. Uwa¿amy, ¿e realizacja rz¹dowego projektu
przyczyni siê do obni¿enia jakoœci kszta³cenia i badañ naukowych. Obawiamy
siê, ¿e rz¹dowe plany reformy gro¿¹ drastycznym obni¿eniem poziomu uczelni wy¿szych, a w przysz³oœci ich komercjalizacj¹. W rezultacie takich przemian g³ówna funkcja uczelni - tworzenie krytycznej i merytorycznej wiedzy
oraz obrona prawdy - zostanie zast¹piona przez walkê o komercyjne wskaŸniki sukcesu: liczbê studentów, popularnoœæ w mediach i liczbê podpisanych
kontraktów z biznesem.
Rektor
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak

,
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Z OBRAD SENATU
W dniu 20 marca br. odby³o siê posiedzenie Senatu, podczas którego
rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak wrêczy³ nominacje:
n prof. dr. hab. in¿. Antoniemu
W. Or³owiczowi (WBMiL) na stanowisko profesora zwyczajnego na
czas nieokreœlony,
n dr. hab. in¿. Adamowi Brañskiemu
(WEiI) na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,
n dr. hab. in¿. Przemys³awowi Saneckiemu (WCh) na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.
Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹
opiniê w sprawie wniosków o mianowanie:
n prof. dr. hab. in¿. Stanis³awa Wo³owca na stanowisko profesora zwyczajnego,
n dr. hab. in¿. Mariusza Sobolaka na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,
n prof. dr. hab. in¿. Leonarda Ziemiañskiego na stanowisko profesora zwyczajnego,
n dr. hab. in¿. Marka Goszty³y na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na okres 5 lat,
n dr. hab. in¿. Micha³a Proksy na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreœlony,
n dr. hab. in¿. Vyacheslava Pisareva na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,
n prof. dr. hab. Olexandra Gugnina na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W dalszej kolejnoœci Senat rozpatrzy³ wnioski dziekanów o przyznanie
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego:
n zespo³owi nauczycieli akademickich
Katedry In¿ynierii i Chemii Œrodowiska w sk³adzie: prof. dr hab. in¿.
Janusz Tomaszek, kierownik katedry (50%) oraz adiunkci w tej kate-

drze: dr in¿. Piotr Koszelnik (25%),
dr in¿. Maria Grabas (15%), dr in¿.
Renata Gruca-Rokosz (10%), za
osi¹gniêcia naukowe z zakresu in¿ynierii œrodowiska, w szczególnoœci
opublikowane w 2007 r. wyniki badañ dotycz¹cych usuwania pierwiastków biogennych ze œcieków
oraz analizy ich przekszta³ceñ w ekosystemach wodnych,
n prof. dr. hab. in¿. Jerzemu £unarskiemu z Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji za
wk³ad w rozwój nauki i praktyki
zarz¹dzania jakoœci¹, jej promowanie w systemie edukacyjnym
oraz publikacje ksi¹¿kowe wydane
w 2007 r.,
n dr. in¿. Bogdanowi Kwolkowi, adiunktowi w Katedrze Informatyki
i Automatyki za cykl publikacji naukowych z zakresu informatyki,
w szczególnoœci dotycz¹cych wizyjnych systemów poznawczych,
n dr. hab. Vitalijovi Dugaevovi, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Fizyki za

cykl publikacji naukowych z zakresu
fizyki, a szczególnie zjawisk wzbudzania pr¹dów ³adunku i strumieni
spinu w nanoskopowych uk³adach
magnetycznych,
n prof. dr. hab. in¿. Ludomirowi Laudañskiemu, kierownikowi Katedry
Metod Iloœciowych w Ekonomii za
osi¹gniêcia dydaktyczne i autorstwo
podrêcznika Statystyka nie tylko dla
licencjatów.
Ponadto Senat:
n wys³ucha³ informacji prorektora ds.
nauki dr. hab. in¿. Jacka Kluski, prof.
PRz na temat finansowania badañ
naukowych w Politechnice Rzeszowskiej za 2007 r. oraz dotacji na
dzia³alnoœæ statutow¹ i badania
w³asne na rok 2008,
n przyj¹³ sprawozdanie prorektora ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej i regionalnej dr. hab. in¿. Aleksandra
Koz³owskiego, prof. PRz z realizacji
wyjazdów na konferencje zagraniczne w 2007 r.,
Ci¹g dalszy na str. 14.

MONITOR GP
W okresie od 15 kwietnia do 30 maja 2008 r. ukaza³y siê nw. zarz¹dzenia
Rektora:
o zarz¹dzenie nr 13/2008 z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Systemu
Zapewnienia Jakoœci Kszta³cenia w Politechnice Rzeszowskiej,
o zarz¹dzenie nr 14/2008 z 8 maja 2008 r. w sprawie powo³ania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów wy¿szych oraz na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009,
o zarz¹dzenie nr 15/2008 z 15 maja 2008 r. w sprawie instrukcji postêpowania przy
przegl¹dach technicznych obiektów budowlanych w Politechnice Rzeszowskiej,
o zarz¹dzenie nr 16/2008 z 16 maja 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci op³at
wnoszonych przez osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie na studia wy¿sze oraz na studia doktoranckie w Politechnice Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009,
o zarz¹dzenie nr 17/2008 z 19 maja 2008 r. w sprawie powo³ania i dzia³ania sta³ej
komisji do przeprowadzenia przetargów dotycz¹cych zakupów aparatury, wyposa¿enia, materia³ów i us³ug,
o zarz¹dzenie nr 18/2008 z 30 maja 2008 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji oraz hospitacji procesu dydaktycznego.
M.O.
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Ci¹g dalszy ze str. 13.

n wys³ucha³ raportu zastêpcy kanclerza ds. funduszy strukturalnych mgr.
in¿. Janusza Burego, dotycz¹cego
realizacji projektów wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej w ubieg³ym roku, a tak¿e informacji kanclerza uczelni mgr. in¿.
Wac³awa Gaw³a nt. zaawansowania

prac przy projekcie pn. Regionalne
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej,
n przyj¹³ uchwa³ê nr 7/2008 w sprawie
utworzenia na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu kierunku studiów
"logistyka" na studiach pierwszego

Nowa inicjatywa
WYDZIA£U CHEMICZNEGO
skierowana do szkó³ ponadgimnazjalnych

z okazji 40-lecia Wydzia³u
W bie¿¹cym roku akademickim
Wydzia³ Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej obchodzi Jubileusz 40-lecia.
Wspó³praca Wydzia³u ze szko³ami
œrednimi województwa podkarpackiego trwa od wielu lat i zatacza coraz szersze krêgi. Ju¿ od wielu lat Wydzia³
Chemiczny organizuje coroczne seminarium "Wybrane problemy chemii"
dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, corocznie nauczyciele akademiccy Wydzia³u sprawuj¹
opiekê nad kilkoma uczniami zdolnymi, którzy w swoim dorobku legitymuj¹ siê dyplomami laureatów konkursów chemicznych b¹dŸ s¹, lub byli,
uczestnikami co najmniej II etapu Olimpiady Chemicznej. Pracownicy Wydzia³u Chemicznego s¹ organizatorami
I i II etapu Olimpiady Chemicznej, studenci Ko³a Naukowego "ESPRIT" organizuj¹ zaœ pokazy chemiczne dla
uczniów szkó³ Podkarpacia. Równie¿
od kilkunastu ju¿ lat odbywaj¹ siê spotkania z nauczycielami chemii woj. podkarpackiego w ramach konferencji
dydaktycznych, podczas których prezentowane s¹ wyk³ady otwarte z che-

mii, jak i wyk³ady z ogólnie rozumianej
dydaktyki tego przedmiotu w szko³ach.

Ignacy £ukasiewicz
(1822-1882)

Nowy pomys³ zrodzi³ siê niedawno
i jest nim coroczna organizacja Podkarpackiego Konkursu Chemicznego (PKCh) im. Ignacego £ukasiewicza. Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów wszystkich typów szkó³ po-

stopnia od roku akademickiego
2008/2009,
n popar³ wniosek dziekana Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu prof. dr.
hab. Kazimierza Rajchela o przekszta³cenie Zak³adu Prawa i Administracji w Katedrê Prawa i Administracji.
Agnieszka Zawora

In¿ynier
znaczy
sukces
"Co zrobiæ, by zaraz po studiach dobrze zarabiaæ i szybko
zrobiæ karierê? Trzeba pokochaæ
matematykê i fizykê, by zostaæ
in¿ynierem"- czytamy w Newsweeku nr 20/08 z maja 2008 r.
W tegorocznym ogólnopolskim rankingu wy¿szych uczelni
Politechnika Rzeszowska otrzyma³a wysokie miejsce, potwierdzone zamieszczonym dyplomem (str. 15.).
To niew¹tpliwie skuteczna
zachêta do studiowania w Politechnice.

nadgimnazjalnych, jego celem jest zaœ
propagowanie i rozwijanie zainteresowania chemi¹ wœród uczniów, zwrócenie uwagi na rangê przedmiotu, poszukiwanie utalentowanej m³odzie¿y,
zapewnienie rywalizacji w wybranej
dziedzinie wiedzy, a tak¿e umo¿liwienie porównania miêdzy uczestnikami
poziomu opanowania wiedzy chemicznej. Wymagany w konkursie zakres
wiedzy okreœla aktualna podstawa programowa szkó³ ponadgimnazjalnych na
poziomie rozszerzonym z chemii. Od
uczestników PKCh oczekuje siê znajomoœci podstaw teoretycznych i umiejêtnoœci praktycznych w zakresie rozwi¹zywania zadañ chemicznych, pisania
równañ reakcji chemicznych (np. reCi¹g dalszy na str. 16.

,
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Ci¹g dalszy ze str. 14.

akcji redoks), umiejêtnoœci zapisu wzorów i struktur chemicznych oraz umiejêtnoœci dyskusji, a tak¿e opisu zjawisk
chemicznych.

Honorowy patronat nad konkursem
sprawuje JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz dziekan Wydzia³u Chemicznego. W sk³ad Komitetu Organizacyjnego weszli pracownicy Wydzia³u, jak równie¿ nauczyciele chemii
szkó³ Podkarpacia, którzy do swoich
dotychczasowych osi¹gniêæ mog¹
do³¹czyæ uczniów - laureatów, wyró¿nionych, finalistów konkursów chemicznych i Olimpiady Chemicznej.
W organizacji konkursu uczestnicz¹
równie¿: Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie, Rzeszowski Oddzia³ Polskiego
Towarzystwa Chemicznego, a tak¿e in-

Komitet Organizacyjny Podkarpackiego Konkursu
Chemicznego im. Ignacego £ukasiewicza
Przewodnicz¹cy - Janusz Pusz, dr
Sekretarz naukowy - Jan Kalembkiewicz, dr hab. in¿., prof. PRz
Zastêpca sekretarza naukowego - Juliusz Jankisz, mgr
Kierownik organizacyjny - Jolanta P³oszyñska, dr in¿.
Sekretarz - Ma³gorzata Gabryel-Raus, mgr in¿.
Opiekun laboratoryjno-techniczny - El¿bieta Nykiel, mgr in¿.
Cz³onkowie Zarz¹du - Zofia Byczkowska, dr in¿.; Agnieszka Bukowska,
dr in¿.; Jerzy Duliban, dr; Barbara Guzowska-Œwider, dr; Cecylia Heneczkowska, dr in¿.; Anna KuŸniar, dr in¿.
Cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego PKCh - Krystyna Barszcz, mgr;
Jan Buk³ad, mgr; Alicja Æwiok, mgr; Anna Dominiak, mgr in¿.; Jadwiga
K¹tnik, mgr in¿.; Anna Lewandowska, mgr; Dymitr Malec, mgr in¿.; Mariola
Mazur-Piasek, mgr in¿.; Kazimiera Pisuliñska, mgr; Marian Sztaba, mgr in¿.
Cz³onkowie instytucjonalni Komitetu Organizacyjnego PKCh - Wiktor
Bukowski, dr hab. in¿., prof. PRz (przewodnicz¹cy Rzeszowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Chemicznego)

stytucje badawcze i zak³ady produkcyjne wspó³pracuj¹ce z Politechnik¹ Rzeszowsk¹. Pierwsza edycja Podkarpackiego Konkursu Chemicznego rusza
w roku szkolnym 2008/2009, obecnie
trwaj¹ prace przygotowawcze do jego
uruchomienia.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
Regulaminu PKCh, terminów zawodów, a tak¿e wymagane dokumenty dla
uczestników s¹ dostêpne na stronie internetowej Wydzia³u Chemicznego:
http://www.prz.rzeszow.pl/pl/chemiczny/index.php.
Janusz Pusz

Wydzia³ ZiM - Almost Advertisment
Wszystkich zaskoczy³a wiadomoœæ,
¿e Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
zbli¿y³ siê do pe³noletnoœci i choæ to jeszcze nie "osiemnastka", to ju¿ 15-lecie. Kierownictwo Wydzia³u wysunê³o
sugestiê, aby w szczególniejszy sposób
uczciæ ten piêtnasty birthday - Rada
Wydzia³u inicjatywê popar³a, a po niej
dyspensy udzieli³ równie¿ uczelniany
Areopag. Idea poczê³a siê przyoblekaæ
w cielesnoœæ. Widomym znakiem tej
rocznicy sta³y siê dwie naukowe konferencje: jedna o zgrozê budz¹cym haœle:
"Bezpieczeñstwo wewnêtrzne we
wspó³czesnym pañstwie" oraz druga
o ca³kiem ju¿ swojskim brzmieniu
tytu³u: "Dylematy jakoœci kszta³cenia"
- obie usytuowane w najpiêkniejszym
miesi¹cu roku - maju, w najpiêkniejszym regionie Polski, czyli na Podkar-

paciu. O tych konferencjach pisali, mówili inni, wiêc pozostawiê je na boku proponuj¹c Czytelnikom naszej Gazety
kilka innych informacji.
Jako cz³owiek nauk œcis³ych podsunê kilka liczb - dla uchwycenia w sposób iloœciowy tego wydarzenia.
W chwili obecnej Wydzia³ kszta³ci na
studiach stacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia oraz uzupe³niaj¹cych
studiach drugiego stopnia (dane na koniec marca 2008 r.) 1950 studentów, na
studiach niestacjonarnych zaœ wszelkich rodzajów 1035 studentów. Roczne
wahania niezgorzej odda informacja, ¿e
na koniec grudnia 2007 r. analogiczne
dane pokazywa³y 2641 oraz 1347 studentów. W tym ostatnim przypadku
wiemy dodatkowo, ¿e kobiet w podanych liczbach by³o 1783 oraz 900. Pa-

miêtamy Heraklita z jego s³ynn¹ zasad¹
phanta rhei mówi¹c¹, ¿e wszystko
p³ynie - liczby naszych studentów
utrzymuj¹ siê od szeregu lat w przedziale od 3 do 4 tys. W porównaniu
z ca³kowit¹ liczb¹ studentów kszta³conych w Politechnice Rzeszowskiej jest
to co prawda mniej ni¿ po³owa - ale jednak! Ta niema³a rzesza studencka jest
w du¿ym stopniu sfeminizowana - na
¿adnym innym wydziale Politechniki
Rzeszowskiej nie znajdziemy takiego
wskaŸnika procentowego kobiet jak na
naszym - znajduje siê on w pobli¿u stabilnej wartoœci 67% - czyli œrednio na
3 osoby studiuj¹ce - a¿ dwie to kobiety!
Tak wiêc na salach wyk³adowych
solidarnoœæ mêska manifestuje siê raczej skromnie. Najnowszy konkurs preferuj¹cy urodê i wdziêk dowiód³ te¿, ¿e

,
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"statystyka nie k³amie" - wystarczy
przypomnieæ, ile czo³owych miejsc
w tym konkursie (patrz Gazeta Politechniki z kwietnia 2008 r.) zajê³y dziewczêta z naszego Wydzia³u. Mo¿na wiêc
œmia³o - pod adresem maturalnej m³odzie¿y p³ci mêskiej Podkarpacia - wyraziæ imperatyw: "szukasz przysz³ej ¿yciowej partnerki, nawi¹¿ kontakty
w Wydzia³em ZiM". A kiedy widzê, ile
jestem zmuszony przy ka¿dym egzaminie wystawiæ ocen bardzo dobrych ze
statystyki moim studentkom, dodam:
"znajdziesz tu nie tylko piêkne dziewczyny, ale i zdolne, m¹dre, energiczne,
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Siedziba WBMiL oraz WZiM w bud. L.
Fot. M. Misiakiewicz

Wyjazdy studentek WZiM w ramach programu Socrates-Erasmus

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

16

7

13

7

6

12

11

19

utalentowane - a wiêc pewnie i ¿yciowo
zaradne". Na dok³adkê - czemu tego nie
powiedzieæ - chêtnie ucz¹ce siê jêzyków obcych: spójrzmy, ile studentek
WZiM pojecha³o za granicê na wymianê w ramach programu Socrates-Erasmus.

A teraz przyjrzyjmy siê jeszcze jakiejœ zobiektywizowanej ocenie aktywnoœci naukowej pracowników WZiM.
Oto na przestrzeni minionego roku
2007 wszyscy pracownicy Politechniki
Rzeszowskiej opublikowali oko³o
pó³tora tysi¹ca publikacji, Wydzia³

ZiM w tej konkurencji co do liczby publikacji zaj¹³ zdecydowanie drug¹ pozycjê, publikuj¹c ponad trzysta prac.
Warto studiowaæ na naszym Wydziale, warto te¿ myœleæ w perspektywie o pracy na nim. Zachêcam.
Ludomir M. Laudañski

72. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasn¹ Górê
Stawaæ siê sob¹

Wœród pielgrzymuj¹cych prof. PRz £. Wêsierski (na pierwszym planie poœrodku).
Fot. w³asna

Nieco wczeœniej ni¿ zwykle, bo ju¿
w dniach od 25 do 27 kwietnia br.,
mia³a miejsce 72. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasn¹ Górê.
W tym roku odbywa³a siê ona pod
has³em Stawaæ siê sob¹.
G³ówne uroczystoœci pielgrzymkowe mia³y miejsce w sobotê i dzieñ ten
wype³niony by³ po brzegi. Wprowadzaj¹c¹ konferencjê na temat Wyruszyæ
w dal, by wróciæ do samego siebie mia³
ks. Piotr Pawlukiewicz. To wyst¹pienie
rozpoczyna³o dyskusjê w trzech grupach tematycznych:
v Ca³a piêkna jesteœ, czyli o to¿samoœci kobiety,
v Tylko dla or³ów? O stawaniu siê
mê¿czyzn¹,
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v Bêdziecie moimi œwiadkami, czyli

o to¿samoœci kap³anów.
W tym czasie nauczyciele akademiccy mogli wys³uchaæ ciekawego
wyk³adu ks. Adama Adamskiego Sprawa Galileusza. Obali³ w nim mity,
ci¹gle jeszcze pokutuj¹ce w œwiadomoœci ludzi, dotycz¹ce "wyroku" na Galileuszu. Wyk³ad oparty by³ na najnowszych dokumentach Watykanu odtajnionych przez Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II - m.in. werdykcie inkwizycyjnym, listach Galileusza do ksiê¿nej
Krystyny oraz samym Piœmie Œwiêtym.
Analiza dokumentów pozwala nam
stwierdziæ, ¿e nie by³o i nie ma konfliktu czy sprzecznoœci miêdzy rozumem
i wiar¹, co czêsto przypisywane jest
Koœcio³owi Katolickiemu w kontekœcie
tej sprawy.
O godzinie 1700 nauczyciele akademiccy i studenci spotkali siê w Katedrze Czêstochowskiej. Nauczycielom
przewodzili profesorowie Tadeusz
Luty i Tomasz Borecki - kieruj¹cy Konferencj¹ Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich oraz rektorzy szkó³
wy¿szych z ks. prof. Stanis³awem Wilkiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odby³a siê tam konferencja
rektora PWST z Krakowa prof. Jerzego
Stuhra na temat Stawaæ siê sob¹. Mia³a
ona bardzo osobisty charakter, znany
aktor zaprezentowa³ swoj¹ drogê ¿yciow¹, pokazuj¹c, jak stawa³ siê sob¹.

Rektor PWST w Krakowie J. Stuhr na pierwszym planie poœrodu.
Fot. w³asna

Wyst¹pienie spotka³o siê z entuzjastycznym przyjêciem œrodowiska akademickiego.
Nastêpnie w pielgrzymce na Jasn¹
Górê spo³ecznoœæ akademicka reprezentuj¹ca niemal ca³¹ Polskê, ze sztandarami i œpiewem oraz pogr¹¿ona
w modlitwie ró¿añcowej za pokój na
œwiecie, uda³a siê do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Po pok³onieniu siê Królowej Polski
i posi³ku odby³ siê Apel Jasnogórski

oraz œlubowanie studentów - "…oddania Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielce, naszej
Matce … samych siebie, naszych rodzin, naszych uczelni, ca³ej naszej
przysz³oœci pod Twoj¹ obronê i opiekê". Najwa¿niejszym punktem pielgrzymki by³a Eucharystia, odprawiona
przez ponad stu duszpasterzy akademickich pod przewodnictwem ks. bp.
Marka Jêdraszewskiego z Poznania,
który wyg³osi³ homiliê. Wskaza³ on
drogê, jak¹ powinni iœæ studenci w obecnym œwiecie, w którym wielu ludzi
i wiele œrodowisk nie uznaje ¿adnych
wartoœci.
Po mszy œw. mia³y miejsce równolegle trzy imprezy: Teatr ITP z Lublina
przedstawi³ spektakl pt. "Opowieœci papieskie", zespó³ "40 synów i 30 wnuków je¿d¿¹cych na 70 oœlêtach" koncertowa³ w Wieczerniku, natomiast Jerzy Zelnik przedstawi³ teksty Zbigniewa Herberta - "Ariê po¿egnaln¹"
z muzyk¹ L. van Beethovena.
Noc¹ odby³o siê czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu. Rano po mszy
œw. uczestnicy pielgrzymki wrócili do
domów. Z Rzeszowa studenci ró¿nych
uczelni przyjechali piêcioma autokarami, wraz z liczn¹ grup¹ duszpasterzy
akademickich; profesorów reprezentowa³y dwie osoby.

Fot. w³asna

£ukasz N. Wêsierski

"Stawali siê sob¹".

,
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W EUROPIE JAK W DOMU
Wy³oniono laureatów
I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy Europejskiej
8 kwietnia 2008 r. odby³o siê wrêczenie nagród w I Podkarpackim Konkursie Wiedzy Europejskiej. Konkurs
by³ czêœci¹ szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat "europeistyki" nowego kierunku studiów, który ruszy
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej od roku akademickiego 2008/2009. Konkurs s³u¿y³
równie¿ jako forma promocji wiedzy na
temat Unii Europejskiej. Nale¿y po³o¿yæ nacisk na przygotowanie m³odego pokolenia do œwiadomego uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym zjednoczonej Europy - powiedzia³ dr hab.
Grzegorz Ostasz, prof. PRz, przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
konkursu. Kierunek "europeistyka"
uruchamiany w Politechnice Rzeszowskiej stawia sobie za cel przygotowanie specjalistów z zakresu problemów
europejskich, chocia¿by w kontekœcie
pozyskiwania funduszy unijnych.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy roz-

Uczestnicy II etapu.
Fot. J. Sudo³

wi¹zywali test, w którym musieli zmierzyæ siê z takimi pytaniami, jak: "Który

Od lewej: dr G. Lew, zwyciêzca konkursu P. Mazurkiewicz i dr hab. G. Ostasz,
prof. PRz - przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego.
Fot. w³asna

kraj bêd¹cy cz³onkiem Unii Europejskiej zajmuje najwiêksz¹ powierzchniê?" W drugim etapie uczestnicy pisali
esej na wybrany temat. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Piotr Mazurkiewicz z VIII
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rzeszowie, Autor eseju "Unia Europejska: jedno pañstwo czy Europa ojczyzn".
Zwyciêzca konkursu otrzyma³, obok
atrakcyjnych nagród rzeczowych, mo¿liwoœæ odbycia praktyk w jednostce
Politechniki Rzeszowskiej specjalizuj¹cej siê w pozyskiwaniu funduszy
unijnych.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e
laureaci konkursu zasil¹ grono studentów Politechniki Rzeszowskiej, a ich
zainteresowanie sprawami europejskimi prze³o¿y siê na projekty badawcze
realizowane w ramach studenckich kó³
naukowych.
Jan Rybak
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Projekt nowego portalu
Politechniki Rzeszowskiej
Na stronie internetowej http://test.
prz.edu.pl/ mo¿na obserwowaæ prace
nad now¹ wersj¹ portalu Politechniki
Rzeszowskiej. Portal dzia³a, opieraj¹c
siê na systemie zarz¹dzania treœci¹
(ang. Content Management System)
CMS Edito. Za³o¿enia, które przyjêto
w pocz¹tkowej fazie tworzenia portalu
to:
8 ukierunkowanie serwisu na grupy
docelowe: studenci i kandydaci, absolwenci, pracownicy, prasa oraz
gospodarka, z wyodrêbnieniem
funkcjonalnoœci serwisu dla ka¿dej
z grup,
8 unikanie prze³adowania treœci¹ strony g³ównej portalu.
Zapraszamy Pañstwa do zajrzenia
na stronê http://test.prz.edu.pl/ i podzielenia siê uwagami na forum: http:
//test.prz.edu.pl/forum/.
Obecnie prosimy o uwagi na temat
struktury portalu i szaty graficznej. Treœci s¹ w fazie uzupe³niania. Osob¹, któ-

Strona g³ówna projektowanego portalu PRz: http://test.prz.edu.pl/.

Do redagowania treœci portalu wystarczy podstawowa umiejêtnoœæ obs³ugi
prostego edytora komputerowego.

ra zajmuje siê portalem od strony
technicznej, jest nasz nowy webadmin
Konrad Kraszy (webadmin@prz.
edu.pl). Tam, gdzie nie ma jeszcze wpisanych informacji, pojawiaj¹ siê odnoœniki do stron innych uczelni jako
przyk³ady, na których chcemy siê wzorowaæ. Wiêcej takich odnoœników mo¿na znaleŸæ na witrynie próbnej
http://portal2.prz.edu.pl/.
Portal CMS pozwala na ³atwe wprowadzanie treœci, bez potrzeby zag³êbiania siê w tajniki technologii internetowych. Dziêki temu osoby odpowiedzialne za dostarczanie treœci do naszych stron www bêd¹ mog³y samodzielnie zajmowaæ siê ich aktualizacj¹.
Po wejœciu do panelu zarz¹dzaj¹cego
(oczywiœcie trzeba mieæ stosowne
uprawnienia) uzyskuje siê dostêp do
prostego, intuicyjnego edytora, a po zatwierdzeniu treœci efekt jest od razu widoczny na stronach internetowych
Politechniki.
Andrzej Kubaszek

,

Nr 6-8(174-176)–CZERWIEC-SIERPIEN 2008

21

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

DYDAKTYKA CHEMII
W dniu 18 kwietnia 2008 r. w Zespole Sal Wyk³adowych PRz odby³a siê
VII Konferencja "Dydaktyka Chemii",
w której wziê³o udzia³ oko³o stu nauczycieli ucz¹cych chemii w szko³ach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego. Tegoroczn¹ konferencjê zorganizowa³ Wydzia³ Chemiczny PRz oraz Rzeszowski
Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W imieniu organizatorów,
wszystkich zebranych powita³a dr hab.
in¿. Dorota Antos, prof. PRz - prodziekan ds. ogólnych Wydzia³u Chemicznego, a nastêpnie poprosi³a o zabranie
g³osu prof. dr. hab. in¿. Romana Petrusa
- prodziekana ds. nauki. W swoim
wyst¹pieniu prof. Roman Petrus scharakteryzowa³ obecn¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i badawcz¹ Wydzia³u, omówi³
prowadzone kierunki studiów, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na plany uruchomienia nowego kierunku studiów in¿ynieria chemiczna, z dwoma specjalnoœciami: "technologie proekologiczne" oraz "technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych".
Nastêpnie g³os zabra³ przewodnicz¹cy Rzeszowskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Chemicznego

dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof.
PRz, pe³ni¹cy funkcjê opiekuna Ko³a Naukowego Studentów Chemii
"Esprit". W swoim wyst¹pieniu przedstawi³ dzia³alnoœæ studentów zrzeszonych w tym Kole, m.in. organizowanie
pokazów doœwiadczeñ chemicznych
dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, które ciesz¹ siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem uczniów.
Cz³onkowie Ko³a "Esprit" prowadz¹
tak¿e cykliczne zajêcia laboratoryjne
dla uczniów szkó³ gimnazjalnych, co
niew¹tpliwie rozbudza zainteresowanie m³odzie¿y chemi¹, a w przysz³oœci
wp³ywa tak¿e na decyzjê podjêcia studiów chemicznych.
Program tegorocznej konferencji
obejmowa³ wyk³ady, które wyg³osili:
u dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. PRz
- Reakcje katalizowane,
u dr hab. Ryszard M. Janiuk, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie - Aktualne kierunki zmian
w nauczaniu chemii,
u dr Maria Czygier, Politechnika Rzeszowska - Organizmy modyfikowane
genetycznie.

Po wyk³adach dr Janusz Pusz - sekretarz Rzeszowskiego Okrêgu Olimpiady Chemicznej, omówi³ przebieg
i wyniki 54. Olimpiady Chemicznej,
w której uczestniczy³o wielu uczniów
ze szkó³ województwa podkarpackiego.
Jak co roku, konferencji towarzyszy³a wystawa podrêczników i pomocy
dydaktycznych kilku wydawnictw: Nowej Ery, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro.
Konferencja "Dydaktyka Chemii"
jest zawsze dla jej uczestników okazj¹
do wyra¿enia swoich opinii i pogl¹dów
dotycz¹cych nauczania chemii na ró¿nych poziomach edukacji - pomys³ów,
co robiæ, aby ten przedmiot wzbudza³
wiêksze zainteresowanie uczniów. Nauczyciele uczestnicz¹cy w tej konferencji maj¹ okazjê do podzielenia siê w³asnymi problemami i doœwiadczeniami
z pracy dydaktycznej oraz do nawi¹zania wspó³pracy z pracownikami naukowymi Wydzia³u Chemicznego.

Cecylia Heneczkowska

SEMINARIA WYDZIA£OWE
Seminaria Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska:
R w dniu 20 lutego 2008 r. zosta³
przedstawiony wyk³ad profesorów
PRz - dr. hab. in¿. Aleksandra
Koz³owskiego z Katedry Konstrukcji Budowlanych i dr. hab. in¿. Adama Reichharta z Zak³adu Dróg
i Mostów, nt. "Obliczanie konstrukcji stalowych wed³ug zasad normalizacji europejskiej",

R w dniu 27 lutego 2008 r. adiunkci

R w dniu 12 marca 2008 r. wyk³ad nt.

z Katedry Konstrukcji Budowlanych - dr in¿. Bogdan Stankiewicz
i dr in¿. Wies³aw Kubiszyn przedstawili wyk³ad nt. "Stany graniczne
stalowych elementów konstrukcji",
R w dniu 5 marca 2008 r. prof. dr hab.
in¿. Tadeusz Uhl, prof. zw. AGH,
kierownik Katedy Robotyki i Mechatroniki wyg³osi³ wyk³ad nt.
"SHM - nowe podejœcie do badania
stanu konstrukcji",

"Technologia oczyszczania œcieków
w sekwencyjnych reaktorach porcjowych ze z³o¿em zawieszonym"
wyg³osili: prof. dr hab. in¿. Janusz
Tomaszek, mgr in¿. Adam Mas³oñ
i dr in¿. Maria Grabas z Katedry In¿ynierii i Chemii Œrodowiska,
R w dniu 2 kwietnia 2008 r. dr hab. in¿.
Marek Iwañski, prof. PRz z Zak³adu
Dróg i Mostów wyg³osi³ wyk³ad nt.
"Wp³yw rodzaju materia³u kons-
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trukcji nawierzchni na w³aœciwoœci
recyklowanej nawierzchni podbudowy w technologii asfaltu spienionego",
R w dniu 30 kwietnia 2008 r. dr hab.
in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz,
kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych wyg³osi³ wyk³ad nt.
"Projektowanie konstrukcji ¿elbetowych na trwa³oœæ",
R w dniu 7 maja 2008 r. dr in¿. Tadeusz Bewszko, adiunkt w Zak³adzie
Energoelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki wyg³osi³ wyk³ad nt.
"Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji: podstawy teoretyczne i zastosowania".
Seminaria Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
R w dniu 15 kwietnia 2008 r. mgr in¿.
Adam Æwik³a, uczestnik Studium
Doktoranckiego WBMiL przedstawi³ referat nt. "Minimalizacja drgañ
uk³adów mechanicznych przy zastosowaniu materia³ów inteligentnych",
R w dniu 16 kwietnia 2008 r. mgr in¿.
Wies³aw Graboñ, asystent w Zak³adzie Informatyki przedstawi³ referat
nt. "Badania struktury geometrycznej powierzchni o warstwowych
w³aœciwoœciach funkcjonalnych",

R w dniu 21 maja 2008 r. mgr Katarzy-

the School of Chemical and Environmental Engineering at the University of Nottingham, Malezja
wyg³osi³ referat nt. "Process Integration - from Resource Conservation to Non-conventional Areas".

na Stanisz i mgr Agnieszka WoŸniak, uczestniczki Studium Doktoranckiego WBMiL przedstawi³y referat nt. "Wp³yw wybranych czynników na proces konwersji energii kinetycznej wiatru na energiê elektryczn¹".

R

R

R

R

Seminaria
Wydzia³u Chemicznego
w dniu 20 lutego 2008 r. prof. dr hab.
Ryszard Szyszka, kierownik Katedry Biologii Molekularnej, dyrektor
Instytutu Ochrony Œrodowiska na
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego wyg³osi³ referat nt.
"Kinaza bia³kowa CK2 - enzym
o stu twarzach",
w dniu 2 kwietnia 2008 r. dr Martin
P. Elsner z Instytutu Maxa Plancka
w Magdeburgu (Niemcy) wyg³osi³
referat nt. "Innovative resolution
concepts for chiral substances: Theory, methods & experimental studies",
w dniu 6 maja 2008 r. dr Geert Vanden Poel, DSM Resolve wyg³osi³ referat nt. "High Performance DSC:
Calibration and Application Towards Polymers",
w dniu 8 maja 2008 r. dr Dominic
C.Y. Foo, an Associate Professor at

R

R

R

R

Seminaria Katedry Fizyki
na Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej
w dniu 28 lutego 2008 r. dr hab. in¿.
Przemys³aw Sanecki, prof. PRz
w Katedrze Chemii Ogólnej i Elektrochemii przedstawi³ referat nt.
"Spalanie jako metoda utylizacji odpadów",
w dniu 6 marca 2008 r. prof. dr hab.
Henryk Figiel, prof. zw. AGH z Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki
przedstawi³ referat nt. "Systemy do
obrazowania magnetyczno-rezonansowego",
w dniu 17 kwietnia 2008 r. dr hab.
Jerzy Wojciech Mietelski z Instytutu Fizyki J¹drowej PAN w Krakowie przedstawi³ referat nt. "Wybrane metody pomiaru aktywnoœci alfa
i beta w próbkach œrodowiskowych",
w dniu 24 kwietnia 2008 r. mgr
S³awomir Wolski, asystent w Katedrze Fizyki przedstawi³ referat nt.
"W³asnoœci mechaniczne kryszta³ów i ich anizotropia".
Bronis³aw Œwider

Kongres

13. Miêdzynarodowy Kongres Metrologiczny we Francji

Innowacje i transfer wiedzy
13. Miêdzynarodowy Kongres Metrologiczny odby³ siê w 2007 r. w Lille
we Francji i zosta³ zorganizowany pod
has³em: INNOWACJE I TRANSFER
WIEDZY. Organizatorem kongresu
by³a wyspecjalizowana instytucja, której nazwa sugeruje, ¿e jest to uczelnia
lub szko³a kszta³c¹ca w dziedzinie metrologii. W rzeczywistoœci tak nie jest.
Okaza³o siê bowiem, ¿e jest to profesjonalna organizacja zajmuj¹ca siê innowacjami i transferem wiedzy
w dziedzinie metrologii.

"College Francaise de Metrologie"
organizuje co dwa lata miêdzynarodowe kongresy metrologiczne, systematycznie wydaje publikacje i prowadzi
ró¿nego rodzaju akcje, stwarzaj¹ce warunki do kreowania i wdra¿ania innowacji oraz do szybkiego transferu
wiedzy w dziedzinie metrologii.
Tym razem kongres zorganizowano
na pó³nocy Francji - w mieœcie o wa¿nym znaczeniu gospodarczym i ciekawej historii, w którym urodzi³ siê
s³ynny prezydent Francji Charle de Ga-

ulle. Nad miastem góruje charakterystyczna smuk³a wie¿a miejskiego ratusza.
Po raz pierwszy by³em uczestnikiem
organizowanego przez Francuzów kongresu metrologicznego. Udzia³ w tym
kongresie zaplanowa³em w celu weryfikacji za³o¿eñ realizowanego projektu
badawczego w œrodowisku, w którym
jeszcze nie przedstawia³em swoich publikacji.
Na kongresie zaprezentowa³em publikacjê pt. "Validation of Industrial

,
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Measurement Processes", w której
przedstawi³em realizowan¹ koncepcjê
komputerowego systemu wspomagaj¹cego walidacjê procesów pomiarowych. Trafny by³ te¿ wybór miejsca do
jej zaprezentowania. Bezcenna okaza³a siê mo¿liwoœæ bezpoœrednich konsultacji z takimi osobami, jak prof.
Ferrero z W³och - uznany specjalista
w dziedzinie oceny niepewnoœci wyników pomiarów, dr Alex Lepek z Jerozolimy - nieŸle mówi¹cy po polsku,
autor uznanego przez liczne laboratoria
oprogramowania, czy te¿ pani dr Eduarda Philipe z Portugalii, specjalizuj¹ca
siê w statystycznej ocenie wyników pomiarów i porównañ miêdzylaboratoryjnych.
Kongres w Lille oraz towarzysz¹ce
mu wydarzenia by³y dla mnie du¿ym
zaskoczeniem. Po wczeœniejszym
udziale w kilku sympozjach i kongresach miêdzynarodowej organizacji metrologicznej IMEKO nie oczekiwa³em
niczego nadzwyczajnego. Okaza³o siê
jednak, ¿e Francuzi przywi¹zuj¹ do metrologii du¿¹ wagê i spotyka siê to
z miêdzynarodowym uznaniem. Na
kongresie i towarzysz¹cej mu wystawie
mo¿na by³o spotkaæ kilkuset przedstawicieli najwa¿niejszych instytucji metrologicznych z ca³ego œwiata. By³y
reprezentowane narodowe instytuty
metrologiczne, instytuty naukowe,

23

Charakterystyczna smuk³a wie¿a miejskiego ratusza w Lille.
Fot. w³asna

uczelnie, laboratoria, przemys³ i biznesowe organizacje, a tak¿e wydawnictwa czasopism metrologicznych, w tym
m.in. wydawnictwo IOP Publishing
wydaj¹ce dwa najwy¿ej notowane na
Liœcie Filadelfijskiej czasopisma metrologiczne: "Metrologia" oraz "Measurement Science and Technology".
Po raz pierwszy spotka³em w jednym miejscu tak doborowe grono œwiatowych metrologów i jakie¿ by³o moje

Dzia³aj¹ce na kongresie w Lille stoisko wydawnictwa IOP Publishing.
Fot. w³asna

zdziwienie, gdy okaza³o siê, ¿e jestem
jedyn¹ osob¹ z Polski, na dodatek osob¹
nie z "pierwszej ligi". Sta³o siê tak prawdopodobnie dlatego, ¿e materia³y z tego kongresu nie figuruj¹ na ¿adnej
liœcie punktowanej, a metrologia w Polsce od lat jest w odwrocie. Œwiadcz¹
o tym nastêpuj¹ce symptomy: brak narodowego instytutu metrologicznego (którego pozycjê ci¹gle zajmuje
G³ówny Urz¹d Miar, niebêd¹cy instytutem naukowym) oraz systematyczne
likwidowanie katedr i zak³adów metrologii w wielu polskich uczelniach. Metrologia w Polsce nie jest uznawana za
odrêbn¹ dyscyplinê naukow¹, a na dodatek w uruchomionym w grudniu
2007 r. europejskim programie badañ
w dziedzinie metrologii (ERMP) Polska nie bierze udzia³u. Sytuacja we
Francji rozwija siê w zupe³nie przeciwnym kierunku. Francja odgrywa wa¿n¹
rolê w europejskim programie ERMP,
dzia³a tam wiele renomowanych instytutów metrologicznych i laboratoriów,
a nawet wy¿sze szko³y kszta³c¹ce
wy³¹cznie w dziedzinie metrologii.
Przyk³adem jest Ecole Superieure de
Metrologie, któr¹ na kongresowej wystawie reprezentowa³ syn polskich emigrantów Richard Dybciak - niemówi¹cy po polsku, ale pamiêtaj¹cy swoje
korzenie. Jako Polak mia³em wiêc
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szczególn¹ okazjê do serdecznej rozmowy z panem Ryszardem, oczywiœcie
nie tylko na metrologiczne tematy.
Jednym z wydarzeñ kongresowych
godnych zauwa¿enia by³y obrady
okr¹g³ego sto³u nt. "Bezpieczeñstwo na
drogach a metrologia", poprzedzaj¹ce
g³ówny program kongresu. Zorganizowano je w odpowiedzi na potrzeby
w³adz regionalnych zainteresowanych
mo¿liwoœciami wykorzystania metrologii do zmniejszenia liczby wypadków
drogowych, która w ostatnim czasie
niepokoj¹co wzrasta³a. Charakterystyczny by³ zaprezentowany sugestywnie obraz, zwracaj¹cy uwagê na niezliczone ofiary wypadków drogowych,
"wo³aj¹ce" o to, aby temu jak najszybciej po³o¿yæ kres. Obecnie problem
bezpieczeñstwa na drogach jest przedmiotem prac miêdzynarodowej organizacji normalizacyjnej ISO.
G³ówne obrady kongresu obejmowa³y szereg dziedzin metrologii i odbywa³y siê równolegle w kilkunastu
sesjach plakatowych. Zaprezentowano
ok. 170 publikacji. Tak wiêc w po³¹czeniu z imponuj¹c¹ wystaw¹, w której
wziê³y udzia³ liczne instytuty i laboratoria metrologiczne, firmy wytwarzaj¹ce aparaturê pomiarow¹ oraz renomowane wydawnictwa, by³ to prawdziwy
metrologiczny tygiel, w którym "ugotowano" wiele wa¿nych decyzji i transakcji. Dlatego te¿ 13. Miêdzynarodowy
Kongres Metrologiczny zosta³ uznany
za najwiêksze europejskie spotkanie
w bran¿y metrologicznej w 2007 r.
Nie zabrak³o tak¿e atrakcji turystycznych i wizyt technicznych. Mimo
podjêtych z du¿ym wyprzedzeniem starañ nie uda³o mi siê zakwalifikowaæ na
wizytê techniczn¹ do lotniczych zak³adów Dassault Aviation i mam nadziejê, ¿e by³ to tylko przypadek(?).
W zamian jednak mog³em wzi¹æ udzia³
w bardzo atrakcyjnej wycieczce do tzw.
"Wenecji Pó³nocy"- po³o¿onej nad licznymi kana³ami s³ynnej belgijskiej Bruges. To miasto, które zwiedza siê,
p³yn¹c malowniczymi kana³ami i ogl¹daj¹c XV- i XVI-wieczne kamieniczki, miasto kupców, architektów
i malarzy. W tym historycznym mieœcie
tworzy³ m.in. s³ynny malarz flamandzki Van Dyck. Mo¿na siê tam dzisiaj na-
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Richard Dybciak reprezentuj¹cy w Lille wy¿sz¹ uczelniê metrologiczn¹ Ecole Superieure de Metrologie.
Fot. w³asna

piæ doskona³ego belgijskiego piwa i zakosztowaæ w ciesz¹cych siê œwiatow¹
renom¹ belgijskich wyrobach czekoladowych. W uroczych XVI-wiecznych
kamieniczkach pe³no jest sklepików
z pami¹tkami, z których wyró¿niaj¹ siê
rêcznie haftowane serwetki. Hafciarki
haftuj¹ tak¿e na ulicach, tworz¹c sympatyczn¹ atmosferê i klimat czasów,
które minê³y, a które warto zapamiêtaæ.
Dobre owoce mojego pobytu w tym,
jak wczeœniej nazwa³em, miêdzynarodowym metrologicznym tyglu, pojawiaj¹ siê do tej pory. W lutym br.
okaza³o siê, ¿e organizatorzy kongresu
w Lille, maj¹c na uwadze dalszy transfer wiedzy metrologicznej zaprezentowanej na kongresie, podpisali umowê
z renomowanym wydawnictwem
IEST/Wiley z Wielkiej Brytanii. W wyniku tej umowy w paŸdzierniku 2008 r.
zostanie opublikowana w jêzyku angielskim ksi¹¿ka pt. "Transverse Disciplines in Metrology", w której zamieszczone bêd¹ publikacje zaprezentowane
na kongresie w Lille, a wiêc tak¿e moja.
Tego w najœmielszych oczekiwaniach
nie przewidywa³em. W maju 2008 r.
napisa³ do mnie pan Jean-Paul Senelaer, dyrektor Ecole Superieure de Metrologie z Mines de Douai, zachêcaj¹c
do podjêcia wspó³pracy w dziedzinie

rozwoju edukacji metrologicznej,
w ramach której, jak pisze, widzi mo¿liwoœæ studiowania naszych studentów
w prowadzonej przez niego wy¿szej
szkole metrologicznej. Mam nadziejê,
¿e ta wspó³praca oka¿e siê mo¿liwa, i ¿e
warto bêdzie wzi¹æ udzia³ w kolejnym
miêdzynarodowym kongresie metrologicznym organizowanym w 2009 r.,
tym razem w Pary¿u. Przypuszczam, ¿e
bêdzie to kolejny bardzo wa¿ny miêdzynarodowy kongres metrologiczny
organizowany przez College Francaise
de Metrologie. S¹dzê tak¿e, ¿e jeszcze
wyraŸniej zaprezentowana bêdzie podczas tego kongresu tendencja rozwojowa wspó³czesnej metrologii, polegaj¹ca na intensywnej informatyzacji
dzia³añ pojedynczych laboratoriów badawczych i wzorcuj¹cych oraz dzia³añ
wynikaj¹cych ze wspó³pracy miêdzy
tymi laboratoriami - wspó³pracy prowadzonej na poziomie regionalnym,
krajowym i miêdzynarodowym. Ta intensywna informatyzacja ma na celu
szybkie pozyskiwanie istotnej wiedzy
metrologicznej oraz jej skuteczny
transfer do poszczególnych dziedzin
gospodarki, ochrony zdrowia i œrodowiska ¿ycia.
Roman A. Tabisz

,
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Konferencja
Zapowiedzi konferencji naukowych organizowanych
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ w 2008 r. po letnich wakacjach
o 15-17 wrzeœnia 2008 r., Krasiczyn

o 24-27 wrzeœnia 2008 r., Bystre k. Ba-

o 16-18 paŸdziernika 2008 r., Bezmie-

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiêbiorczoœæ, Innowacyjnoœæ, Foresight"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. in¿. Leszek
WoŸniak
Organizator: Katedra Przedsiêbiorczoœci Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci
o 15-18 wrzeœnia 2008 r., Solina
XXIX Jesienna Szko³a Tribologiczna
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Jaros³aw Sêp,
prof. PRz
Organizator: Katedra Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji
o 22-25 wrzeœnia 2008 r., Bezmiechowa
XV Miêdzynarodowe Seminarium
Naukowe Metrologów MSM'2008
nt. "Metody i technika przetwarzania sygna³ów w pomiarach fizycznych"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych

ligrodu
XIII Miêdzynarodowe Sympozjum
Dynamiki Konstrukcji "DYNKON"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. in¿. Leonard
Ziemiañski, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Mechaniki
Konstrukcji
o 25-27 wrzeœnia 2008 r., Polañczyk
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postêp w in¿ynierii œrodowiska"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. in¿. Janusz Tomaszek
Organizator: Katedra In¿ynierii i Chemii Œrodowiska
o 8-10 paŸdziernika 2008 r., Regietów
k. Gorlic
VI Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Technologia i organizacja produkcji seryjnej TIOPS
2008"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr in¿. Leszek Skoczylas
Organizator: Katedra Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji

chowa
IX Konferencja Naukowa "Po³¹czenia i wêz³y w konstrukcjach
metalowych i zespolonych"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Aleksander
Koz³owski, prof. PRz
Organizator: Katedra Konstrukcji
Budowlanych
o 19-21 paŸdziernika 2008 r., Rzeszów
- Bezmiechowa
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Ko³a Zêbate - KZ 2008"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Adam Marciniec,
prof. PRz
Organizator: Katedra Konstrukcji
Maszyn
o 7-11 listopada 2008 r., Ustrzyki Dolne
XIV International Conference on
Mathematics, Informatics and Related Fields
Przewodnicz¹ca komitetu organizacyjnego: dr hab. Stanis³awa Kanas,
prof. PRz
Organizator: Katedra Matematyki

Bronis³aw Œwider

Konferencja

UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych
R dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz (WBiIŒ
– bud. P)
8th World Congress of Tall Buildings "Tall and Green" –
3-5.03.2008 r., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
http://www.ctbuh2008.com/
Materia³ami nt. koferencji dysponuje:
dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz,
Katedra Konstrukcji Budowlanych, pok. 419,
tel. wew. 1281, e-mail kozlowsk@prz.edu.pl

R dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz, dr in¿.
Lucjan Œlêczka (WBiIŒ – bud. P)
International Conference on Welded Structures,
24-26.04.2008 r., Miskolc, Wêgry,
http://www.alt.uni-miskolc.hu/dfe2008/
Materia³ami nt. koferencji dysponuj¹:

dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz,
Katedra Konstrukcji Budowlanych, pok. 419,
tel. wew. 1281, e-mail kozlowsk@prz.edu.pl,
dr in¿. Lucjan Œlêczka,
Katedra Konstrukcji Budowlanych, pok. 420,
tel. wew. 1631, sleczka@prz.edu.pl

R dr in¿. Alina Je¿owska, prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski (WCh – bud. H)
"Computer modelling in Chemical Engineering"
12-16.05.2008 r., Czerkasy, Ukraina,
www.xtf.ntu-kpi.kiev.ua/~kxtp/conference.htm
Materia³ami nt. koferencji dysponuje:
prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski,
Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej, pok. 66
tel. wew. 1380, e-mail: ichjj@prz.rzeszow.pl
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OFICYNA WYDAWNICZA
PROPOZYCJE OFICYNY WYDAWNICZEJ

PODRÊCZNIKI

MONOGRAFIE HABILITACYJNE

Jan Adamczyk, Lucyna Witek, Marketing miêdzynarodowy 2008

Grzegorz Budzik, Synteza i analiza metod projektowania i wytwarzania prototypów elementów o skomplikowanych
kszta³tach na przyk³adzie wirników turbosprê¿arek - 2007

Celem podrêcznika jest analiza uwarunkowañ dzia³añ marketingowych oraz
charakterystyka instrumentów marketingu-mix na rynku miêdzynarodowym. Ksi¹¿ka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych
wy¿szych uczelni, jak równie¿ do kadry mened¿erskiej przedsiêbiorstw
dzia³aj¹cych ju¿ na rynku miêdzynarodowym lub planuj¹cych ekspansjê.

Krystyna Ch³êdowska, Roman Sikora,
Wybrane problemy fizyki z rozwi¹zaniami. Czêœæ 1 - 2008
Podrêcznik ten przybli¿a studentom prawa fizyki i uczy pos³ugiwania siê nimi w praktyce. Autorzy w zwiêz³y sposób przypominaj¹ podstawowe za³o¿enia i metody ró¿nych dzia³ów fizyki. Ksi¹¿ka mo¿e byæ równie¿ pomoc¹ dla nauczycieli akademickich, gdy¿ pozwala na korzystanie z jednolitej i ³atwo dostêpnej, uzupe³niaj¹cej zajêcia literatury.

Barbara Tchórzewska-Cieœlak, Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo systemów komunalnych na przyk³adzie systemu zaopatrzenia w wodê - 2008
W pracy przedstawiono w sposób syntetyczny podstawy teorii bezpieczeñstwa SZW, ze szczególnym uwzglêdnieniem metod analizy i oceny ryzyka
zwi¹zanego z funkcjonowaniem systemu. Podano podstawowe metody stosowane w analizie niezawodnoœci SZW wraz z przyk³adami ich zastosowania.
Podrêcznik zawiera szczegó³owy tok przekszta³ceñ matematycznych z wykorzystaniem procesów Markowa, celem umo¿liwienia ich wykorzystania
w modelowaniu innych systemów b¹dŸ podsystemów komunalnych.

SKRYPTY
Marek Magdziak, CATIA V5. Podstawy - 2007
Materia³ zawarty w opracowaniu jest przeznaczony do nauki programu na
poziomie podstawowym. Pierwsze dwa rozdzia³y rozpoczynaj¹ siê wstêpem
teoretycznym, a koñcz¹ zestawem æwiczeñ pozwalaj¹cym bli¿ej zapoznaæ siê
z przedstawionymi zagadnieniami. Trzeci rozdzia³, bazuj¹cy na æwiczeniach,
dotyczy podstawowych poleceñ w³aœciwych dla modelowania bry³owego.
Rozdzia³ czwarty obejmuje etapy postêpowania w czasie modelowania wybranych przedmiotów. Ostatnia czêœæ zawiera przyk³adowe æwiczenia przeznaczone do samodzielnej pracy.

Daniel S³yœ, Retencja i infiltracja wód deszczowych - 2008
Skrypt stanowi pomoc do wyk³adów, æwiczeñ i zajêæ projektowych z przedmiotów: "proekologiczne zagospodarowanie wód opadowych" oraz "kanalizacja i systemy odprowadzania œcieków." G³ówne zagadnienia przedstawione w pracy to: charakterystyka wód deszczowych, procesy zachodz¹ce
w trakcie infiltracji wody deszczowej do gruntu, roœlinnoœæ w procesie
oczyszczania wód deszczowych, zbieranie i odprowadzanie wód deszczowych, infiltracja wód deszczowych do gruntu, retencja wody deszczowej.
Scharakteryzowano tak¿e urz¹dzenia do oczyszczania wód deszczowych.

Jest to próba opracowania kompleksowego systemu wytwarzania prototypów elementów
o skomplikowanych kszta³tach, w tym ³opatek
i wirników, z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania projektowania (CAD),
metod pomiarowych i in¿ynierii odwrotnej
(RE), komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM), ze szczególnym uwzglêdnieniem
szybkiego prototypowania (RP) oraz metod
szybkiego wytwarzania (RT).

Ryszard Filip, Kszta³towanie mikrostruktury i w³aœciwoœci warstwy wierzchniej stopów tytanu w procesie przetapiania laserowego - 2008
W monografii okreœlono wp³yw prêdkoœci przemieszczania wi¹zki laserowej
w procesie przetapiania i stopowania laserowego warstwy wierzchniej dwufazowych stopów tytanu na w³aœciwoœci u¿ytkowe obrabianych elementów,
stosowanych g³ównie w technice lotniczej. Celem badañ by³o rozszerzenie
zastosowania materia³ów konstrukcyjnych o korzystnych w³aœciwoœciach
mechanicznych, uzyskanych po przeróbce plastycznej i obróbce cieplnej
w silnie obci¹¿onych podzespo³ach z parami ciernymi.

MONOGRAFIE
Wojciech Sadowski, Analiza zawodnoœci uk³adów zasilania
elektroenergetycznego zak³adów przemys³owych za pomoc¹
algebry liczb strukturalnych - 2008
Ksi¹¿ka polecana jest osobom prowadz¹cym eksploatacjê uk³adów zasilania
elektroenergetycznego zak³adów przemys³owych, np. w zakresie wyboru
strategii remontów poawaryjnych, ustalania programów ograniczania poborów mocy w razie koniecznoœci. Mo¿e byæ pomocna w projektowaniu
uk³adów zasilania zak³adów przemys³owych, zw³aszcza zasilania rezerwowego.

Przemys³aw Mazurek, Badania noœnoœci granicznej wêz³ów ustrojów noœnych - 2008
W monografii podjêto próbê opracowania metodyki zwiêkszania trwa³oœci zmêczeniowej
wêz³ów po³¹czenia zespo³ów ustrojów noœnych konstrukcji lotniczych. Problem ilustrowany jest na przyk³adzie wêz³a po³¹czenia
skrzyd³o-kad³ub wolnonoœnego samolotu.

Marzena Tara³a

,

Nr 6-8(174-176)–CZERWIEC-SIERPIEN 2008

27

Nasza Galeria

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"
Z profesorem Leszkiem WoŸniakiem - prorektorem ds. nauczania
rozmawia Marta Olejnik
0 Panie Profesorze, w Klubie Pracowników Politechniki Rzeszowskiej na
VI piêtrze bud. P piêknie zaprezentowa³y siê obrazy Pañskiego pêdzla...
Ju¿ ich tam nie ma, poniewa¿ wykorzystaliœmy wszystkie te obrazy w kolejnej imprezie, mianowicie podczas
I Rzeszowskiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zorganizowanego w Zespole Sal Wyk³adowych naszej uczelni.
W czasie Festiwalu zaprezentowane
zosta³y te obrazy, które wczeœniej wisia³y w Klubie Pracowniczym, ale te¿
wiele innych, dodatkowych. Chcia³bym jednak podkreœliæ, ¿e zaprosiliœmy
do prezentacji swoich prac wielu studentów i pracowników Politechniki
Rzeszowskiej, ale tak¿e Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
0 Takie hobby profesora, in¿yniera
i prorektora w jednej osobie to mi³a
niespodzianka w uczelni technicznej.
Kiedy znajduje Pan na to czas?
Czas znajdujê wieczorami, ale
wyj¹tkowo rzadko, niekiedy zdarzy siê
dzieñ wolny, kiedy mogê malowaæ.
Czêsto rysujê o³ówkiem i kredk¹, co nie
oznacza, ¿e jest to ulubiona forma tej
mojej zabawy. Dlatego o³ówek i kredka, gdy¿ mo¿na tê pracê wykonaæ w godzinê lub kilka godzin. Malarstwo
olejne wymaga znacznie wiêkszej iloœci czasu, którego zbyt wiele nie mam.
0 Wœród prac daje siê zauwa¿yæ ró¿ne techniki malarskie, co œwiadczy
o rozleg³ym zainteresowaniu t¹ dziedzin¹ sztuki. Czy niektóre z tych prac
mo¿na zaliczyæ do gatunku grafiki?
Trudno to nazwaæ grafik¹, spora
czêœæ to rysunek o³ówkiem, pozosta³a
to kredka pastelowa lub akwarelowa.
S¹ to tego typu prace, ale oczywiœcie

L. WoŸniak - olej.
Ogólnie z wod¹ bardzo du¿o, bo
moj¹ kolejn¹ pasj¹ ¿yciow¹ s¹ wodospady, dzikie rzeki i potoki, które uwielbiam ogl¹daæ, rysowaæ i malowaæ
bez koñca. Natomiast ta "g³êboka woda", jak morza czy oceany, to bardziej
odpowiedŸ na proœby syna, który jest
marynist¹ i p³ywa po oceanach - to jego
pasja. Akurat z jego strony pojawiaj¹
siê zamówienia na jak¹œ ozdobê pokoju. Do czasu rozwoju pasji mego syna
nie interesowa³em siê malarstwem marynistycznym.

malarstwo olejne bardzo mnie interesuje. Preferujê malarstwo olejne realizowane w technice absolutnie tradycyjnej, tj. olej lniany - nie u¿ywam syntetyków, które same w sobie s¹ w stanie
wywo³aæ efekty na p³ótnie, ale ich opary s¹ toksyczne. Dla mnie nie jest jednak sztuk¹ wykorzystywanie przypadkowych efektów powodowanych
przez zwi¹zki chemiczne, przy czym
nie oznacza to, ¿e uzurpujê sobie jakiœ
wysoki poziom swych prac. Je¿eli chodzi o malarstwo olejne, to najbardziej
interesuje mnie wykonywanie pejza¿y
i portretów, s¹ to elementy wiod¹ce
w moim hobby.

0 Czy ¿eglarstwem tak¿e siê Pan zajmuje?

0 Z przyczyn niejako osobistych
zwróci³am uwagê na czêste akcenty
marynistyczne w tych pracach. To
p³ynie, jest ruchome i tym samym chyba trudniejsze w przekazie. Co Pana
wi¹¿e "z g³êbok¹ wod¹"?

Nie, ¿eglarstwem siê nie zajmujê wprost przeciwnie - unikam go, poniewa¿ kiedyœ omal nie utonêliœmy na Solinie. Mimo to bardzo lubiê wodê woda jest bardzo ciekawym tematem
do malowania, z uwagi na to, ¿e daje
piêkne refleksy i mo¿na siê jej malowa-
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niem pobawiæ w ka¿dy mo¿liwy sposób. Lubiê malowaæ wodê.
0 Od jak dawna zajmuje siê Pan malarstwem?
Jak siêgam pamiêci¹, rysowaniem
i malowaniem zajmowa³em siê niemal
od urodzenia. Œciany mego pokoju
w rodzinnym domu by³y zawsze zamalowane. Mia³em pomalowane zeszyty,
kiedyœ nawet w szkole nauczycielka
podnios³a mój zeszyt i stwierdzi³a: "No,
to jest zeszyt ucznia, rysunki s¹, ale
tekstu tu nie ma". To jest autentyczne,
tak by³o.
0 Czy to jedyne Pana hobby?
Absolutnie nie. Bardzo siê cieszê, ¿e
mam wiele innych zainteresowañ. Dodatkowe moje hobby to muzyka, œpiewanie, które bardzo lubiê, wêdrówki,
turystyka górska, wêdkarstwo - kolejna
œcie¿ka, pi³ka no¿na - zosta³ mi pi¹tkowy wieczór i to jest prawie œwiêty termin. S¹ jeszcze inne zainteresowania,
ale w³aœciwie nie jestem w stanie ich
zrealizowaæ, szkoda.
0 Czy wystawa w Klubie Pracowniczym jest pierwsz¹ wystaw¹ Pañskich
obrazów? Czy mo¿e zobaczymy jeszcze coœ innego?
Wystaw jako takich nie organizowa³em nigdy, bo nawet gdy coœ namalowa³em, to zaraz gdzieœ ta praca
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ucieka³a. Mam wielu przyjació³, u których pojawiam siê z obrazem, zw³aszcza gdy maj¹ urodziny lub imieniny. To
dla mnie najprostsza forma obdarowywania i sprawia mi ona radoœæ.
W zwi¹zku z tym nie posiadam wielkiej
kolekcji moich prac, ale one przecie¿
gdzieœ tam s¹ u moich przyjació³. Prezentowa³em publicznie swoje obrazy
tylko raz, jeszcze podczas mojej pracy
na Wydziale Ekonomii w Zalesiu,
wspólnie z profesorem Markiem Zinem. Malowanie to moja zabawa, a nie
zawód, w ¿yciu nie sprzeda³em ¿adnego obrazu, jedynie je rozdajê (czêsto na
zamówienie) i to - jak ju¿ powiedzia³em
- sprawia mi przyjemnoœæ.
0 Podobno na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu dzia³a szczególne studenckie ko³o naukowe pod nazw¹ …
Tak, jest to Ko³o Naukowe Piêkna
w Zarz¹dzaniu i Technice - œwiadomie
zorganizowane po to, aby zachêciæ studentów i pracowników do realizacji
wspólnych celów artystycznych. Uda³o
siê nam ju¿ w tej chwili zgromadziæ
pracowników i bardzo ciekaw¹ grupê
studentów rysuj¹cych, maluj¹cych,
œpiewaj¹cych - bo to "piêkno" w pracach Ko³a jest rozumiane szeroko.
0 Czy wobec tego uda³o siê Panu przelaæ na grono studentów swoje pasje
i zainteresowania?

S¹ to osoby ju¿ realizuj¹ce swoje
hobby, ale g³ównie chcemy zaktywizowaæ studentów. Planujemy w tym roku
wernisa¿, plenery w zamku w Krasiczynie i malowanie wœród tamtejszych
drzew, które pasjonuj¹ mnie jako obiekty malarskie; w Bieszczadach - bo
perspektywa malowania ze szczytu
góry jest zupe³nie inna, to du¿a sztuka;
tak¿e w £añcucie. Jest to wiêc próba
zgromadzenia ludzi, którzy chc¹ czegoœ
wiêcej i tego poszukuj¹.
0 Pomyœla³am, aby - rozpoczynaj¹c
od Pana - utworzyæ w "Gazecie Politechniki" cykl pod nazw¹ "Nasza Galeria", gdzie bêdzie mo¿na prezentowaæ prace zrzeszonych w Kole osób.
Móg³by to byæ dobry pocz¹tek odkrycia ich talentów i promocji ich prac.
Bardzo trafne spostrze¿enie i jest to
realne. Na Wydziale Chemicznym tak¿e jest pracownik i studenci, o których
wiem, ¿e siê tym pasjonuj¹. Znakomite
prace na wymienionym Festiwalu
przedstawi³a studentka Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Polecam j¹ jako osobê do kolejnego
wywiadu. Powoli Ko³o siê krystalizuje,
robimy coœ naprawdê ¿ywego, aktywnego. Gdyby siê uda³o otworzyæ tak¹
galeriê, to moglibyœmy zaprezentowaæ
ludzi, których interesuje sztuka, chodz¹cych obok nas, o których niewiele
wiemy, a którzy mog¹ wspólnie z nami
zwracaæ uwagê na rolê estetyki w naszym ¿yciu. Tak¿e zawodowym.
0 Czego siê ¿yczy twórcy takich i podobnych prac?
Chyba dobrego oka i pewnego pêdzla, ale g³ównie czasu. Gdyby siê to ¿yczenie spe³ni³o, pewnie by³oby tych
prac, moich i innych osób, znacznie
wiêcej. Jeœli siê komuœ to podoba, sprawia mu frajdê, to w³aœnie w tym jest
ca³a idea powo³ania Ko³a Naukowego
Piêkna w Zarz¹dzaniu i Technice.
0 I to najlepsza puenta, za któr¹ bardzo Panu dziêkujê. ¯yczê Panu wobec
tego du¿o czasu, bo dobre oko i pewny
pêdzel to Pan, moim skromnym zdaniem, ju¿ posiad³. Dziêkujê za rozmowê.

L. WoŸniak - rysunek.

,
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W dniach 7-11 kwietnia 2008 r. mi³oœnicy kultury francuskiej i tego jêzyka mogli uczestniczyæ w zorganizowanym przez Oœrodek Alliance Française tygodniu kultury francuskiej, na który z³o¿y³y siê:
spektakl teatralny "Sand, zwana George" w interpretacji Pierrette Dupoyet, wyk³ad Roberta Barthe'a
"Od Atlantyku po Ba³tyk" oraz konkurs literacki "Miko³ajek jeszcze raz".

Tydzieñ z kultur¹ francusk¹
Pierrette Dupoyet, francuska aktorka i re¿yser, reprezentowa³a Francjê
w ponad 70 krajach, na wszystkich kontynentach. Tematyk¹ jej sztuk jest
wszystko, co szokuje, bulwersuje, interesuje, od prawa do godnoœci poprzez
tolerancjê, nadziejê, karê œmierci, samotnoœæ… Prasa francuska okreœla j¹
jako cudown¹, wyj¹tkow¹, trudn¹ do
sklasyfikowania, wulkan pomys³ów
i energii. Poza scen¹ teatraln¹, wystêpowa³a tak¿e w kinie, wspó³pracuj¹c
z Fellinim, Lelouchem, Chabrolem.
Corocznie jest cz³onkiem jury Festiwalu w Avignonie.
W Rzeszowie wyst¹pi³a ze spektaklem "Sand, zwana George" z 1996 r.,
traktuj¹cym o ¿yciu francuskiej pisarki
i muzy wielu twórców europejskiego
romantyzmu, uwa¿anej za kobietê wy-

Pierrette Dupoyet na scenie.
Fot. w³asna

zwolon¹, symbol kobiety nowoczesnej.
Spektakl cieszy³ siê du¿ym powodzeniem, sala klubu "Turkus" przy WDK
by³a szczelnie wype³niona, a publicznoœæ owacyjnie dziêkowa³a artystce.
***
W dniu 9 kwietnia br. odby³o siê
spotkanie z podró¿nikiem francuskim
Robertem Barthe'em zatytu³owane "Od
Atlantyku po Ba³tyk". Robert Barthe do
Polski zawita³ pierwszy raz 12 lat temu,
autokarem - z pomoc¹ humanitarn¹ do
parafii w Zaniemyœlu. - To nie by³o interesuj¹ce, za du¿o jeŸdziliœmy, a za
ma³o rozmawialiœmy z ludŸmi - wspomina.
Spróbowa³ wiêc jeszcze raz, na
w³asn¹ rêkê, byæ wœród ludzi i Polska
wci¹gnê³a go bez reszty. Teraz co roku
odwiedza j¹ w letnie miesi¹ce. We
Francji jest instruktorem sportowym,
ale nie przystaje do ram codziennego
¿ycia. Ma na swoim koncie wiele niezwyk³ych wyczynów. Pobi³ rekord Guinnesa, p³ywaj¹c przez ca³¹ dobê
w basenie, biega³ w maratonach na kilkusetkilometrowych dystansach, przeszed³ wzd³u¿ rzeki Loary. Maszeruj¹c,
szuka³ dawców szpiku kostnego. Wyruszy³ w tê akcjê humanitarn¹ po tym, jak
umar³a na bia³aczkê 15-letnia córka
jego przyjació³. W Polsce upatrzy³ sobie Wis³ê, bo jest podobna do Loary.
Nie mia³ jednak czasu, aby przejœæ pieszo od jej Ÿród³a do ujœcia, wiêc wskoczy³ na rower. Pokonuj¹c w sumie
ponad 2 tysi¹ce kilometrów, tak¿e szuka³ dawców szpiku. W Sali Klubu Pracownika PRz opowiada³ o pieszo-rowerowej wyprawie z Francji do Polski wzd³u¿ wybrze¿a. Sw¹ ciekaw¹
i dowcipn¹ opowieœæ ilustrowa³ pokazem zdjêæ, na koniec zaœ zaœpiewa³ stare piosenki marynarskie, akompaniuj¹c
sobie na bandoneonie, charakterystycz-

nym dla tradycyjnej muzyki francuskiej
instrumencie.

Robert Barthe i marynarska piosenka
przy akompaniamencie bandoneonu.
Fot. w³asna

***
Dnia 11 kwietnia br. gimnazjaliœci
i licealiœci mogli wykazaæ siê znajomoœci¹ "Nowych przygód Miko³ajka"
w konkursie "Miko³ajek jeszcze raz".
Piêædziesiêciu kandydatów odpowiada³o pisemnie na drobiazgowe pytania
poœwiêcone lekturze. Najlepsz¹ okaza³a siê Katarzyna Janik z VI LO
w Rzeszowie, która w nagrodê wyjedzie do Pary¿a i zamków nad Loar¹
w ci¹gu najbli¿szych wakacji. Podró¿
jest sponsorowana przez Delegaturê
Generaln¹ Alliance Française w Warszawie.
***
Zorganizowane imprezy pozwoli³y
uczestnikom nie tylko mi³o spêdziæ
czas, ale by³y tak¿e okazj¹ do poznania
ciekawych postaci i rozmów o relacjach
polsko-francuskich.
Aneta Sondej
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VII wystawa
ksi¹¿ki
zagranicznej

Po raz kolejny spo³ecznoœæ akademicka naszej uczelni mia³a okazjê do
zapoznania siê z nowoœciami ksi¹¿kowymi czo³owych firm wydawniczych

Otwarcie wystawy przez dziekana WEiI prof. K. Buczka.
Fot. M. Misiakiewicz

na œwiecie. Zaprezentowano 511 tytu³ów. W tym roku wystawa odby³a siê
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w dniach 27-29 maja. Tradycyjnie
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem.
Przeznaczone przez bibliotekê 16 tys.
z³, dziêki 12% rabatowi, wystarczy³o na
zakup kilkudziesiêciu cennych pozycji.
Zakupy by³y dokonywane równie¿ ze
œrodków w³asnych katedr i zak³adów,
a tak¿e przez osoby prywatne. Dziêki
stosowanej formule dezyderata nie obligowa³a do zakupu ksi¹¿ki, tote¿ kupiono pozycje autentycznie przydatne,
które bêd¹ dobrze s³u¿y³y pracownikom naukowym naszej uczelni.
Zainteresowanie jak zawsze du¿e.
Fot. M. Misiakiewicz

El¿bieta Ka³u¿a

Promieniowanie synchrotronowe
ród³em promieniowania elektromagnetycznego (PE) jest ³adunek poruszaj¹cy siê ruchem przyœpieszonym.
Przyk³adem mo¿e byæ promieniowanie
rentgenowskie powstaj¹ce w wyniku
hamowania wi¹zki elektronów, o energii rzêdu KeV, przez anodê, w œwiecie
naukowym powszechnie znane jako
Bremsstrahlung. Na elektron poruszaj¹cy siê po okrêgu ko³a z prêdkoœci¹
v, znacznie mniejsz¹ od prêdkoœci

œwiat³a c w pró¿ni (b – v/c <<1), dzia³a
przyœpieszenie doœrodkowe i dlatego
w czasie takiego ruchu emituje on PE.
W takim przypadku elektron zachowuje siê jak klasyczny dipol zorientowany stale w kierunku przyœpieszenia
doœrodkowego ar. Najwiêksze natê¿enie PE emitowane jest w p³aszczyŸnie
prostopad³ej do dipola, a zatem stycznej
do toru elektronu. Sytuacja zmienia siê
istotnie, gdy poruszaj¹cy siê elek-

tron jest elektronem relatywistycznym
(b » 1), a zatem, gdy jego prêdkoœæ jest
bliska prêdkoœci œwiat³a. W tym przypadku PE emitowane jest stycznie
do toru, w sto¿ek o rozwartoœci
1 / g = 1- b 2 . Dla energii elektronów
rzêdu kilku GeV rozbie¿noœæ wi¹zki
emitowanego PE jest rzêdu milionowej
czêœci radiana, co oznacza, ¿e wi¹zka
PE jest bardzo dobrze skolimowana
(rys. 1.).

,
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W akceleratorach cz¹stek z ³adunkiem elektrycznym, tzw. synchrotronach, PE jest generowane, st¹d nazwa
promieniowanie synchrotronowe. Jest
to jednak promieniowanie paso¿ytnicze. Budowê Ÿród³a promieniowania
synchrotronowego (PS), które pozwala
wykorzystaæ je do celów praktycznych,
pokazano schematycznie na rys. 2. Podstawowym elementem Ÿród³a PS jest
rura w kszta³cie obwarzanka, o przekroju eliptycznym, w której panuje wysoka
dynamiczna pró¿nia. Ta rura zwana
jest pierœcieniem przechowuj¹cym.
W Ÿród³ach PS trzeciej generacji obwód pierœcienia przechowuj¹cego wynosi kilkaset metrów. Elektronów
o energii w przedziale 1÷10 GeV (zale¿nie od Ÿród³a PS) dostarczaj¹ akceleratory liniowe (jak na rys. 2.) lub tzw.
boostery synchrotronowe, umieszczane
najczêœciej w obszarze ograniczonym
pierœcieniem przechowuj¹cym. Elektrony poruszaj¹ siê g³ównie po liniach
prostych. W miejscu gdzie zderzy³yby
siê ze œciank¹ pierœcienia przechowuj¹cego ustawiony jest zaœ magnes
odchylaj¹cy, który zajmuje zaledwie
15÷20 cm trajektorii elektronów (Bending Magnet na rys. 2.). W chwili gdy
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Rys. 1.

pole magnetyczne zakrzywia ich trajektoriê, elektrony wypromieniowuj¹
PS. Jest ono doprowadzane do pomieszczeñ, w których wykonuje siê
eksperymenty. W czêœciach prostoli-

Rys. 2.

niowych trajektorii elektronów umieszcza siê tzw. undulatory i weeglery,
które zajmuj¹ 6 i wiêcej metrów trajektorii elektronów. Na pierœcieniu
przechowuj¹cym zamontowane s¹ tak¿e wnêki o czêstoœci radiowej (RF Cavity na rys. 2.), których zadaniem jest
uzupe³nianie strat energetycznych
elektronów. Wnêki RF sprawiaj¹ tak¿e,
¿e elektrony w pierœcieniu przechowuj¹cym nie "ciekn¹" jak woda, lecz s¹
grupowane w paczki o wzajemnej odleg³oœci zale¿nej od czêstotliwoœci
wnêk. Ze wzglêdu na "paczkowanie"
elektronów uzyskane PS ma wyraŸn¹
strukturê czasow¹.
Rysunek 3. przedstawia pogl¹dowo
poziomy przekrój Ÿród³a PS, na którym
widaæ prostoliniowe odcinki wi¹zki
elektronów, w które to miejsca wstawia siê undulatory i weeglery. W œrodku pierœcienia umieszczony jest booster
synchrotron. Wytwarzane PS przechodzi do trzyczêœciowych boksów eksperymentalnych. Te boksy w piewszej
czêœci mieszcz¹ urz¹dzenia formuj¹ce
wi¹zkê (najczêœciej monochromatory),
w czêœci drugiej urz¹dzenia pomiarowe, w czêœci trzeciej zaœ dokonuje siê
akwizycja wyników pomiarowych.
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Rys. 3.

Tylko w czêœci trzeciej mog¹ przebywaæ osoby wykonuj¹ce pomiary.
Zarówno undulator, jak i weegler to liniowe, periodyczne uk³ady elektromagnesów daj¹cych pole jednorodne,
prostopad³e do p³aszczyzny pierœcienia przechowuj¹cego
o periodycznie przemiennej orientacji, na d³ugoœci od 6
do 20 m. W takim polu elektron porusza siê po krzywej
zbli¿onej do sinusoidy w ka¿dym periodzie. Na ka¿dym
zakrzywieniu toru elektronu produkowane jest PS o pewnej amplitudzie. Amplitudy sumuj¹ siê i na wyjœciu
weeglera otrzymuje siê PS o znacznie wiêkszej jasnoœci
ani¿eli w przypadku magnesu odchylaj¹cego. W obu
przypadkach widmo PS jest widmem ci¹g³ym z obciêciem po stronie fal krótkich. K¹t 1/g , jaki PS tworzy z osi¹
weeglera, jest du¿o wiêkszy od k¹ta naturalnego rozwarcia sto¿ka PS.
W undulatorze, o konstrukcji prawie identycznej co
weegler, wi¹zka PS tworzy z jego osi¹ k¹t mniejszy lub
znacznie mniejszy od k¹ta 1/g . Z tego powodu wi¹zki PS
wytworzone na ka¿dym zakrzywieniu sinusoidy mog¹ ze
sob¹ interferowaæ, w wyniku czego na wyjœciu undulatora otrzymuje siê PS pseudomonochromatyczne o jasnoœci
w piku znacznie przewy¿szaj¹cej jasnoœæ PS uzyskiwan¹
z weeglera.
Zastosowanie undulatorów i weeglerów da³o pocz¹tek
PS trzeciej generacji. Porównanie jasnoœci PS z jasnoœci¹
S³oñca i lampy rentgenowskiej przedstawia rys. 4. Opis
osi rzêdnych jest równoczeœnie definicj¹ jasnoœci.
Rys. 4.

,

Nr 6-8(174-176)–CZERWIEC-SIERPIEN 2008

Rys. 5.
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Promieniowanie synchrotronowe znalaz³o szerokie
zastosowanie w nauce i technice. Z uwagi na du¿¹ kolimacjê obrazy dyfrakcyjne s¹ znacznie bardziej precyzyjne od uzyskiwanych za pomoc¹ tradycyjnych lamp
rentgenowskich. Poniewa¿ foton posiada spin, oddzia³uje tak¿e z momentem magnetycznym atomu, co
pozwala wyznaczaæ strukturê magnetyczn¹ magnetyków oraz badaæ magnetyczny efekt Comptona.
Najbardziej spektakularnym technicznym zastosowaniem PS jest technologia LIGA, zapocz¹tkowana
w 1982 r. przez Ehrfelda w Kernforschungszentrum
Karlsruhe, na PS uzyskanym z pierœcienia przechowuj¹cego elektrony o energii 2,5 GeV. LIGA jest technologi¹ produkcji mechanizmów w skali mikro
(milionowej czêœci metra). LIGA to akronim pochodz¹cy od trzech s³ów niemieckich: litography, galvanoformung i absformung.
Rysunek 5. przedstawia zdjêcie tzw. poligonu naukowego zlokalizowanego w Grenoble (Francja), ze
Ÿród³em PS na pierwszym planie, zwanym ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), którego Polska jest cz³onkiem od 2004 r.
W ubieg³ym roku, na wniosek profesorów oœrodka
krakowskiego, rz¹d Polski podj¹³ decyzjê o budowie
Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego. Centrum bêdzie zlokalizowane w Krakowie,
w nowym kampusie UJ w Pychowicach. Ze wzglêdu na
uniwersalnoœæ narzêdzia, jakim jest promieniowanie
synchrotronowe, uwa¿am, ¿e wykorzystywaæ go bêd¹
liczne zespo³y badawcze naszej uczelni.
Karol Krop

Wiedza to jeszcze nie przedsiêbiorczoœæ,
czyli kilka pytañ bez jednoznacznej odpowiedzi
Bêd¹c od kilku miesiêcy pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej, mam
przyjemnoœæ wspó³pracowaæ ze studentami w ramach Ko³a Naukowego
Interdyscyplinarnego Myœlenia w Naukach Ekonomicznych. Uda³o nam siê
zorganizowaæ do tej pory dwa spotkania. Pierwsze o charakterze konferencji
obejmowa³o problematykê zarz¹dzania
projektami, drugie natomiast otworzy³o
cykl seminariów poœwiêconych finansom osobistym. Zaplanowano jeszcze
jedno spotkanie przed wakacjami. Tym
razem dwóch ekspertów poruszy zagadnienia wspomagania dzia³alnoœci
gospodarczej za pomoc¹ finansowania
ze œrodków UE. Dotychczasowe spotkania mia³y jedn¹ wspóln¹ cechê - cie-

szy³y siê du¿ym zainteresowaniem,
a frekwencja znacznie przewy¿sza³a tê,
jak¹ zak³adano w momencie ich przygotowywania. Nale¿y przyznaæ, ¿e œrodowisko akademickie, a tak¿e jego
otoczenie (osoby niezwi¹zane bezpoœrednio z PRz równie¿ licznie uczestniczy³y w tych spotkaniach), jest otwarte
na wszelkiego typu mo¿liwoœci uzupe³niania wiedzy. Jest to niew¹tpliwie
postawa niezmiernie istotna z punktu
widzenia procesu budowania kapita³u
intelektualnego. Na bazie obserwacji
przebiegu wspomnianych spotkañ nasuwa siê kilka refleksji o charakterze
ogólnym, na których chcia³bym siê teraz skoncentrowaæ.

Wspó³czesne otoczenie umo¿liwia,
a jednoczeœnie wymusza w³aœnie ci¹g³¹
aktywnoœæ w zakresie uczenia siê oraz
rozbudowywania zasobu kompetencji.
Obecnoœæ tak wielu osób i ich chêæ poœwiêcenia czasu w celu zdobycia dodatkowego zasobu wiedzy dowodz¹, ¿e
tego typu postawa jest ju¿ powszechna.
Wiedza sama w sobie stanowi wartoœæ,
któr¹ trudno przeszacowaæ, d¹¿enie do
rozszerzania tego zasobu oceniæ zaœ nale¿y bardzo pozytywnie. Wy³ania siê
w tym momencie pewien model zachowañ, który uk³ada siê w doœæ prosty
ci¹g zdarzeñ skutkuj¹cych dodaniem
kolejnej cegie³ki do nigdy niedokoñczonej budowli, jak¹ jest kapita³ intelektualny. Na pocz¹tku mamy wiêc
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osobê otwart¹ na wiedzê, œwiadom¹
swoich celów rozwojowych i gotow¹
do poœwiêceñ zwi¹zanych z pozyskiwaniem nowej wiedzy. Trafia ona na
informacjê o interesuj¹cej dla niej ofercie kursu, seminarium, konferencji lub
dowolnej innej, która pozwala na zdobycie nowej wiedzy. Nastêpnie analizuje koszty, które musi w zwi¹zku
z tym ponieœæ (np. poœwiêcony czas,
wydane pieni¹dze itd.). Podejmowana
jest decyzja - tak, korzystam z oferty.
Poprawiaj¹ca siê jakoœæ szeroko rozumianego procesu upowszechniania
wiedzy powoduje, ¿e prawdopodobnie
ta przyk³adowa osoba uzyska przynajmniej w znacz¹cej czêœci ten zasób wiedzy, którego siê spodziewa³a. W tym
miejscu pojawia siê pierwsze z pytañ,
które chcia³bym postawiæ, niekoniecznie zreszt¹ z chêci¹ znalezienia na nie
pe³nej, wyczerpuj¹cej wypowiedzi. Zastanawiam siê mianowicie, co siê dzieje
dalej? Czy informacje przekazane
w trakcie spotkania inicjuj¹ coœ wiêcej
prócz poszerzania zasobu wiedzy? Czy
przek³adaj¹ siê na podejmowane decyzje? Jaka czêœæ uzyskanej wiedzy przechodzi w kompetencjê nieœwiadom¹?
WeŸmy przyk³adowo ostatnie ze
zrealizowanych spotkañ - seminarium
nt. zarz¹dzania finansami osobistymi.
Uczestniczy³o w nim ponad 100 osób,
które podjê³y decyzjê: tak, to jest coœ,
co mo¿e siê przydaæ, coœ w czym warto
uczestniczyæ. Uczestniczy³em, uczestniczy³am i co dalej? Podczas spotkania
pojawi³o siê wiele ciekawych informacji, przyk³adowo: prowadz¹cy, byæ
mo¿e nie wprost, ale doœæ czytelnie,
przedstawi³ mechanizm stosowania
dŸwigni finansowej w zarz¹dzaniu finansami osobistymi (przy okazji kredytu studenckiego). Na ile jest to skuteczne, mo¿na siê przekonaæ, obserwuj¹c rozwój np. banków, które funkcjonuj¹, opieraj¹c siê w³aœnie na tego
typu rozwi¹zaniu. Zastanawiam siê, ile
osób spoœród tych, które uczestniczy³y
w spotkaniu prze³o¿y³o zdobyt¹ wiedzê na dzia³anie. Prawdopodobnie odpowiedŸ nie jest zbyt optymistyczna prawdopodobnie jest to bardzo niewielki odsetek. Zadajê sobie tego typu
pytanie wiedziony nie tyle trosk¹
o przysz³oœæ finansow¹ osób uczest-
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nicz¹cych w seminarium, co raczej
szukaj¹c przyk³adu pewnych zjawisk
o znacznie wiêkszym znaczeniu dla
rozwoju indywidualnego, ale równie¿
dla rozwoju w ogóle (nawet w ujêciu
globalnym).
Jeœli bowiem œwiat wokó³ nas epatuje wzorcami zachowañ nastawionymi
na zdobywanie wiedzy, to nie mo¿e dziwiæ fakt, ¿e na tê wiedzê jesteœmy indywidualnie oraz jako spo³ecznoœæ (obojêtnie - w skali regionu, kraju czy globu) nastawieni. Nie jest te¿ zaskakuj¹ce, ¿e chêtnie zdobywamy now¹
wiedzê, poszerzamy horyzonty. Powstaje jednak pytanie, czy ten proces
móg³by byæ bardziej efektywny, bardziej powi¹zany z realnym dzia³aniem?
Oczywiœcie, pod warunkiem ¿e brak
bezpoœredniego zwi¹zku pomiêdzy
uzyskan¹ wiedz¹ a konkretnym
dzia³aniem z niej wynikaj¹cym uzna siê
za symptom nieefektywnoœci procesu.
Nie negujê tutaj wartoœci procesu kumulacji wiedzy, który sam w sobie jest
procesem niezmiernie wa¿nym. Próbujê jednak uœwiadomiæ sobie, czy
w stwierdzeniu, ¿e wiedza jest wartoœci¹ sam¹ w sobie, nie kryje siê jakaœ
pu³apka, której byæ mo¿e unikn¹æ nie
sposób w procesie uczenia siê. Istnienie
tej pu³apki uœwiadomi³em sobie, odpowiadaj¹c na pytanie jednej z moich studentek, która podczas zajêæ z mikroekonomii zapyta³a: a do czego w ¿yciu
analiza konkurencji doskona³ej mi siê
przyda? Odpowiadaj¹c na nie, zda³em
sobie w pewnej chwili sprawê, ¿e z czêœci¹ argumentów, które poda³em, wewnêtrznie wcale siê nie zgadzam.
Z tego co pamiêtam, u¿y³em m.in.
stwierdzenia, ¿e wiedza i uczenie siê s¹
wartoœci¹ sam¹ w sobie. I tutaj pojawi³
siê dyskomfort, do którego przed swoimi studentami bardzo trudno by³oby mi
siê przyznaæ.
Wspomniana wczeœniej pu³apka polega w moim odczuciu na niebezpieczeñstwie zaburzenia równowagi pomiêdzy wiedz¹ jako celem a wiedz¹
jako œrodkiem do celu. Byæ mo¿e naciski otoczenia na zdobywanie nowej
wiedzy s¹ tak silne, ¿e nie starcza czasu,
aby mo¿na nawet nie wszystko, ale
du¿¹ czêœæ z tego czego nauczyliœmy
siê, przenieœæ na poziom aktywnoœci -

konkretnego dzia³ania powi¹zanego
z konkretnym przekazem, który przyswoiliœmy w procesie uczenia siê. Tymczasem wspó³czesny œwiat w moim
odczuciu wchodzi nie tyle w erê wiedzy, co w erê przedsiêbiorczoœci. W istocie niezale¿nie od tego, jakie przyj¹æ
okreœlenie dla zachodz¹cych procesów,
sprowadzaj¹ siê one do koniecznoœci
skutecznego uczestniczenia w akceleracji procesów rozwojowych (na ró¿nym poziomie - od indywidualnego po
globalny). Ró¿nica polega na roz³o¿eniu akcentów. Jeœli bowiem przyj¹æ, ¿e
mamy do czynienia z er¹ przedsiêbiorczoœci, to wiedza staje siê podstaw¹
(œrodkiem) niezbêdn¹ do realizacji postawionych celów. Przedsiêbiorczoœæ
to jednak przede wszystkim aktywnoœæ,
rzutkoœæ, przenoszenie tego co mentalne na poziom realny. Przyjmuj¹c bardzo realne za³o¿enie, ¿e energia
cz³owieka ma pewne granice, zastanawiam siê, gdzie siê znajduje optimum
energii wydatkowanej na proces zdobywania wiedzy i czy nie zosta³o ono niekiedy przekroczone kosztem energii
poœwiêconej na wykorzystywanie tej
wiedzy w praktyce?
Mam nadziejê, ¿e przedstawione
rozwa¿ania nie zostan¹ odebrane jako
negacja wiedzy i uczenia siê. W trosce
o brak takiej interpretacji kilkukrotnie
podkreœla³em, ¿e wiedza i uczenie siê s¹
podstaw¹ rozwoju wspó³czesnego
œwiata. Jednoczeœnie jednak dostrzegam, ¿e równie¿ proces budowania
wiedzy powinien byæ przemyœlany
i ukierunkowany na efekt w postaci
aktywnoœci, a najlepiej przedsiêbiorczoœci. Nale¿a³oby siê zastanowiæ,
gdzie jest to indywidualne optimum
wysi³ku zwi¹zanego z pozyskiwaniem
wiedzy? Nale¿a³oby sobie równie¿
przemyœleæ, w jaki sposób i jak najpe³niej odpowiedzieæ na pytanie postawione podczas zajêæ z mikroekonomii
przez rezolutn¹ studentkê. Mo¿e nawet
warto by³oby zaproponowaæ dzia³ania,
które by spowodowa³y, ¿e tego typu pytania nie pojawia³yby siê w ogóle. Jest
to jednak temat na kolejne rozwa¿ania,
do których opublikowania na ³amach
GP zachêcam.
Jacek Strojny

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

"By³em w kosmosie"
Reminiscencje z wyk³adu genera³a Hermaszewskiego
(w 30. rocznicê lotu Polaka w kosmos)
Jest taki cz³owiek - Polak, któremu
by³o dane doœwiadczyæ czegoœ ca³kiem
innego, czegoœ wiêcej ni¿ pozosta³ym.
Wielu pisze o Nim - jedyny Polak w kosmosie. Któ¿ dziœ nie zna nazwiska gen.
bryg. pil. Miros³awa Hermaszewskiego? To w³aœnie On goœci³ niedawno
w Politechnice i 22 kwietnia 2008 r.
wyg³osi³ wyk³ad w szczelnie wype³nionej s³uchaczami sali S-1. Wyk³ad odby³
siê dziêki inicjatywie Ko³a Naukowego
EUROAVIA Rzeszów, dzia³aj¹cego
przy Politechnice Rzeszowskiej, zrzeszaj¹cego pasjonatów tematyki lotniczej. Jest to jedno z podjêtych przez nas
dzia³añ, które chcemy kontynuowaæ,
zapraszaj¹c kolejne ciekawe osoby
zwi¹zane z lotnictwem. Mo¿liwoœæ
wys³uchania wyk³adu mia³ ka¿dy, kto
interesuje siê awiacj¹ i aeronautyk¹.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas tak¿e

przedstawiciele w³adz Politechniki,
a sam wyk³ad cieszy³ siê niezwykle du¿ym zainteresowaniem wœród studentów, kadry naukowej i wielu pracowników uczelni.
***

Gen. bryg. pilot - kosmonauta Miros³aw Hermaszewski urodzi³ siê 15
wrzeœnia 1941 r. w Lipnikach na
Wo³yniu. Ju¿ w m³odych latach zaczê³a
siê powoli rodziæ jego wielka pasja
zwi¹zana z lotnictwem. Jak sam opowiada, zauwa¿ony przez niego w czasach m³odoœci przelatuj¹cy sputnik
bardzo rozpali³ jego wyobraŸniê, co
równie¿ w pewnym stopniu sta³o siê
motywacj¹ do skierowania swoich zainteresowañ ku aeronautyce.
Po emigracji do Wo³owa pod
Wroc³awiem, przygodê z lotnictwem
rozpocz¹³ od szkolenia szybowcowego

"Po¿egnanie z braci¹" - lot po¿egnalny 2005 - Miñsk Mazowiecki.

w Aeroklubie Wroc³awskim. "Jednak
moja droga ku lataniu by³a wyboista" komentowa³ Genera³ pocz¹tki, które
mia³y miejsce w G³ównym Oœrodku Badañ Lotniczo-Lekarskich. Z uwagi na
drobn¹ posturê lekarze pocz¹tkowo odmawiali wydania mu zaœwiadczenia
o zdolnoœci do lotów. Jednak silna motywacja i pragnienie spe³nienia marzeñ zaowocowa³y sukcesem. Miros³aw
Hermaszewski nie poprzesta³ jedynie
na lataniu sportowym - postanowi³ spróbowaæ swych si³ w Dêbliñskiej Szkole
Orl¹t, gdzie w pe³ni móg³ realizowaæ
swe lotnicze marzenia, gdy¿ jak mogliœmy siê przekonaæ, s³uchaj¹c wyk³adu, pilota¿ samolotu by³ ju¿ samym
szczytem pragnieñ.
S³u¿ba w wojsku pozwoli³a Genera³owi wzbogaciæ te pragnienia. Lata³
samolotami, w tym odrzutowymi, szkoFot. w³asna li³ m³odszych adeptów lotnictwa, bêd¹c
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instruktorem na jednym z najlepszych
ówczeœnie myœliwców polskiego lotnictwa - MiG-u 21. Realizowa³ siê jako
¿o³nierz, dowódca wielu eskadr, pilot,
a¿ do roku 1976, kiedy to otworzy³ siê
ca³kiem nowy rozdzia³ w ¿yciu Genera³a. Zosta³ bowiem zakwalifikowany
wraz z p³k. Zenonem Jankowskim do
lotu na orbitê w ramach programu Interkosmos.
Pó³toraroczne szkolenie w podmoskiewskim Gwiezdnym Miasteczku
(oœrodku treningowym dla kosmonautów), sk³adaj¹ce siê m.in. z wymagaj¹cego treningu kondycyjno-sprawnoœciowego, kursu teoretycznego z takich
przedmiotów, jak m.in. astrofizyka,
astronawigacja, matematyka wy¿sza,
czy wreszcie poznawania tajników statku Sojuz-30, by³o przepustk¹ do lotu.
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stepach Kazachstanu. Miros³aw Hermaszewski przeszed³ do historii jako
pierwszy Polak w przestrzeni kosmicznej.
22 kwietnia 2008 r. osobiœcie dzieli³
siê z nami swoimi relacjami i spojrzeniem na aeronautykê. Kosmonauta
swój wyk³ad poœwiêci³ historii lotów
kosmicznych, ³¹cz¹c j¹ z w³asnymi
prze¿yciami oraz ciekawostkami zwi¹zanymi z samym kosmosem. Przybli¿y³
nam sylwetki pierwszych astronautów
oraz ich statki, historie badania kosmosu oraz postêp technologii kosmicznej.
Mogliœmy siê dowiedzieæ, jak s¹ zbudowane i jak dzia³aj¹ rakiety oraz satelity zarówno amerykañskie, jak i rosyjskie. W ramach tego zagadnienia
Genera³ podkreœli³ udzia³ Polaków
w podbojach kosmosu, wskazuj¹c na-

Studenci s³uchali z zapatym tchem... Od lewej: B. Pikul (V MDL), A. Rêkosiewicz
(II MDLK), K. Pietraszek (II MDLK), M. Czubak (I MDLK), gen. M. Hermaszewski.
Fot. M. Olejnik

Dnia 27 czerwca 1978 r. wraz z Piotrem Klimukiem z kosmodromu Bajkonur wystartowa³ na orbitê - 363 km nad
naszym globem, by póŸniej po³¹czyæ
siê ze stacj¹ orbitaln¹ Salut-6. M. Hermaszewski jako in¿ynier pok³adowy
dba³ o poprawne dzia³anie wszystkich
systemów oraz prowadzi³ badania z zakresu biologii, fizyki i geodezji. 126
okr¹¿eñ Ziemi z szybkoœci¹ blisko
8 km/s, 7 dni 22 godziny 2 minuty i 59
sekund - po takim czasie wyl¹dowali na

wet na patrona naszej uczelni Ignacego
£ukasiewicza, który jako pierwszy
przedestylowa³ ropê naftow¹, otrzymuj¹c naftê, w dalszej konsekwencji
paliwo do silników.
Genera³ M. Hermaszewski wyjaœni³
kolejne etapy startu, które silniki
dzia³aj¹ w danej fazie lotu oraz kiedy
nastêpuje roz³¹czenie kolejnych modu³ów rakiety. Opowiedzia³ tak¿e
o l¹dowaniu, o tym jak trudno trafiæ na
dobr¹ trajektoriê wejœcia w atmosferê

i uczuciu towarzysz¹cemu astronaucie
w otoczeniu rozpalonej plazmy. Poznaliœmy historiê pierwszego wyjœcia cz³owieka w kosmos w skafandrze, podczas
jednego z lotów za³óg radzieckich.
Genera³ opowiedzia³ te¿ o amerykañskim locie Apollo-11 na Ksiê¿yc,
zaznajomiliœmy siê z budow¹ rakiety
Saturn, majacej wynieœæ statek ponad
atmosferê, oraz l¹downika. Na slajdach
mogliœmy zobaczyæ schemat misji,
a Genera³ opowiada³ o etapach lotu i kolejnych konfiguracjach statku. Wspomnia³ tak¿e o drugim, nieudanym locie
na Ksiê¿yc statkiem Apollo-13, podsumowuj¹c go jako udany z punktu widzenia rozwoju technologii. Poznaliœmy
historiê 24-dniowej misji radzieckiej,
która zakoñczy³a siê œmierci¹ kosmonautów przy l¹dowaniu. W tej misji
astronauci nie mieli skafandrów i choæ
przebiega³a ona bez problemów, to podczas l¹dowania rozszczelni³a siê kapsu³a i lot zakoñczy³ siê tragicznie.
Niezwykle ciekawa by³a relacja dotycz¹ca reakcji organizmu podczas opuszczania Ziemi, kiedy pojawiaj¹ siê
iluzje dotycz¹ce po³o¿enia, problemy
znalezienia pionu (b³êdnik wskazywa³
inaczej ni¿ sugerowa³ wzrok), o dziwnym uczuciu "wielkiej g³owy". Na skutek niewa¿koœci rêka trafia powy¿ej
przycisku, którego astronauta chce
u¿yæ, musi on od nowa uczyæ siê, z jak¹
si³¹ nale¿y pracowaæ cia³em, aby trafiæ
do wyznaczonego celu.
Na dalszych slajdach mogliœmy obejrzeæ piêkne zdjêcia Ziemi widzianej
ze statku kosmicznego: wschody i zachody s³oñca, chmury w atmosferze, pustynie, rzeki, góry, miasta, a tak¿e
zjawiska atmosferyczne, takie jak oko
cyklonu oraz burze, a po nich ogromne
po¿ary. Opowiadaj¹c z pasj¹ o tych zjawiskach, Genera³ podkreœla³ wielokrotnie, jak bardzo poruszy³y go te obrazy
i jak bardzo docenia ich piêkno.
Na zakoñczenie dodajmy szczyptê statystki przytoczonej przez gen.
M. Hermaszewskiego. W kosmosie
by³o do tej pory 500 osób, w tym 30 kobiet, a Polak znalaz³ siê tam w 1978 r.
jako 89. z kolei. Na pocieszenie dla nas studentów ciekawych kosmosu - Genera³ powiedzia³ o pracach nad turystycznymi statkami kosmicznymi, w których

,
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moglibyœmy choæ na chwilê poczuæ
niewa¿koœæ i ogl¹daæ ca³¹ Ziemiê.
***
Wizyta polskiego kosmonauty gen.
Miros³awa Hermaszewskiego, cz³owieka z tak unikalnymi doœwiadczeniami z pewnoœci¹ by³a dla wielu niezwykle interesuj¹ca. Tym bardziej dla nas mi³oœników awiacji. Cieszymy siê bardzo, ¿e Pan Genera³ przyj¹³ zaproszenie

i odwiedzi³ Politechnikê Rzeszowsk¹ to by³ dla nas zaszczyt, ¿e mogliœmy go
s³uchaæ. Bardzo przekrojowo edukowa³ s³uchaj¹cych o kosmonautyce.
Mamy te¿ nadziejê, ¿e wielu z obecnych na spotkaniu zachêci³ do zg³êbiania tajników tej dyscypliny nauki. Przede wszystkim jednak podzieli³ siê
z nami swoj¹ pasj¹ i da³ niekwestionowany przyk³ad, ¿e nale¿y stawiaæ sobie
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cele, mieæ ambicje, marzyæ - bo marzenia siê spe³niaj¹. Jak sam mówi³, to od
nich wszystko siê zawsze zaczyna. Sam
czegoœ pragn¹³, a osi¹gn¹³ znacznie
wiêcej. Dlatego warto staraæ siê w ¿yciu realizowaæ samego siebie i swoje
pragnienia. Kto wie, niewykluczone, ¿e
i nam siê uda…
Krzysztof Pietraszek
Amadeusz Rêkosiewicz

Z wizyt¹ u zaprzyjaŸnionych
firm niemieckich
W dniach 14-18 stycznia 2008 r. studenci V roku in¿ynierii œrodowiska
(specjalizacja "infrastruktura i ekorozwój") uczestniczyli w wyjeŸdzie dydaktyczno-szkoleniowym do Niemiec,
zorganizowanym przez prof. dr. hab.
in¿. Józefa Dziopaka - kierownika Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju oraz
firmy polskie i zagraniczne, które sponsorowa³y ich pobyt w Niemczech.
Nale¿y podkreœliæ szczególn¹ inicjatywê i du¿e wsparcie finansowe prezesa firmy Polyteam Sp. z o.o. pana
Piotra Igora Hlebika oraz firm Fränkische, Bauku i Huber Technology. Koszty zwi¹zane z wynajêciem autokaru
zosta³y pokryte przez PRz.
Po przyjeŸdzie do Berching firma
Huber Technology przyjê³a nas wystawnym obiadem w restauracji, gdzie
mogliœmy degustowaæ regionalne potrawy i gatunki piwa. Poniewa¿ na resztê dnia nie mieliœmy zaplanowanych
szkoleñ i spotkañ, skorzystaliœmy z ³adnej pogody, zapoznaj¹c siê z bogat¹ histori¹ i star¹ architektur¹ tego piêknego
œredniowiecznego miasta. W drugim
dniu uczestniczyliœmy w seminarium
prowadzonym przez Dipl.-Ing. Ilonê
Guzowski w siedzibie firmy Huber
Technology oraz zwiedzaliœmy fabrykê, œledz¹c proces technologiczny przy
produkcji urz¹dzeñ wykorzystywanych
w gospodarce wodnej i œciekowej. Sposób funkcjonowania zak³adu, a przede
wszystkim jego zaawansowanie technologiczne, powszechnoœæ wykorzystywania technologii laserowych
i zautomatyzowanie procesu produkcyjnego zrobi³y na nas du¿e wra¿enie.

W godzinach popo³udniowych zostaliœmy zaproszeni na zwiedzanie komunalnej oczyszczalni œcieków, gdzie
wdra¿ana jest pilota¿owa technologia
utylizacji osadów œciekowych przy
wsparciu finansowym uzyskanym
z funduszy Unii Europejskiej.
Obiad w restauracji w towarzystwie
przedstawicieli firmy Huber Technology by³ ostatnim etapem naszego pobytu
w Berching. Tego dnia dotarliœmy do
miejscowoœci Schwarzheide k. Drezna,
gdzie w okaza³ym hotelu Ramada po
oficjalnym przywitaniu siê ze sponsorami i zajêciu wygodnych pokoi, czeka³a na nas wystawna kolacja i szeroki
wybór trunków. Od tej pory byliœmy ju¿

goœæmi firm Polyteam i Fränkiche. Po
kolacji, zaproszeni przez panów Horsta
Dörra, Guido Weigla i Igora Hlebika
wybraliœmy siê do udostêpnionego nam
klubu bowlingowego - tam rozegrane
zosta³y zawody w krêgle pomiêdzy dru¿ynami z Niemiec i Polski.
Nazajutrz po œniadaniu udaliœmy siê
do firmy Fränkische, gdzie na seminarium w formie warsztatów szkoleniowych przedstawiono nam technologie
i tajniki procesu produkcyjnego, sposób
prowadzenia badañ laboratoryjnych,
zastosowania wytwarzanych w tym
zak³adzie produktów wraz z metodami
ich projektowania. Bezpoœrednio w fabryce mieliœmy okazjê zapoznaæ siê

Uczestnicy wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego przed siedzib¹ firmy HUBER
Technology.
Fot. w³asna
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z procesem produkcji rur, studzienek
i innych elementów wyposa¿enia stosowanych w gospodarce wodno-œciekowej, wytwarzanych z tworzyw sztucznych.
W trakcie obiadowego spotkania
mia³o miejsce oficjalne podsumowanie
naszego wyjazdu, który wszystkie strony zgodnie oceni³y jako bardzo owocny, zw³aszcza dla studentów. Wyra¿ono gor¹c¹ potrzebê dalszego kontynuowania tak dobrze rozpoczêtej wspó³pracy. Niestety musia³o i to nast¹piæ,
a mianowicie przeci¹gaj¹ce siê w czasie
po¿egnanie po³¹czone z propozycjami
wspólnych dzia³añ na najbli¿sz¹ przysz³oœæ.
Pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczy-

Laboratorium Fränkische Gmbh.
Fot. w³asna

nili siê do zorganizowania tego wyjazdu, wspierali nas finansowo i duchowo.
W szczególnoœci jesteœmy wdziêczni
panu Igorowi Hlebikowi, który jako
pierwszy w³¹czy³ zielone œwiat³o na naszej drodze na zachód, by³ zaanga¿owany w ka¿d¹ sprawê zwi¹zan¹ z tym
wyjazdem i pokry³ w g³ównej mierze
koszty naszego pobytu w Niemczech,
przy wsparciu firm niemieckich i w³adz
naszej uczelni oraz wydzia³u.
Jednoczeœnie zachêcamy studentów
kolejnych lat, wybieraj¹cych specjalizacjê z blokiem dyplomowania "infrastruktura i ekorozwój", do motywowania wyk³adowców i promotorów
prac dyplomowych do przygotowania
kolejnej, podobnej wyprawy zagranicznej.
Szkolenie w firmie Fränkische Gmbh.
Fot. w³asna

Karolina Konefa³,
Anna Pliszko, Edyta Szeremeta

FACE TO FACE - Zarzadzanie
i Marketing
,
I Ogólnopolska Konferencja Kó³ Naukowych
W dniach 23-25 kwietnia 2008 r.
odby³a siê w Rzeszowie I Ogólnopolska Konferencja Kó³ Naukowych
"FACE TO FACE - Zarz¹dzanie i Marketing". Konferencjê po raz pierwszy

wspólnie zorganizowali cz³onkowie
Studenckiego Ko³a Naukowego Komunikacji Marketingowej, dzia³aj¹cego
przy Katedrze Marketingu oraz Studenckiego Ko³a Naukowego Przedsiêbior-

czoœci i Zarz¹dzania Œrodowiskiem,
dzia³aj¹cego przy Katedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci.

,
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Uczestnikami konferencji byli studenci z ró¿nych oœrodków akademickich w Polsce. Goœciliœmy przedstawicieli Uniwersytetu Szczeciñskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu, Politechniki Œl¹skiej oraz
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Konferencjê zainaugurowa³ przemówieniem prorektor ds. nauczania
prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak.
Pierwszy dzieñ konferencji poœwiêcony by³ przede wszystkim wyst¹pieniom
studentów. Prezentowane przez nich
referaty dotyczy³y wielu ciekawych
zagadnieñ, w tym nowych trendów
w zarz¹dzaniu, marketingu szeptanego,
trendsettingu, emocji w reklamie, a tak¿e technik wywierania wp³ywu na ludzi. Szczególne emocje i dyskusjê,
zarówno wœród studentów, jak i uczestnicz¹cych w konferencji pracowników
naukowych, wzbudzi³ temat marketingu w polityce. Ten dzieñ konferencji
zakoñczy³o spotkanie w Klubie Studenckim PLUS, gdzie studenci mieli
okazjê podyskutowaæ ju¿ nie tylko na
tematy poruszane w ich referatach.
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Wystapienie inauguracyjne prorektora ds. nauczania prof. dr. hab. in¿. Leszka
WoŸniaka; obok konferansjerzy - Monika Sabat (studentka IV ZD) oraz Damian
Gêbarowski (student I DUMZ).
Fot. Z. Szafirowska

W drugim dniu zabrali g³os praktycy
zajmuj¹cy siê na co dzieñ tematyk¹

Uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Kó³ Naukowych "FACE TO FACE Zarz¹dzanie i Marketing".
Fot. Z. Szafirowska

zarz¹dzania i marketingu. Wœród zaproszonych prelegentów znalaz³ siê
przedstawiciel firmy VAN PUR,
Miêdzynarodowych Targów Rzeszowskich, Agenci Badañ Marketingowych oraz cz³onek sztabu wyborczego jednego z polityków w czasie
ostatnich wyborów prezydenckich.
W programie nie zabrak³o zwiedzania
Zamku w £añcucie, pokazu reklam na
cyklicznie organizowanym w naszej
uczelni "Nocnym Spotkaniu z Reklam¹" oraz zwiedzania Rzeszowa
(w tym trasy podziemnej).
Z konferencji pozosta³y nam mi³e
wspomnienia, setki zdjêæ i mocne postanowienie, ¿e za rok znów siê spotkamy!
Serdecznie dziêkujemy naszym
sponsorom: Samorz¹dowi Studenckiemu Politechniki Rzeszowskiej,
Szkole Jêzykowej British School, firmie "Polimarky" oraz hipermarketowi Tesco Rzeszów, za wsparcie rzeczowe i finansowe, które pozwoli³o na
uatrakcyjnienie pobytu naszych goœci
w Rzeszowie.
Joanna Wia¿ewicz
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Podczas XXV Forum Uczelni Technicznych, które mia³o
miejsce w Szczecinie i w Œwinoujœciu w dniach 8-11 maja
br., odby³y siê wybory do Prezydium FUT. Gospodarzem tego jubileuszowego zjazdu by³a Akademia Morska
w Szczecinie, obchodz¹ca w³aœnie 60 lat
szkolnictwa morskiego w tym mieœcie.
G³ównym celem tego¿ jubileuszowego
seminarium by³y natomiast wybory do
7-osobowego Prezydium FUT na kadencjê 2008/2009.
Przybli¿aj¹c naszej spo³ecznoœci akademickiej Forum Uczelni Technicznych, warto zaznaczyæ, ¿e jest to organizacja zrzeszaj¹ca
przedstawicieli samorz¹dów studenckich wszystkich 25 polskich uczelni technicznych. Prezydium FUT tworzy Komisjê

Iwona Makol¹dra - spacer po nadmorskiej pla¿y.
Fot. D. Gêbarowski

ds. Uczelni Technicznych przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Celem dzia³ania FUT jest aktywizacja in¿ynierskiego œrodowiska akademickiego. FUT œciœle
wspó³pracuje z organizacjami wp³ywaj¹cymi na jakoœæ
kszta³cenia in¿ynierów w naszym kraju.
Wiele inicjatyw prowadzonych przez
FUT zaowocowa³o zmianami w podejœciu do kszta³cenia kadry in¿ynierskiej,
a tak¿e wprowadzeniem wielu nowych
rozwi¹zañ w uczelniach technicznych.
Spoœród 25 polskich uczelni technicznych, 21 wys³a³o swoich reprezentantów (cztery nieobecnoœci by³y spowodowane okresem
juwenaliowym na wielu uczelniach). Politechnikê Rzeszowsk¹ reprezentowali Damian Gêbarowski oraz Iwona
Makol¹dra - studenci Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.
Zgodnie z regulaminem FUT, ka¿da uczelnia ma dwa mandaty podczas wyborów w³adz, zatem na zjeŸdzie spoœród
pe³nego kworum stanowi¹cego 50 mandatów obecnych by³o
42. Na funkcjê przewodnicz¹cego zg³oszono dwóch kandydatów: Przemys³awa Dargiewicza (Politechnika Warszawska) oraz Huberta Gêsiarza (Politechnika £ódzka). Po wyczerpuj¹cej debacie, która odby³a siê na cudownym promie
Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej "Pomerania", nast¹pi³y tajne wybory, w których Przemys³aw Dargiewicz pokona³ kontrkandydata ró¿nic¹ g³osów 27 do 15. Po og³oszeniu wyników
zg³oszono pozosta³ych kandydatów do Prezydium, po
d³ugich dyskusjach zosta³o przedstawionych 6 - w tym kandydat Politechniki Rzeszowskiej Damian Gêbarowski. Ogó³
uczestników zjazdu, g³osuj¹c blokowo, w pe³ni zaufa³ kandydatom do Prezydium FUT, przyznaj¹c 35 mandatów poparcia, przy 3 g³osach sprzeciwu i 4 g³osach wstrzymuj¹cych
siê. Na zakoñczenie dnia wyborczego zosta³ powo³any gospodarz zjazdu FUT na przysz³y rok, a bêdzie nim Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Nominacja jest cenna, gdy¿ po raz pierwszy reprezentant
Samorz¹du Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej
zasi¹dzie w Prezydium FUT. Serdecznie gratulujemy Samorz¹dowi Studenckiemu PRz kolejnego sukcesu - tym razem na scenie ogólnokrajowej, a tak¿e naszemu koledze
Damianowi Gêbarowskiemu, który przez co najmniej 12
miesiêcy bêdzie reprezentowa³ nasze interesy nie tylko na
krajowej arenie uczelni technicznych, ale tak¿e wœród partnerów, z którymi ta organizacja wspó³pracuje, jak np.:
4Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
(KRPUT),
4Konferencje w³aœciwych Prorektorów Polskich Uczelni Technicznych,
4Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
(PSRP),

,
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4Pañstwowa Komisja Akredytacyjna (PKA),
4Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
(KAUT),
4Naczelna Organizacja Techniczna (NOT).
Nowe Prezydium tworz¹:
4Przemys³aw Dargiewicz (Politechnika Warszawska) przewodnicz¹cy
4Damian Gêbarowski (Politechnika Rzeszowska)
4Jaros³aw Gilewicz (Politechnika Gdañska)
4Bartosz Kubik (Uniwersytet Zielonogórski)
4Rafa³ Kolbicz (Wojskowa Akademia Techniczna) - sekretarz
4Dominika Szymoniuk (Politechnika Lubelska)
4Piotr Wieczorek (Politechnika Poznañska)
Zachêcaj¹c m³odsze roczniki studentów do aktywnego
w³¹czenia siê w ¿ycie akademickie Politechniki Rzeszowskiej, ¿yczymy im otwartoœci i chêci przy³¹czenia siê do konstruktywnego budowania sfery naukowej, kulturalnej, a tak¿e organizacyjnej naszej uczelni.
Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów!
Damian Gêbarowski.
Fot. w³asna

Iwona Makol¹dra

Studenci rozmawiaj¹ z senatorem RP

W£ADYS£AWEM ORTYLEM
0 Panie Senatorze, w 2007 r. odwiedzi³ Pan nasz¹ uczelniê jako sekretarz
stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podkreœlaj¹c wtedy zwi¹zek
emocjonalny z Politechnik¹ Rzeszowsk¹. Dzisiaj mi³o nam powitaæ
Pana wœród sponsorów studenckich juwenaliów w Politechnice.
Myœlê, ¿e ka¿dy mile wspomina
czas studiów. To s¹ faktycznie wspomnienia emocjonalne, ale mi³o tak¿e jest
stwierdziæ, ¿e w³aœnie ta uczelnia, profesja in¿yniera, a zarazem konstruktora
sta³a siê wa¿nym etapem w moim ¿yciu
zawodowym i w tym co dotychczas
osi¹gn¹³em. Uwa¿am, ¿e bez tej edukacji trudno by³oby mi rozmawiaæ z takiej
pozycji, jak¹ dziœ posiadam.
0 Jest Pan obecnie senatorem RP,
a wiêc osob¹ maj¹c¹ wp³yw m.in. na
politykê finansowania dzia³alnoœci
szkó³ wy¿szych, ale jednoczeœnie absol-

wentem tej uczelni. Jak z pozycji senatora RP, w du¿ym skrócie, spogl¹da
Pan na stan szkolnictwa wy¿szego
w Polsce?

Coraz bardziej ten obszar siê porz¹dkuje, mieliœmy wysyp wielu nowych uczelni - by³ czas, w którym by³a
iloœæ, dzisiaj sytuacja siê normalizuje,
wraca czas jakoœci. Uczelnie wracaj¹ na
coraz lepsz¹ pozycjê oraz maj¹ coraz
wiêksze uznanie. Liczy siê doœwiadczenie, tradycja i profesjonalna kadra.
Co do finansów, to uczelnia jest przede
wszystkim "skazana" na œrodki bud¿etowe, je¿eli chodzi o bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹. Nie jest z nimi
najgorzej, bo bud¿et pañstwa ma siê
dobrze i œrodki na naukê rosn¹, lecz je¿eli chodzi o aktywnoœæ inwestycyjn¹,
to tutaj trzeba siê ju¿ wykazaæ pomys³owoœci¹ i aktywnoœci¹. Mia³em
mo¿liwoœæ wspieraæ starania naszej

uczelni - myœlê, ¿e tak mi wolno,
a w³aœciwie nawet mam zobowi¹zanie
tak mówiæ - o œrodki z funduszy Unii
Europejskiej. To siê powiod³o, bo zarówno na Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego, jak i na budowê centrum dydaktyczno-administracyjnego uzyskano
dofinansowanie ze specjalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej. To jest jeden z przyk³adów. Pracuj¹c w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odpowiada³em
m.in. za ten¿e program. Dziœ jest taki
czas, ¿e wymagana jest aktywnoœæ
w³adz uczelni, jej pracowników. Politechnika pod w³adz¹ rektora prof. Andrzeja Sobkowiaka tak¹ w³aœnie aktywnoœæ wykazuje. S¹ œwietne pomys³y, koncepcje, projekty - wtedy
³atwiej jest pomagaæ.
0 Czy chêtnie odwróci³by Pan "ko³o
czasu" i wróci³ na studia dziœ w³aœnie?
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Przede wszystkim dziœ zazdroszczê,
ale tak zdrowo, bez emocji ka¿demu
studentowi, który jest w trakcie studiów. To naprawdê jeden z najwa¿niejszych i najmilej wspominanych
okresów w doros³ym ¿yciu, zazdroszczê tak¿e takiej formu³y studiów, mo¿liwoœci, jakie s¹ dzisiaj, jakoœci sal
wyk³adowych, pracowni czy laboratoriów. Studentki oczywiœcie s¹ piêkne
jak zawsze - w tamtym i obecnym czasie. Zawsze z wdziêcznoœci¹ myœlê
o moich profesorach, nauczycielach
akademickich z tamtych czasów, przypomnê chocia¿by tylko prof. Henryka
Kopeckiego czy dzisiejszego pos³a do
Parlamentu Europejskiego dr. Mieczys³awa Janowskiego. Do dzisiaj czêsto cytujê ich myœli, niemal jak klasyków.
0 Jak wspomina Pan czas studiowania w naszej - tak siê z³o¿y³o - wspólnej
Alma Mater?
Studenci w tamtym czasie nie mieli
takiej mo¿liwoœci rozrywki, jak dzisiejsza formu³a juwenaliów. Choæ muszê
powiedzieæ, ¿e by³y trochê mniej publiczne atrakcje, o których do dziœ pamiêtam i mile je wspominam.
Atmosfera ¿ycia akademickiego,
mieszkanie w akademiku to wspania³y
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czas. Czas samodzielnoœci, ale tak¿e
odpowiedzialnoœci. Dziœ, jak mam mo¿liwoœæ zaobserwowaæ, w akademiku
jest trochê inaczej, np. moje córki nie
chcia³y tam mieszkaæ - mówiliœmy im
z ¿on¹, ¿e nie wiedz¹, co trac¹, ale decyzji nie zmieni³y. Mojemu wnukowi
Kacperkowi te¿ bêdê to samo mówi³ mo¿e pos³ucha dziadka.
Obecnie, sprawuj¹c mandat senatorski, korzystam z pokoju w Hotelu Poselskim i czêstym okreœleniem tego hotelu padaj¹cym z ust moich kolegów
pos³ów i senatorów jest w³aœnie "akademik". Tak naprawdê jest to trochê lepszy aka de mik, pa miê ta jmy w akademiku nie ma tylu udogodnieñ,
ale atmosfera jest podobna.
Ostatnio mia³em mo¿liwoœæ przebywaæ na krótkim wypoczynku w Bezmiechowej, w oœrodku Politechniki i tu
te¿ mi³e wspomnienia. Pamiêtam, jak
byliœmy tam raz z kolegami i karczowaliœmy zaroœniête zbocze, a dziœ odby³em - oczywiœcie jako pasa¿er - lot
szybowcem. Oœrodek znów wróci³ do
dawnej œwietnoœci. W czasie moich studiów by³o to miejsce przez w³adzê komunistyczn¹ przeklête, zakazane, dziœ
jest na szczêœcie przedmiotem troski
w³adz uczelni. Mi³o mieæ takie wspom-

Od lewej: £. Szuba - przewodnicz¹cy Samorz¹du Studenckiego, senator W. Ortyl
i Klaudia Ortyl - studentka III PDF.
Fot. P. Cy³o

nienia po prawie trzydziestu latach.
Wspomnienia bardzo pozytywne.
0 W którym roku ukoñczy³ Pan studia i co od tamtej pory najbardziej siê
Pana zdaniem zmieni³o?
Pracê magistersk¹ obroni³em w maju 1979 r. Odby³o siê to wszystko zgodnie z harmonogramem studiów. Co siê
zmieni³o? Bardzo szybko poszed³em do
pracy, bo ju¿ w czerwcu, wobec czego
wakacji nie mia³em. Moja pierwsza i jedyna praca in¿ynierska, jak¹ realizowa³em to praca na stanowisku konstruktora. Bardzo interesuj¹ca i przynosz¹ca wiele satysfakcji, ale zwi¹zana
z odpowiedzialnoœci¹, szczególnie kiedy mia³em do czynienia z konstrukcjami lotniczymi. Od tego momentu zasz³a
doœæ radykalna zmiana w moim ¿yciu.
Rodzina, praca zawodowa, dzia³alnoœæ
spo³eczna i w³asne zainteresowania. To
by³ tak¿e czas "Solidarnoœci" - 1980 r.
Czas, który tak¿e wp³yn¹³ na moje dzisiejsze zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ
polityczn¹. Do dziœ jestem cz³onkiem
"Solidarnoœci".
0 Czy, gdyby mia³ Pan mo¿liwoœæ wyboru uczelni, by³aby to nadal Politechnika Rzeszowska?
Jak najbardziej, to dobra uczelnia,
wspania³a kadra i interesuj¹cy zawód.
Mamy dziœ du¿e zapotrzebowanie na
in¿ynierów i s¹ wielkie perspektywy
przed nimi. Z ca³¹ pewnoœci¹ podj¹³bym tak¹ decyzjê. Odszed³em od praktykowania zawodu in¿ynierskiego.
By³o to w czasie transformacji polityczno-gospodarczej w latach 90. Pojawia³y
siê nowe obszary aktywnoœci, rozwój
regionalny, przedsiêbiorczoœæ, fundusze europejskie by³y tym wyzwaniem,
które od pocz¹tku trzeba by³o poznawaæ, a ka¿dy in¿ynier musi poszukiwaæ
dzia³añ i rozwi¹zañ nowych, a zarazem
innowacyjnych, nie mo¿e siê tego baæ.
Natomiast w przemyœle, w którym pracowa³em, in¿ynierów konstruktorów
w latach 90. by³o pod dostatkiem, a nawet du¿y ich nadmiar. Trzeba by³o
szybko decydowaæ o swoim przysz³ym
¿yciu i karierze zawodowej.
Chocia¿ odszed³em od bezpoœredniego wykonywania mojego in¿ynierskiego zawodu, to do dziœ ta wiedza

,
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W³adys³aw Ortyl
Urodzi³ siê 27 czerwca 1954 r. w Mielcu. W 1979 roku ukoñczy³
Politechnikê Rzeszowsk¹ na Wydziale Mechanicznym, ze specjalnoœci¹
lotnictwo. Pracê zawodow¹ podj¹³ w 1979 r. w Oœrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzêtu Komunikacyjnego w Mielcu jako konstruktor.
Ponadto by³ nauczycielem w Technikum Mechanicznym w Mielcu. W latach
1989-1991 pe³ni³ funkcje wiceprzewodnicz¹cego i przewodnicz¹cego
Komisji Zak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" WSK-PZL Mielec i OBR SK
Mielec. Od 1992 do 1998 roku pracowa³ w Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu, gdzie obj¹³ stanowisko prezesa zarz¹du. W latach
1998-2002 jako cz³onek zarz¹du, a nastêpnie wicemarsza³ek województwa
podkarpackiego zajmowa³ siê sprawami rozwoju regionalnego, wdra¿aniem
funduszy europejskich, nadzorowa³ opracowanie strategii rozwoju województwa, prowadzi³ sprawy zwi¹zane z planowaniem przestrzennym. By³y
cz³onek Rady Nadzorczej Rzeszowskich Zak³adów Energetycznych oraz
Agencji Rozwoju Przemys³u S.A. Radny dwóch kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od listopada 2005 r. do listopada 2007 r. pe³ni³
funkcjê sekretarza stanu, wiceministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2005 roku do chwili obecnej sprawuje mandat senatora Rzeczpospolitej Polskiej.
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i umiejêtnoœci s¹ mi bardzo przydatne.
Sprawy zwi¹zane z innowacjami, nowymi technikami i technologiami musz¹ uzyskiwaæ wsparcie z funduszy
europejskich. Zajmuj¹c siê tym i maj¹c
wiedzê in¿yniersk¹, ³atwiej o w³aœciwe
kierowanie wsparciem. Przyk³adem
jest tutaj wsparcie dla klastera "Dolina
Lotnicza".
0 Dziêkujemy za rozmowê.
Ja tak¿e bardzo dziêkujê. Mi³o by³o
powspominaæ. ¯yczê wszystkim powodzenia, sukcesów, bo przecie¿ zbli¿a
siê sesja, a dla niektórych to tak¿e czas
koñca studiów i nowych wyzwañ.

Rozmawiali studenci WBMiL:
Klaudia Ortyl, £ukasz Szuba

Wspomnienia z praktyk studenckich

IAESTE

Studenci Politechniki Rzeszowskiej maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczyæ w praktykach IAESTE ju¿ od 30 lat! W tym czasie
zwiedzili kawa³ œwiata, niejednokrotnie odwiedzaj¹c bardzo egzotyczne miejsca. Ka¿dy praktykant w naszej organizacji zobowi¹zuje siê po powrocie z praktyki napisaæ wspomnienia, w których dzieli siê swoimi prze¿yciami, spostrze¿eniami i uwagami. Z jednej strony wspomnienia takie s³u¿¹ podnoszeniu poziomu oferowanych praktyk, z drugiej daj¹ innym studentom wyobra¿enie, jak wielk¹ szans¹ na prze¿ycie niezapomnianych chwil jest ka¿dy taki studencki wyjazd.
Z relacji, które dotychczas otrzymaliœmy od naszych praktykantów, postanowiliœmy wybraæ i przedstawiæ Czytelnikom
GP wspomnienia Dawida Bobera, absolwenta Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki, który w zesz³ym roku odby³
pó³roczn¹ praktykê w Chinach. Kolejne wspomnienia zaprezentujemy w wydaniu wrzeœniowym GP. Udanych wakacji!
S³awomir Krok
wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Lokalnego IAESTE

Wyjazd. Moj¹ przygodê z Krajem Œrodka rozpocz¹³em 29 czerwca
2007 r., cztery dni po obronie pracy magisterskiej. Jako œwie¿o upieczony absolwent wyjecha³em z Rzeszowa do
Warszawy, by póŸniej, spêdzaj¹c 16
godzin w samolotach i na lotniskach,
dotrzeæ do Szanghaju. Ju¿ z okna samolotu zaskoczy³ mnie ogrom tego miasta,
a moj¹ szczególn¹ uwagê zwróci³ budynek Oriental Pearl Tower, wizytówka
Szanghaju. Na powierzchni 6 340 km2

Mój wielki sen - Chiny
¿yje 22 mln mieszkañców. Jednym zdaniem, ³atwo siê tu zgubiæ, szczególnie
jeœli ktoœ z IAESTE nie pojawi siê na
lotnisku. Na szczêœcie moje obawy okaza³y siê p³onne. Zaraz po odprawie zobaczy³em Venny, trzymaj¹c¹ kartkê
formatu A4 z moim imieniem i naz-

wiskiem. Wymieniliœmy uprzejmoœci,
a póŸniej udaliœmy siê do kasy zakupiæ
bilet autobusowy do Hangzhou - miasta, w którym mia³em odbywaæ praktykê. Trasê oko³o 300 km pokona³em na
wpó³ drzemi¹c, na wpó³ podziwiaj¹c
okolicê. Moje pierwsze wra¿enie jest
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zapewne ³atwe do przewidzenia, mianowicie nie rozumia³em nic poza anglojêzycznymi drogowskazami na autostradzie.
Hangzhou. Oko³o po³udnia lokalnego czasu wjechaliœmy do Hangzhou,
œredniego na tamte warunki, 6,5 mln
chiñskiego miasta. Dopiero po otwarciu
drzwi klimatyzowanego autobusu
zda³em sobie sprawê z tego, jak wysoka
temperatura panuje na zewn¹trz. Wyjœcie na dworzec mo¿na by³o œmia³o porównaæ z przebywaniem w saunie, z t¹
tylko ró¿nic¹, ¿e powietrze by³o rozgrzane do 45 a nie 90 stopni. Wilgotnoœæ utrzymywa³a siê na podobnym
poziomie 90%. Te warunki sprawi³y, ¿e
ju¿ po 10 min ca³e cia³o by³o zroszone
potem, a ubrania przypomina³y stój
gimnastyczny po godzinnym treningu.
Na szczêœcie Wang Jin Jiang, pracownik firmy, który zosta³ wydelegowany,
aby mnie odebraæ, zakupi³ dla mnie butelkê zimnej wody, dziêki czemu moja
kondycja nieznacznie siê poprawi³a
i spojrza³em na œwiat z wiêksz¹ doz¹
optymizmu. Chwilê póŸniej "z³apaliœmy" taksówkê i udaliœmy siê do mojego nowego mieszkania. Mia³em szczêœcie: 2 klimatyzowane pokoje z dostêpem do Internetu, salon, ³azienka, kuchnia, lodówka, kuchenka mikrofalowa,
etc. Wszystko sprawne, pozosta³o tylko
posprz¹taæ i mo¿na by³o mieszkaæ. Ju¿
tego samego dnia pozna³em Brazylijkê
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Zakazane Miasto.
Fot. w³asna

Katie, Hindusa Shubhama i jego rodaczkê Sonal, czyli pozosta³ych praktykantów IAESTE. Pomimo zmêczenia,
z uœmiechem zaprosili mnie wieczorem
do klubu. Po krótkich negocjacjach
przyj¹³em zaproszenie i uda³em siê we
wskazane miejsce, gdzie pozna³em
wiêksz¹ czêœæ moich chiñskich wspó³pracowników. W³aœnie w takich okolicznoœciach rozpocz¹³ siê mój chiñski
sen.

Sto³ówka.
Fot. w³asna

Pierwszy dzieñ w pracy. Po wyczerpuj¹cym weekendzie rozpocz¹³em
praktykê w mojej firmie. Z zak³adu pracy dosta³em laptop, kartê identyfikacyjn¹ i moje pierwsze zadanie - zrobiæ
prezentacjê o Polsce. Oprócz tego zapozna³em siê z wa¿niejszymi osobami
w moim departamencie i po raz pierwszy odwiedzi³em miejsca, które przez
nastêpne 6 miesiêcy wyznacza³y mój
rytm dnia, czyli sto³ówkê i kawiarniê na
ostatnim, 21. piêtrze. Co nieco o chiñskim jedzeniu: podstaw¹ po¿ywienia
jest ry¿, w dalszej kolejnoœci warzywa
i miêso. Miêso jest jednak specyficzne,
bo krojone z koœæmi. W tym miejscu
warto sobie wyobraziæ ca³ego kurczaka
pokrojonego jak chleb i ju¿ wiecie
o czym piszê. Na szczêœcie zasadê tê
stosuje siê tylko do drobiu. Inne gatunki
miêsa: wieprzowina i wo³owina, s¹
mniej uprzywilejowane i tu zwykle koœci brak. Generalnie s¹ dwie drogi jakimi mo¿na pod¹¿aæ: odrzucenie lub
akceptacja, i ten kto wyje¿d¿a do Chin,
musi o tym pamiêtaæ.
Na koniec podzielê siê z wami doœwiadczeniem, które przypad³o mi w udziale i którego w Chinach nie da siê
unikn¹æ: morze ludzi wszelakiej postaci. Ludzie na chodniku, na rowerach,
w autobusach i samochodach. Nic dodaæ, nic uj¹æ, tylko ludzie - ogromna,

,
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poruszaj¹ca siê we wszystkich kierunkach masa czarnych g³ów. Dla przeciêtnego obywatela cywilizacji
zachodniej mo¿e siê to zjawisko przejawiaæ jako chaos. Jednak przygl¹daj¹c mu siê z bliska, mo¿na dostrzec pewne niepisane zasady, które s¹ sumiennie
przestrzegane przez uczestników tego pozornego chaosu. Nadrzêdna mówi: jeœli dostrzegasz wolne miejsce i jesteœ w ruchu, to jedŸ, idŸ, rób cokolwiek, tylko
nie b¹dŸ bierny - czyt.: nie zatrzymuj siê. W zwi¹zku
z tym normalne jest, ¿e przekraczaj¹cy przejœcie dla
pieszych obywatel stoi na œrodku ulicy, a za nim
i przed nim przeje¿d¿a sznur aut, autobusów, ciê¿arówek. Jakim cudem udaje im siê nie przodowaæ w statystykach wypadków, tego nie wiem i zapewne nigdy
siê nie dowiem. W ka¿dym razie nadrzêdna zasada
dzia³a i jest powszechnie stosowana.
Beijing, stolica pó³nocna. W drugim tygodniu pobytu w Chinach z³o¿ono mi propozycjê wyjazdu do
Pekinu. Ju¿ nastêpnego dnia zakupiliœmy bilety kolejowe, tzw. twarde siedzenie (s¹ jeszcze dostêpne
miêkkie siedzenia oraz twarde i miêkkie ³ó¿ka), zarezerwowaliœmy hotel i zakupiliœmy prowiant na drogê,
ni mniej, ni wiêcej, tylko chiñskie zupki. Zaraz po
wejœciu do przedzia³u magiczne s³owo "twarde siedzenie" nabra³o jak najbardziej materialnego znaczenia. Otó¿ siedzenie samo w sobie, wbrew nadanej mu
nazwie, wcale nie jest twarde. Jest, mo¿na by rzec
miêkkie, tak wiêc zastanawia³em siê, gdzie tu jest haczyk? Jest on w… ludziach, a raczej w liczbie, jak¹
mo¿e zmieœciæ jeden wagon, a mo¿e zmieœciæ naprawdê sporo. Siedz¹c spokojnie, potr¹cany co chwilê
przez cz³owieka lub walizkê, obserwowa³em jak mo- Na Chiñskim Murze.
Fot. w³asna
rze czarnych g³ów szybko i konsekwentnie zape³nia
ka¿d¹ woln¹ przestrzeñ wagonu, nie pomijaj¹c korytarza. W³aœnie w takich warunkach, po 16-godzinnej podró¿y Da Jie, gdzie mo¿na by³o zjeœæ praktycznie wszystko, poczydojechaliœmy do celu. Pekin powita³ nas przyjemnie ch³odny- naj¹c od kurczaka, a na rozgwiazdach, konikach morskich,
mi wieczorami. Pierwszym miejscem, do którego skierowali- skorpionach i jedwabnikach koñcz¹c. Nastêpnego dnia zwieœmy nasze kroki, by³a s³ynna w Chinach ulica Wang Fu Jing dziliœmy Zakazane Miasto i Œwi¹tyniê Nieba, a po po³udniu
obejrzeliœmy przedstawienie chiñskich
akrobatów. Punktem kulminacyjnym naszej wyprawy by³ Wielki Mur. Razem
z poznan¹ par¹ Amerykanów zdecydowaliœmy siê zdobyæ najtrudniej dostêpn¹
jego czêœæ. Wspinaczka zajê³a nam
3 godz., a po osi¹gniêciu celu spotka³o
nas kolejne zaskoczenie - brak ludzi! Zachwyceni tym zjawiskiem pozostaliœmy
na szczycie przez kolejn¹ godzinê, by
póŸniej ruszyæ w drogê powrotn¹ do
miasta. Ostatni dzieñ spêdziliœmy, zwiedzaj¹c plac Tian An Men oraz wioskê
olimpijsk¹, która swoim rozmiarem
przypomina Rzeszów. Drogê powrotn¹
spêdziliœmy na twardym siedzeniu, tym
razem podró¿uj¹c 20 godzin.
Stadion olimpijski.
Fot. w³asna
Dawid Bober
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Studencki, i nie tylko, rajd samochodowy
w Politechnice Rzeszowskiej za nami
Rajd samochodowy w miasteczku studenckim Politechniki Rzeszowskiej - czy to mo¿liwe? Okazuje siê, ¿e tak. Dziêki
ciê¿kiej pracy Samorz¹du Studenckiego PRz oraz przychylnoœci w³adz uczelni i pomocy
sponsorów uda³o siê zrealizowaæ takie przedsiêwziêcie.

Zapowiadana przez nas impreza
odby³a siê w sobotê 10 maja 2008 r.
w miasteczku studenckim PRz. Poprzedzi³y j¹ blisko dwa miesi¹ce przygotowañ. Nieoceniony wk³ad w organizacjê rajdu mia³ Automobilklub Rzeszowski, który najpierw czuwa³ nad dopiêciem ka¿dego szczegó³u na "ostatni
guzik", a podczas trwania imprezy za-

pewni³ pomoc wykwalifikowanych sêdziów i obs³ugi.
Wed³ug pocz¹tkowych za³o¿eñ rajd
przeznaczony by³ wy³¹cznie dla studentów i pracowników uczelni. Zg³osi³o siê ok. 25 za³óg. Organizatorzy postanowili wiêc "otworzyæ" imprezê
równie¿ dla pozosta³ych osób, nawet
ca³kowicie niezwi¹zanych z Politechnik¹. Dziêki temu na kilka dni przed 10
maja zabrak³o miejsc na liœcie startowej, na której okreœlono maksimum
uczestników wynosz¹ce 50 za³óg. Liczba ta ograniczona by³a "pojemnoœci¹"
trasy, któr¹ wyznaczono w ten sposób,
aby zawodnicy jak najmniej oczekiwali
na parkingu, a jak najwiêcej byli w ruchu.
W dniu imprezy organizatorzy
pierwszego Studenckiego Rajdu Samochodowego PRz opanowali miasteczko
studenckie ju¿ od wczesnych godzin

Inauguracja trasy przez prorektora A. Koz³owskiego.
Fot. P. Bielecki

porannych. Po wczeœniejszych proœbach, na parkingach przeznaczonych na
trasy prób czasowych nie zosta³ zaparkowany ¿aden samochód. Pozwoli³o to
na szybkie i sprawne przygotowanie
zabezpieczeñ poszczególnych odcinków, odgrodzenie newralgicznych
punktów w pobli¿u ostrych zakrêtów
oraz przygotowanie miejsca dla s³u¿b
ratunkowych i medycznych. Przez ca³y
czas trwania imprezy na trasie czuwa³o
kilkadziesi¹t osób odpowiedzialnych
za bezpieczeñstwo i prawid³owy przebieg zawodów. Byli wœród nich m.in.
tzw. sêdziowie faktu (czuwaj¹cy nad
prawid³owoœci¹ pokonywania wyznaczonej trasy) oraz pracownicy ochrony
i studenci pilnuj¹cy bezpieczeñstwa kibiców.
Biuro Rajdu umiejscowione by³o
w siedzibie Samorz¹du Studenckiego
Politechniki Rzeszowskiej przy ul.
Akademickiej 1/23 (DS "Promieñ"). To
w³aœnie tutaj o godzinie 10:00 zebra³y
siê wszystkie startuj¹ce za³ogi, w celu
dope³nienia wszelkich formalnoœci. Po
oddaniu kart zg³oszeniowych, odebraniu numerów bocznych, dokumentów
i materia³ów od sponsorów oraz przejœciu badañ technicznych, kierowcy
wraz z pilotami udali siê na odprawê,
która odby³a siê na scenie zlokalizowanej w pobli¿u startu. Otwarcia rajdu dokona³ przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz - prorektor ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej i regionalnej. Po czêœci oficjalnej dyrektor
rajdu pan Rados³aw Miku³a wyjaœni³
wszystkim panuj¹ce zasady, poinstruowa³, jak pos³ugiwaæ siê dokumentami
(dla wielu za³óg by³a to pierwsza tego
typu impreza) oraz odczyta³ kolejnoœæ
i czas startu poszczególnych za³óg.
Samochody bior¹ce udzia³ w rajdzie
zosta³y podzielone na dwie klasy, wg
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pojemnoœci skokowej silnika: powy¿ej
oraz poni¿ej 1400 cm3. Silniki wyposa¿one w turbosprê¿arkê by³y obci¹¿one
dodatkowym mno¿nikiem pojemnoœci.
Wymogiem startu w imprezie by³o
spe³nienie wszelkich warunków koniecznych do dopuszczenia pojazdu do
normalnego ruchu drogowego (plus kategoryczny zakaz u¿ywania ga³ki na
kierownicy). Kierowca niebêd¹cy
w³aœcicielem samochodu musia³ okazaæ pisemne uprawnienie oraz dysponowaæ wa¿nym ubezpieczeniem OC
i NW. Pilot musia³ mieæ ukoñczone 17
lat. Za³ogi startowa³y w próbach czasowych w kaskach, z zapiêtymi pasami,
zamkniêtymi szybami i w³¹czonymi
œwiat³ami mijania. W pobli¿u startu
wyznaczony by³ specjalny parking
przeznaczony do pokazów ró¿nego
typu pojazdów oraz stoisk sponsorów.
Zjawili siê m.in. mi³oœnicy car-audio
(w tym jeden z najlepiej nag³oœnionych
samochodów w Polsce i Europie) oraz
cz³onkowie klubu Toyota Celica.
O godzinie 12:15 na starcie pierwszej próby czasowej stan¹³ zabytkowy
Saab, który po uroczystym podniesieniu flagi przez prorektora Aleksandra
Koz³owskiego z piskiem opon ruszy³
przed siebie, inauguruj¹c trasê. Nie
zd¹¿y³ jeszcze opaœæ kurz wzbity w po-
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mowaniem na szykanach i widowiskowymi odcinkami na parkingach. Jej
d³ugoœæ wynosi³a ok. 800 metrów, dziêki czemu czasy, w jakich zawodnicy j¹
pokonywali, oscylowa³y w okolicach
80 sek. Na koñcu kierowca musia³ zatrzymaæ samochód w ten sposób, aby linia mety znajdowa³a siê pomiêdzy
osiami pojazdu. Za jej przekroczenie
tyln¹ osi¹ grozi³y dodatkowe punkty
karne, za cofniêcie zaœ - dyskwalifikacja z zawodów (o czym niestety przekona³a siê na w³asnej skórze jedna
z za³óg).
Po przejechaniu próby czasowej
i zdobyciu odpowiedniego wpisu
w karcie drogowej za³ogi wyje¿d¿a³y
na 20-kilometrowy odcinek objazdowy. Tam równie¿ czeka³ na nich punkt
kontrolny, na którym dodatkowo otrzymywali do rozwi¹zania testy z wiedzy
o przepisach ruchu drogowego i zasad
Fot. P. Bielecki pierwszej pomocy powypadkowej.
Wbrew obawom niektórych, wyniki
wietrze oponami Saaba, gdy na odcinek z tego testu nie mia³y ¿adnego wp³ywu
prób czasowych zaczê³y wje¿d¿aæ ko- na koñcow¹ klasyfikacjê z prób czasolejne za³ogi (w 2-minutowych odstê- wych. Dziesiêæ za³óg, które osi¹gnê³y
pach).
najlepsze wyniki w testach, zosta³o doTrasa przebiega³a ulicami mias- puszczonych do udzia³u w specjalnych
teczka studenckiego Politechniki Rze- próbach sprawnoœciowych, które mia³y
szowskiej. By³a doœæ szybka, z wyha- miejsce na parkingu pod "amfiteatrem",

"Bolid" na trasie rajdu.
Fot. P. Bielecki
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w pobli¿u sceny. Ka¿dy samochód pokona³ trzy próby czasowe i miêdzy nimi
dwa odcinki objazdowe.
Pierwsza za³oga ukoñczy³a wszystkie próby czasowe ok. godz. 16:00, po
czym w oczekiwaniu na pozosta³ych
oraz w celu zregenerowania si³ kierowca wraz z pilotem udali siê na obiad. Po
dotarciu wszystkich na metê, karty drogowe trafi³y do Biura Rajdu i rozpoczê³o siê podliczanie wyników.
W tym czasie za³ogi wybrane na
podstawie testów wiedzy podczas tras
objazdowych ustawi³y siê na parkingu
do prób sprawnoœciowych, a w ci¹gu
kilku minut dooko³a pojawi³y siê t³umy
kibiców. Na parkingu pod "amfiteatrem" postawiono nowe pacho³ki i du¿¹ tekturowo-styropianow¹ œcianê.
W sk³ad prób sprawnoœciowych wchodzi³y dwie konkurencje: próba zrywu
i hamowania (szybki start, nawrót i hamowanie jak najbli¿ej œciany - licz¹ siê
centymetry) oraz test Jackie Stewarta
(pi³eczka na masce). Jedna z za³óg
mia³a pecha - opona nie wytrzyma³a na
nawrocie próby zrywu i hamowania.
Niemniej jednak od razu zabrali siê do
wymiany, któr¹ zakoñczyli z czasem
niemal godnym Formu³y 1.

GAZETA POLITECHNIKI
Wyniki w kategorii do 1400 cm3 (pojemnoœci silnika)
1. Pawe³ Sanecki, Joanna Sanecka - Peugeot 1062
2. Maciej Franczak, Magdalena Koœciaczyk - Fiat Seicento
3. Wiktor Pisowicz, Filip Pazdan - Fiat Seicento

Wyniki w kategorii powy¿ej 1400 cm3 (pojemnoœci silnika)
1. Bart³omiej B¹k, Maciej Sier¿êga - Mitsubishi Lancer EVO2
2. Andrzej Dykas, Waldemar Ulak - Subaru Impreza GP
3. Konrad Szczygielski, Tomasz Szczygielski - Volkswagen Golf II

Po zakoñczeniu prób sprawnoœciowych organizatorzy wywiesili prowizoryczne listy wyników, po up³ywie
przepisowego czasu (na ewentualne
protesty) nast¹pi³o zaœ uroczyste rozdanie nagród na scenie. Puchary oraz wartoœciowe nagrody otrzymali zdobywcy
pierwszych trzech miejsc w obydwu
klasach pojazdów.
Nagrodzone zosta³y równie¿ za³ogi,
które najlepiej wypad³y w próbach
sprawnoœciowych. Nie zapomniano te¿
o nagrodach pocieszenia dla najwiêkszego pechowca rajdu oraz dla zdobywcy najgorszego czasu. Wszyscy zawodnicy obecni na oficjalnym og³osze-

niu wyników otrzymali pami¹tkowe
dyplomy za udzia³ w imprezie.
Studencki Rajd Samochodowy PRz
by³ bardzo udany, zarówno w oczach
zawodników, kibiców, organizatorów,
jak i w³adz Politechniki Rzeszowskiej.
Impreza zosta³a zorganizowana po raz
pierwszy, pocz¹tkowo towarzyszy³o jej
wiêc wiele obaw. W rajdzie wziê³o
udzia³ 49 za³óg (jedna siê nie stawi³a),
sk³adaj¹cych siê z kierowcy i pilota.
Absolutnie wszyscy stanêli na wysokoœci zadania, zawody odby³y siê w duchu
fair play, w mi³ej, rajdowej atmosferze.
Skoro wszystko posz³o jak "po sznurku", rokuje to powtórzenie rajdu za jakiœ czas. Organizatorzy ju¿ maj¹ pewne
plany, aczkolwiek nie chc¹ ich jeszcze
zdradzaæ. Zapowiada siê ciekawie!
Organizatorzy imprezy
8 Samorz¹d

Studencki Politechniki
Rzeszowskiej
8 Automobilklub Rzeszowski
8 Ko³o Naukowe Mechaników (Sekcja
Samochodowa)
Rajdu nie uda³oby siê zorganizowaæ bez pomocy w³adz Politechniki
oraz naszych sponsorów, którym serdecznie dziêkujemy za pomoc!
Sponsorzy imprezy to firmy: MDM
Autostrefa, Volkswagen, Hoffman,
Seat, Maxx, Medyk, AT 2000, MotoHurt, Da Grasso, Janex oraz Auto-Myjnia Skubisza 3.

Wywieszenie wyników.
Fot. P. Bielecki

Pawe³ Cy³o
Wojciech Goclon
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Politechnika rz¹dzi w Rzeszowie

Wymienione w tytule has³o rozbrzmiewa³o od 28 do 30 maja w miasteczku studenckim naszej uczelni. Po
7 latach przerwy, juwenalia znów wróci³y na nasz "campus". Studenci Politechniki Rzeszowskiej dni kultury
akademickiej rozpoczêli korowodem
z rzeszowskiego Rynku w œrodê 28
maja. Na Rynku juwenalia rozpoczê³y
siê wystêpami na scenie, m.in. "Po³onin" oraz grup z M³odzie¿owego
Domu Kultury.
W tym od dawna niewidzianym
w Rzeszowie kolorowym korowodzie
wziê³o udzia³ oko³o 1500 studentów,
w³adze Politechniki oraz wiceprezydent Rzeszowa Stanis³aw Sieñko, który
przekaza³ klucze do miasta na rêce
£ukasza Szuby - przewodnicz¹cego Samorz¹du Studenckiego PRz. Warto dodaæ, ¿e w przemarszu wziê³o udzia³
wielu przebierañców. Po zakoñczeniu
tych ceremonii, JM Rektor prof. Andrzej Sobkowiak przekaza³ w³adzê

Reprezentacyjny pojazd WBMiL
w korowodzie.
Fot. M. Misiakiewicz

Wieee...lki piknik w miasteczku studenckim.
Fot. M. Misiakiewicz

w Politechnice ¿akom, ¿ycz¹c im mi³ej
zabawy do rana.
Na samym pocz¹tku atmosferê rozgrzewa³ muzyk¹ w klimatach klubowych DJ Dziara, po którym wszed³ na
scenê jeden z najlepszych polskich
Dj-ów DJ Adamus - jednak by³ to tylko
przedsmak przed prawdziwymi emocjami. O 23:30 na naszej scenie
wyst¹pi³a jedna z najwiêkszych gwiazd
europejskiej muzyki klubowej - mowa
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tu o Danzelu - a chwilê przed tym odby³
siê pokaz laserów.
Równie¿ tego dnia zosta³y og³oszone wyniki na najlepsze przebranie w korowodzie (zwyciê¿yli: grupa Spartiata
oraz grupa ¿o³nierzy walcz¹cych pod
znakiem "moherowych beretów"),
odby³ siê pokaz breakdance oraz maraton tañca amatorskiego. Po zakoñczeniu koncertów studenci bawili siê
w sto³ówce w klimatach lat '60-'90 oraz
disco polo - podczas trwania tej imprezy grupa grafficiarzy rozpoczê³a prace
nad nowym wizerunkiem amfiteatru.
Kolejnego dnia miasteczko studenckie o¿y³o stosunkowo wczeœnie.
O 12:00 rozpocz¹³ siê blok zawodów
sportowych. W centrum dydaktyczno-sportowym PRz, w sektorach A i B
rozpoczê³y siê zawody w pi³ce no¿nej
halowej, w których wziê³o udzia³ a¿ 20
dru¿yn. Najlepszym zespo³em okaza³
siê team o nazwie "Drink Boys". W tym
samym czasie w sektorze C zespo³y
siatkarskie mieszane (4 mê¿czyzn,
2 kobiety), zmaga³y siê o tytu³ najlepszej dru¿yny Juwenaliów 2008.
Z lekkim opóŸnieniem, ale z du¿ym
zapa³em rozpoczê³a siê rywalizacja na
boisku do siatkówki pla¿owej. Warto
zauwa¿yæ, ¿e w turnieju wziê³o udzia³
dwóch zawodników Asseco Resovii:
Micha³ Kaczmarek oraz Jakub Mach,
którzy ostatecznie zajêli 3. miejsce
w koñcowej klasyfikacji. Kolejnym
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Jedna z atrakcji - przeci¹ganie auta.
Fot. M. Misiakiewicz

punktem zawodów sportowych by³ turniej ulicznej koszykówki "Streetball",
oficjalnym patronem tych zawodów
by³a firma produkuj¹ca silniki lotnicze
- MTU.
Najwiêksze sportowe emocje rozpoczê³y siê o godzinie 16:00, dziêki
bardzo dobrej wspó³pracy z si³owni¹
Cool-Gym oraz firm¹ Olimp - producentem napojów Dominator - uda³o siê
zorganizowaæ profesjonalne zawody
strongmanów, które we wspania³ym
stylu poprowadzi³ dr in¿. Grzegorz Bu-

Nie zabrak³o imprez sportowych.
Fot. M. Misiakiewicz

dzik z Katedry Konstrukcji Maszyn,
radny Rzeszowa. Zawodników do walki rozgrzewa³y cheerleaderki z grupy
ANIXI. Rywalizacja o zwyciêstwo toczy³a siê do ostatniej konkurencji, jednak ostatecznie wygra³ nasz kolega
Jarek. Gwiazd¹ zawodów by³ Piotr G³uchowski, kulturysta œwiatowego formatu. O 18:00 w sto³ówce wyst¹pi³ dla studentów kabaret DNO, który przez
ponad godzinê zabawia³ ¿aków swoimi
skeczami. Tu¿ po wystêpie kabaretu, na
scenie powitaliœmy pierwszy zespó³ Wañka Wstañka. Rozbawi³ on publicznoœæ czekaj¹c¹ na najwiêksze gwiazdy
tego wieczoru, którymi by³y zespo³y:
Czarno-czarni, BIG-CYC oraz Toples.
Szampañska zabawa trwa³a do 1:30, po
czym studenci - jak poprzedniego dnia udali siê do sto³ówki, gdzie bawili siê
do bia³ego rana.
Pi¹tek by³ ostaniem dniem naszych
juwenaliów, równie atrakcyjnym jak
poprzednie. Tradycyjnie, o godzinie
12:00 rozpocz¹³ siê blok sportowy: koszykarze w hali sportowej rozgrywali
turniej, a reprezentacje poszczególnych
akademików walczy³y o tytu³ najlepszego z nich. Po wyrównanej walce
wygra³ akademik "Promieñ". Oko³o
godz. 16:00 odby³y siê wystêpy Capeiry i tu¿ po nich pokazy Bractwa Rycerskiego z Nowej Dêby. O godzinie 17:30
rozpoczêliœmy koncerty, a pierwszym

,
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zespo³em, który pojawi³ siê na scenie
by³ Sushee, po nim wyst¹pi³y nastêpne
zespo³y: KSU, Oddzia³ Zamkniêty oraz
Piersi. Przed wystêpem formacji Paw³a Kukiza podziwialiœmy taneczne
pokazy ognia. Na zakoñczenie naszej
3-dniowej imprezy byliœmy zaœ œwiadkami fenomenalnego wrêcz pokazu
sztucznych ogni.

O godzinie 2:00 w nocy z pi¹tku na
sobotê zakoñczyliœmy otwart¹ imprezê,
a studenci udali siê na kolejn¹ juwenaliow¹ dyskotekê w sto³ówce. W przeci¹gu tych niezapomnianych trzech dni
naszego studenckiego œwiêta odby³o siê
wiele konkursów z cennymi nagrodami
ufundowanymi przez naszych niezawodnych sponsorów. Nie tylko oni czu-
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wali nad nami. Dziêkujemy niebiosom
za piêkn¹ pogodê, dziêkujemy wszystkim, którzy wspierali nas finansowo,
dbali o nasze bezpieczeñstwo i zaufali
nam na tych kilka dni. Mo¿e uda siê powtórzyæ podobn¹ imprezê w przysz³ym
roku?
Klaudia Ortyl

Naczelny fizyk z SEVRES goœciem GLJBU
W dniu 16 maja 2008 r. na zaproszenie Ko³a Naukowego GLJB z wizyt¹
w naszej uczelni przebywa³ dr in¿.
W³odzimierz Lewandowski, naczelny
fizyk z BIPM - BIUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES
z SEVRES pod Pary¿em - absolwent
Wydzia³u Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Dr W. Lewandowski wyg³osi³ w auli S-1 dwucz³onowy wyk³ad pt.
"Wspomnienie z lat akademickich Studencka Wyprawa Azjatycka do Indii i Nepalu" oraz "Miêdzynarodowe
Biuro Miar i Wag w Sevres wczoraj,
dziœ i jutro".
Niecodziennego goœcia powita³
prezes NKG GLJB Pawe³ Tokarz oraz
dziekan elekt Wydzia³u Matematyki
i Fizyki Stosowanej prof. dr hab. Dov
Wajnryb. W wyk³adzie uczestniczyli
cz³onkowie kó³ naukowych i studenci
PRz, uczniowie niektórych rzeszowskich liceów, m.in. Sióstr Prezentek
im. Jana Paw³a II, III LO im. Cypriana
K. Norwida, IV LO w Rzeszowie
i VIII LO w Rzeszowie. W sumie na sali zebra³o siê ok. 180 s³uchaczy.
W pierwszej czêœci wyk³adu dr
W. Lewandowski opowiedzia³ o niezwyk³ej podró¿y, przygotowaniach,
poznanych ludziach i miejscach, które
odwiedzi³ podczas studenckiej wyprawy azjatyckiej zorganizowanej z grup¹
kolegów z PW. Wyk³ad wzbogaci³y
zdjêcia z Afganistanu, Iranu, Nepalu
i Indii, zobaczyliœmy m.in. nieistniej¹ce ju¿ gigantyczne pos¹gi Buddy
w dolinie Bamianu, zniszczone przez

talibów 8 marca 2001 r. Wykonane
przez uczestników wyprawy dok³adne
pomiary fotogrametryczne obydwu
pos¹gów maj¹ byæ przekazane obecnym w³adzom Afganistanu celem ich
rekonstrukcji.
W drugiej czêœci wyk³adu dowiedzieliœmy siê wiêcej o tym, czym zajmuje siê Miêdzynarodowe Biuro Miar,
maj¹ce olbrzymie znaczenie dla gospodarki i bezpieczeñstwa Europy. Dr W.
Lewandowski uœwiadomi³ nas, ¿e bez
ujednolicania podstawowych jednostek
miar i czuwania nad ich niezmiennoœci¹
nie by³by mo¿liwy dalszy rozwój gospodarczy œwiata. Mogliœmy siê dowiedzieæ, jaka jest w tej chwili definicja
sekundy oparta na drganiach atomu

Cezu, jak równie¿ o tym, ¿e w najbli¿szym czasie na pewno ulegnie zmianie.
Dok³adny pomiar czasu jest obecnie
niezbêdny do coraz bardziej zaawansowanych badañ kosmosu, pomiaru odleg³oœci i okreœlania wspó³rzêdnych
geograficznych - geodezyjnych. Najwiêkszym problemem podczas pierwszych wypraw oceanicznych by³ dok³adny pomiar czasu na morzu, trwaj¹
równie¿ prace nad nowym, dok³adniejszym wzorcem jednego kilograma.
Dr W. Lewandowski przedstawi³ interesuj¹ce informacje nt. programu
GALILEO - przysz³ego europejskiego
systemu nawigacji satelitarnej, kompatybilnego ze swym amerykañskim odpowiednikiem GPS. Jest to system
Ci¹g dalszy na str. 53.

W czasie wyk³adu.
Fot. M. Misiakiewicz
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bazuj¹cy na amerykañskich rozwi¹zaniach i technologii, dziêki czemu jest on
tañszy i ju¿ sprawdzony.
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Wyk³ad zaowocowa³ m.in. nawi¹zaniem wspó³pracy przez dr. in¿. Romana Tabisza z Zak³adu Metrologii

Dr W. Lewandowski (z prawej) w rozmowie z rektorem prof. A. Sobkowiakiem.

i Systemów Pomiarowych na WEiI przy
tworzeniu systemów wzorców czasu
i czêstotliwoœci. W czasie wolnym dr.
W. Lewandowskiemu towarzyszy³ mgr
in¿. Jerzy Gajdek, kolega z ³awy akademickiej i jednoczeœnie opiekun
GLJB-u. By³y prywatne spotkania,
uczestnictwo w koncercie na Zamku
w £añcucie i pobyt w sobotê 17 maja
w Bezmiechowej. Nasz goœæ odwiedzi³
Akademicki Oœrodek Szybowcowy
PRz, gdzie uczestniczy³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z jubileuszem rekordu szybowcowego gen. pil. Tadeusza
Góry.
Dr. W³odzimierza Lewandowskiego
zauroczy³y wszystkie elementy pobytu
w Politechnice i na Podkarpaciu. Po powrocie do Francji przes³a³ na rêce opiekuna GLJB-u J. Gajdka podziêkowanie za "doskona³¹ organizacjê pobytu w Rzeszowie", sk¹d wyniós³ "same dobre wspomnienia".
Pawe³ Tokarz

Fot. M. Misiakiewicz

Polemiki

Wprowadzenie Bêdzie tu mowa
o ksi¹¿ce, której wersja angielskojêzyczna jest zatytu³owana Painted
Baird, a której autorem jest Jerzy Kosiñski - wydañ, poczynaj¹c od roku
1968, mia³a pewnie bez liku. Wersja
polskojêzyczna nosi tytu³ Malowany
Ptak - dostêpne obecnie wydanie stanowi edycja A. Kury³owicza - Albatros, Warszawa 2006. Klucz do tej
ksi¹¿ki odgrywa niepozorny tomik
Czarny Ptasior Joanny Siedleckiej MARABUT i CIS - Gdañsk, Warszawa
1994. Pomocna oka¿e siê te¿ ksi¹¿ka
A. Zió³kowskiej Amerykanie z wyboru
i inni - Dom Ksi¹¿ki, Warszawa 1998.
Ta ostatnia ksi¹¿ka A. Zió³kowskiej
przytacza wywiad z Aleksandrem Jordanem Lutos³awskim (ok. 1910-1996),
cz³owiekiem, który spe³ni³ zaiste
dziwn¹ rolê t³umacza. Syn filozofa
Wincentego Lutos³awskiego (1863-

-1954), krakowianina niepoœlednich
talentów, o którym z braku miejsca jedynie napomykamy. Sam A.J. Lutos³awski poniós³ specyficzn¹ zas³ugê,
prze³o¿ywszy na angielski dostarczon¹
mu przez Kosiñskiego ksi¹¿kê napisan¹ po polsku - daj¹c mu s³owo, ¿e fakt
ten zachowa w œcis³ej tajemnicy - umo¿liwi³ tym wyst¹pienie Kosiñskiego
jako autora ksi¹¿ki The Painted Baird
w jêzyku angielskim! Gdzieœ po 20 latach od jej wydania (a dziêki usilnej reklamie pewnych œrodowisk sta³a siê
ona w USA bestselerem) wybuch³a
g³oœna afera, w³aœciwie skandal. Zarzucano Kosiñskiemu, ¿e nie pisze sam
swych ksi¹¿ek, ¿e u¿ywa ghost writers.
Kosiñski zakoñczy³ American Life samobójstwem. Lutos³awski przyznaje
w wywiadzie udzielonym Zió³kowskiej
po œmierci Kosiñskiego, ¿e jednak dotrzyma³ s³owa, bêd¹c indagowany wy-

par³ siê solennie autorstwa przek³adu.
Oto jego s³owa (str. 91.):
Kiedy teraz mówiê o tym, wiem, ¿e
nie mogê mu zaszkodziæ; fakt, ¿e "Painted Bird" jest t³umaczeniem, nie jest haniebny ani kompromituj¹cy. Za ¿ycia
Kosiñskiemu zale¿a³o na tajemnicy,
miêdzy innymi ze wzglêdu na wydawców.
Tu mamy ochotê zakrzykn¹æ:
A prawda?! Czy prawda w ogóle siê nie
liczy?! No, bo w³aœnie gdy myœlimy
i mówimy o Kosiñskim, na czo³o wysuwa siê prawda. Najnowsze, 7. wydanie
Chambers Biographical Dictionary London 2003, zawiera ju¿ ca³kiem
powœci¹gliwy ¿yciorys Kosiñskiego jednak nacechowany uznaniem, a koñcz¹cy siê tak:
A compulsive story teller who invented many myth surrounding his own
life, he commited suiside in 1991 .*

,
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Tymczasem The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in
English - Oxford University Press, Oxford 1996 - edited by Jenny Stringer,
obszernie prezentuje Kosiñskiego, oferuj¹c obficie many myth surrounding
his life, a ja pozwolê sobie dla barwnoœci przytoczyæ choæ ma³y fragment tego
tekstu, zajmuj¹cego 2/3 d³ugiej kolumny (str. 368.):
Separated from his parents at the
age six, Kosinski spent the years of the
Second World War wandering through
Russia and Poland, living on his wits in
alien communities before being reunited with his parents in 1945. This extraordinary experience caused Kosinski to
lose the power of speech for some years, which he recovered through
a skiing accident in 1947.**
Nie ma tu s³owa prawdy - jedna blaga! Lecz czy¿ nie jest to wszystko intryguj¹ce?!
Czarny Ptasior Liczy 160 stron
i dzieli siê na 8 rozdzia³ów, oto ich
tytu³y: (1) Josek Lewinkopf, (2) Czarny
Paj¹czek, (3) Synek Profesora, (4) Profesor Kusiñski, (5) Komuniœciny, (6)
Judaszowe najduchy, (7) Ma³y Kusiñski, (8) Czarny Ptasior.
Ju¿ w pierwszych
Sandomierz
dniach po rozpoczêciu wojny 3-osobowa rodzina bogatych i wykszta³conych
¯ydów - Lewinkopfów, opuœci³a £ódŸ

i osiad³a w Sandomierzu. By³a to rodzina ca³kowicie spolonizowana. Jurek
bez sympatii odnosi³ siê do ¿ydowskich
rówieœników, nigdy siê z nimi nie próbowa³ bawiæ i utrzymywa³, ¿e jest Polakiem - Jerzym Kosiñskim, recytuj¹c im
pacierze. Aby mu dokuczyæ, nazywali
go Joskiem. Oko³o pó³tora roku mieszkali przy Rynku. Potem zamieszkali
bardziej na uboczu, w sierpniu 1942 r.
zaœ przenieœli siê raz jeszcze, wybieraj¹c "miejsce idealne, z dala od centrum, w w¹wozie, wœród ³¹k, pól i krów,
porozrzucanych od siebie cha³up". I tak
prze¿yli w Sandomierzu dwa i pó³ roku.
Oto opinia jednej z mieszkanek Sandomierza (str. 37.):
Byliœmy rozczarowani, zdziwieni, ¿e
w wywiadach, których tak czêsto udziela³, mówi³ o Kazimierzu nad Wis³¹,
Krakowie, Tatrach, nigdy natomiast
o Sandomierzu, gdzie prze¿y³ szczêœliwie - a to przecie¿ najwa¿niejsze - prawie dwa i pó³ roku okupacji!
D¹browa Rzeczycka k. Rozwadowa - pobli¿e Tarnobrzega. Zamieszkali
tu od wrzeœnia, najdalej paŸdziernika
1942 r. By³ to drewniany barak mieszkalny rodziny ch³opskiej Andrzeja
Warcho³a. Dodajmy, ¿e znaleŸli siê tam
z nimi: kilkuletni Henryk, równie¿ ¯yd,
oraz jego niania - Polka, starsza osoba.
Pierwsz¹ Wigiliê spêdzili z rodzin¹
Migda³ków, ³ami¹c siê chlebem
w miejsce op³atka, a jedynym wigilijnym daniem by³ ¿ur z ziemniakami.
Spêdzili tu kolejne dwa i pó³ roku z ok³adem, opuszczaj¹c bezpiecznie wioskê pod koniec kwietnia 1945 r. Prze¿yli. Oto kolejny krótki cytat (str. 41.):
Wszyscy oczywiœcie wiedzieli lub
domyœlali siê, ¿e to ¯ydzi, nikomu nie
przysz³o jednak do g³owy, ¿eby donieœæ
o tym Niemcom stacjonuj¹cym w niedalekim Zaklikowie i Radomyœlu. Wieœ
by³a faktycznie zabita dechami, biedna,
ale religijna, przyzwoita, rozumiej¹ca,
¿e to te¿ ludzie i chc¹ ¿yæ.
Aby opowiedzieæ, jak to siê sta³o, ¿e
znaleŸli siê w D¹browie, znów u¿yczymy miejsca sprawnej prozie Joanny
Siedleckiej (str. 43-44):
Sprowadzi³ ich do D¹browy ksi¹dz
Eugeniusz Okoñ z Radomyœla nad Sanem, znana postaæ miêdzywojennego
dwudziestolecia. Nie tylko ksi¹dz, ale
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i lewicowy dzia³acz ch³opski, przywódca Ch³opskiego Stronnictwa Radykalnego, przez dwie kadencje pose³ na
sejm z listy PSL-Lewica. (...) Kocha³ te¿
karty, dobry alkohol i kobiety - mia³
w Warszawie konkubinê i dwie córki,
które wychowywa³, utrzymywa³. (...)
Nie wiadomo, w jaki sposób dotarli do
niego Kosiñscy. Z Sandomierza do Radomyœla bardzo niedaleko, mogli wiêc
us³yszeæ, ¿e pomaga ¯ydom.
A oto najbardziej spektakularna blaga Malowanego Ptaka (str. 48-49):
W maju 1943 r. - razem z Andrzejem
Migda³kiem oraz tutejszymi rówieœnikami - przyst¹pi³ do pierwszej komunii.
(...) Po komunii ksi¹dz Sebastiañski namówi³ ich na ministranturê, a nie œmieli
odmówiæ, (...) s³u¿yli tylko podczas
mszy wieczornych. Podczas jednej
z nich, gdy Jurek akurat sta³ przed o³tarzem, starsi ministranci zaczêli - jak to
ch³opcy - szturchaæ siê ³okciami, œmiaæ.
Bardzo mo¿liwe, ¿e w³aœnie z Jurka.
B¹dŸ co b¹dŸ ¯yda, który s³u¿y do mszy.
(...) W ka¿dym razie rzeczywiœcie, podobnie jak Ch³opak z Malowanego Ptaka, upad³ nagle przed o³tarzem, upuœci³
msza³, który mia³ podaæ ksiêdzu. Ale
szybko wsta³, podniós³ go i odda³. Na
pewno bardzo to prze¿y³, w sumie nic
siê jednak nie sta³o. Nadal by³ ministrantem, ksi¹dz Sebastiañski nawet go
nie zbeszta³, nie zwróci³ uwagi. (...) Nie
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wrzucono go te¿ - jak bohatera Malowanego Ptaka - do kloaki. Nie straci³
wcale g³osu. Ani wtedy, ani w ¿adnych
innych okolicznoœciach.
Summary Siedlecka udowodni³a
nieodpart¹ metod¹ step by step, ¿e uwa¿any za "arcydzie³o literatury Zag³ady,

jej literacki dokument" The Painted
Bird, przedstawiaj¹cy losy Ch³opca bohatera ksi¹¿ki - port parole jej Autora
- jest tworem patologicznej, mocno odbiegaj¹cej od psychicznej normy wyobraŸni, nacechowanej zadziwiaj¹cym
syndromem agresji, skierowanej prze-

* Niepoprawny pisarz - autor wielu mitów otaczaj¹cych jego w³asne ¿ycie, pope³ni³ samobójstwo
w 1991.
** Oddzielony od swych rodziców w wieku szeœciu lat, Kosiñski spêdzi³ lata II wojny œwiatowej, wêdruj¹c poprzez Rosjê i Polskê, wzrastaj¹c poœród obcych ludzi - nim po³¹czy³ siê z w³asnymi rodzicami
w 1945. To niezwyk³e doœwiadczenie spowodowa³o na kilka lat utratê zdolnoœci mówienia, odzyskan¹ po
narciarskim wypadku w 1947.

ciwko zmyœlonym wrogom przedstawianym przy u¿yciu takich sk³adników,
które z zadziwiaj¹c¹ perfidi¹ deformuj¹
i wypaczaj¹ obraz tych ludzi, których
zna³ i wœród których (i z nara¿aniem ¿ycia których - dziêki ich ofierze i ryzyku)
bezpiecznie prze¿y³ piêæ lat hitlerowskiej okupacji Polski, pozostaj¹c dzieñ
w dzieñ pod opiek¹ swych troskliwych
i kochaj¹cych rodziców.
Ludomir M. Laudañski

NAM STRZELAÆ NAKAZANO J
Zawody Strzeleckie Dziennikarzy
W dniu 4 kwietnia br. odby³y siê
I Zawody Strzeleckie Dziennikarzy
o Puchar Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego. Zawody odby³y siê na
strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Ropczycach. W konkurencjach strzeleckich rywalizowa³y 3-osobowe reprezentacje prasy, radia i telewizji, w tym
tak¿e zespó³ Akademickiego Radia
i Telewizji Centrum Politechniki Rzeszowskiej.
W konkurencji indywidualnej redaktor Robert Szwajca uplasowa³ siê
tu¿ za podium, natomiast w klasyfikacji

Redaktorzy Radia Centrum w akcji.
Fot. w³asna

dru¿ynowej nasz zespó³ sklasyfikowany zosta³ w œrodku stawki. Bezkonkurencyjna okaza³a siê ekipa gazety
codziennej Nowiny, która otrzyma³a
wszystkie najbardziej cenne trofea.
Impreza by³a okazj¹ do spotkania
siê œrodowiska dziennikarzy regionalnych mediów, a jej sportowo-rekreacyjny charakter pozwoli³ tak¿e na wymianê pogl¹dów i doœwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ dziennikarza.
Robert Szwajca (ARiTC) i Konrad Dudek (TVP).
Fot. w³asna

Andrzej Blahaczek

,
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Z K atowic
przyjad¹ po naukê do Rzeszowa - informuje
GW z 3 marca 2008 r. "Politechnika Rzeszowska podpisa³a umowê z powstaj¹cym w Katowicach technikum lotniczym. Uczniowie ze Œl¹ska bêd¹ przyje¿d¿aæ do Rzeszowa na zajêcia w laboratoriach". Od wrzeœnia br. katowicki ZDZ
zamierza utworzyæ technikum pod wymienion¹ nazw¹, ze specjalnoœci¹ awionika, którego uczniowie byæ mo¿e zostan¹ w przysz³oœci studentami PRz - informuje prodziekan WBMiL dr in¿. E.
Rejman. To pierwszy w Polsce program
szkolenia uczniów tej szko³y na uczelni
technicznej. Zajêcia teoretyczne planowane s¹ w Katowicach, natomiast zajêcia
praktyczne odbywaæ siê bêd¹ w laboratoriach naszej uczelni. O zawarciu umowy
informowa³a te¿ "Rzeczpospolita" z 26
marca br.
***
Kupi¹ dzieciom z Za³uczy poœciel,
koce i zabawki - donosi GW z 3 marca
2008 r. W ramach przedœwi¹tecznej akcji,
Samorz¹d Studencki PRz zorganizowa³
akcjê charytatywn¹ na rzecz pensjonariuszy Dzieciêcego Internatu w Za³uczy na
Ukrainie. W oœrodku przebywaj¹ dzieci
cierpi¹ce na choroby popromienne spowodowane katastrof¹ w Czarnobylu,
o czym pisaliœmy w poprzednim wydaniu
GP.
***
Olimpiada Matematyczna - czytamy
w GW z 10 kwietnia 2008 r. Po raz pierwszy w historii OM, tegoroczny ogólnopolski fina³ tej Olimpiady odby³ siê w Politechnice Rzeszowskiej. To wa¿ne wydarzenie odnotowane zosta³o na ³amach
GP nr 5/2008.
***
Œwiêto nauki i sztuki na Politechnice
- informuje GW z 24 kwietnia 2008 r. Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki zorganizowany zosta³ po raz pierwszy, o czym
informujemy na str. 3., 7., 8. GP. Wydarzenie odnotowa³y te¿ SN z 24 kwietnia
br. oraz regionalna TV.

***
Wyszarpali kasê z bud¿etu - informuje GW z 20 maja 2008 r. "Bêd¹ dodatkowe pieni¹dze na kszta³cenie pilotów.
A mo¿e Politechnika bêdzie kszta³ciæ
Chiñczyków? - obwieœci³ wczoraj w Rzeszowie wiceminister infrastruktury" czytamy. Obiecane Politechnice œrodki
na ten cel w 2007 r. poprzedni rz¹d RP
przekaza³ che³mskiej PWSZ. Ich zwrot
oznacza szansê na kszta³cenie 15 pilotów
rocznie. Kszta³ceniem w Politechnice na
specjalnoœci pilota¿owej zainteresowani
s¹ Chiñczycy, sk³onni za cykl szkoleniowy zap³aciæ milion dolarów - poinformowa³ wiceminister Jarmuziewicz. Zdaniem prodziekana WBMiL dr. E. Rejmana szansa na odp³atne kszta³cenie jest realna.
***
Juwenalia Politechniki Rzeszowskiej
- informuje GW z 27 maja 2008 r. Tegorocznym atrakcyjnym juwenaliom,
œwietnie zorganizowanym przez Samorz¹d Studentów PRz, lokalne media
poœwiêci³y du¿o uwagi. Takiego zaanga¿owania Samorz¹du nie by³o od wielu lat
- wielka i mozolna praca, godna uznania
nie tylko z powodu organizacji juwenaliów.

Politechnika Rzeszowska ma nowych prorektorów - informuj¹ N z 14 marca 2008 r.
Sylwetki prorektorów wybranych na kadencjê 2008-2012 prezentowaliœmy
w GP nr 4/2008. O wyborze prorektorów
informowa³a te¿ GW z 14 marca br.
***
To by³ wspania³y lot! - czytamy w N
z 19 maja 2008 r. "Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce jedno z najwa¿niejszych dokonañ
polskich szybowników - s³ynny lot Tadeusza Góry, zorganizowa³a w sobotê Politechnika Rzeszowska. Wzi¹³ w nich
udzia³ g³ówny bohater wydarzeñ sprzed
70 lat". O wydarzeniu - na str. 3. GP.
***

Tysi¹c z³otych stypendium - informuj¹ N z 15 maja 2008 r. "Minister nauki
og³osi³a 10 kierunków studiów technicznych, matematycznych i przyrodniczych,
których najlepsi studenci dostan¹ stypendia motywacyjne. A uczelnie kszta³c¹ce
ich - dodatkowe pieni¹dze". Wiele z tych
kierunków prowadzonych jest w naszej
uczelni, jak: mechatronika, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, matematyka. Resort
takie stypendia obiecuje od nowego roku
akademickiego dla 3 tys. studentów objêtych programem. Uczelnie prowadz¹ce te
kierunki zostan¹ wy³onione w konkursie,
na tak¹ szansê licz¹ w³adze uczelni - podkreœli³ to w rozmowie JM Rektor. Z badañ
OBOP wynika, ¿e ju¿ za rok na rynku pracy brakowaæ bêdzie ok. 55 tys. in¿ynierów - czytamy. O planach MNiSzW informowa³a te¿ GW z 19 maja br. w artykule "Na zachêtê po tysi¹c z³otych miesiêcznie".
***
Miliony dolarów wkrótce przylec¹
z Chin - informuj¹ N z 20 maja 2008 r.
"Politechnika Rzeszowska otrzyma³a
niezwyk³¹ propozycjê - kszta³cenie chiñskich pilotów. Za ka¿dego wyszkolonego
lotnika Chiny zap³ac¹ milion dolarów".
Przebywaj¹cy w Rzeszowie wiceminister
infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz,
sk³adaj¹c tê deklaracjê, przyzna³, ¿e Politechnika pod tym wzglêdem posiada najlepszy w kraju Oœrodek. Do koñca maja
uczelnia ma ustosunkowaæ siê do tej propozycji. O rozwa¿eniu oferty uczelni
pisa³a te¿ GW 21 maja br. w artykule "Miliony za Chiñczyków" oraz SN z 20 maja
br. w artykule "Milion dolarów za Chiñczyka".
***
Gdy zobaczysz, lepiej zrozumiesz czytamy w N z 29 maja 2008 r. "Wyk³adowcy robili wszystko, aby pokazaæ,
¿e œwiat fizyki, choæ wydaje siê trudny
i niedostêpny, jest bardzo ciekawy i da siê
go zrozumieæ". Pokazy z fizyki, organizowane przez Katedrê Fizyki ju¿ po raz
dziesi¹ty, odbywa³y siê przez 2 dni i zgro-
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madzi³y niezliczone rzesze zainteresowanych. Szerzej o pokazach w nastêpnym
numerze GP.

Uczelnia
techniczna na
topie - czytamy w SN z 11
marca 2008 r. Na ³amach SN prezentuje
Politechnikê Rzeszowsk¹ rektor prof.
A. Sobkowiak, informuj¹c o bie¿¹cym
dostosowywaniu oferty edukacyjnej do
potrzeb rynku pracy. "Dziedziny humanistyczne i techniczne przenikaj¹ siê. Wiele
uniwersytetów rozszerza ofertê o kierunki techniczne". Cytowana wypowiedŸ
podkreœla znaczenie i wagê dyplomu in¿yniera we wspó³czesnej gospodarce. Od
roku akad. 2008/2009 uczelnia uruchamia nowe kierunki, planuje rozszerzenie
oferty w latach nastêpnych.
***
Pilota¿ bez pieniêdzy - donosz¹ SN z 9
kwietnia 2008 r. "Najpierw mniej pieniêdzy dla studentów pilota¿u, teraz pod
kresk¹ OKL". W listopadzie 2007 r. wiceminister transportu zmniejszy³ bud¿et
OKL-u o 600 tys. z³. Obecnie Ministerstwo Infrastuktury od 3 m-cy nie przekazuje œrodków nawet na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ OKL-u. Sprawa jest w toku wyjaœniania tej trudnej dla uczelni sytuacji.
***
Magisterkê pilnie kupiê - czytamy
w SN z 11 kwietnia 2008 r. "Handel pracami licencjackimi i magisterskimi kwitnie w najlepsze". Uczelnie broni¹ siê
przed tymi praktykami poprzez programy
antyplagiatowe. "U nas mo¿liwoœci splagiatowania s¹ mniejsze, poniewa¿ studenci musz¹ czynnie uczestniczyæ w pracach badawczych katedry czy zak³adu.
Istnieje te¿ system ewidencji elektronicznej wszystkich prac dyplomowych, czêsto weryfikowanych" - informuje na
³amach SN prof. Leszek WoŸniak, prorektor ds. nauczania PRz.
***
880 tys. na latanie - czytamy w SN z 15
kwietnia 2008 r. Po interwencji pos³a
S. O¿oga, Ministerstwo Infrastruktury
zgodzi³o siê przelaæ na konto uczelni
œrodki na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹ OKL-u. Jak
t³umaczy MI, zw³oka spowodowana by³a
zmian¹ rozporz¹dzenia w sprawie ich
wyp³aty. "Tym sposobem Politechnika

otrzyma³a pieni¹dze na funkcjonowanie
OKL-u, ale ci¹gle czeka na obiecane 600
tys. z³, które pozwoli³yby jej w 2008 r.
kszta³ciæ nie 12, ale 15 studentów na kierunku pilota¿".
***
Architekt to zawód z przysz³oœci¹ czytamy w SN z 17 kwietnia 2008 r. "Na
rynku zaczyna brakowaæ architektów.
Zwracaj¹ na to uwagê zarówno pracownicy biur projektowych, jak i przedstawiciele samorz¹dów. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu, Politechnika uruchamia od 1 paŸdziernika architekturê
i urbanistykê". O planach kszta³cenia na
wymienionym kierunku poinformowa³
na ³amach SN dziekan WBiIŒ prof.
L. Ziemiañski. W dniach 18-19 czerwca
odbêdzie siê egzamin dla kandydatów
z predyspozycji zawodowych.
***
Po Politechnice na pewno znajdziesz
pracê - czytamy w SN z 24 kwietnia br.
"Nie jest ¿adn¹ nowin¹, ¿e nie tylko
w Polsce, ale i na ca³ym œwiecie brakuje
absolwentów uczelni technicznych" - informuje na ³amach SN prof. Leszek WoŸniak - prorektor ds. nauczania. Uczelnia
ustawicznie poszerza ofertê edukacyjn¹,
dostosowuj¹c j¹ do potrzeb gospodarki,
prowadzi unikalne kierunki studiów, jak
choæby lotnictwo i kosmonautykê oraz
zapewnia studentom œwietn¹ bazê dydaktyczno-lokalow¹.
***
Wielki Góra zadziwi³ œwiat - czytamy
w SN z 19 maja 2008 r. "Bezmiechowa,
gm. Lesko. Dok³adnie 70 lat temu Europa
z wra¿enia wstrzyma³a oddech" - czytamy. 17 maja br. w Akademickim Oœrodku
Szybowcowym PRz im. T. Góry w Bezmiechowej odby³a siê uroczystoœæ jubileuszu 70-lecia rekordowego przelotu szybowcowego Tadeusz Góry, o czym piszemy na str. 3-6 GP. Wydarzenie odnotowa³y Nowiny w artykule "To by³ wspania³y lot", GW w artykule "Medal dla Tadeusza Góry", TVP, inne stacje telewizyjne i radiowe.

Nowi rektorzy - na
³amach FA
nr 4 z kwietnia 2008 r. znajdujemy informacje
dotycz¹ce wyboru w³adz akademickich
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polskich uczelni na kadencjê 2008-2012.
Artyku³ zawiera m.in. informacjê o wyborze prof. Andrzeja Sobkowiaka na kolejn¹ kadencjê w PRz.

Jubileuszowy przelot
nad Ma³ymi
Solecznikami - czytamy w TW z 22 maja
2008 r. "Z okazji 70. rocznicy wielkiego
przelotu Tadeusza Góry w Ma³ych Solecznikach odbêdzie siê specjalna uroczystoœæ, w której weŸmie udzia³ delegacja samorz¹du miasta Œwidnik, polskiego
i litewskiego lotnictwa wojskowego.
W dniu uroczystoœci nad Ma³ymi Solecznikami przeleci eskadra samolotów ze
Œwidnika. Uroczysta ceremonia odbêdzie siê na dziedziñcu miejscowej szko³y,
na gmachu której przed laty zosta³a umieszczona tablica pami¹tkowa na czeœæ rekordowego przelotu Tadeusza Góry".
Tak spo³ecznoœæ rejonu solecznickiego
na Litwie czci³a pamiêæ dokonañ obecnego z nami w Bezmiechowej genera³a Tadeusza Góry w dniu 17 maja br. Tygodnik
informuje o zwi¹zkach T. Góry z Politechnik¹ Rzeszowsk¹. Podobna informacja ukaza³a siê w internetowym wydaniu
TW z 28 maja br., pt. "Wielki wyczyn
zas³uguje na wielk¹ pamiêæ".

In¿ynier za
sterami - czytamy w wydaniu z 23 kwietnia 2008 r. "Studia na Politechnice Rzeszowskiej to gwarancja pracy w Dolinie Lotniczej, dziêki której Podkarpacie ma siê staæ jednym z wiod¹cych
w Europie regionów przemys³u lotniczego". O studiowaniu na kierunku lotnictwo
i kosmonautyka na ³amach Rz informuje
m.in. prodziekan WBMiL dr in¿. E. Rejman, dostrzegaj¹c w tym szanse rozwoju
regionu, ale przede wszystkim szanse zawodowe dla absolwentów tego kierunku
w wielu renomowanych firmach lotniczych. PRz jest kuŸni¹ dobrze przygotowanych kadr dla lotnictwa i przemys³u
lotniczego, i jak pisze "Rzeczpospolita"
"Nigdzie w Polsce nie ma tak silnego zaplecza naukowo-badawczego i równie
wielu specjalistów w tej dziedzinie".

Opracowanie
M.O.
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AKADEMICKIE
RADIO CENTRUM
Rzeszów 89,0 Mhz
P R O G R A M
PONIEDZIA£EK
07.00 - RADIORANEK - akademicki magazyn informacyjno-muzyczny
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny
14.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
15.00 - STREFA RADIOAKTYWNA - akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny
18.00 - VOLVER - magazyn studencki
20.00 - AUDYCJA DOBRZE ROCKUJ¥CA- audycja autorska
22.00 - RAP CENTRUM - audycja muzyczna
24.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
01.00 - NOCNA ZMIANA

WTOREK
07.00 - RADIORANEK - akademicki magazyn informacyjno-muzyczny
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny
14.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
15.00 - STREFA RADIOAKTYWNA - akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny
18.00 - OB£ÊDNA PROPOZYCJA SZALEÑSTWA- magazyn
studencki
20.00 - CZAD LISTA - rockowa lista przebojów
22.00 - RTV - satyryczny magazyn autorski
24.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
01.00 - NOCNA ZMIANA

ŒRODA
07.00 - RADIORANEK - akademicki magazyn informacyjno-muzyczny
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny
14.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
15.00 - STREFA RADIOAKTYWNA - akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny
18.00 - FONOTEKA - audycja muzyczna
20.00 - 89 BITÓW NA 89 FM - audycja muzyczna
24.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
01.00 - NOCNA ZMIANA

R A M O W Y
14.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
15.00 - STREFA RADIOAKTYWNA - akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny
18.00 - FOLK I CA£A RESZTA - audycja muzyczna
19.00 - DEJA VU - studencki magazyn kulturalny
21.00 - EPICENTRUM - audycja muzyczna
24.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
01.00 - NOCNA ZMIANA

PI¥TEK
07.00 - RADIORANEK - akademicki magazyn informacyjno-muzyczny
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny
14.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
15.00 - STREFA RADIOAKTYWNA - akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny
18.00 - NON STOP - audycja muzyczna
19.00 - BRUNET WIECZOROW¥ POR¥ - audycja autorska
21.00 - MUZYKOTERAPIA - audycja autorska
24.00 - RZESZOWSKA SCENA MUZYCZNA - audycja muzyczna
01.00 - NOCNA ZMIANA

SOBOTA
08.00 - DZIEÑ DOBRY, DZIŒ SOBOTA - miejski blok
informacyjno-muzyczny
11.00 - AUTO-MOTO JARMARK
12.00 - STUDIO WEEKEND - magazyn muzyczno-informacyjny
17.00 - DJ'S DANCE CHARTS - lista przebojów
19.00 - KLUBOWE ZAJAWKI M£ODEJ KAWKI - audycja
muzyczna
24.00 - NOCNA ZMIANA

NIEDZIELA
08.00 - BAZA LUDZI Z MG£Y - magazyn studencki
12.00 - POCI¥G DO BLUESA- audycja autorska
14.00 - JAZZ-ROCKOWA P£YTOTEKA - audycja autorska
16.00 - BIURO NUMERÓW ZNALEZIONYCH - audycja autorska
20.00 - RADIO IKARA- audycja autorska
22.00 - NOCNA ZMIANA

CZWARTEK
07.00 - RADIORANEK - akademicki magazyn informacyjno-muzyczny
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny

Szczegó³owy program Akademickiego Radia Centrum
jest dotêpny na stronach: http://www.radiocentrum.pl,
http://www.delicast.com/radio/Poland/rzeszów
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Tylko w klubie PLUS!!!
Aby jeszcze bardziej uatrakcyjniæ
imprezy, do klubu zosta³ zakupiony laser, który w po³¹czeniu z istniej¹cym
ju¿ oœwietleniem sprawi, ¿e poczujecie
siê jak w najlepszych klubach w mieœcie.
W czerwcu gramy wed³ug planu:
² wtorki: dyskoteka (r`n`b, house,
dance, techno)
² œrody: dyskoteka (hity ostatnich lat)
² czwartki: czwartkowa impreza dla
ka¿dego - mieszanka muzyczna
w klimatach:
- disco polo, kicz
- house, dance
- lata `60-`90
- pop, r`n`b
² niedziele: kicz party
Klub PLUS na zlecenie Samorz¹du
PRz zorganizowa³ w dniach 28-30 maja br. dyskoteki (do godz. 4:00) w budynku sto³ówki akademickiej.

Zapraszamy
wszystkich studentów
do zabawy
w klubie PLUS!

Lasery.

Wiêcej informacji
o imprezach znajdziecie
na stronie internetowej
klubu
www.klubplus.pl
Juwenaliowa dyskoteka w sto³ówce studenckiej.
Fot. w³asna

T. Miko³owicz
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Trochê wiêcej o SPORcie
Hokeiœci Politechniki "gór¹"
W niedawno rozegranych Akademickich Mistrzostwach Podkarpacia
w unihokeju reprezentanci Politechniki
Rzeszowskiej - podopieczni mgr. Ry-

i Zarz¹dzania w Rzeszowie 3:2 (bramki: Trzpis 3).
Dru¿yna Politechniki Rzeszowskiej
zagra³a w sk³adzie: bramkarze - Rajchel

Krzysztof i Birek Maciej, oraz Królicki
£ukasz, Kozak Krystian, S³aby Arkadiusz, Wanat Krzysztof, Trzpis Jakub,
Micha³uszko Pawe³, Bro¿ek Dariusz,
Michnal Krzysztof, Wdowiak Maciej
i Vogel Bartosz.
Dru¿yna kobiet mia³a bardzo d³ug¹
i trudn¹ drogê do medalu, poniewa¿
gra³a w eliminacjach, pokonuj¹c reprezentacjê Kolegium Nauczycielskiego
z Przemyœla 4:1 (bramki: Mróz 3, Wanat 1) i Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Wschodnioeuropejskiej z Przemyœla
1:0 (bramka: Poniatowska). W pó³finale, po zaciêtym meczu z Pañstwow¹
Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ z Krosna
uzyskaliœmy wynik 0:0. W rzutach karnych 2:1 wygra³a Politechnika Rzeszowska (po bramkach: Wanat i Wójcik). W finale niestety dziewczyny, bardzo zmêczone eliminacjami, zagra³y
z wypoczêt¹ dru¿yn¹ Uniwersytetu
Rzeszowskiego (ta ostatnia zaczê³a rozgrywki od pó³fina³u), przegrywaj¹c minimalnie 0:1.
W górnym rzêdzie od lewej: K. Michnal, D. Bro¿ek, K. Kozak. M. Wdowiak, £. KróDru¿yna dziewcz¹t PRz wystêpolicki, R. Konieczny. Dolny rz¹d: P. Micha³uszko, A. S³aby, K. Rajchel, J. Trzpis,
wa³a
w sk³adzie: Owerko Monika
M. Birek, B. Kogel.
(bramkarka)
oraz Poniatowska PatryFot. w³asna
cja, Piêta Joanna, Bieniek Anna, Hara-

szarda Koniecznego, zdobyli tytu³ mistrzowski, utracony co prawda tylko na
jeden rok. Wczeœniej, przez kolejne
3 lata zajmowali I miejsce, a w 2007 r.
zdobyli II miejsce. Z kolei studentki
Politechniki Rzeszowskiej zajê³y ostatnio II pozycjê.
Droga mêskiej reprezentacji do mistrzostw by³a krótka, bo rozegrano tylko dwa mecze (jako medaliœci poprzednich mistrzostw byliœmy rozstawieni). Od razu w pó³finale spotkaliœmy siê ze zwyciêzc¹ eliminacji, dru¿yn¹ Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Wschodnioeuropejskiej z Przemyœla,
wygrywaj¹c 3:1 (bramki: Wdowiak,
Trzpis i Bro¿ek). W meczu fina³owym,
po zaciêtej grze pokonaliœmy mistrza
z 2007 r. - Wy¿sz¹ Szko³ê Informatyki

Od lewej: P. Poniatowska, J. Wiatr, A. Kononowicz, E. Mróz, A. Bieniek,
M. Owerko, M. Wójcik, K. Wanat, M. Harasiuk, J. Piêta.
Fot. w³asna
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siuk Marzena, Kononowicz Anna,
Wanat Katarzyna, Wiatr Justyna, Wójcik Ma³gorzata i Mróz El¿bieta.
Trzeba podkreœliæ, ¿e umiejêtnoœci
poszczególnych zawodników s¹ ju¿
bardzo wysokie, szczególnie w ostatnich 2 latach. Na pocz¹tku tych mistrzostw tylko 2, 3 uczelnie prezentowa³y dobry poziom, a teraz oko³o
7 uczelni na Podkarpaciu rywalizuje ze
sob¹ w tej dyscyplinie jak równy z równym.
Na treningach w Politechnice mimo póŸnych godzin wieczornych -
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Klub Uczelniany Akademickiego
Zwi¹zku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej,
propaguj¹c tê bardzo ciekaw¹ dyscyplinê,
serdecznie zaprasza wszystkich chêtnych
do w³¹czenia siê w dzia³alnoœæ sekcji unihokeja.
jest zawsze spora grupa studentów, bo
prawie 40 dziewcz¹t i ch³opców. Owocuje to bardzo dobrymi wynikami w rywalizacji sportowej - na pokonanym
polu pozostaj¹ nawet dru¿yny z uczelni
prowadz¹cych kierunki sportowe.

Przyszli in¿ynierowie pokazali, ¿e
oprócz nauki potrafi¹ tak¿e dobrze zagospodarowaæ sobie czas wolny.
Ryszard Konieczny

SREBRO
siatkarek

Nasze "sreberka".
Fot. Archiwum AZS

Bardzo dobrze zaprezentowa³y siê nasze
dziewczyny 30 kwietnia br. w Mistrzostwach Podkarpacia Szkó³ Wy¿szych rozegranych w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nasz zespó³ pokona³ kolejno:
Kolegium Nauczycielskie z Przemyœla 2:0,
WSIiZ 2:0 i UR 2:1. Do meczu o pierwsze
miejsce z faworyzowanym zespo³em PWSZ
Krosno dziewczyny przyst¹pi³y ju¿ mocno
zmêczone i uleg³y wystêpuj¹cym w II lidze
kroœniankom 0:2. Gratulujemy naszym
sympatycznym "sreberkom" wspania³ej postawy i czekamy na "z³otko".

PI£KA
RÊCZNA
wraca
Po prawie 20 latach nieobecnoœci
pi³ka rêczna wróci³a na halê Politechniki. Na razie dru¿yna stawia pierwsze
kroki, ale ju¿ doœæ udane. W dniach
28-29 maja br. AZS zorganizowa³ z okazji juwenaliów turniej pi³ki rêcznej.
G³ówn¹ nagrod¹ by³ puchar ufundowany przez JM Rektora PRz. Cenne trofeum wywalczy³ zespó³ UR, drugie
miejsce zajê³a PRz, trzecie "Orze³"
Przeworsk, a czwarte Juvenia Rzeszów.

Turniej pi³ki rêcznej zakoñczony, nagrody rozdane.
Fot. Archiwum AZS
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Jacek Czech
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W IV Ogólnopolskich Zawodach P³ywackich Szkó³ Wy¿szych Studentów Niepe³nosprawnych rozegranych w Poznaniu 10 maja br. wziê³o udzia³ blisko 120 studentów reprezentuj¹cych 15 uczelni.
Wœród zawodników bior¹cych udzia³ w zawodach by³ reprezentant AZS-u Politechniki Rzeszowskiej, student Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki Jacek
Czech, startuj¹cy w nich ju¿ po raz trzeci. Tak¿e i w tym roku potwierdzi³ swój talent, zdobywaj¹c z³oty medal na 50 metrów grzbietem i srebrny na 25 m stylem dowolnym.

NA LEKARZA
Specjalizacji
mia³ ze trzydzieœci
miêdzy innymi
siedmiu boleœci.

U DRABINY
Szczebel niski
czy wysoki
ka¿dy chce mieæ
swoje boki.
Z lewej nasz "z³oty" J. Czech.

JAS NIE ZA£ATWI£
Jaœ nie za³atwi³
bo Jaœ nie mo¿e,
lecz Jaœ za³atwi
gdy Jan pomo¿e.

Fot. Archiwum AZS

Zawody to oprócz wspania³ej rywalizacji sportowej tak¿e œwietna forma wymiany doœwiadczeñ i nawi¹zania kontaktów pomiêdzy studentami z ró¿nych uczelni. I tak jak przysta³o na zawody studenckie - okazja do mi³ej zabawy.
Stanis³aw Ko³odziej
Ci¹g dalszy ze str. 64.

,

SPAD£ MI KAMIEN
Ulgi mi nie spowodowa³
na odcisku wyl¹dowa³.

CHOROBA KAMIENNA

Autorzy tekstów
Klaudia Ortyl
Studentka III PDF (WBMiL)

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

Krzysztof Pietraszek

dr in¿. Roman A. Tabisz

Student II LD (WBMiL)

Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych WEiI

Anna Pliszko

mgr Marzena Tara³a

Studentka V SD (WBiIŒ)

Oficyna Wydawnicza

dr Janusz Pusz

Pawe³ Tokarz

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WCh

Student IV SD (WBiIŒ)

Amadeusz Rêkosiewicz

dr hab. in¿. £ukasz N. Wêsierski,
prof. PRz

Student II LD (WBMiL)

mgr Jan Rybak

Chory na kamicê
albo na kamienicê.

Edyta Szeremeta
Studentka V SD (WBiIŒ)

Zak³ad Nauk Humanistycznych WZiM

Kierownik Zak³adu Mechaniki P³ynów
i Aerodynamiki WBMiL

Aneta Sondej

mgr Joanna Wia¿ewicz

Kierownik Oœrodka Alliance Française

Katedra Marketingu WZiM

dr Jacek Strojny

mgr Agnieszka Zawora

Katedra Ekonomii WZiM

Sekretariat prorektora ds. ogólnych

Autorzy tekstów
mgr Andrzej Blahaczek
Redaktor naczelny Akademickiego Radia
i Telewizji CENTRUM

mgr in¿. Dawid Bober
Absolwent WEiI

Pawe³ Cy³o
Student III FD (WEiI)

Wojciech Goclon
Student II ED (WEiI)

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

dr in¿. Marzena Jankowska-Mihu³owicz
Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci WZiM

Wspaniale zaprezentowa³y siê nasze kolarki w Akademickich Mistrzostwach Polski
w kolarstwie górskim rozegranych 25 maja br. w Przesiece k. Jeleniej Góry. Reprezentacja Politechniki w sk³adzie: Magdalena Balana, Daria Wójcik i Justyna Turek nie
da³a ¿adnych szans swoim rywalom i w piêknym stylu siêgnê³a po z³oty medal
w klasyfikacji generalnej, tym samym wœród uczelni technicznych.
Indywidualnie Magda Balana wygra³a w klasyfikacji generalnej i wœród politechnik,
a Daria Wójcik zdoby³a br¹zowy
medal i by³a 5. w "generalce".
Wspaniale pojecha³a te¿ nasza
trzecia reprezentantka - Justyna
Turek, wprawdzie indywidualnie nie zdoby³a medali (by³a
16. i 7.), ale zwa¿ywszy, ¿e startowa³o prawie 200 zawodniczek, jest to bardzo dobry wynik,
który zapewni³ z³ote medale dru¿ynie.
N asi studenci wprawdzie nie
zdobyli medalu, niemniej jednak
Od lewej: J. Turek,
6. miejsce wœród 50 startuj¹cych
D. Wójcik, M. Balana.
Fot. Archiwum AZS zespo³ów budzi szacunek.

mgr El¿bieta Ka³u¿a
Dyrektor Biblioteki G³ównej

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Klub Uczelniany AZS

Karolina Konefa³
Studentka V SD (WBiIŒ)

mgr Ryszard Konieczny
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

prof. dr hab. Karol Krop
Katedra Fizyki WMiFS

dr in¿. Andrzej Kubaszek
Kierownik Centrum Zarz¹dzania Rzeszowsk¹
Miejsk¹ Sieci¹ Komputerow¹

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

Iwona Makol¹dra
Studentka IV ZD (WZiM)

Tadeusz Miko³owicz
Klub Studencki PLUS

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP
Ci¹g dalszy na str. 62.
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W œrodê 28 maja 2008 r. podczas tradycyjnego spotkania przy ognisku sportowcy
i dzia³acze AZS-u dokonali podsumowania i oceny koñcz¹cego siê sportowego roku
akademickiego. Z mieszanymi uczuciami po¿egnaliœmy 22 sportowców, którzy koñcz¹
ju¿ studia. Okolicznoœciowe plakietki ww. wrêczyli: prorektor prof. Leszek WoŸniak
i kierownik SWFiS mgr Jacek
Lutak. Sympatycznym akcentem uroczystoœci by³o posadzenie m³odej pigwy w miejsce
starej jab³onki, w cieniu której
odbywa³y siê okolicznoœciowe
spotkania azetesiaków, a której
wspania³y ¿ywot tak brutalnie
przerwa³a budowa Centrum
Dydaktyczno-Sportowego.
Nasadzenia dokona³ osobiœcie
znaj¹cy siê na rzeczy prorektor
prof. Tadeusz Markowski.
“Roœnij pigwo wysoko...” Podlewanie przemilczymy.
Fot. S. Ko³odziej

Stanis³aw Ko³odziej

Stanis³awa Duda
Marcin Gêbarowski
Cecylia Heneczkowska
Jadwiga Kaleta
Marta Olejnik
Jolanta Plewako
Mieczys³aw P³ocica
Bronis³aw Œwider
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Druk

Jak co roku, zapraszamy pracowników i studentów Politechniki
Rzeszowskiej do naszej stanicy wodnej w Wo³kowyi w dniach 22.06-22.08. br.
Bli¿sze informacje w biurze AZS-u, tel. 8651594, 0604177022 oraz
0605137032 (podczas obozu).
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