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Premier Rz¹du RP
w Politechnice

Premier Rz¹du RP
w Politechnice

W dniu 19 grudnia 2005 r. z wizyt¹
w naszej uczelni przebywa³ Prezes
Rady Ministrów Kazimierz Marcinkie-
wicz. W wype³nionej po brzegi sali
wyk³adowej w bud. S (mieszcz¹cej ok.
370 osób) spotka³ siê z licznie
bior¹cymi udzia³ w spotkaniu przedsta-
wicielami pracowników i studentów
naszej uczelni, parlamentarzystami,
w³adzami samorz¹dowymi wojewódz-
twa i miasta, przedstawicielami innych
rzeszowskich uczelni. Premierowi to-
warzyszyli: wojewoda podkarpacki
pani Ewa Draus, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rozwoju Regionalnego
W³adys³aw Ortyl (absolwent naszej
uczelni), p.o. dyrektor Centrum Infor-
macyjnego Rz¹du Grzegorz Jêdras.

Goœci powita³ JM Rektor prof. PRz
Andrzej Sobkowiak, nie ukrywaj¹c za-
dowolenia z faktu, ¿e jest to pierwsza
wizyta Premiera po intensywnych sta-
raniach w Brukseli o œrodki finansowe
dla Polski. Prezentuj¹c Politechnikê,
JM Rektor podkreœli³, i¿ pozyskane
przez uczelniê do chwili obecnej dota-
cje unijne pozwoli³y na znaczne rozbu-
dowanie bazy laboratoryjnej uczelni
i szybszy rozwój naukowy. Poinformo-
wa³ te¿ o nowych inwestycjach i o za-
miarach zwi¹zanych z budow¹
inkubatora akademickiego (rozpoczê-
cie wiosn¹ 2006 r.) oraz basenu o wy-
miarach olimpijskich z nieck¹ do
skoków do wody.

Zabieraj¹c g³os, Premier poinfor-
mowa³, ¿e tu¿ po powo³aniu rz¹du roz-
poczêto prace nad bud¿etem pañstwa,
którego projekt przedstawiony zosta³
parlamentowi. Jednoczeœnie rz¹d czy-
ni³ starania o œrodki z UE na lata
2007/2013. "Za tymi liczbami musi coœ
staæ, bo ka¿dy bud¿et to jest element re-

alizacji, instrument jakiegoœ celu. My
postawiliœmy sobie za cel naprawê pañ-
stwa. W stosunku do spraw gospodar-
czych postawiliœmy sobie cel moder-
nizacji Polski. Trzeba wykonaæ to, jak
najszybciej siê da" - mówi³ Premier.

Kontynuuj¹c wyst¹pienie, podkre-
œli³, ¿e bud¿et to przede wszystkim in-
strument do osi¹gania celów, tak¿e
w odniesieniu do rozwoju regionalne-
go. W bud¿ecie pañstwa na 2006 r. wy-
gospodarowano œrodki oraz przyjêto
okreœlony sposób postêpowania, po-
zwalaj¹cy na wzrost PKB. Celem rz¹du
jest osi¹gniêcie pod koniec 2006 r.
wzrostu gospodarczego na poziomie
5% (obecnie ok. 3,5%). W pierwszej
po³owie 2005 r. wzrost gospodarczy le-
dwie przekracza³ 2%, nale¿y wiêc
do³o¿yæ wszelkich starañ, aby popra-
wiæ obecn¹ sytuacjê. Jeszcze w 2006 r.
z bud¿etu UE trafi do nas prawie 6 mld

euro. Jeœli chodzi o inwestycje drogo-
we, to na 2006 r. jest 6,2 mld z³, przy
czym przypomnieæ jednak nale¿y, i¿
w 2004 r. jeden miliard z³otych, mo¿li-
wych do podjêcia i obecnych w pañ-
stwie, nie zosta³ wykorzystany na
budowê dróg i autostrad. Ta sama sytu-
acja, zdaniem Premiera, powtórzy siê
niestety w 2005 r., podczas gdy stan
dróg jest katastrofalny, dróg brakuje,
nie brakuje natomiast ani asfaltu, ani
firm budowlanych.

Karygodne jest, ¿e z ró¿nych powo-
dów nie mo¿na efektywnie zagospoda-
rowaæ posiadanych œrodków, bardzo
czêsto z powodu totalnej biurokracji.
Aby dokonaæ oczekiwanych zmian, ko-
nieczna jest - zdaniem rz¹du - absolutna
i bezwzglêdna redukcja obci¹¿eñ biuro-
kratycznych. Prace w tym kierunku zo-
sta³y ju¿ rozpoczête, m.in. w zakresie
zmiany ustawy o zamówieniach publi-

Wype³niona po brzegi sala wyk³adowa w budynku S.
Fot. M. Misiakiewicz
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cznych. Utworzone zosta³o Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego w³aœnie
po to, by w³aœciwie wykorzystywaæ
wszystkie mo¿liwe œrodki finansowe.
W puli œrodków unijnych przewidzia-
nych dla piêciu województw tzw. œcia-
ny wschodniej rz¹d dokona³ okreœlo-
nego przegrupowania. W tych w³aœnie
województwach najni¿szy jest dochód
na jednego mieszkañca - zarówno
w skali kraju, jak i w UE. Rz¹d jednak
widzi szanse na wyrównanie poziomu
gospodarczego, mniej wiêcej w pers-
pektywie agendy 2007-2013, a mo¿e
kilku kolejnych lat.

Przyjêty do realizacji program
zak³ada proponowane zmiany. Podjête
przez rz¹d RP starania w Brukseli zo-
sta³y uwieñczone sukcesem, choæ by³o
to bardzo trudne ze wzglêdu na kryzys
gospodarczy, jaki dotyka kraje europej-
skie. Pozyskano dla Polski 60 mld euro
na 7 lat, tj. oko³o 32-35 mld z³ w skali
roku z przeznaczeniem na inwestycje;
œrodki te pozwol¹ ju¿ na dokonanie ra-
dykalnych zmian, s¹ to bowiem du¿o
wiêksze œrodki ni¿ w latach 2004-2006
(oko³o 2-3 mld euro rocznie wiêcej ni¿
mieliœmy do tej pory). Grecja przyzna-
ne œrodki finansowe wydawa³a zaled-
wie w 80%, Irlandia wydawa³a je
w blisko 90%. Dziœ Irlandia jest p³atni-
kiem netto - wiêcej wp³aca do bud¿etu
UE ni¿ z niego czerpie i to w³aœnie pre-
mier Irlandii stan¹³ po stronie biednych
krajów w czasie szczytu UE.

Premier K. Marcinkiewicz podkre-
œli³, ¿e wynegocjowane w Brukseli
60 mld euro to rzeczywiœcie taka wiel-
koœæ œrodków, która wraz z bud¿etem
pañstwa i m¹dr¹ polityk¹ powinna do-
prowadziæ do tego, ¿e bêdziemy rozwi-
jaæ siê w tempie 5, 6, a nawet 7%
wzrostu gospodarczego w ci¹gu roku.
Dotyczy to m.in. województw usytuo-
wanych na tzw. œcianie wschodniej,
w tym województwa podkarpackiego.

Doda³, ¿e nieprzypadkowo na spot-
kanie wybra³ Rzeszów, Jego bowiem
zdaniem Politechnika Rzeszowska jest
najlepsz¹ i najnowoczeœniejsz¹ uczel-
ni¹ tych piêciu województw i od tego,

jak bêdzie pracowa³a Politechnika
i wszystko wokó³ niej oraz jak przebie-
gaæ bêdzie jej wspó³praca z innymi
uczelniami i wieloma instytucjami, za-
le¿eæ bêdzie sposób wykorzystania po-
siadanych œrodków finansowych.

Premier wyrazi³ zaufanie do w³adz
uczelni i przekonanie, ¿e pieni¹dze te
zostan¹ wydane m¹drze i dobrze zago-
spodarowane. Jako przyk³ad poda³ Ba-
wariê bêd¹c¹ najbogatszym krajem UE,
którym sta³a siê z kraju rolniczego,
gdy¿ potrafi³a œwietnie wykorzystaæ nie
tylko œrodki finansowe, ale i specyfikê
regionu. Aby z podobnej szansy sko-
rzystaæ, w europejskich negocjacjach
rz¹d RP stawia³ sprawê wspomnianych
piêciu regionów jako najbiedniejszych
w UE i jako priorytet w dyskusjach bud-
¿etowych. Niew¹tpliwie wp³ynê³o to na
zwiêkszenie œrodków przeznaczonych
dla tych piêciu województw z 550 mln
euro na 770 mln euro. Ponadto gestem
pani kanclerz Merkel - jak powiedzia³
Premier - dotacja zwiêkszona zosta³a
o kolejne 100 mln euro.

Aby pieni¹dze wykorzystane zo-
sta³y efektywnie, konieczny jest spójny
i konkretny program skierowany na
najwa¿niejsze elementy, od których za-
le¿eæ bêd¹ inne przedsiêwziêcia. Nie-
zale¿nie od tego, województwa te na-
dal bêd¹ korzystaæ z bud¿etu pañstwa
i œrodków strukturalnych oraz ze
wszystkich innych programów prze-
znaczonych dla Polski. Decyzje o prze-
znaczeniu tych funduszy musz¹ byæ
podjête przez w³adze samorz¹dowe
znaj¹ce potrzeby i specyfikê woje-
wództwa, z rozs¹dkiem wykorzystane
na szybki rozwój i modernizacjê. Cen-
trum zmian powinny stanowiæ z pew-
noœci¹ uczelnie, a czy tak siê stanie -
zale¿y nie tylko od rz¹du, ale te¿ od
miejscowego spo³eczeñstwa oraz jego
w³odarzy.

Po zakoñczeniu wyst¹pienia Pre-
mier odpowiada³ na pytania zebranych,
dotycz¹ce m.in. rozbudowy lotniska
w Jasionce i nak³adów na naukê. W od-
niesieniu do rozbudowy lotniska wyra-
zi³ podgl¹d, ¿e porty lotnicze powinny

byæ w du¿o wiêkszym w³adaniu woje-
wództw i regionów, czasami miast.
PPL "Porty Lotnicze" to bardzo bogata
firma, gdzie œrednia p³aca jest bardzo
wysoka. Zdziwienie wiêc budzi fakt, i¿
tak bogata firma nie mo¿e doprowadziæ
do szybszej modernizacji polskich lot-
nisk, co w przekonaniu rz¹du jest nie-
porozumieniem. Port lotniczy w Rze-
szowie jest konieczny, choæby ze
wzglêdu na kszta³cenie lotnicze w Poli-
technice. Planowane przez rz¹d zmiany
w PPL powinny przynieœæ oczekiwane
rezultaty.

W nawi¹zaniu do nak³adów na na-
ukê premier K. Marcinkiewicz przyz-
na³, ¿e sytuacja jest dramatyczna: od
1990 r. œrodki przeznaczane na naukê
malej¹. W 2002 r. nast¹pi³o zmniejsze-
nie nak³adów na ten cel o 22% i na tym
poziomie tkwimy. Rokrocznie wzrost
nak³adów na naukê jest tylko kilkupro-
centowy, mniej wiêcej zgodny z pozio-
mem inflacji. Przewiduje siê jednak, ¿e
w 2006 r. nak³ady na naukê zwiêkszone
zostan¹ o kilkanaœcie procent, choæ na-
dal nie spe³ni to pok³adanych nadziei.
Rz¹d jednak daje gwarancjê, ¿e œrodki
finansowe na naukê bêd¹ w 2007 r. wy-
równane do poziomu nak³adów
z 2002 r. (plus inflacja), nastêpnie pla-
nowany jest wzrost analogiczny do
wzrostu gospodarczego. Rz¹d jest prze-
konany, ¿e polska nauka jest zbyt dale-
ko od gospodarki, i odwrotnie, a to
z kolei musi poci¹gn¹æ za sob¹ okreœlo-
ne i konieczne zmiany. Zmiany te prze-
widywane s¹ tak¿e w obszarze szeroko
pojêtego kszta³cenia, bo warta jest tego
polska myœl naukowa.

JM Rektor, serdecznie dziêkuj¹c za
wizytê, przekaza³ na rêce Prezesa Rady
Ministrów ¿yczenia œwi¹teczno-nowo-
roczne dla nowego rz¹du i zaprosi³
Pana Premiera na inauguracjê roku aka-
demickiego w naszej uczelni. Zapro-
szenie zosta³o potwierdzone brawami
obecnych na sali.

Marta Olejnik
(opracowanie

na podstawie nagrania)
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PROMOCJE, NAGRODY, MEDALE
Uroczyste posiedzenie Senatu PRz

Dorocznym ju¿ zwyczajem, w dniu 1 grudnia 2005 r.
odby³o siê nadzwyczajne uroczyste posiedzenie Senatu PRz,
poœwiêcone jednoczeœnie promocji doktorskiej, wrêczeniu
nauczycielom akademickim nagród rektora (lista nagród zo-
stanie zamieszczona w marcowym wydaniu GP), a absol-
wentom uczelni medali Primus Inter Pares.

W pierwszej kolejnoœci i po raz drugi w historii uczelni
wrêczony zosta³ dyplom doktora habilitowanego oznaczony
numerem 3. Do uroczystej promocji habilitacyjnej przyst¹pi³
dr hab. in¿. Janusz Porzycki z Katedry Technik Wytwarzania
i Automatyzacji, któremu stopieñ naukowy doktora habilito-
wanego z zakresu dyscypliny "budowa i eksploatacja ma-
szyn" nada³a Rada Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
naszej uczelni, posiadaj¹ca uprawnienia do nadawania stop-
nia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Do uroczystej promocji doktorskiej przyst¹pi³o 18 osób,
którym rady wydzia³ów PRz w roku akademickim
2004/2005 nada³y stopieñ naukowy doktora:
� z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska sto-

pieñ naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie
"budownictwo" otrzymali: dr in¿. Zbigniew Bieniek, dr
in¿. Janusz Konkol, dr in¿. Izabela Skrzypczak;

� z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa stopieñ na-
ukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie "budo-
wa i eksploatacja maszyn" otrzymali: dr in¿. Barbara Cie-
ciñska, dr in¿. Robert Jakubowski, dr in¿. Tomasz Kuda-
sik, dr in¿. Maciej Motyka, dr in¿. Marek Szumski oraz
z zakresu dyscypliny "mechanika" dr in¿. Piotr Cieciñski;

� z Wydzia³u Chemicznego stopieñ naukowy doktora
nauk chemicznych w dyscyplinie "technologia chemicz-
na" otrzymali: dr in¿. Marcin Chutkowski, dr in¿. Tomasz
Paczeœniak, dr in¿. El¿bieta Sitarz-Palczak, dr in¿. Eleo-
nora Soèo, dr El¿bieta WoŸnicka;

� z Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki stopieñ na-
ukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie "elek-
trotechnika" otrzymali: dr in¿. Tadeusz Bewszko, dr in¿.
Mariusz Gamracki, dr in¿. Dariusz Sobczyñski, dr in¿. Ja-
kub Wojturski.

Podobnie jak w roku ubieg³ym, najlepsi absolwenci po-
szczególnych wydzia³ów Politechniki Rzeszowskiej zostali
laureatami pieniê¿nych nagród Fundacji Rozwoju Politech-
niki Rzeszowskiej i ustanowione-
go przez ni¹ medalu Primus Inter
Pares. Medal ten Kapitu³a Medalu
nadaje za wybitne wyniki w nauce
oraz za dzia³alnoœæ na innych
p³aszczyznach ¿ycia akademickie-
go (w studenckim ruchu nauko-
wym, w dzia³alnoœci organiza-
cyjnej, sportowej, kulturalnej itp.),
wp³ywaj¹cych znacz¹co na wize-
runek uczelni. Medalem i nagrod¹
uhonorowani zostali: Damian Œlêczka - absolwent Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska; Andrzej Barzyk - ab-
solwent Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa; Anna
W³odyka - absolwentka Wydzia³u Chemicznego; Tomasz
Kaczmarski - absolwent Wydzia³u Elektrotechniki i Informa-
tyki; Agnieszka Nowak - absolwentka Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu. Medale i nagrody wyró¿nionym absolwentom
wrêczy³ prezes Zarz¹du Fundacji Rozwoju Politechniki Rze-
szowskiej, równie¿ absolwent PRz, a dziœ prezes firmy
"Hart-b.ex." mgr in¿. Jan Krygowski w towarzystwie JM
Rektora prof. PRz Andrzeja Sobkowiaka.

Marta Olejnik

Nagroda NOBLA z chemiiNagroda NOBLA z chemii
Nagrodê Nobla z chemii w 2005 r.

podzielili miêdzy siebie trzej naukow-
cy: Francuz dr Yves Chauvin z du
Pétrole, Rueil Malmaison, oraz dwaj
Amerykanie - prof. Robert H. Grubbs
z Kalifornijskiego Instytutu Technolo-
gii, Pasadena, i prof. Richard R.
Schrock z Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge. Nagrodê
przyznano za rozwiniêcie metod meta-
tezy w syntezie organicznej.

Od pocz¹tku ustanowienia jest to ju¿
pi¹ta Nagroda Nobla przyznana za

osi¹gniêcia z zakresu syntezy organicz-
nej. Poprzednie otrzymali: w 1912 r. -
Victor Grignard za odkrycie tzw. od-
czynnika Grignarda, umo¿liwiaj¹ce
tworzenie wi¹zania wêgiel-wêgiel
w sposób czysto syntetyczny, oraz Paul
Sabatier za opracowanie metody uwo-
dornienia zwi¹zków organicznych
w obecnoœci katalizatorów metalicz-
nych, w 1950 r. - Otto P.H. Diels oraz
Kurt Alder za odkrycie i rozwiniêcie
syntezy dienów, w 1979 r. - Herbert C.
Brown oraz Georg Wittig za zastosowa-

nie zwi¹zków boru i fosforu jako wa¿-
nych reagentów w syntezie organicz-
nej, a w 2001 r. - William S. Knowles
i Ryoji Noyori za prace na temat chiral-
nie katalizowanych reakcji uwodornie-
nia oraz K. Barry Sharpless za prace na
temat chiralnie katalizowanych reakcji
utlenienia.

Termin "metateza" powsta³ wskutek
po³¹czenia dwóch greckich s³ów meta
(zmiana) i teza (pozycja). W reakcji
metatezy nastêpuje bowiem zamiana
fragmentów strukturalnych pomiêdzy
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dwoma substancjami, co mo¿e byæ
schematycznie przedstawione równa-
niem: AB + CD › AC + BD.

Reakcjê metatezy odkryto jeszcze
w latach piêædziesi¹tych XX w. Wœród
licznych patentów na temat polimery-
zacji olefin w 1957 r. pojawi³o siê opra-
cowanie, w którym H.S. Eleuterio z Du
Pont, USA, opisa³ tworzenie ³añcu-
chów wêglowych z wi¹zaniami niena-
syconymi podczas polimeryzacji
norbornenu w obecnoœci katalizatora
uzyskanego z mieszaniny tlenku molib-
denu, tlenku glinu i glinowodorku li-
tu. W literaturze termin metateza poja-
wi³ siê wiele lat póŸniej. Sta³o siê to
w 1972 r. za spraw¹ Calderona z Good-
year Tire and Rubber Company, USA,
który u¿y³ tego terminu dla podkreœle-
nia wspólnych cech reakcji polimeryza-
cji cyklicznych alkenów do alkeno-
polimerów i dysproporcjonowania acy-
klicznych alkenów.

Mniej wiêcej w tym samym czasie,
w 1971 r., dokona³ siê prze³om w rozu-
mieniu samego mechanizmu metatezy.
Sta³o siê to z kolei za spraw¹ Chauvina
(jednego z tegorocznych laureatów Na-
grody Nobla) i jego studenta D.L.
Hérissona. Opublikowana przez nich
nowa propozycja mechanizmu, za-
k³adaj¹ca, ¿e rzeczywistym katalizato-
rem metatezy jest karbenowy kom-
pleks metalu (zwi¹zek, w którym metal
wi¹¿e siê z wêglem wi¹zaniem podwój-
nym), znalaz³a mocne poparcie ekspe-
rymentalne i obecnie stanowi ogólnie
przyjmowany mechanizm reakcji meta-
tezy.

Opisanie przez Chauvaina mechani-
zmu metatezy umo¿liwi³o badaczom
lepsze zrozumienie procesu, co pozwo-
li³o na bardziej racjonalne planowanie
struktury nowych katalizatorów. Bada-
nia nad katalizatorami metatezy prowa-
dzone by³y w wielu laboratoriach
naukowych. Najwiêksze zas³ugi na tym
ostatnim polu maj¹ jednak¿e dwaj dalsi
nobliœci - Grubs i Schrock.

Schrock w Du Pont ju¿ we wczes-
nych latach siedemdziesi¹tych ubieg-
³ego wieku otrzyma³ stabilne karbono-
we kompleksy tantalu. Uzyskane przez
niego kompleksy nie by³y jednak¿e
aktywne katalitycznie w reakcji metate-

zy. Pierwszy sukces przyszed³
w 1980 r., kiedy ukaza³a siê praca na te-
mat syntezy nowego kompleksu
[Ta(=CHCMe3)Cl(PMe3)(O-C-
Me3)3]2, który katalizowa³ reakcje me-
tatezy cis-2-pentenu. Swoj¹ aktywnoœæ
katalityczn¹ kompleks ten zawdziêcza³
obecnoœci w jego strukturze jonu alko-
ksylowego, który nie wystêpowa³ we
wczeœniej otrzymanych karbonowych
kompleksach tantalu i niobu. Dalsze
prace Schrocka i wpó³pracowników
skupi³y siê na otrzymaniu stabilnych
karbonowych kompleksów molibdenu
i wolframu, które to metale by³y najbar-
dziej aktywne w katalizie metatezy.
W rezultacie przeprowadzonych badañ
otrzymano ca³¹ rodzinê kompleksów
o wzorze ogólnym [M(=CHMe2Ph)×
(=N-Ar)(OR2)], w którym R jest grup¹
rozbudowan¹ przestrzennie. Te zwi¹z-
ki s¹ obecnie uwa¿ane za najaktywniej-
sze spoœród znanych katalizatorów me-
tatezy.

Katalizatory Schrocka wymagaj¹
niestety pracy w atmosferze inertnej
oraz s¹ wra¿liwe na obecnoœæ niektó-
rych grup funkcyjnych. Bardziej tole-
rancyjne pod tym wzglêdem s¹ kom-
pleksy rutenowe proponowane przez
ostatniego z noblistów - Grubbsa.

Zainteresowania Grubbsa reakcjami
metatezy siêgaj¹ jeszcze po³owy lat
osiemdziesi¹tych XX w., kiedy to wraz
ze wspó³pracownikami odkry³, ¿e chlo-
rek rutenu katalizuje polimeryzacjê ole-
fin nawet w wodzie, a tak¿e otrzyma³
pierwsze, niezbyt dobrze zdefiniowane,
katalizatory dla metatezy z soli metali.
Prze³omowego odkrycia Grubbs doko-
na³ w 1992 r., otrzymuj¹c dobrze zdefi-
niowany karbonowy kompleks rutenu
typu [RuCl2(PR3)(=CH-CH=CPh2)],
gdzie R=Ph. Kompleks ten nie tylko
okaza³ siê byæ aktywnym w reakcji po-
limeryzacji norbornenu, ale równie¿
by³ odporny na dzia³anie rozpuszczal-
ników protonowych. Dalsze zwiêksze-
nie aktywnoœci katalizatora osi¹gniêto
przez zamianê grupy fenylowej na cy-
kloheksylow¹ (R=Cy). Nowy kataliza-
tor przyspiesza³ wiele tych samych
reakcji co molibdenowy karbonowy
kompleks Shrocka, bêd¹c jednoczeœnie
bardziej tolerancyjnym na obecnoœæ

licznych grup funkcyjnych oraz stwa-
rzaj¹c mo¿liwoœæ u¿ycia w standardo-
wym laboratorium.

W nastêpnych latach Grubbs
i wspó³pracownicy opisali syntezê
kompleksów typu [Ru(=CHPh)Cl2
(PR3)2], R = Ph lub Cy (cykloheksyl)
(w 1995 r.) oraz [RuCl2{C(N(mesi-
t y l ) C H 2 ) 2 } ( P C y 3 ) ( = C H P h ) ]
(w 1999 r.), znanych odpowiednio jako
pierwsza i druga generacja katalizato-
rów Grubbsa. Oba kompleksy zosta³y
szybko skomercjalizowane. Pierwszy
z nich jest najczêœciej u¿ywanym przez
chemików organików katalizatorem
metatezy, drugi zaœ stanowi obecnie
najpowszechniej u¿ywany katalizator
tzw. krzy¿owych reakcji metatezy.

Odkrycie przez Schrocka i Grubbsa
dobrze zdefiniowanych katalizatorów
metatezy da³o chemikom organikom
nowe efektywne narzêdzie umo¿li-
wiaj¹ce szersze zastosowanie reakcji
metatezy w syntezie organicznej. Do-
prowadzi³o to niejednokrotnie do upro-
szczenia wieloetapowych syntez,
zwiêkszenia wydajnoœci uzyskiwanych
produktów, zmniejszenia iloœci pro-
duktów ubocznych (co jest korzystne
dla œrodowiska), jak równie¿ umo¿li-
wi³o syntezê l icznych nowych
zwi¹zków.

Reakcja metatezy ma obecnie du¿e
znaczenie praktyczne w przemyœle far-
maceutycznym, biotechnologicznym
i w produkcji artyku³ów spo¿ywczych.
Nowe katalizatory metatezy s¹ równie¿
czêsto stosowane w syntezie polime-
rów do celów specjalnych.

Reakcje metatezy daj¹ mo¿liwoœæ
syntezy ró¿nych feromonów owadów,
herbicydów, dodatków do polimerów
i paliw, polimerów o specjalnych
w³aœciwoœciach. Badana jest równie¿
ich przydatnoœæ z punktu widzenia syn-
tezy nowych leków przydatnych w le-
czeniu rozmaitych infekcji bak-
teryjnych, migreny, chorób nowotwo-
rowych, choroby Alzheimera, osteopo-
rozy, HIV/AIDS i innych.

Na podstawie Advanced Information
on The Nobel Prize In Chemistry 2005
(http://nobelprize.org/)

Wiktor Bukowski
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HABILITACJE

PERSONALIA

Dr Anna Kucaba-Piêtal,
adiunkt w Zak³adzie Mechaniki
P³ynów i Aerodynamiki na
Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, uzyska³a stopieñ
naukowy doktora habilitowa-
nego nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej
mechanika - mechanika p³y-
nów, numeryczna mechanika
p³ynów, modelowanie ma-
tematyczne przep³ywów, na-
dany przez Radê Naukow¹
Instytutu Podstawowych Pro-

blemów Techniki PAN w Warszawie w dniu 31 marca
2005 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów w dniu
28 listopada 2005 r. zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Naukowej
Instytutu o nadaniu stopnia naukowego doktora habi-
litowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej: Modelowanie
mikroprzep³ywów na gruncie teorii p³ynów mikropolarnych.
Rada Naukowa IPPT PAN uzna³a rozprawê habilitacyjn¹
i kolokwium habilitacyjne za wyró¿niaj¹ce siê.

Pani Anna Kucaba-Piêtal urodzi³a siê w 1953 r. w Sanoku.
Studia wy¿sze na Wydziale Matematyki, Informatyki i Me-
chaniki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczê³a w 1973 r.,
a ukoñczy³a w 1977 r. (przed ustawowym terminem),
uzyskuj¹c tytu³ zawodowy magistra na specjalnoœci me-
chanika. Pracê magistersk¹ napisa³a pod kierunkiem
Profesora W³adys³awa Fiszdona, œwiatowej s³awy specja-
listy z zakresu mechaniki p³ynów i aerodynamiki.

W Politechnice Rzeszowskiej rozpoczê³a pracê 1 lutego
1979 r. w Zak³adzie Mechaniki P³ynów i Termodynamiki,
którym kierowa³ wówczas profesor Jan Madejski. W 1985 r.
uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, nadany
przez Radê Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Rze-
szowskiej na podstawie rozprawy pt. Wp³yw ograniczenia
obszaru na wielkoœci hydrodynamiczne wybranych
regularnych bry³ w modelu Stokesa. Promotorem w przewo-
dzie doktorskim Pani Anny Kucaby-Piêtal by³ Profesor
W³adys³aw Fiszdon. Rada Wydzia³u wyró¿ni³a rozprawê
doktorsk¹.

DOKTORATY

Mgr in¿. Dariusz ¯ak,
asystent w Katedrze Podstaw
Elektroniki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
elektronika, nadany przez Ra-
dê Wydzia³u Elektroniki Mi-
krosystemów i Fotoniki Poli-
techniki Wroc³awskiej w dniu
16 listopada 2005 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Grubo-
warstwowe kompozyty RuO2-

-szk³o jako rezystancyjne czujniki kriotermometryczne o ob-
ni¿onej magnetorezystancji. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Andrzej Dziedzic, profesor
Politechniki Wroc³awskiej. Rozprawê doktorsk¹ recen-
zowali dr hab. in¿. Jerzy Potencki, profesor Politechniki
Rzeszowskiej, i dr hab. in¿. Roman F. Szeloch, profesor
Politechniki Wroc³awskiej.

Mgr in¿. Renata Gruca-Rokosz, asystentka w Zak³a-
dzie In¿ynierii i Chemii Œrodowiska na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
in¿ynieria œrodowiska, nadany
przez Radê Wydzia³u In¿ynie-
rii Œrodowiska Politechniki
Warszawskiej w dniu 29 listo-
pada 2005 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Badania procesów
denitryfikacji i dysymilacyjnej
redukcji azotanów do azotu
amonowego w osadach zbior-
ników zaporowych. Promoto-
rem w przewodzie doktorskim
by³ dr hab. in¿. Janusz Toma-
szek, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê dok-
torsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Zbigniew Szperliñski
z Politechniki Warszawskiej i dr hab. Ryszard Wiœniewski,
profesor Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
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Mgr in¿. Artur Stec, asy-
stent w Katedrze Zarz¹dzania
Rozwojem Regionalnym na
Wydziale Zarz¹dzania i Mar-
ketingu, uzyska³ stopieñ nau-
kowy doktora nauk ekonomi-
cznych z zakresu dyscypliny
naukowej ekonomia, nadany
przez Radê Wydzia³u Ekono-
miczno-Rolniczego Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie w dniu
29 listopada 2005 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Uwarunko-

wania i skutki dostosowania sektora przetwórstwa ¿ywca
wieprzowego do standardów unijnych. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr hab. Wojciech Ziêtara
z SGGW. Rozprawê doktorsk¹ recenzowa³y dr hab. Bo¿ena
M. Tañska-Hus, profesor Akademii Rolniczej we Wroc³a-
wiu, i dr hab. Maria Okrêt-Zaj¹czkowska, profesor SGGW.

Mgr in¿. Mariusz Wêglar-
ski, asystent w Zak³adzie Sy-
stemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych na
Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny
naukowej elektrotechnika, na-
dany przez Radê Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 7 grudnia 2005 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Wyzna-

czanie cieplnych w³asnoœci komponentów mikrouk³adu gru-
bowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych
zmian pola temperatury. Promotorem w przewodzie doktor-
skim by³ dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, profesor Politech-
niki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof.
dr hab. Stanis³aw Apanasewicz, profesor zwyczajny Poli-
techniki Rzeszowskiej, i prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Jan-

ke z Politechniki Koszaliñ-
skiej.

Mgr Urszula Bednarz,
asystentka w Katedrze Mate-
matyki, uzyska³a stopieñ na-
ukowy doktora nauk matema-
tycznych, nadany przez Radê
Wydzia³u Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki Sto-
sowanej Politechniki £ódzkiej
w dniu 13 grudnia 2005 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej: Sta-

bilnoœæ splotów w pewnych podklasach funkcji analitycz-
nych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr
hab. Jan Stankiewicz, profesor zwyczajny Politechniki Rze-
szowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab.
Zbigniew Jakubowski z Uniwersytetu £ódzkiego i prof. dr
hab. Wiktor Starkov z Politechniki £ódzkiej.

Mgr Wojciech Bieniasz,
starszy specjalista w Katedrze
Przeróbki Plastycznej na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, uzyska³ stopieñ nau-
kowy doktora nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny nau-
kowej budowa i eksploatacja
maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 14 grudnia
2005 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Metoda i urz¹dzenie
do diagnostyki i rehabilitacji rêki. Promotorem w przewo-
dzie doktorskim by³a dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, profe-
sor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹
recenzowali prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki, profesor zwy-
czajny Politechniki Rzeszowskiej, i dr hab. Andrzej J. Le-
siak, docent w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie.

Mgr in¿. Artur Jaworski,
asystent w Zak³adzie Pojazdów
Samochodowych i Silników
Spalinowych na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³ stopieñ naukowy dok-
tora nauk technicznych z zakre-
su dyscypliny naukowej budo-
wa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 14 grudnia 2005 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej:
Wp³yw parametrów wtrysku sekwencyjnego uk³adu zasilania
ciek³ym LPG na wybrane parametry u¿ytkowe silnika spali-
nowego. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab.
in¿. Kazimierz Lejda, profesor Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Kazi-
mierz Golec z Politechniki Krakowskiej i dr hab. in¿. Tade-
usz Knap, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Gra¿yna Mrówka-Nowotnik, asystentka
w Katedrze Materia³oznawstwa na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk te-
chnicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn, nadany przez Radê Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu
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14 grudnia 2005 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: W³aœciwo-
œci mechaniczne stopów alu-
minium 6xxx w aspekcie mody-
fikacji ich mikrostruktury. Pro-
motorem w przewodzie dok-
torskim by³ prof. dr hab. in¿.
Jan Sieniawski, profesor zwy-
czajny Politechniki Rzeszow-
skiej. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali prof. dr hab. in¿.
Feliks Stachowicz, profesor
zwyczajny Politechniki Rze-
szowskiej, i dr hab. in¿. Maria

Richert, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie.

Mgr in¿. Renata Piêtow-
ska-Laska, asystentka w Za-
k³adzie Edukacji Ustawicznej
na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu, uzyska³a stopieñ
naukowy doktora nauk ekono-
micznych z zakresu dyscypliny
naukowej ekonomia, nadany
przez Radê Wydzia³u Ekono-
mii Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu w dniu 9 grudnia
2005 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Produktywnoœæ pracy
a poziom i struktura zatrudnie-

nia w przedsiêbiorstwach budowlanych. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ dr hab. Jerzy Olszewski, pro-
fesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Rozprawê do-
ktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. Leszek Kozio³ z Akademii
Ekonomicznej w Krakowie i prof. dr hab. Józef Orczyk, pro-
fesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Mgr in¿. Pawe³ Rzucid³o, asystent w Katedrze Awioniki
i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzy-

ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej w dniu 14
grudnia 2005 r. Temat rozpra-
wy doktorskiej: Metody kom-
pensacji oscylacji samolotu
indukowanych przez pilota
w uk³adzie poœredniego stero-
wania. Promotorem w przewo-
dzie doktorskim by³ dr hab. in¿.
Andrzej Tomczyk, profesor Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Wladimir
Brusow z Politechniki Rzeszowskiej i dr hab. in¿. Janusz
Narkiewicz, profesor Politechniki Warszawskiej.

Mgr in¿. Marcin Bedna-
rek, asystent w Katedrze Infor-
matyki i Automatyki na Wy-
dziale Elektrotechniki i Infor-
matyki, uzyska³ stopieñ nauko-
wy doktora nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny na-
ukowej elektronika, nadany
przez Radê Wydzia³u Elektro-
niki Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie
w dniu 14 grudnia 2005 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej:
Diagnostyka programowal-
nych systemów wielofunkcyjnych. Promotorem w przewo-
dzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Tadeusz D¹browski,
profesor WAT. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr
hab. in¿. Jan M. Koœcielny z Politechniki Warszawskiej
i prof. dr hab. in¿. Roman Kulesza z WAT.

Bronis³aw Œwider

Profesor Józef Dziopak
Nominacje profesorskie

Prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak uro-
dzi³ siê 24 sierpnia 1947 r. w Hy¿nem.
W 1964 r. ukoñczy³ Szko³ê Rzemios³
Budowlanych w zawodzie malarz i be-
toniarz-zbrojarz, a w 1967 r. 3-letnie
Technikum Budowlane w Rzeszowie

w specjalnoœci budownictwo ogólne.
W latach 1967-1972 studiowa³ w Poli-
technice Krakowskiej na Wydziale In-
¿ynierii Sanitarnej i Wodnej, gdzie
uzyska³ dyplom magistra in¿yniera
z zakresu budownictwa sanitarnego

w specjalnoœci zaopatrzenie wodê i usu-
wanie œcieków.

Od 1972 r. zosta³ pracownikiem na-
ukowo-dydaktycznym Politechniki
Krakowskiej, kolejno na Wydziale
In¿ynierii Sanitarnej i Wodnej (do



10 GAZETA POLITECHNIKI

1991 r.), gdzie przez dwie kadencje
pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora In-
stytutu In¿ynierii Sanitarnej ds. Dydak-
tyki, a do 2000 r. na Wydziale Archi-
tektury, na którym kierowa³ Zespo³em
Infrastruktury i Instalacji Budowlanych
w Instytucie Projektowania Architekto-
nicznego.

Pracê doktorsk¹ obroni³ z wyró¿nie-
niem 29 czerwca 1983 r. na Wydziale
In¿ynierii Sanitarnej i Wodnej Poli-
techniki Krakowskiej. W 1993 r. na
Wydziale In¿ynierii Œrodowiska Poli-
techniki Wroc³awskiej uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie in¿ynieria
œrodowiska w specjalnoœci wodoci¹gi
i kanalizacja.

Zdoby³ bogate doœwiadczenie na-
ukowo-badawcze i dydaktyczne, pra-
cuj¹c w piêciu uczelniach na szeœciu
wydzia³ach, pe³ni¹c w tym czasie ró¿ne
funkcje. W latach 1994-1999 pracowa³
w Politechnice Czêstochowskiej, pe³-
ni¹c m.in. funkcjê kierownika Zak³adu
Wodoci¹gów i Kanalizacji. W 1997 r.
zosta³ wybrany pierwszym dziekanem
Wydzia³u In¿ynierii i Ochrony Œrodo-
wiska Politechniki Czêstochowskiej.
Ju¿ po dwóch latach uzyska³ prawa do-
ktoryzowania w dyscyplinie in¿ynieria
œrodowiska.

W 1999 r. podj¹³ pracê w Politechni-
ce Rzeszowskiej, pracuj¹c jednoczeœ-
nie w Politechnice Krakowskiej
i Politechnice Œwiêtokrzyskiej oraz
w WSP w Czêstochowie, a od 2004 r.
pracuje w Zak³adzie Ekologii i Ochrony
Œrodowiska Akademii im. Jana D³ugo-
sza w Czêstochowie.

Dzia³alnoœæ naukowa prof. Józefa
Dziopaka skupia siê na formu³owaniu
podstaw teoretycznych opisu trans-
portu i akumulacji wody oraz œcieków
w ró¿nych systemach wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych. Polega na komple-
ksowym badaniu oddzia³ywania no-
wych generacji zbiorników wieloko-
morowych na przepustowoœæ hydrau-
liczn¹ grawitacyjnych systemów kana-
lizacyjnych. Profesor opracowa³ pod-
stawy naukowe i programy komputero-
we do symulowania procesu retencjo-
nowania œcieków w zbiornikach kla-
sycznych i w innowacyjnych zbiorni-
kach wielokomorowych 3. generacji.

Sformu³owa³ modele hydrauliczne
i matematyczne funkcjonowania 9 opa-
tentowanych zbiorników w dowolnych
systemach kanalizacji. Badania te s¹
oparte na rachunku optymalizacyjnym
i sta³y siê podstaw¹ opracowania meto-
dy wyznaczania optymalnego wariantu
inwestycyjnego wspó³dzia³ania dowol-
nego rozwi¹zania z nowej serii zbiorni-
ków retencyjnych z sieci¹ kana-
lizacyjn¹. Najbardziej wartoœciowy do-
robek naukowy prof. J. Dziopak zapre-
zentowa³ w publikacji ksi¹¿kowej pt.
Multi-chamber storage reservoirs in
the sewerage system, która mia³a recen-
zje znanych specjalistów ze Szwecji,
z USA i Rosji, w ostatniej monografii
pt. Modelowanie wielokomorowych
zbiorników retencyjnych w kanalizacji,
a tak¿e w 16 artyku³ach anglojêzycz-
nych - 9 w³asnych i 7 opublikowanych
z naukowcami z Niemiec, Szwecji
i Rosji.

Jest autorem 133 i wspó³autorem
107 artyku³ów i referatów opublikowa-
nych w dziewiêciu jêzykach oraz 4 mo-
nografii i 1 podrêcznika akademickiego
(w recenzji). Prace innowacyjne
J. Dziopaka w formie 16 patentów
i 2 zg³oszeñ patentowych dotycz¹ roz-
wi¹zañ wielokomorowych zbiorników
retencyjnych w kanalizacji, wielostre-
fowych uk³adów wodoci¹gowych z od-
zyskiem energii, wielofunkcyjnych

pompowni kanalizacyjnych, filtrów po-
œpiesznych o zmiennej wydajnoœci oraz
metod renowacji studzien wierconych.

Jest promotorem 153 prac dyplomo-
wych, w tej liczbie 139 magisterskich
w piêciu uczelniach krajowych oraz
6 dyplomantów w Rosji, Niemczech
i w Szwecji. Monografia prof. J. Dzio-
paka wydana w jêzyku angielskim zo-
sta³a przet³umaczona na jêzyk nie-
miecki i jest wykorzystywana m.in.
w pracy dydaktycznej w uczelniach nie-
mieckich.

Prowadzi³ wyk³ady i seminaria dla
s³uchaczy studiów doktoranckich
w 4 uczelniach zagranicznych z tematy-
ki “Optimal design of storage tanks
in urban drainage” w: Politecnico di
Milano - W³ochy, Indian Institute of
Technology Kanpur - Indie, Royal
Swedish Academy of Engineering
Sciences - Szwecja oraz Sankt Peters-
burg State University of Architecture
and Civil Engineering - Rosja.

Od 1978 r. prowadzi owocn¹ wspó³-
pracê miêdzynarodow¹ z naukowcami
ponad 50 uczelni i oœrodków naukowo-
-badawczych w 12 krajach. Odby³ 67
misji profesorskich, sta¿y naukowych
i bra³ udzia³ w tematycznych semina-
riach naukowych, bêd¹c te¿ koordyna-
torem 9 umów miêdzyrz¹dowych.

Bra³ udzia³ w 33 zagranicznych i 47
krajowych konferencjach i sympozjach

Profesor J. Dziopak (z prawej) w rozmowie z A. Kwaœniewskim, prezydentem RP.
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naukowych, 11 wystawach osi¹gniêæ
polskiej nauki i techniki oraz 5 œwiato-
wych wystawach wynalazków i techno-
logii, gdzie prezentowa³ wyniki badañ
i kilkanaœcie w³asnych oraz zespo-
³owych rozwi¹zañ patentowych.

Prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak ma
szereg wartoœciowych osi¹gniêæ w ska-
li œwiatowej i by³ wielokrotnie nagra-
dzany medalami, dyplomami
i pucharami na œwiatowych wystawach
i sympozjach, a do najwartoœciowszych
nale¿y zaliczyæ docenienie jego paten-
tów i wyników badañ naukowych m.in.
w Japonii (dwukrotnie), Anglii (trzy-
krotnie), USA i Bu³garii, a tak¿e przez
Przewodnicz¹cego KBN (dwukrotnie).
Jego przygoda z nauk¹ i technik¹ miê-
dzynarodow¹ ma sw¹ genezê i motywa-
cjê do aktywnoœci w wystawach
osi¹gniêæ nauki i techniki organizowa-
nych przez Oœrodek Postêpu Technicz-
nego w Katowicach, gdzie zdoby³
pierwsze laury. Uzyska³ te¿ wiele na-
gród nadanych przez rektorów Poli-
technik: Krakowskiej (7), Czêstocho-
wskiej (2) i Rzeszowskiej (4).

Karierê naukow¹ umiejêtnie ³¹czy
z praktyczn¹ dzia³alnoœci¹ zawodow¹.
Wykona³ 5 projektów technicznych
pod klucz z nadzorem autorskim. Od
1993 r. by³ rzeczoznawc¹ Ministra Œro-
dowiska w zakresie gospodarki wodnej,
a od 2001 r. pe³ni funkcjê bieg³ego wo-
jewody ma³opolskiego w zakresie ocen
oddzia³ywania na œrodowisko.

W swym dorobku zawodowym ma
te¿ ponad 70 ekspertyz, opinii i ocen

oraz ponad 100 zrealizowanych projek-
tów architektonicznych i konstrukcyj-
nych. Wspó³uczestniczy³ w 27 pracach
badawczych oraz kierowa³ 2 projekta-
mi badawczymi KBN. Podpisa³ umowê
licencyjn¹ na stosowanie 3 w³asnych
patentów oraz jest autorem 2 projektów
i wdro¿eñ zbiorników w zrealizowa-
nych inwestycjach kanalizacyjnych
w G³ogowie i Opolu.

Jest cz³onkiem Sekcji In¿ynierii Sa-
nitarnej Komitetu In¿ynierii L¹dowej
i Wodnej PAN (od 1987 r.), Internatio-
nal Academy of Ecology and Life Pro-
tection Sciences (od 1995 r.), Inter-
national Network of Engineers and
Scientists for Global Responsibility (od
1996 r.) oraz Polskiej Asocjacji Geoter-
malnej (od 1998 r.).

W 6-letnim okresie pracy w Poli-
technice Rzeszowskiej mo¿e siê po-
szczyciæ szczególnymi osi¹gniêciami.
Wspó³pracowa³ g³ównie z naukowcami
innych uczelni krajowych, a zw³aszcza
zagranicznych. Opublikowa³ monogra-
fiê, podrêcznik akademicki (w recenzji)
i 74 publikacji, a w tej liczbie: 11 arty-
ku³ów anglojêzycznych w czasopis-
mach miêdzynarodowych oraz 18 in-
nych artyku³ów; 22 referaty w mate-
ria³ach konferencji miêdzynarodowych
i 23 referaty konferencji krajowych.
Jest wspó³autorem 4 patentów i 2 zg³o-
szeñ patentowych. Kieruje projektem
badawczym KBN, w ramach którego
przygotowano ju¿ 2 rozprawy: habilita-
cyjn¹ dr hab. in¿. Eleny Neverovej-
Dziopak z Akademii im. Jana D³ugosza

w Czêstochowie oraz doktorsk¹ dr. in¿.
Daniela S³ysia z PRz, który ju¿ po 35
miesi¹cach pracy w Politechnice Rze-
szowskiej uzyska³ stopieñ doktora, co
jest ewenementem nie tylko w skali
krajowej. Jest promotorem pracy do-
ktorskiej dr in¿. Julii Zacharowej
(2001 r.) z St. Petersburg State Univer-
sity of Architecture and Civil Enginee-
ring, wykonanej w ramach umowy
miêdzyrz¹dowej z Rosj¹. Jest te¿ koor-
dynatorem 2 innych umów miêdzy-
rz¹dowych ze Szwecj¹ i z W³ochami.

Jego hobby to taniec towarzyski
i sporty zespo³owe - gra w siatkówkê,
koszykówkê i tenisa ziemnego. Nie-
przerwanie od ukoñczenia studiów bie-
rze udzia³ w turniejach sportowych
w politechnikach, w których pracuje
(kilkadziesi¹t turniejów). Interesuje siê
mod¹ i polityk¹ w dobrym wydaniu, re-
ligiami œwiata i losami wszechœwiata.
Od wielu lat zbiera podobizny œwinek
(chiñski znak zodiaku) i ma ich bardzo
bogat¹ kolekcjê z ca³ego œwiata. Dewi-
za ¿yciowa prof. J. Dziopaka to du¿a
aktywnoœæ intelektualna i sportowa;
optymista, lubi siê bawiæ i bawiæ in-
nych.

Postêpowanie w sprawie nadania
tytu³u naukowego przeprowadzi³a
Rada Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Wroc³awskiej. Wszystkie
uchwa³y z tym zwi¹zane podjê³a jed-
nog³oœnie.

Bronis³aw Œwider

Nauczanie w jêzyku angielskimNauczanie w jêzyku angielskim
Rozwijaj¹ca siê intensywnie wy-

miana miêdzynarodowa, globalizacja
oraz potrzeba doskonalenia oferty edu-
kacyjnej powoduj¹ - wzorem innych
uczelni - koniecznoœæ wprowadzenia
w Politechnice Rzeszowskiej procesu
dydaktycznego w jêzyku angielskim.

Ma to niew¹tpliwie du¿e znaczenie
presti¿owe dla naszej uczelni. Wed³ug
informacji Konferencji Rektorów Aka-
demickich Szkó³ Polskich, 65 na 102
uczelnie cz³onkowskie KRASP prowa-

dzi, zgodnie z Deklaracj¹ Boloñsk¹
z 1999 r., kursy i nauczanie poszczegól-
nych przedmiotów w jêzyku angiel-
skim (szczegó³owe informacje pod
adresem: http://db.krasp.org.pl). Jedy-
na na Podkarpaciu uczelnia techniczna,
Politechnika Rzeszowska, nie mo¿e po-
zostaæ w tyle.

Wprowadzenie nauczania w jêzyku
angielskim pozwoli te¿ na uporz¹dko-
wanie wielu wymaganych obecnie pro-
cedur oraz znakomicie u³atwi orga-

nizacjê wymiany studentów w ramach
programu Socrates/Erasmus. Z jednej
strony nasi studenci, odbywaj¹cy zajê-
cia w jêzyku angielskim, bez stresu
i kompleksów bêd¹ mogli podejmowaæ
naukê w uczelniach zagranicznych.
Z drugiej zaœ, dla studentów przyje¿-
d¿aj¹cych do Politechniki Rzeszow-
skiej nie bêdzie ju¿ koniecznoœci or-
ganizowania specjalnych programów
nauczania; zostan¹ oni po prostu w³¹-
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Wspólnie przeciw narkomaniiWspólnie przeciw narkomanii
Po raz czwarty ju¿ w dniu 25 listopa-

da 2005 r. zawarte zosta³o porozumie-
nie z Policj¹, dotycz¹ce wspó³pracy
w zakresie przeciwdzia³ania narkoma-
nii na terenie uczelni oraz ochrony osób
i mienia Politechniki Rzeszowskiej.
Wzorem lat poprzednich, sygnatariu-
szami porozumienia s¹: Politechnika
Rzeszowska, Podkarpacka Komenda
Wojewódzka Policji i Komenda Miej-
ska Policji w Rzeszowie w uzgodnieniu
z Samorz¹dem Studentów PRz.

Pierwsze takie porozumienie - za-
warte w maju 2002 r. - dotyczy³o tylko
przeciwdzia³ania narkomanii na terenie
uczelni. Od grudnia 2002 r. rozszerzone
zosta³o o ochronê osób i mienia. Ozna-
cza to, ¿e policjanci bez uprzedzenia
Rektora wchodziæ bêd¹ na teren Poli-
techniki zawsze, ilekroæ zajdzie uzasa-
dnione podejrzenie, ¿e na terenie uczel-
ni znajduje siê osoba posiadaj¹ca
narkotyki, handluje nimi, nak³ania do
u¿ycia lub je innym udostêpnia. Podob-
ne dzia³ania podjête zostan¹ równie¿
w przypadku podejrzenia, ¿e prowa-
dzona jest produkcja narkotyków lub
znajduj¹ siê na terenie uczelni
przyrz¹dy do ich produkcji b¹dŸ sub-
stancje, które mog¹ byæ podstaw¹ do
wytworzenia z nich narkotyku.

Jednym z postanowieñ porozumie-
nia jest ustalenie, i¿ w ramach dzia³añ
prewencyjnych Wydzia³ Prewencji
KWP w Rzeszowie nawi¹¿e œcis³¹

wspó³pracê z Samorz¹dem Studentów
naszej uczelni, kierownictwem osiedla
studenckiego i poszczególnych akade-
mików oraz s³u¿bami ochrony uczelni
w zakresie objêtym porozumieniem.
Komendant Miejski Policji w Rzeszo-
wie kierowa³ bêdzie, w miarê potrzeb
i mo¿liwoœci, prewencyjne zmotoryzo-
wane patrole policyjne, poruszaj¹ce siê
po drogach uczelnianego osiedla.

Wspó³dzia³anie w³adz uczelni z po-
licj¹ na rzecz ochrony zdrowia stu-

diuj¹cej w Politechnice m³odzie¿y jest
z pewnoœci¹ dzia³aniem spo³ecznie
oczekiwanym i wielce po¿ytecznym.
Od czasu podjêcia tej wspó³pracy wido-
czna jest w skutecznoœæ podjêtych
dzia³añ. Niestety, zagro¿enie narkoty-
kami sta³o siê wszechobecne. Okreœlo-
ne porozumieniem dzia³ania nie
ograniczaj¹ swobody i wolnoœci stu-
dentów, przeciwnie, maj¹ ich chroniæ.
Tym razem porozumienie zawarto ju¿
na czas nieokreœlony.

Marta Olejnik

czeni do regularnych grup studenckich
z jêzykiem angielskim.

Inn¹ wymiern¹ korzyœci¹ dla uczel-
ni mo¿e siê okazaæ przyjmowanie na
studia w PRz studentów zagranicznych,
studiuj¹cych odp³atnie.

Wprowadzenie nauczania w jêzyku
angielskim planowane jest:

�na studiach doktoranckich od no-
wego semestru (zimowego) ju¿
w bie¿¹cym roku akademickim,

�na IV i V latach wszystkich kie-
runków studiów, dla 15-20 osobo-

wych grup studenckich, od nowe-
go roku akademickiego (wg do-
browolnych zg³oszeñ),

�w nowo wprowadzanych progra-
mach studiów od pierwszego ro-
ku, na podstawie deklaracji z³o¿o-
nej przez kandydata na studia przy
rekrutacji.

Dzia³ania na rzecz wprowadzenia
tej formy nauczania wi¹¿¹ siê z okreœlo-
nymi przedsiêwziêciami organizacyj-
nymi, podjêtymi ju¿ przez w³adze
uczelni, m.in.: poinformowaniem na-

uczycieli akademickich i zebraniem ich
opinii nt. proponowanych dzia³añ, uzy-
skaniem deklaracji do prowadzenia po-
szczególnych przedmiotów w jêzyku
angielskim oraz przygotowaniem da-
nych do "pakietów informacyjnych"
w zakresie dotycz¹cym wydzia³u (kate-
dry). Szybkie spe³nienie tych warun-
ków pozwoli na realizacjê kolejnych
etapów tego niezwykle po¿ytecznego
przedsiêwziêcia.

Aleksander Koz³owski

Podpisane porozumienia wymieniaj¹: nadinsp. D. Biel - Podkarpacki Komendant
Wojewódzki Policji - i JM Rektor prof. PRz A. Sobkowiak.

Fot. M. Misiakiewicz
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Nowy kierunek kszta³cenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

AUTOMATYKA I ROBOTYKAAUTOMATYKA I ROBOTYKA

Kierunek automatyka i robotyka
³¹czy problemy mechaniki, elektroniki,
elektrotechniki, oprogramowania, in-
formatyki oraz in¿ynierii produkcji.
Jego ukoñczenie daje wszechstronne
przygotowanie w zawodach zwi¹za-
nych z tymi dyscyplinami i szeroki wy-
bór miejsca pracy w kraju i za granic¹.

Nowy kierunek przygotowuje do
rozwi¹zywania problemów informa-
tycznych, mechatronicznych, organiza-
cyjnych oraz marketingowych zwi¹-
zanych z automatyzacj¹ i robotyzacj¹,
m.in. dotycz¹cych rozpoznawania oraz
analizowania stanów procesu produk-
cyjnego i jego otoczenia, projektowania
mechatronicznego manipulatorów i ro-
botów. Uczy wdra¿ania nowoczesnej
techniki, stosowania robotów, syste-
mów i sieci komputerowych, urz¹dzeñ
sensorycznych oraz ró¿nych technik
budowy uk³adów napêdowych i ste-
ruj¹cych robotów oraz zastosowania in-
formatyki w ró¿nych dziedzinach
techniki.

Wykszta³cenie na tym kierunku
gwarantuje:
� Zdobycie wiadomoœci na temat:

� konstruowania, budowy i stero-
wania robotów,

� projektowania i obs³ugi syste-
mów produkcyjnych,

� tworzenia oprogramowania dla
systemów komputerowych,

� sieci komputerowych, baz da-
nych i teleinformatyki,

� grafiki komputerowej i kompute-
rowego przetwarzania obrazów,

� metod sztucznej inteligencji.
� Zdobycie wiedzy z zakresu:

� informatyki,
� mechatroniki,
� budowy, stosowania i sterowania

robotów,
� jêzyków i programowania robo-

tów,
� urz¹dzeñ sensorycznych i inteli-

gencji maszynowej,
� grafiki komputerowej i kompute-

rowego przetwarzania obrazów,
� komputerowego wspomagania

prac in¿ynierskich.
� Poznanie:

� systemów wizyjnych oraz syste-
mów nawigacji robotów,

� zasad mechatronicznego podej-
œcia do projektowania,

� budowy i stosowania robotów
stacjonarnych i mobilnych.

Na absolwentów tego kierunku cze-
kaj¹ m.in.:

�szkolnictwo wy¿sze, instytuty
i centra badawcze firm krajowych
i zagranicznych, rozwi¹zuj¹ce

problemy z zakresu mechatroniki
i robotyki,

�biura projektowe i konstrukcyjne
stosuj¹ce nowoczesne metody
zautomatyzowanej i zrobotyzo-
wanej produkcji,

�przedsiêbiorstwa wytwarzaj¹ce
roboty, wprowadzaj¹ce robotyza-
cjê do procesów wytwarzania,

�firmy o typowym dla robotyki
profilu przemys³owym, aparatu-
rowym lub informatycznym, fir-
my zagraniczne zatrudniaj¹ce
projektantów i konsultantów tech-
nicznych, informatyków, marke-
tingowców itp. z zakresu roboty-
ki,

�przemys³ elektromaszynowy, sa-
mochodowy, spo¿ywczy, maszy-
nowy, chemiczny itp.,

�firmy wytwarzaj¹ce urz¹dzenia
powszechnego u¿ytku, np. uk³ady
automatyki, kamery wideo, pralki
automatyczne, telewizory czy sa-
mochodowe uk³ady ABS,

�ma³e zak³ady i firmy rzemieœlni-
cze usprawniaj¹ce sposób pro-
dukcji,

�prywatne firmy - a mo¿e w przy-
sz³oœci Twoja w³asna firma - sto-
suj¹ce systemy robotyki oraz in-
formatyki.

Zenon Hendzel

Nowoczesny in¿ynier automatyk i robotyk to nowoczesnoœæ i przysz³oœæ polskiej nauki i przemys³u.

prof. zw. dr hab. in¿. Józef Giergiel, dr h.c. PRz

Kolejne posiedzenie Senatu PRz odby³o siê w dniu 17 li-
stopada 2005 r. Nominacjê na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na sta³e odebra³ z r¹k JM Rektora prof. dr hab. in¿.
Józef Dziopak (WBiIŒ). Nastêpnie JM Rektor poinformowa³
zgromadzonych, ¿e Minister Edukacji Narodowej przyzna³
studentce Magdalenie Balanie (WEiI) stypendium za wybit-
ne osi¹gniêcia sportowe.

Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski dziekanów
w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego:

� dr. hab. in¿. Aleksandra Koz³owskiego, prof. PRz
(WBiIŒ) - na czas nieokreœlony,

� dr. hab. in¿. Waldemara Izdebskiego (WZiM) - na
okres 5 lat,

� dr. hab. Ihora Virta (Katedra Fizyki) - na okres 5 lat.

Z OBRAD SENATU
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Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) ka¿dego roku
przyznaje nagrody w konkursie im. J. Marcinkiewicza na naj-
lepsz¹ pracê studenck¹ z matematyki teoretycznej, który
przeprowadza Zarz¹d Oddzia³u Toruñskiego PTM. Nagroda ta
zazwyczaj przypada najwybitniejszym studentom uniwersy-
teckich wydzia³ów matematycznych. Z przyjemnoœci¹ infor-
mujemy, ¿e w 2005 r., poza dwoma pierwszymi i dwoma
drugimi nagrodami w konkursie, zosta³a równie¿ wyró¿niona

praca Micha³a Wróbla - studenta V roku Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa PRz z kierunku mechanika i budowa ma-
szyn (specjalnoœæ: alternatywne Ÿród³a i przetwarzanie ener-
gii). Tytu³ wyró¿nionej pracy to: "Zastosowanie przekszta³ceñ
ca³kowych Hankela do rozwi¹zywania osiowosymetrycznych
zagadnieñ brzegowych dla równania stacjonarnego przewod-
nictwa cieplnego w pó³przestrzeni z ró¿nymi warunkami brze-
gowymi".

Wyró¿nienie w konkursie
im. Józefa Marcinkiewicza
Wyró¿nienie w konkursie
im. Józefa Marcinkiewicza

Ponadto Senat wys³ucha³ raportu prorektora ds. ogólnych
prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Markowskiego dotycz¹cego in-
westycji i planów na kadencjê 2005 - 2008.

Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� wprowadzenia zmian do uchwa³y Senatu PRz z dnia

31 marca 2005 r. w sprawie zasad kwalifikacji na studia
w roku akademickim 2006/2007,

� zasad kierowania pracowników PRz za granicê w ce-
lach naukowych lub szkoleniowych,

� powo³ania Senackiej Komisji Statutowej,
� utworzenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

kierunku studiów automatyka i robotyka,
� realizacji projektu "Modernizacja szkieletu sieci

œwiat³owodowej Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Kom-
puterowej",

� realizacji projektu "Budowa Centrum Informacyjnego
PRz",

� realizacji projektu "Termomodernizacja zespo³u bu-
dynków dydaktyczno-naukowych L-27 i L-28 PRz".

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu PRz w dniu
1.12.2005 r. odby³a siê uroczysta promocja habilitacyjna
(1 osoba) oraz doktorska (18 osób). Nastêpnie JM Rektor
wrêczy³ nauczycielom akademickim Nagrody Rektora za
2004 r. W dalszej kolejnoœci odby³o siê wrêczenie medali
Primus Inter Pares i nagród Fundacji Rozwoju Politechniki
Rzeszowskiej dla najlepszych absolwentów 2005 r. (relacja
z tej uroczystoœci na str. 5).

Agnieszka Pikor

Pomys³ zajêcia siê problemem po-
chodzi od prof. Ryszarda Bieleckiego
z Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska
i Energetyki Politechniki Œl¹skiej, któ-
ry swego czasu zada³ mi pytanie, dla-
czego matematycy nie znajduj¹ funkcji
Greena w pó³p³aszczyŸnie przy miesza-
nych warunkach brzegowych, kiedy na
jednej czêœci brzegu zadany jest waru-
nek trzeciego typu (impedantny). Bar-
dzo siê zdziwi³em, ¿e taki klasyczny
problem mo¿e byæ nadal nierozwi¹-
zany. Owszem, okaza³o siê, ¿e jest roz-
wi¹zany, ale samo rozwi¹zanie jest
ma³o u¿yteczne do zastosowania
w praktyce i potrzebne s¹ dalsze bada-
nia do opracowania efektywnego algo-
rytmu obliczenia funkcji Greena.
W³aœnie to mia³ na myœli mój Kolega.
Wpad³o mi to do g³owy i kiedy zna-
laz³em studenta chêtnego zaj¹æ siê tym
problemem, z radoœci¹ przyst¹piliœmy
do wspó³pracy.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e praca ta stano-
wi wstêp do szerszego zagadnienia,

którego istot¹ jest opracowanie pro-
gramu komputerowego s³u¿¹cego do
modelowania wymiany ciep³a pomiê-
dzy konstrukcj¹ budowlan¹ a otocze-
niem. Problemy optymalizacj i
wymiany ciep³a w budynkach u¿ytko-
wych zwyk³o siê obecnie rozwi¹zywaæ
za pomoc¹ metody elementów skoñ-
czonych. Stajemy tu przed konieczno-
œci¹ sformu³owania warunków
brzegowych odpowiednich do modelo-
wanego zagadnienia. Jednak standar-
dowe warunki za³o¿one w kodach
komercyjnych programów nie zawsze
uwzglêdniaj¹ bogactwo natury i ory-
ginalnoœæ konkretnego problemu.
W omawianym przypadku wymiana
ciep³a we wnêtrzu budynku zale¿y
w sposób istotny zarówno od procesów
cieplnych zachodz¹cych w warstwie
gruntowej pod budynkiem, jak i przej-
mowania ciep³a przez powierzchniê
gruntu poza obszarem budynku, co
w zagadnieniach in¿ynierskich zazwy-
czaj modeluje siê nieprecyzyjnie. W ta-

kich zagadnieniach efektywna mo-
g³aby byæ tzw. metoda "Domain De-
composition Method", która polega na
wprowadzeniu pomocniczej granicy
dziel¹cej skomplikowany obszar na
dwa prostsze podobszary. W ten sposób
otrzymujemy dwa zagadnienia w ró¿-
nych obszarach, które s¹ powi¹zane ze
sob¹ warunkami transmisji. Teraz jeœli
uzyskamy rozwi¹zanie zagadnienia
mieszanego w postaci zamkniêtej dla
obszaru nieskoñczonego (czyli odpo-
wiadaj¹cego warstwie gruntowej), to
mo¿emy z niego wyprowadziæ anali-
tyczn¹ zale¿noœæ operatorow¹ pomiê-
dzy rozwi¹zaniem (temperatur¹) a jego
pochodn¹ normaln¹ (gêstoœci¹ strumie-
nia ciep³a) wzd³u¿ granicy podzia³u ob-
szarów (czyli pod budynkiem). Taki
transmisyjny warunek musi byæ rozu-
miany nastêpnie jako warunek brzego-
wy w zagadnieniu dla drugiego pod-
obszaru, ju¿ ograniczonego. Rozwi¹za-
nie takiego zagadnienia mo¿na ju¿ z do-
woln¹ dok³adnoœci¹ otrzymaæ za po-
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moc¹ MES. Niestety, jak ju¿ wspom-
niano, taki warunek brzegowy nie jest
warunkiem standardowym i nie zawie-
ra siê w programach komercyjnych.

Praca przejœciowa stanowi³a swego
rodzaju zagadnienie pomocnicze.
Mamy tu do czynienia z procesem wy-
miany ciep³a w oœrodku ci¹g³ym, izo-
tropowym, bez wewnêtrznych Ÿróde³
ciep³a oraz przy za³o¿eniu osiowej sy-
metrii zjawiska. W wyniku zastosowa-
nia transformacji ca³kowej Hankela
uzyskano rozwi¹zania zagadnieñ dla
trzech ró¿nych warunków brzegowych
(Dirichleta, Naumanna, Bessela) zada-
nych na ca³ej powierzchni pó³przestrze-
ni. Na podstawie tych rozwi¹zañ zo-
sta³y wyprowadzone pomocnicze to¿-
samoœci ca³kowe. Dla mieszanych wa-
runków brzegowych, gdy na ró¿nych
czêœciach granicy zadane s¹ warunki
typu Dirichleta oraz Neumana, otrzy-
mana funkcja Greena, która okreœla
j¹dro operatora ca³kowego w warunku
ca³kowym pod budynkiem, jest wystar-
czaj¹co ³atwo okreœlana numerycznie.
W przypadku trzeciego warunku brze-
gowego, opisuj¹cego kombinacjê li-
niow¹ temperatury oraz gêstoœci
strumienia ciep³a (jej normalnej po-
chodnej) na brzegu obszaru, obliczenie
j¹dra operatora ca³kowego z dowoln¹
dok³adnoœci¹ nadal stanowi wspomnia-
ny problem nierozwi¹zany. Zosta³y na-
tomiast wyprowadzone uniwersalne
zale¿noœci ca³kowe, które w nastêpnym
etapie bêd¹ u¿ywane do obliczenia po-
szukiwanej funkcji Greena. Omawiana
praca zawiera ponadto przyk³ady roz-
wi¹zañ analitycznych (zarówno dla
ca³ego obszaru, jak i jego brzegu,
w przypadku okreœlenia warunków Di-
richleta i Naumanna), które wykorzy-
stano do weryfikacji dok³adnoœci
i efektywnoœci zbudowanego algoryt-
mu numerycznego obliczeñ.

Mia³em przyjemnoœæ byæ wy-
k³adowc¹ Micha³a przez 3 semestry, od
pocz¹tku jego studiów na Politechnice.
Niew¹tpliwie by³ on najlepszym stu-
dentem na roku, przyswajaj¹cym
ch³onnie wiedzê, a do tego zawsze sta-
wia³ pytania wychodz¹ce poza program
studiów. Po ukoñczeniu zajêæ z mate-
matyki postanowiliœmy kontynuowaæ
naukê poza programem studiów. Jako

student II roku Micha³ uczêszcza³ na
moje zajêcia na studiach doktoranckich
na WBMiL z zakresu matematyki sto-
sowanej oraz wybranych zagadnieñ
mechaniki oœrodków ci¹g³ych. Posia-
daj¹c dodatkow¹ wiedzê z teorii funkcji
zmiennej zespolonej, przekszta³ceñ
ca³kowych Fouriera oraz Hankela, rów-
nañ ró¿niczkowych i ró¿niczkowych
cz¹stkowych z elementami analizy
funkcjonalnej i podstawami metod nu-
merycznych, zaj¹³ siê omawianym pro-
blemem.

Z wys³aniem pracy na konkurs im.
Marcinkiewicza wi¹¿e siê ciekawa hi-
storia, ju¿ bowiem po fakcie okaza³o
siê, ¿e by³y dwa ró¿ne og³oszenia do-
tycz¹ce tego samego konkursu.
W og³oszeniu wydanym przez toruñski
oddzia³ PTM zaznaczono, ¿e jest to
konkurs na najlepsz¹ pracê studenck¹
z dowolnej dziedziny matematyki, na-
tomiast w og³oszeniu Wydzia³u Mate-
matyki i Informatyki UMK w Toruniu
(który jest wspó³organizatorem kon-
kursu) jest mowa o "najlepszej pracy
studenckiej z matematyki teoretycz-
nej". Wszelkie w¹tpliwoœci co do cha-
rakteru konkursu rozwia³o og³oszenie
wyników na stronie PTM, gdzie mo¿e-
my przeczytaæ o konkursie na "naj-
lepsz¹ studenck¹ pracê naukow¹ z ma-
tematyki teoretycznej". Tak wiêc para-
doksalnie praca z matematyki stosowa-
nej otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie
z matematyki teoretycznej. Równie¿ po
fakcie dowiedzia³em siê, ¿e PTM prze-
prowadza inny konkurs na najlepsz¹
pracê studenck¹ z teorii prawdopodo-
bieñstwa oraz matematyki stosowanej,
którego wspó³organizatorem s¹ Polite-
chnika Wroc³awska oraz wroc³awski
oddzia³ PTM.

Nie ukrywam satysfakcji z zaanga-
¿owania Micha³a w pracê, która mog³a
nawet z wiêkszym powodzeniem byæ
zg³oszona do konkursu z zastosowañ
matematyki. Osobiœcie wyra¿am na-
dziejê, ¿e Laureat nie poprzestanie na

dotychczasowych osi¹gniêciach i bê-
dzie kontynuowa³ rozwi¹zywanie pro-
blemów nadal go interesuj¹cych.
Z przykroœci¹ jednak stwierdzam, ¿e
dwukrotnie podejmowane przeze mnie
starania o stypendium Ministra Eduka-
cji Narodowej dla Micha³a nie zosta³y
uwieñczone sukcesem, choæ poza
ogromnym zaanga¿owaniem w pracê
naukow¹ mia³ on zawsze najwy¿sz¹
œredni¹ na roku, która nie by³a ni¿sza od
tych na innych wydzia³ach, choæ nauka
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-

twa sprawiedliwie jest uznawana za
jedn¹ z najtrudniejszych na Politechni-
ce. Jak to siê dzieje, ¿e w prywatnych
szko³ach wy¿szych jest wiêcej takich
stypendystów, o czym donosi³a lokalna
prasa? Na to chcia³bym znaæ odpo-
wiedŸ.

Powo³anie w Politechnice nowego
kierunku studiów w zakresie matema-
tyki stwarza ogromn¹ szansê utalento-
wanym jednostkom z naszego regionu,
których niestety nie staæ na studiowanie
poza Rzeszowem, jak to by³o w przy-
padku Micha³a. Wkrótce studenci zro-
zumiej¹, ¿e na rynku pracy nie potrzeba
nam a¿ tak wielu ekonomistów czy ban-
kowców, a potrzeba w³aœnie wykwalifi-
kowanych specjalistów mog¹cych
pracowaæ w dowolnym sektorze gospo-
darki i dostosowywaæ siê do ró¿nych
powstaj¹cych problemów technolo-
gicznych. Takich fachowców maj¹cych
wykszta³cenie z dziedziny matematyki
stosowanej zawsze bêdzie brakowa³o,
bo tu potrzebny jest wiêkszy wysi³ek,
w tym swój w³asny. Nawet bez wzglêdu
na istotne obni¿enie poziomu naucza-
nia matematyki w szkole polska m³o-
dzie¿ nadal ma pod tym wzglêdem
pierwszeñstwo przed kolegami z boga-
tej Unii Europejskiej. Te szanse wydat-
nie zwiêksza program Socrates/Eras-
mus. Do przemyœlanego korzystania
z niego gor¹co zachêcam studentów
Politechniki Rzeszowskiej.

Giennadij Miszuris

efektywny algorytm
obliczenia funkcji Greena

efektywny algorytm
obliczenia funkcji Greena
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Spotkanie po latachSpotkanie po latach
50-lecie obrony prac dyplomowych

Po piêædziesiêciu latach, w dniu
24 wrzeœnia 2005 r. spotkali siê na zjeŸdzie
kole¿eñskim absolwenci pierwszego rocz-
nika wy¿szych studiów technicznych
w Rzeszowie. Spotkanie odby³o siê w Rze-
szowskim Oddziale Naczelnej Organizacji
Technicznej.

Jako studenci-pionierzy pierwszej
w po³udniowo-wschodniej Polsce uczelni
technicznej, ukoñczyliœmy we wrzeœniu
1955 r. w Rzeszowie studia z dyplomem
ówczesnej Wieczorowej Szko³y In¿ynier-
skiej w Krakowie - Wydzia³ Mechaniczny
w Rzeszowie, która sta³a siê zacz¹tkiem
obecnej Politechniki Rzeszowskiej. Wte-
dy, we wrzeœniu 1955 r., 24 in¿ynierów
mechaników uzyska³o dyplomy in¿yniera
mechanika w specjalnoœci "technologia
budowy maszyn". Byli to: Alfred Ankes,
Tadeusz Baran, Julian Bereœ, Florian Bo-
czek, Jerzy Czarnosz, Stanis³aw Dereñ,
Stanis³aw Fio³ek, Kazimierz Grela, Bro-
nis³aw Grzebyk, Stanis³aw Korcz, Kazi-
mierz Koz³owski , Henryk Lech,
Franciszek £ysoñ, Józef Mac, Józef Rusin,
Józef Solecki, Kazimierz Szczublewski,
Wawrzyniec Szozda, Tadeusz Szymañski,
Remigiusz Œliwiñski, Jan Trojnar, Zyg-
munt Wiêc³awski, Kazimierz Wilk, Tade-

usz Wróbel. Dziœ z tej grupy zosta³o nas
ju¿ niewielu. Spotkanie poprzedzone zo-
sta³o msz¹ œw. w intencji zmar³ych kole-
gów i o pomyœlnoœæ ¿yj¹cych odprawion¹

w koœciele Ojców Bernardynów. Po mszy
œw. koledzy bior¹cy udzia³ w zjeŸdzie od-
wiedzili groby swoich profesorów i kole-
gów z terenu Rzeszowa, miêdzy innymi
doc. mgr. in¿. Romana Niedzielskiego,
mgr. Kazimierza Krzy¿anowskiego i mgr.
in¿. Rudolfa Reitmajera.

A potem ju¿ w kole¿eñskiej atmosfe-
rze, z pe³nym uszanowaniem wspomi-
naliœmy naszych wychowawców z lat
1951-1955 i kolejnych rektorów uczelni,
z którymi utrzymywaliœmy trwa³y kontakt,
organizuj¹c kolejne rocznicowe spotkania.
Odby³y siê takie spotkania z okazji dwu-
dziestej, trzydziestej i czterdziestej roczni-
cy uzyskania dyplomów. Spoœród 24
absolwentów tamtego rocznika ¿yje obec-
nie 11 kolegów. Nie wszystkim stan zdro-
wia pozwoli³ na udzia³ w tym znamiennym
spotkaniu, na zjazd przyby³o bowiem tyl-
ko 8 absolwentów: Jerzy Czarnosz, Sta-
nis³aw Dereñ, Bronis³aw Grzebyk, Józef
Rusin, Józef Solecki, Wawrzyniec Szozda,
Jan Trojnar i Kazimierz Wilk.

Spotkanie odby³o siê w mi³ym, kole-
¿eñskim nastroju i zakoñczone zosta³o
uroczystym obiadem w kawiarni NOT-u
przy ul. Kopernika w Rzeszowie.

Jan Trojnar

Absolwenci sprzed 50 lat odwiedzili groby kolegów i nauczycieli akademickich.
Fot. w³asna
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Studenci z Ukrainy dziêkuj¹
Wizyty studentów z Ukrainy w naszej
uczelni sta³y siê ju¿ dobr¹ tradycj¹.
Nie tak dawno temu na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska go-
œci³a grupa studentów Politechniki
Lwowskiej, a w dniach 27 listopada -
3 grudnia 2005 r. przebywa³a w naszej
uczelni delegacja Samorz¹du Stu-
denckiego Ukrainy w osobach: Marina
Choru¿enko i Sergiej Jermakow
(Chersoñski Narodowy Uniwersytet
Techniczny), Galina Gula i Oleksandr
Skwyra (Kijowski Narodowy Uniwer-
sytet Lingwistyczny) oraz Jurij Nemisz
(Czerniowski Uniwersytet Narodowy).
Wszyscy przyjechali do Polski po raz
pierwszy. Z przyjemnoœci¹ zamiesz-
czamy na ³amach naszej gazety ich
podziêkowania i refleksje z pobytu
w Politechnice Rzeszowskiej. Tekst li-
stu z ukraiñskiego przet³umaczony zo-
sta³ na proœbê Redakcji "GP".

Od Redakcji:

Spotkanie z prorektorem ds. nauczania prof. dr. hab. in¿. L. WoŸniakiem.
Fot. w³asna

Nasze spotkanie z Polsk¹ rozpoczê³o siê
od mi³ych uœmiechów celników polskich
oraz konfiskaty wszystkich ukraiñskich ka-
napek. W Rzeszowie na nas ju¿ czekali przed-

stawiciele Samorz¹du Studenckiego Po-
litechniki, a potem zaprowadzili nas do mie-
szkañ w Hotelu Asystenta. Spotkanie z na-
szym rodakiem pracuj¹cym od lat w Poli-

technice - profesorem V. Liubimovem sta³o
siê przyjemnym rozpoczêciem naszej wizyty
w Rzeszowie.

Program naszego pobytu by³ bardzo
wype³niony. Zwiedzanie laboratoriów, sal
dydaktycznych i pracowni badawczych,
spotkanie ze studentami i nauczycielami
akademickimi wype³nia³y nam ca³e dni.
Z du¿ym zainteresowaniem zapoznaliœmy
siê z nowoczesnym wyposa¿aniem pracow-
ni Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa,
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska oraz innych wydzia³ów. W Oœrodku
Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasionce mieli-
œmy okazjê prowadziæ samolot, co prawda
tylko na symulatorze lotu. Mi³e wra¿enie zro-
bi³ na nas entuzjazm, z jakim studenci i ich
opiekunowie opowiadali o swoich pracach
i demonstrowali ich wyniki. Wszystko by³o
tak jasne i dostêpne dla nas, studentów
uczelni lingwistycznej, ¿e chêtnie zostali-
byœmy studentami Politechniki. Wra¿enia
pozosta³y nadzwyczajne.

Nasz¹ uwagê zwróci³y stosunki miêdzy
samorz¹dem studenckim a administracj¹
uczelni, szczególnie podczas wizyty u prore-
ktora ds. nauczania prof. dr. hab. in¿. Leszka
WoŸniaka. Studenci w Polsce maj¹ sporoWizyta w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego w Jasionce.

Fot. w³asna
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praw, z ich opini¹ licz¹ siê w³adze uczelni.
Niestety, na Ukrainie studenci maj¹ wiêcej
obowi¹zków ni¿ praw. Administracja przyj-
muje do wiadomoœci propozycje studentów,
ale na podejmowane decyzje nie maj¹ oni
wp³ywu. Pewne zmiany nast¹pi³y dopiero
w 2005 r.: w maju 2005 r. samorz¹dy stu-
denckie poszczególnych uczelni po³¹czy³y
siê i zorganizowa³y Ogóln¹ Ukraiñsk¹ Radê
Studenck¹. Przyjêto i wprowadzono w ¿ycie
szereg norm prawnych dotycz¹cych dzia³al-
noœci samorz¹dów studenckich.

Spodziewamy siê, ¿e nasza wizyta w Poli-
technice Rzeszowskiej stanie siê kolejnym
krokiem sprzyjaj¹cym dalszemu rozwojowi
ukraiñsko-polskiej wspó³pracy zarówno
w kierunku wspó³pracy samorz¹du studenc-
kiego naszych uczelni, jak i we wspólnych
dzia³aniach naukowych i kulturalnych. Sza-
nowni Pañstwo, serdecznie zapraszamy na
Ukrainê.

PS
W imieniu wszystkich uczestników na-

szej delegacji wyra¿amy serdeczne podziê-

kowania panu prorektorowi Leszkowi WoŸ-
niakowi, Samorz¹dowi Studenckiemu Poli-
techniki, a szczególnie jego przewodni-
cz¹cemu Robertowi Prusowi i wszystkim
pracownikom oraz studentom Politechniki
Rzeszowskiej, którzy poœwiêcili nam swój
czas i troskliw¹ serdecznoœæ.

Galina Gula
Oleksandr Skwyra

Studenci Kijowskiego Narodowego
Uniwersytetu Lingwistycznego

ZAPROSZENIE NA SEMINARIA
Katedry Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej

w roku akademickim 2005/2006 - semestr letni
poniedzia³ki, godz. 16:30, sala D109 (bud. D), Rzeszów, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 8

� 20.02.2006 - Sprzêtowa implementacja rozmytych sieci Pe-
triego jako uk³adów sterowania - mgr in¿. Zbigniew Hajduk,
KIA, Politechnika Rzeszowska

� 6.03.2006 - Rozpoznawanie Polskiego Jêzyka Miganego
w uk³adzie wizyjnym - mgr in¿. Tomasz Kapuœciñski, KIA,
Politechnika Rzeszowska

� 20.03.2006 - Sterowanie systemami mechatronicznymi
w czasie rzeczywistym - podejœcie klasyczne i inteligentne -
mgr in¿. Tomasz ¯abiñski, KIA, Politechnika Rzeszowska

� 3.04.2006 - Synteza i weryfikacja algorytmów konwersji pro-
toko³ów komunikacyjnych w polowych magistralach
rozg³oszeniowych - mgr in¿. Waldemar Mikluszka, KIA, Po-
litechnika Rzeszowska

� 24.04.2006 - T³umienie wibracji elastycznych struktur
o zmiennych parametrach - dr in¿. Ryszard Leniowski, KIA,
Politechnika Rzeszowska

� 8.05.2006 - Symulacyjne badanie efektywnoœci aplikacji roz-
proszonych w œrodowisku Grid - mgr in¿. Wojciech Rz¹sa,
KIA, Politechnika Rzeszowska

� 22.05.2006 - Rozpoznawanie gestów r¹k - dr in¿. Joanna Ma-
rnik, KIA, Politechnika Rzeszowska

� 5.06.2006 - Bezpieczeñstwo poczty elektronicznej - przegl¹d
metod walki ze spamem i wirusami - mgr in¿. Tomasz Œliwa,
KIA, Politechnika Rzeszowska

� 19.06.2006 - Analiza danych medycznych metod¹ adaptacyj-
nego generowania zapytañ - mgr in¿. Bartosz Jêdrzejec, KIA,
Politechnika Rzeszowska

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA STUDENTÓW KATEDRY MOSTÓW

Co dwa lata, w okresie wakacji, Ka-
tedra Mostów na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska organizuje
dla studentów specjalnoœci "budowa
i utrzymanie mostów" wycieczkê tech-
niczn¹, której g³ównym celem jest za-
poznanie studentów z histori¹ i dniem
dzisiejszym mostownictwa odwiedza-
nego kraju lub regionu. W poprzednich
latach studenci poznali m.in. mosty Da-
nii, W³och, Hiszpanii i Portugalii, kra-
jów Beneluksu oraz Czech. W 2005 r.
kolej wypad³a na Francjê, kolebkê eu-

ropejskiego mostownictwa. Francja to
nie tylko kraj znany z wielu mostów hi-
storycznych, lecz tak¿e przoduj¹ca dziœ
potêga w Europie w technologii i kon-
strukcji du¿ych mostów, czego przy-
k³adem jest chocia¿by s³ynny ju¿ wia-
dukt Millau - g³ówny cel naszej wy-
cieczki.

Wycieczka rozpoczê³a siê rano
9 wrzeœnia 2005 r, a jej pierwszy etap to
przejazd autokarem do Pary¿a, gdzie
w hotelu sieci "Formula" mieœci³a siê
pierwsza baza wypadowa do zwiedza-

nia mostów stolicy oraz pó³nocnej czê-
œci Francji. W pierwszym dniu wycie-
czki trasa wiod³a na pó³nocny zachód,
do ujœcia Sekwany, gdzie na jej koñco-
wym odcinku zbudowano trzy du¿e
i s³ynne mosty, kolejno: wisz¹cy Pont
de Tancarville (1959), podwieszony
Pont de Brotonne (1977) oraz najs³yn-
niejszy, równie¿ podwieszony, Pont de
Normandie (1995). Most Normandie,
³¹cz¹cy miasta Hawr oraz Honfleur
u ujœcia Sekwany, by³ do niedawna naj-
wiêkszym podwieszonym mostem na
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œwiecie, z przês³em o rozpiêtoœci
856 m. Buduj¹c ten most, Francuzi zna-
cznie przekroczyli psychologiczn¹ ba-
rierê 500 m, któr¹ uznawano dotych-
czas za kres mo¿liwoœci konstrukcyj-
nych dla mostów tego typu. Wzoruj¹c
siê na jego konstrukcji, Japoñczycy
zbudowali 4 lata póŸniej most Tatara
o rozpiêtoœci g³ównego przês³a 890 m,
który do dzisiaj dzier¿y prymat pierw-
szeñstwa w klasie mostów podwieszo-
nych. Piesza wycieczka po moœcie
d³ugoœci 2141 m pozwoli³a nam na
dok³adne zapoznanie siê z jego kon-
strukcj¹ (fotografie opisywanych mo-
stów zamieszczono na str. 39).

Drugi dzieñ wycieczki by³ poœwiê-
cony zwiedzaniu Pary¿a oraz jego mo-
stów. Mosty Pary¿a ogl¹daliœmy
z perspektywy statku na Sekwanie,
w uroczej scenerii wieczornej ilumina-
cji. Pary¿ ma blisko 30 mostów, a naj-
starszym i najs³ynniejszym z nich jest
kamienny Most Nowy (Pont Neuf),
zbudowany w 1604 r. i ³¹cz¹cy naj-
starsz¹ czêœæ Pary¿a - Ile de France -
z oboma brzegami Sekwany. W prze-
sz³oœci na moœcie sta³y dwa rzêdy skle-
pów, usuniête w XIX w. dla uzyskania
wiêkszej szerokoœci jezdni. W ostat-
nich latach most zosta³ gruntownie od-
nowiony i jest jedn¹ z najwiêkszych
atrakcji tej czêœci Pary¿a. Oczywiœcie
Pary¿ to nie tylko mosty. Trzy dni, jakie
spêdziliœmy tym mieœcie, pozwoli³y na
obejrzenie tak s³ynnych miejsc, jak:
Pola Elizejskie, £uk Triumfalny, Luwr
wyspa Ile de la Cité z Katedr¹ Notre
Dame, Dzielnica £aciñska z Panteo-
nem i Sorbon¹, Centrum Pompidou,
wie¿a Eiffla oraz Wzgórze Montmarte
z bazylik¹ Sacré Coeur.

Z Pary¿a wycieczka ruszy³a na
po³udnie, autostrad¹ A-75. Po drodze
zatrzyma³a siê w Orleanie, w celu
zobaczenia dwóch s³ynnych mostów
tego miasta: historycznego mostu
Georges’a V (1760) oraz nowoczesne-
go Pont de l'Europe (2000), zaprojekto-
wanego przez najs³ynniejszego obecnie
architekta mostów - Hiszpana Santiago
Calatravê. Kolejnym wa¿nym punktem
wycieczki by³a wizyta przy historycz-
nym wiadukcie kolejowym Garabit,
przekraczaj¹cym dolinê rzeki Truyere
niedaleko miejscowoœci Loubaresse,

w centralnej Francji. Wiadukt Garabit
zosta³ zbudowany w 1884 r. przez
Gustave’a Eiffela w celu przeprowa-
dzenia linii kolejowej nad dolin¹, na
wysokoœci ponad 120 m. G³ówne
przês³o ³ukowe wiaduktu ma 165 m
rozpiêtoœci, a ca³a konstrukcja wraz
z kamiennymi przês³ami dojazdowymi
ma d³ugoœæ 565 m. Most, podobnie jak
zbudowana przez Eiffela 5 lat wczeœ-
niej wie¿a, jest jednym z najbardziej
spektakularnych przyk³adów zastoso-
wania nowego wówczas materia³u -
stali zlewnej - do budowy konstrukcji
u¿ytecznoœci publicznej.

Kolejny dzieñ wycieczki by³ po-
œwiêcony prawie w ca³oœci wizycie na
najs³ynniejszym ostatnio obiekcie mo-
stowym Europy - oddanym do u¿ytku
w grudniu 2004 r. wiadukcie Millau.
Wiadukt Millau przekracza dolinê rzeki
Tarn i skraca przejazd przez ni¹ z do-
tychczasowych 5 godzin (w szczycie
wakacyjnym) do 10 minut. Obiekt zo-
sta³ zaprojektowany przez dwie wielkie
indywidualnoœci wspó³czesnej in¿ynie-
rii - architekta Sir Normana Fostera
oraz konstruktora Michela Virlogeux,
projektanta m.in. wspomnianego Pont
de Normandie. Wiadukt jest 8-przê-
s³ow¹ konstrukcj¹ powieszon¹, o ca³-
kowitej d³ugoœci 2460 m i rozpiêtoœci
g³ównych przêse³ 342 m. To, co wyró¿-
nia ten most wœród innych, to wysokoœæ
jego podpór: najwy¿sza z nich ma
245 m i wraz z przed³u¿aj¹cym j¹ pylo-
nem wznosi siê ponad poziom terenu na
³¹czn¹ wysokoœæ 343 m, czyli wy¿ej ni¿
wie¿a Eiffla. Most zosta³ wybudowany
przez francuskie konsorcjum Eiffage
TP za kwotê 300 mln euro, a przejazd
autokaru przez obiekt kosztuje obecnie
24,30 euro. Pod wiaduktem znajduje siê

du¿e Centrum Informacyjne, gdzie mo-
¿na siê zapoznaæ z histori¹ obiektu,
obejrzeæ filmy z fazy projektowania
i budowy, kupiæ pami¹tki i foldery. Po
spêdzeniu pracowitego dnia na naj-
wy¿szym obiekcie mostowym œwiata,
pe³ni technicznych wra¿eñ, udaliœmy
siê na po³udnie Francji, aby zatrzymaæ
siê na nocleg i jeden dzieñ odpoczynku
w miejscowoœci Sete, na Lazurowym
Wybrze¿u Morza Œródziemnego.

Po dniu odpoczynku wycieczka ru-
szy³a w drogê powrotn¹, kieruj¹c siê na
Alpy Francuskie, a nastêpnie na Szwaj-
cariê. Po drodze jednak by³y jeszcze
dwa s³ynne - tym razem historyczne -
obiekty mostowe. Pierwszym z nich by³
rzymski akwedukt Pont du Gard,
po³o¿ony niedaleko Nîmes, zbudowany
w latach 40-60 I w. n.e., w czasach pa-
nowania rzymskich cesarzy Klaudiusza
i Nerona. Trzypoziomowy sklepiony
akwedukt kamienny ma d³ugoœæ 275 m
i wysokoœæ blisko 50 m. W 1745 r. dol-
ne sklepienia akweduktu zosta³y posze-
rzone i utworzy³y konstrukcjê mostu
drogowego. Akwedukt, wpisany
w 1985 r. na listê zabytków UNESCO,
jest jednym z najlepiej zachowanych
przyk³adów œwietnoœci budownictwa
in¿ynieryjnego z czasów Cesarstwa
Rzymskiego. Drugim historycznym
obiektem, który zwiedziliœmy tego
dnia, by³ s³ynny Most Œwiêtego Bene-
zeta w Avignion. Most, zbudowany
w latach 1177-1185 przez zakon tzw.
Braci Mostowych (Fratres Pontifices),
jest obecnie jedynie atrakcj¹ tury-
styczn¹ i nie pe³ni ¿adnych funkcji ko-
munikacyjnych. Ze œredniowiecznej
budowli d³ugoœci ok. 900 m, maj¹cej 20
kamiennych przêse³ sklepionych, za-
chowa³y siê jedynie cztery o rozpiêtoœci

Akredytacja dla in¿ynierii materia³owej

Uchwa³¹ nr 62/2005 Prezydium PKA z 8 grudnia 2005 r. w sprawie po-
wtórnej oceny jakoœci kszta³cenia na kierunku in¿ynieria materia³owa, Pañ-
stwowa Komisja Akredytacyjna po zapoznaniu siê z przedstawion¹ przez
uczelniê dokumentacj¹, a tak¿e po zasiêgniêciu opinii Zespo³u Kierunków
Studiów Technicznych w sprawie jakoœci kszta³cenia na poziomie studiów
pierwszego stopnia, wyda³a pozytywn¹ ocenê dla ww. kierunku.

Kolejna ocena jakoœci kszta³cenia na in¿ynierii materia³owej przewidziana
jest w roku akademickim 2008/2009.

Marta Olejnik



20 GAZETA POLITECHNIKI

30,8-33,5 m. Jednak¿e urok mostu oraz
s³ynna piosenka o tañcach na moœcie
(Sur le Pont d'Avignon) powoduj¹, ¿e
most przyci¹ga liczne rzesze turystów.

Ostatnie dwa dni wycieczki to prze-
prawa przez Alpy oraz powrót przez
Niemcy do Polski i Rzeszowa. Wyru-
szyliœmy z Albertville, przez Chamo-
nix, a nastêpnie m.in. obok wjazdu do
tunelu pod Mont Blanc dotarliœmy do
Martigny. Niestety, z³a pogoda nie po-
zwoli³a nam przejechaæ jedn¹ z najbar-
dziej ekscytuj¹cych tras alpejskich, tj.
prze³êczami Grimselpass i Süstenpass.
Trasa wiêc wiod³a autostrad¹ transal-
pejsk¹ wzd³u¿ Jeziora Czterech Kanto-
nów do Lucerny, gdzie zatrzymaliœmy

siê na 8 godzin. Zwiedziliœmy miasto
oraz historyczne mosty Kapellbrücke
i Spreuerbrücke. W niedzielê 18 wrzeœ-
nia ok. godz. 22.00 wróciliœmy do Rze-
szowa.

W wycieczce wziê³o udzia³ 33 stu-
dentów IV i V roku specjalnoœci mosto-
wej oraz 4 pracowników nauko-
wo-dydaktycznych Katedry Mostów
PRz. W ci¹gu 10 dni przejechaliœmy
³¹cznie ponad 5500 km. W ka¿dym
z odwiedzanych miejsc, oprócz progra-
mu technicznego, uczestnicy wycieczki
mieli okazjê zapoznaæ siê z licznymi
osobliwoœciami i zabytkami historii
Francji, w czym znakomicie pomaga³
profesjonalny przewodnik, wynajêty

przez rzeszowskie biuro podró¿y "Re-
stor" - organizatora wycieczki. Studen-
ci pokrywali jedynie 40% kosztów
uczestnictwa, resztê do³o¿y³a Katedra
Mostów PRz z pieniêdzy zarobionych
przez jej pracowników na specjalnie
zorganizowanych szkoleniach. Pok³o-
siem wycieczki jest Konkurs Fotografi-
czny "Mosty Francji 2005", którego
efekty bêdzie mo¿na zobaczyæ w jednej
z gablot w Katedrze Mostów (budynek
P, I piêtro) oraz na stronie Katedry
http://www.prz.rzeszow.pl/~bc. Zapre-
zentowane tam zostan¹ najlepsze zdjê-
cia mostów, wykonane przez stu-
dentów podczas wycieczki.

Tomasz Siwowski
Kierownik wycieczki

Do chwili obecnej 230 studentów
naszej uczelni uczestniczy³o w wymia-
nie miêdzynarodowej w ramach Pro-
gramu Socrates/Erasmus. Jak wynika
z zestawienia, w rankingu przewodzi
Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki,
sk¹d wyjecha³o a¿ 71 studentów (30%
ogólnej liczby wyjazdów), trochê
mniejsza liczba studentów wyjecha³a
z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu -
67 studentów (29,13% wyjazdów), po-
dobna liczba studentów z Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa - 61 stu-
dentów (26,52% wyjazdów), z Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska wyjecha³o 22 studentów (9,5%
wyjazdów), a najmniej z Wydzia³u
Chemicznego - 9 studentów (3,9% wy-
jazdów). Œredni wyjazd trwa³ 5,59 mie-
si¹ca.

Nasi reprezentanci podczas studiów
zdobyli wiele cennych doœwiadczeñ
i umiejêtnoœci, takich jak:

�doœwiadczenie zawodowe,
�doskonalenie umiejêtnoœci po-

s³ugiwania siê znajomoœci¹ jêzy-
ka, w tym terminologi¹ specjali-
styczn¹,

Socrates/Erasmus

7 lat uczestnictwa Politechniki Rzeszowskiej w programie

Tabela wyjazdów/przyjazdów studentów w latach 1998-2005

Lp. Nazwa uczelni WBMiL WBiIŒ WEiI WZiM WCH
1. Technische Universität Wien - Austria 4/0 5/0

2. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Kortrijk - Belgia

8/4 24/2 25/0

3. Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende - Belgia 5/6

4. Katholieke Universiteit Leuven - Belgia 8/0

5. Katholieke Hogeschool Sint Lieven - Belgia x

6. Technical University of Sofia - Bu³garia 1/0

7. Aarhus Universitet - Dania 4/0

8. Université du Littoral Côte d’Opale Dunkerque -
Francja

x 8/0

9. Université de Metz - Francja 5/0

10. Ethniko Metsovio Polytechnio Athina - Grecja x x 2/0 x x

11. Aristotle University of Thessaloniki - Grecja 4/0 x

12. Universidad de Oviedo - Hiszpania x 1/1 2/1 x

13. Universidad Politecnica de Valencia - Hiszpania 3/1 10/0 1/0

14. Fachhochschule Bielefeld - Niemcy 26/3 x

15. Fachhochschule Sudwestfalen Iserlohn - Niemcy 12/0

16. Hochschule für Technik und Wirtschaft Zwickau -
Niemcy

3/0

17. Universidade de Aveiro - Portugalia 2/0 1/0

18. Universiade do Minho Braga - Portugalia 2/1

19. Universidade da Beira Interior Covilha - Portugalia 16/4 12/10 7/0 7/2

20. Universidade Lusofona de Humanides e Tecnologias
Lisboa - Portugalia

1/0 18/2

21. Yasar University - Turcja x x x

22. Universita Degli Studi di Firenze - W³ochy x x 2/0 x

23. Universita Degli Studi di Roma - W³ochy 1/0

Razem 61/18 22/11 71/3 67/5 9/0

Ogó³em 230/37

x oznacza zawarte porozumienie z dan¹ uczelni¹, czyli mo¿liwoœæ wyjazdu.
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�poznanie innego systemu naucza-
nia,

�zdobycie umiejêtnoœci gospoda-
rowania swoimi funduszami,

�podejmowanie samodzielnych de-
cyzji.

Studia i pobyt za granic¹ w ramach
tego programu budz¹ aktywnoœæ
studentów, którzy poszukuj¹ innych
mo¿liwoœci wyjazdu lub odbycia sta¿u
zagranicznego, zdobywaj¹ œwiado-
moœæ, ¿e znajomoœæ jêzyków obcych
jest niezwykle wa¿na. Podczas takiego
wyjazdu nawi¹zuje siê wiele cennych
przyjaŸni. Pobyt za granic¹ to nie tylko
czas intensywnej nauki, ale równie¿
czas zwiedzania, poznawania nowych
miejsc, rozrywki.

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê
wyjazdy do Belgii, Portugalii i Nie-
miec. Po kilkanaœcie osób wyjecha³o do
Hiszpanii, Francji, kilka osób by³o
w Austrii, Grecji, Danii, W³oszech
i Bu³garii. Nie by³o jeszcze wyjazdów
do Turcji ze wzglêdu na to, ¿e umowa ta
obowi¹zuje dopiero pierwszy rok. Ma-

my nadziejê, ¿e szybko znajd¹ siê
chêtni, którzy zechc¹ tam spêdziæ choæ
jeden semestr.

Zasady i kryteria
ubiegania siê o stypendium

Studenci zakwalifikowani na wy-
jazd za granicê otrzymuj¹ stypendium
z funduszy Unii Europejskiej (jego wy-
sokoœæ ustalana jest co roku), uzu-
pe³niaj¹ce ró¿nicê w kosztach utrzy-
mania w Polsce i w innych krajach Eu-
ropy. O stypendium mog¹ siê ubiegaæ
osoby, które:

�ukoñczy³y pierwszy rok studiów,
�maj¹ wysok¹ œredni¹ ocen z toku

studiów,
�przedstawi¹ pozytywn¹ opiniê

dziekana danego wydzia³u,
�znaj¹ w³aœciwy jêzyk obcy w stop-

niu umo¿liwiaj¹cym odbywanie
studiów za granic¹,

�nie korzysta³y w poprzednich la-
tach ze stypendium Socrates/Eras-
mus.

Kolejny nabór do programu Socra-
tes/Erasmus odbêdzie siê w marcu
2006 r. Bli¿sze informacje mo¿na uzy-
skaæ w Dziale Wspó³pracy z Zagranic¹,
bud. A, I piêtro, p. 113, tel. 86-51-282,
85-411-27, e-mail: jruszel@prz.rze-
szow.pl lub na stronie interneto-
wej www.prz.rzeszow.pl/fao/pro-
gram.html.

Z A P R A S Z A M Y

Joanna Ruszel

Niew¹tpliwie jednymi z najbardziej czarownych i oczeki-
wanych œwi¹t w ¿yciu ka¿dego z nas s¹ Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia, a z nimi nasze piêkne polskie kolêdy. Zabiegani, nie
zastanawiamy siê, jak wiele wnios³y do naszej kultury.

S³owo "kolêda" (od ³ac. calendae - pierwsze dni miesi¹ca,
od cerkiew. - dzieñ noworoczny) jako nazwa pieœni bo¿o-
narodzeniowej pojawi³o siê dopiero w XVII w., wczeœniej
jednak g³ównie ³¹czy³o siê z ¿yczeniami noworocznymi.
Klasycznym tego przyk³adem jest "Kolêda" (na tzw. wów-
czas Nowe Lato) Jana Kochanowskiego. Rzymianie pierw-
sze dni nowego roku obchodzili uroczyœcie, dawali sobie na-
wzajem prezenty. W póŸniejszych wiekach (VI-VII) zwy-
czaje te dotar³y na Ba³kany, a stamt¹d do ludów s³owiañ-
skich. Wielowiekowa by³a ich wêdrówka do Polski.

Wiele w kwestii kolêd zawdziêczamy Czechom i Niem-
com, sk¹d do Polski wêdrowa³y kolejne formacje zakonne.
Do tradycji naszych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia bardzo przy-
czynili siê bracia Franciszkanie i Bernardyni, wprowadzaj¹c
w XV w. obyczaj wystawiania szopki w koœciele. Niew¹tpli-
wie dla polskiej tradycji tych Œwi¹t nie bez znaczenia jest kli-
mat i czas, na jaki one przypadaj¹. Zima i szopka
przedstawiaj¹ca Narodzenie Jezusa w ubogiej i lichej stajen-
ce spotêgowa³y mi³oœæ i wspó³czucie ludu dla Œwiêtej Ro-
dziny.

Kolêdy uk³adano na dworach, pisali je zarówno duchow-
ni, organiœci, ludzie proœci, jak i wielcy poeci. St¹d tak wielka
ich ró¿norodnoœæ, ale wszystkie p³ynê³y z serca ca³ego naro-
du, choæ w wiêkszoœci powstawa³y na kresach i na terenie Ga-
licji. Wœród tej wieloœci i ró¿norodnoœci kolêd s¹ tak¿e
kolêdy pasterskie: to w³aœnie s¹ pastora³ki, póŸniejsza XVIII-
-wieczna odmiana kolêd, nie zawsze nobliwa. Zdarzaj¹ siê
teksty humorystyczne, podobna ró¿norodnoœæ dotyczy mu-
zyki. S¹ w polskiej kolêdzie œlady znanych poematów sielan-
kowych oraz muzyki epoki baroku i rokoka, ale te¿ polskiego
folkloru, jak chocia¿by mazura, poloneza czy kujawiaka.

Polskich kolêd jest podobno oko³o 600, niektóre Ÿród³a
podaj¹, ¿e znacznie wiêcej. Te piêkne utwory, w du¿ej mierze
ludowej poezji, g³osz¹ wiarê w odrodzonego cz³owieka, przy
wigilijnym stole jednocz¹ wszystkich. Nie ma w Polsce pieœ-
ni œpiewanych z g³êbsz¹ potrzeb¹ serca ni¿ w³aœnie kolêdy,
bo to one s¹ "ark¹ przymierza" pomiêdzy pokoleniami. S¹
wœród nich kolêdy szlacheckie i ludowe, miejskie i wiejskie,
¿o³nierskie i obozowe, i tak¿e te, które p³ynê³y z myœli i pra-
gnieñ rozbiorowej Polski. Wiele z nich powsta³o równie¿
w latach okupacji hitlerowskiej.

Jedn¹ z kolêd pierwszej po³owy XX w. najprawdopodob-
niej napisa³ ks. Wincenty Boczar, w latach 1929-1938 pro-
boszcz parafii Zg³obieñ k. Rzeszowa. Myœlê o ¿ywej i piêknej

O kolêdach co nieco

Tabela wyjazdów wg krajów

Kraj Liczba
studentów

Udzia³
procentowy

Belgia 70 30,43

Portugalia 66 28,69

Niemcy 41 17,82

Hiszpania 17 7,39

Francja 13 5,69

Austria 9 3,91

Grecja 6 2,60

Dania 4 1,73

W³ochy 3 1,30

Bu³garia 1 0,43

Turcja 0 0
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kolêdzie "Witaj Zbawicielu", œpiewanej tak¿e w okolicach
Jas³a, Przeworska, Mielca i w innych miejscowoœciach na
Podkarpaciu.

Maj¹ kolêdy ogromny ³adunek serdecznych uczuæ, bo
tkwi w nich polska dusza i s³owiañska goœcinnoœæ, wszak ra-
dujemy siê z Narodzenia i poufalimy z Dzieci¹tkiem. To
w³aœnie ta prostolinijnoœæ i serdecznoœæ stanowi najwiêksz¹
ich ozdobê, bo jest te¿ w nich nuta narodowa i niemal familij-
na swojskoœæ, bo tak wiele Bartków i Maæków opiewa Naro-
dzenie; zda siê, ¿e Betlejem na polskiej stoi ziemi. Jest na
Kaszubach i na Podhalu, nad morzem i pod Tatrami. Lud pol-
ski jest szczególnym czcicielem ¯³óbka.

Pierwszy bodaj¿e rodzimy "Œpiewnik koœcielny" wydany
zosta³ w 1838 r. przez ks. M. Mioduszewskiego, a w 1843 r.
ten¿e zbieracz polskiego folkloru religijnego wyda³ tak¿e
"Pastora³ki i kolêdy".

Niestety, prawie wszystkie znane polskie kolêdy s¹ anoni-
mowe - zarówno pod wzglêdem tekstu, jak i muzyki. Nie zdo-
by³y powszechnej i oczekiwanej popularnoœci kolêdy
wieszczów narodowych: "Jasna kolêda" S³owackiego œpie-
wana jeszcze na pocz¹tku XX w. czy Mickiewicza kolêda
z "Dziadów". "Pastora³kê" na motywach ludowych, ju¿
i wspó³czeœnie wystawian¹ na scenie, u³o¿y³ Leon Schiller
(1887-1954). Tylko dwaj znani i póŸniejsi poeci uhonorowa-
ni zostali popularnoœci¹ swych kolêd: Franciszek Karpiñski
(1741-1825) ze swoim "Bóg siê rodzi" oraz Teofil Lenarto-
wicz (1822-1893) z "Mizern¹ cich¹ stajenk¹ lich¹". Autortwo
kolêdy "W ¿³obie le¿y" przypisuje siê ks. Piotrowi Skardze.
Kolêdy pisa³a te¿ Maria Konopnicka.

Z pojawieniem siê œrodków masowego przekazu losy na-
szych kolêd trochê siê zmieni³y: coraz czêœciej s¹ s³uchane,
nie tak ju¿ czêsto œpiewamy je we w³asnych domach. Zmie-

niaj¹ siê te¿ same kolêdy i obyczaje. Prawie nigdzie nie
s³ychaæ ju¿ "Pasterzu, pasterzu" - kolêdy piêknie brzmi¹cej,
zw³aszcza œpiewanej na g³osy. Choæ trochê ¿al piêknych sta-
rych kolêd, to naród polski jest bardzo z tradycj¹ Œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia zwi¹zany, a magia kolêd nieporównywalna
z urokiem wszystkich innych utworów muzycznych. To na-
sze dziedzictwo.

By trwa³o, niech Nowy Rok niesie ludziom pokój, odwagê
w czasach pe³nych zmartwieñ, radoœæ w dniu powszednim
i dobr¹ nadziejê zawsze.

Marta Olejnik

Jan Kochanowski

Kolêda (Kolêda na Nowe Lato)

Tobie b¹dŸ chwa³a, Panie wszego œwiata,

¯eœ nam doczekaæ da³ Nowego Lata.

Daj, byœmy siê i sami odnowili,

Grzech porzuciwszy, w niewinnoœci ¿yli!

£aska Twa œwiêta niechaj bêdzie z nami

Bo nic dobrego nie uczynim sami!

Mnó¿ w nas nadziejê, przyspórz prawej wiary,

Niech uwa¿amy Twe prawdziwe dary!

U¿ycz pokoju nam i œwiêtej zgody,

Niech siê nas boj¹ pogañskie narody.

A Ty nas nie chciej odstêpowaæ Panie

I owszem, racz nam dopomagaæ na nie.

B³ogos³aw ziemi z Twej szczodrobliwoœci,

Niechaj nam dawa dostatek ¿ywnoœci,

Uchowaj g³odu i powietrza z³ego,

Daj wszytko dobre z mi³osierdzia swego!

Kto z nas nie chcia³by byæ nieœmier-
telny? Problem ten zajmowa³ od wie-
ków ludzi z klasy spo³ecznej i ka¿dego
zawodu, by w koñcu pozostaæ g³ów-
nym tematem lekarzy czy chirurgów
plastycznych. Niestety, jak dot¹d - re-
cepty uniwersalnej nie wynaleziono.
Mo¿emy jedynie w lepszy b¹dŸ gorszy
sposób dbaæ o przed³u¿enie swojego
¿ycia, dbaj¹c o odpowiedni¹ dietê,
uprawiaj¹c sport itp. Okazuje siê jed-
nak, ¿e wydaj¹ siê byæ ludzie, którzy
znaj¹ sposób na nieœmiertelnoœæ, a na-
wet chc¹ siê tym sposobem podzieliæ
z innymi. Wyk³ad pod znamiennym
tytu³em "Przepis na nieœmiertelnoœæ"
zosta³ wyg³oszony dnia 22 listopada

2005 r. przez dr. Zdzis³awa Pogodê
z Instytutu Matematyki Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Doktor Pogoda jest
znanym popularyzatorem matematyki,
laureatem nagrody im. H. Steinhausa,
wieloletnim wspó³pracowinikiem cza-
sopisma "Delta" i autorem m.in. tak
znanych ksi¹¿ek, jak Diamenty mate-
matyki, Bezmiar matematycznej wyob-
raŸni (obydwie wspólnie z Krzyszto-
fem Ciesielskim) czy niedawno wyda-
na Galeria wieloœcianów. S³uchaczami
byli zarówno pracownicy Politechniki,
studenci matematyki, jak i licznie zgro-
madzona m³odzie¿ ze szkó³ œrednich
Podkarpacia wraz ze swoimi wycho-
wawcami.

Jaki wiêc przepis podaje dr Pogoda?
Chyba najprostszy i pewnie dobrze
znany ka¿demu z nas - nieœmiertelnoœæ
w ludzkiej pamiêci. W matematyce
oznacza to umiejêtnoœæ postawienia
wystarczaj¹co "dobrej" hipotezy b¹dŸ
jej rozwi¹zania, by pozostaæ nieœmier-

Matematyków "Przepis na nieœmiertelnoœæ"



Nr 1-2(145-146)–STYCZEN-LUTY 2006 23
,

telnym. Wystarczaj¹co "dobra" hipote-
za to taka, która jest prosta i zrozumia³a
nawet dla laików. Czasem zreszt¹ przez
laików bywa rozwi¹zywana. Jedn¹ ze
s³ynnych hipotez tego typu jest ju¿
zreszt¹ rozstrzygniêta pozytywnie
przez Wilesa w 1994 r. hipoteza Ferma-
ta (postawiona w 1630 r.), ¿e równanie
xn + yn = zn nie ma niezerowych ca³ko-
witych rozwi¹zañ x, y, z dla liczb natu-
ralnych n wiêkszych od 2. Oczywiœcie
ka¿dy z nas zna twierdzenie Pitagorasa
i wie, ¿e dla n = 2 mamy nieskoñczenie
wiele rozwi¹zañ tej równoœci. Widaæ,
¿e hipoteza by³a "dobra", zajmowa³a
bowiem umys³y matematyków (i nie
tylko) przez ponad 350 lat. Zarówno
Fermat, jak i Wiles zapewnili sobie nie-
œmiertelnoœæ. Niejako "przy okazji" po-
wsta³o wiele nowych teorii matema-
tycznych i wiele nowych problemów
(wystarczy tylko zapoznaæ siê z praca-
mi Kummera, Kroneckera i in.). Roz-
wi¹zywanie hipotezy Fermata zosta³o
porównane przez Weila do wspinaczki
na Everest: "...wykazanie hipotezy Fer-
mata jest jak wspinaczka na Everest, je-
œli spadniesz 100 jardów przed szczy-
tem - nie wspi¹³eœ siê na Everest...",
gdy¿ wielu matematyków osi¹ga³o wy-
niki czêœciowe, wykazuj¹c, ¿e np. hipo-
teza jest prawdziwa dla liczb n mniej-
szych ni¿ 37 b¹dŸ 4000.

Wiele interesuj¹cych hipotez w teo-
rii liczb dotyczy liczb pierwszych
(przypominam - liczba pierwsza to ta,
która nie ma innych dzielników poza je-
dynk¹ oraz sob¹ sam¹). Liczby pierw-
sze interesowa³y ju¿ Pitagorasa oraz
jego uczniów (500 do 300 lat p.n.e.),
którzy widzieli w nich mistyczne b¹dŸ
numerologiczne w³aœciwoœci. Zaintere-
sowanie to przetrwa³o przez wieki, zaj-
muj¹c uwagê tak znanych matema-
tyków, jak Euklides, Euler, wspomnia-
ny Fermat, Mersenne, Legendre, Gauss
i in., a¿ do czasów dzisiejszych. Okazu-
je siê bowiem, ¿e liczby pierwsze maj¹
nie tylko mistyczne w³aœciwoœci, ale
równie¿ maj¹ szerokie zastosowanie,
np. w kryptologii i telefonii komórko-
wej. Systematycznie odkrywane s¹ ko-
lejne liczby pierwsze. Ostatni¹ znan¹
jest liczba 225964951-1, odkryta przez
Martina Nowaka (Niemcy) 18 lutego
2005 r. Liczba ta ma 7816230 cyfr. Ob-

liczanie jej przy pomocy komputera
Pentium 4 2.4 GHz zajê³o Nowakowi
ponad 50 dni. Hipotezy nierozwi¹zane
do dziœ, dotycz¹ce liczb pierwszych, to

np. hipoteza Goldbacha (1742), stwier-
dzaj¹ca, ¿e ka¿da liczba parzysta wiê-
ksza ni¿ 2 mo¿e byæ zapisana jako suma
dwóch liczb pierwszych (np. 4 = 2+2,

Wyk³ad dr. Zdzis³awa Pogody.
Fot. w³asna

Wzorem majowego seminarium
w listopadzie 2005 r. odby³o siê kolej-
ne spotkanie poœwiêcone zasadom re-
dagowania testów jêzykowych w od-
niesieniu do europejskiego systemu
opisu kszta³cenia jêzykowego. Obec-
nie trwaj¹ prace nad poprawkami
przes³anych projektów. Organizato-
rem spotkañ by³ Goethe-Institut
w Krakowie. Wyk³ad wyg³osi³ prof. dr
Rüdiger Grotjahn z Ruhr-Universität
Bochum. W seminarium brali udzia³
lektorzy z polskich uczelni, w tym
równie¿ ze Studium Jêzyków Obcych
Politechniki Rzeszowskiej, oraz
przedstawiciele z Ukrainy i S³owacji.

Tematem wyk³adu by³o wprowa-
dzenie do teorii testowania, kryteria
kwalifikacji testów, tabele specyfika-
cji oraz charakterystyka poszczegól-
nych zadañ sprawdzaj¹cych.

Podczas omawiania typologii te-
stów wspomniano o systemie ocenia-
nia DIALANG. Jest to system
przeznaczony dla ucz¹cych siê, któ-
rzy chc¹ znaæ swój poziom bieg³oœci
w danym jêzyku i otrzymaæ informa-
cjê zwrotn¹ w postaci wskazówek co
do sposobów dalszego rozwijania po-
szczególnych sprawnoœci jêzyko-
wych.

Celem seminarium by³o opraco-
wanie wzorcowego testu jêzykowego,
który stanowi³by wspólny model dla
wszystkich uczelni z uwzglêdnieniem
profilu kszta³cenia. Podczas warszta-
tów uczestnicy zaprezentowali typy
æwiczeñ, jakie powinien zawieraæ test,
a kolejnym etapem by³o opracowanie
testu na poziomie B1 oraz analiza
przes³anych materia³ów.

Edyta Ptaszek

DYDAKTYKA
JÊZYKÓW OBCYCH

DYDAKTYKA
JÊZYKÓW OBCYCH
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6=3+3, 8=3+5, itd.), oraz pytania: Czy
jest nieskoñczenie wiele liczb pierw-
szych postaci n2+1? Czy zawsze po-
miêdzy n2 i (n+1)2 istnieje liczba
pierwsza? Czy jest nieskoñczenie wiele
liczb pierwszych postaci n!+1? lub po-
staci n!-1? itp. Tak wiêc ka¿dy z nas ma
jeszcze szansê zapewniæ sobie w prosty
sposób nieœmiertelnoœæ, zajmuj¹c siê
tylko liczbami pierwszymi!

Kolejny wyk³ad przedstawiony tego
samego dnia przez dr. Pogodê dotyczy³
wêz³ów (ang. knots), sup³ów (tangles)
i splotów (links). Pojêcia znajduj¹ce siê
w tytule wyk³adu s¹ nam znane (poszu-
kuj¹c has³a knots w internecie, znajdu-
jemy przede wszystkim strony ¿e-
glarzy), okazuje siê te¿, ¿e powstanie
teorii mo¿emy zawdziêczaæ tym w³aœ-
nie elementom otaczaj¹cej rzeczywi-

stoœci. Matematyczne badania doty-
cz¹ce tych wytworów natury b¹dŸ r¹k
ludzkich doprowadzi³o do stworzenia
matematycznej teorii. Nieprzydatna
pocz¹tkowo teoria zda³a siê w pewnym
momencie byæ jedn¹ z najwa¿niejszych
w genetyce, gdy¿ okaza³o siê, ¿e ludzki
kod DNA ma strukturê wêz³ów.

PS
Obydwa wyk³ady odby³y siê w ra-

mach Oddzia³u Rzeszowskiego Pol-
skiego Towarzystwa Matematycznego
(OR PTM).

Stanis³awa Kanas
Prezes OR PTM

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

W dniach 14-17 wrzeœnia 2005 r.
odby³a siê XVI Miêdzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa SAKON '05 nt. "Me-
tody obliczeniowe i badawcze w roz-
woju pojazdów samochodowych i ma-
szyn roboczych samojezdnych. Za-
rz¹dzanie i marketing w motoryzacji".
Pocz¹wszy od 1990 r. konferencja jest
organizowana cyklicznie przez Zak³ad
Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych Politechniki Rzeszow-
skiej we wspó³pracy z Narodowym
Uniwersytetem Transportu w Kijowie
oraz Akademi¹ Transportu Ukrainy -
Zachodnim Centrum we Lwowie.

Obrady konferencji odby³y siê
w przepiêknej scenerii zamku w Przec-
³awiu k. Mielca. Uczestniczyli w niej
naukowcy i praktycy z Polski i z Ukrai-
ny o motoryzacyjnym profilu zaintere-
sowañ. W czasie dwudniowych obrad
wyg³oszono 36 referatów dotycz¹cych
zagadnieñ zarówno teoretycznych, jak
i eksperymentalnych, realizowanych
w tych oœrodkach. Przebieg konferencji
potwierdzi³ potrzebê jej organizacji ze
wzglêdu na wymianê myœli naukowej
i zapoznanie siê z praktycznymi roz-
wi¹zaniami stosowanymi w obu kra-
jach. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e

w ramach Euroregionu Karpackiego
istniej¹ jeszcze niewykorzystane mo¿-
liwoœci rozszerzenia wspó³pracy i wy-
miany naukowej.

Przedstawiciele strony ukraiñskiej
apelowali w swoich wypowiedziach
o nawi¹zanie œciœlejszych kontaktów
naukowych i gospodarczych w dziedzi-
nie bran¿y motoryzacyjnej (dotyczy to
g³ównie silników wysokoprê¿nych
i autobusów) oraz zasilania gazowego
i z wykorzystaniem biopaliw. Podkre-
œlono, ¿e organizowanie konferencji
o takiej formule znakomicie tê formê
kontaktów u³atwia. Wspólnie uœciœlono

SAKON 2005

Wype³niona podczas wyk³adu sala budynku P.
Fot. w³asna
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równie¿ wybrane zagadnienia trans-
portu na konferencjê SAKON '06, które
bêd¹ prezentowane jako referaty zamó-
wione o œciœle skonkretyzowanej tema-
tyce.

Wymiernym dorobkiem material-
nym s¹ wydane materia³y konferencyj-
ne zawieraj¹ce 40 artyku³ów, które
dotycz¹ ciekawych prac o charakterze
obliczeniowym oraz realizowanych ba-
dañ podstawowych i rozwojowych. Na-
le¿y podkreœliæ, ¿e szczególny nacisk
zosta³ po³o¿ony na poziom referatów,
które by³y recenzowane przez cz³on-
ków Komitetu Naukowego. Dla mene-
d¿erów przemys³u i przedstawicieli
biznesu, którzy brali udzia³ w konferen-
cji, interesuj¹cym doœwiadczeniem
by³a sesja poœwiêcona zagadnieniom
zarz¹dzania i marketingu w motoryza-
cji. Wyra¿ali nadziejê, ¿e ta problema-
tyka bêdzie równie¿ kontynuowana
w nastêpnych konferencjach.

Organizatorzy konferencji pragn¹
podziêkowaæ za jej dofinansowanie

szczególnie Wytwórni Silników
"PZL-Mielec" Spó³ce z o.o., Rafinerii
Jas³o SA oraz Orlen Petro Tank Spó³ce
z o.o. w Wide³ce. Udzielona pomoc fi-

nansowa pozwoli³a w znacznym zakre-
sie pokryæ koszty organizacyjne i wy-
danie materia³ów konferencyjnych.

Kazimierz Lejda

Uczestnicy konferencji na tle zamku w Przec³awiu.
Fot. w³asna

W ostatnim okresie nast¹pi³ zdecy-
dowany wzrost zainteresowania zagad-
nieniami dynamiki konstrukcji. Po-

wstaj¹ nowe rozwi¹zania, stosuje siê
coraz nowoczeœniejsze narzêdzia ba-
dawcze, opracowuje nowoczesne me-

tody eksperymentalne. Cykliczne spot-
kania specjalistów z tej dziedziny nauki
daj¹ mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ
w tym zakresie.

Sympozja Dynamiki Konstrukcji s¹
w³aœnie cyklicznymi spotkaniami pra-
cowników nauki, na których przedsta-
wiane s¹ prace badawcze realizowane
w ró¿nych oœrodkach naszego kraju.
Podczas nich spotyka siê grono specja-
listów z takich dziedzin, jak:
� dynamika cia³a sta³ego i konstruk-

cji,
� dynamika maszyn,
� teoria drgañ i pomiarów,
� metody doœwiadczalne w mechani-

ce,
� metody niedeterministyczne w dy-

namice konstrukcji.
Kolejne, XII Sympozjum odby³o siê

w dniach 28-30 wrzeœnia 2005 r.
w znanym oœrodku wypoczynkowym
w Bystrem k. Baligrodu. Organizato-
rem by³a Katedra Mechaniki Konstruk-

PROBLEMY DYNAMIKI KONSTRUKCJI

Sympozjum

Otwarcie sympozjum. Od lewej prof. PRz W. £akota, prof. L. Ziemiañski, prof.
Z. Stojek.

Fot. w³asna
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cji Politechniki Rzeszowskiej przy
wspó³udziale i pod patronatem:
� Komitetu In¿ynierii L¹dowej

i Wodnej, Sekcji Mechaniki Kon-
strukcji,

� Komitetu Mechaniki,
� Komitetu Budowy Maszyn,
� Komisji Mechaniki Stosowanej Od-

dzia³ Kraków, Polskiej Akademii
Nauk.
W sympozjum uczestniczy³o 65

osób z Polski. Wyg³oszono 3 referaty
problemowe oraz 47 referatów na se-
sjach specjalistycznych. W Bystrem
goœciliœmy specjalistów o uznanym au-
torytecie, a tak¿e wielu m³odych praco-
wników nauki zajmuj¹cych siê tymi
dyscyplinami nauki. O wa¿noœci pro-

blemów, jakie przedstawiono, niech
œwiadcz¹ referaty generalne wyg³oszo-
ne przez uczonych o znanym autoryte-
cie:
� Zbigniew Engel - Metody inwer-

syjne i ich prekursorzy,
� Janusz Kawecki - Zmiana w³aœciwo-

œci dynamicznych kominów stalo-
wych w celu zmniejszenia podatno-
œci na dzia³anie wiatru,

� Marian Klasztorny - Wp³yw para-
metrów wê¿ykowania i uderzeñ
bocznych zestawów ko³owych na
drgania szybkobie¿nego pojazdu
SHINKASEN.
Materia³y sympozjum zosta³y wy-

dane przez Oficynê Wydawnicz¹ Poli-
techniki Rzeszowskiej jako zeszyt

naukowy Mechanika nr 65 "Problemy
dynamiki konstrukcji".

Pobyt w piêknym oœrodku wypo-
czynkowym w Bieszczadach sprawi³
uczestnikom wiele satysfakcji, zw³asz-
cza ¿e przy okazji odwiedziliœmy
klasztor Nazaretanek i cerkiew w Ko-
mañczy. By³a tak¿e mo¿liwoœæ pospa-
cerowania w kierunku na Chryszczat¹
i ¯ubracze.

Spotkanie da³o nam wiele korzyœci,
wymieniliœmy swoje doœwiadczenia,
nawi¹zaliœmy kontakty, które w przy-
sz³oœci mog¹ owocowaæ wspó³prac¹
w zakresie prowadzonych zadañ ba-
dawczych.

W³adys³aw £akota
Leonard Ziemiañski

Obrady. Od lewej prof. prof. Z. Waszczyszyn, E. Maci¹g, Z. Stojek, Z. Engel, J. Ka-
wecki.

Fot. w³asna

Prof. S. Wolny podczas wyg³aszania re-
feratu.

Fot. w³asna

VI Konferencja zorganizowana
przez Katedrê Przeróbki Plastycznej
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz, pod auspicjami Sekcji Teorii Pro-
cesów Przeróbki Plastycznej Komitetu
Metalurgii Polskiej Akademii Nauk,
odby³a siê w dniach 22-25 listopada
2005 r. w Akademickim Oœrodku Szy-
bowcowym Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej k. Leska. Jej uczestni-
kami by³o 50 reprezentantów prawie

wszystkich znacz¹cych oœrodków
naukowych w Polsce w dziedzinie
przeróbki plastycznej, metaloznaw-
stwa, in¿ynierii materia³owej, mechani-
ki materia³ów oraz problematyki z nimi
zwi¹zanej.

Prezentacja prac odby³a siê w nastê-
puj¹cych sesjach tematycznych:
� Fizyczne, strukturalne i mechanicz-

ne aspekty odkszta³cenia plastyczne-
go materia³ów metalicznych.

� Metody matematyczne i modelowa-
nie w procesach odkszta³cenia pla-
stycznego.

� Okreœlanie odkszta³calnoœci mate-
ria³ów metalicznych.

� Postêpy technologii plastycznego
kszta³towania metali.
Podczas 8 sesji tematycznych doko-

nano prezentacji 36 prac naukowych
autorstwa zespo³ów z ró¿nych oœrod-
ków badawczych w kraju.

Odkszta³calnoœæ Metali i Stopów

Konferencja OMiS 2005
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Ponadto podczas konferencji odby³o
siê zebranie Sekcji Teorii Procesów
Przeróbki Plastycznej (TPPP) Komite-
tu Metalurgii (KM) PAN z udzia³em
przewodnicz¹cego Komitetu Metalur-
gii PAN - prof. dr. hab. in¿. Józefa Zasa-
dziñskiego oraz przewodnicz¹cego
Sekcji TPPP KM PAN - prof. dr. hab.
in¿. Macieja Pietrzyka.

Nale¿y podkreœliæ zwiêkszaj¹cy siê
aktywny udzia³ m³odej kadry nauko-
wej w realizacji prac naukowych, ich
prezentacji oraz udzia³ w dyskusjach
naukowych dotycz¹cych szerokiego
zakresu tematycznego z uwzglêdnie-
niem zarówno prac teoretycznych, jak
i eksperymentalnych, przedstawiania
nowoczesnych rozwi¹zañ oraz ich za-
stosowania w technice.

Rozszerzone streszczenia referatów
opublikowano w materia³ach konferen-
cyjnych.

Wybrane prace zosta³y wydrukowa-
ne w podwójnym numerze czasopisma

"Rudy i Metale Nie¿elazne" (nr 10 i 11,
2005) na zasadach przyjêtych przez re-
dakcjê. Szerokie forum dyskusyjne,
mo¿liwoœæ konfrontacji wyników i bar-
dzo dobra atmosfera naukowa od lat
stanowi¹ Ÿród³o inspiracji w realizacji
ró¿nych problemów badawczych,
Ÿród³o informacyjne dotycz¹ce mo¿li-
woœci wspó³pracy specjalistów z ró¿-
nych dziedzin, w tym naturalne
tworzenie siê zespo³ów do realizacji
wspólnych badañ s³u¿¹ce transferowi
wiedzy do sfery przemys³u i rozwojowi
nauk technicznych zwi¹zanych z pro-
blemem odkszta³calnoœci metali i sto-
pów. Stanowi to uzasadnienie
cyklicznej organizacji tego typu konfe-
rencji.

Romana Ewa Œliwa

Dobra atmosfera naukowa konferencji sprzyja³a prezentacji prac i konstruktyw-
nym dyskusjom z udzia³em doœwiadczonej i m³odej kadry naukowej.

Fot. w³asna

Krótka relaksowa “sesja górska” uczestników przygotowanych na zimê.
Fot. w³asna

� Mgr in¿. Dagmara Kramarz, doktorantka Miêdzynarodowe-
go Studium Doktoranckiego Instytutu Katalizy i Fizykoche-
mii Powierzchni PAN w Krakowie, we wspó³pracy z Wy-
dzia³em In¿ynierii i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej i Wydzia³em Chemicznym Politechniki Rze-
szowskiej, wyg³osi³a w dniu 5 paŸdziernika 2005 r. referat
pt. Badania posttranslacyjnych modyfikacji bia³ek na semi-
narium Wydzia³u Chemicznego.

� Mgr in¿. Andrzej Wojnar, asystent w Katedrze Konstrukcji
Budowlanych wyg³osi³ w dniu 11 paŸdziernika 2005 r. refe-
rat pt. Sztywnoœæ i noœnoœæ œrubowych po³¹czeñ ko³nierzo-

wych rur o du¿ej œrednicy na seminarium Wydzia³u Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

� Prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz, profesor zwyczajny PRz
- kierownik Katedry Fizyki - i mgr S³awomir Wolski, asy-
stent w tej¿e Katedrze, byli autorami referatu pt. Mechanicz-
ne charakterystyki materia³ów krystalicznych o symetrii re-
gularnej wyg³oszonego w dniu 13 paŸdziernika 2005 r. na
seminarium Katedry Fizyki.

� Na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
w dniu 19 paŸdziernika 2005 r. referaty wyg³osili:

SEMINARIA WYDZIA£OWE
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� mgr in¿. Andrzej Araszkiewicz z firmy IN-TECH w War-
szawie pt. Synteza energooszczêdnych systemów zasila-
nia pneumatycznego,

� mgr in¿. Witold Habrat, uczestnik Studium Doktoranc-
kiego WBMiL i asystent w Katedrze Technik Wytwarza-
nia i Automatyzacji pt. Wp³yw zu¿ycia obci¹gacza na
chropowatoœæ obrabianych powierzchni w szlifowaniu
osiowym.

� Prof. Kurt Varmuza - Laboratory for ChemoMetrics Institu-
te of Chemical Engineering, Faculty of Science and Informa-
tics Vienna University of Technology - wyg³osi³ w dniu
19 paŸdziernika 2005 r. wyk³ad pt. Binary Substructure De-
scriptors for Organic Compounds, and Similarity of Chemi-
cal Structures and Properties na seminarium Wydzia³u Che-
micznego.

� Prof. dr hab. Jerzy Bartke z Instytutu Fizyki J¹drowej PAN
w Krakowie wyg³osi³ w dniu 20 paŸdziernika 2005 r. referat
pt. 50 lat Instytutu Fizyki J¹drowej w Krakowie i jego wk³ad
do relatywistycznej fizyki j¹drowej na seminarium Katedry
Fizyki.

� W dniu 24 paŸdziernika 2005 r. na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa specjalny wyk³ad pt. Development of the
Lockheed Martin F/A-22 Fighter/Attack Aircraft wyg³osi³
James H. Hogue zatrudniony w latach 1991-1999 w firmie
Lockheed Martin Boeing, jako F-22 Aerodynamics Depart-
ment Manager. J.H. Hogue kierowa³ zespo³em projek-
tuj¹cym aerodynamiczne rozwi¹zania samolotu F-22, za-
pewniaj¹ce wymagan¹ stabilnoœæ i sterownoœæ p³atowca.

� Na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
w dniu 26 paŸdziernika 2005 r. referaty wyg³osili uczestnicy
Studium Doktoranckiego WBMiL i równoczeœnie asystenci
w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji:
� mgr in¿. Lidia Ga³da pt. Wp³yw mikrokieszeni smarowych

wygniatanych udarowo na w³aœciwoœci tribologiczne ele-
mentów œlizgowych,

� mgr in¿. Rafa³ Kluz pt. Zwiêkszenie efektywnoœci elasty-
cznego zrobotyzowanego monta¿u czêœci maszyn z po-
³¹czeniami cylindrycznymi.

� Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki oraz Katedra
Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa zorganizowa³y w dniu 26 paŸdziernika 2005 r. semina-
rium pt. Systemy inteligentne w maszynach wibracyjnych,
które poprowadzi³ dr hab. in¿. Mariusz Giergiel, profesor
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

� Dr Marek Pyda, adiunkt w Katedrze Technologii i Mate-
ria³oznawstwa Chemicznego wyg³osi³ referat pt. W³aœciwo-
œci termodynamiczne polimerów badane metodami scannin-
gowej kalorymetrii na seminarium Katedry Fizyki: w dniu
27 paŸdziernika 2005 r. cz. I, w dniu 8 grudnia 2005 r. cz. II,
w dniu 15 grudnia 2005 r. cz. III.

� Prof. dr hab. Tadeusz Lulek, profesor zwyczajny PRz w Ka-
tedrze Fizyki, wyg³osi³ w dniu 3 listopada 2005 r. referat pt.
Tematyka informatyki kwantowej na ósmej Szkole "Symme-
try and Structural properties of Condensed Matter SSPCM
2005" na seminarium Katedry Fizyki.

� Dr hab. Miros³aw Dudek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu
Zielonogórskiego wyg³osi³ w dniu 10 listopada 2005 r. refe-
rat pt. Nowe algorytmy symulacji komputerowych dynamiki
molekularnej na seminarium Katedry Fizyki.

� Mgr in¿. Piotr Knyziak z Politechniki Warszawskiej wy-
g³osi³ w dniu 16 listopada 2005 r. referat pt. Ocena stanu
technicznego prefabrykowanych budynków mieszkalnych
z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych na semina-
rium Katedry Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

� Mgr in¿. Wojciech Ziêba, uczestnik Studium Doktoranckie-
go WBMiL, wyg³osi³ w dniu 16 listopada 2005 r. referat pt.
Kszta³towanie struktury geometrycznej powierzchni w pro-
cesie skrawania z du¿ymi prêdkoœciami na seminarium Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

� Prof. dr hab. Karol Krop, profesor zwyczajny PRz w Kate-
drze Fizyki, wyg³osi³ w dniu 17 listopada 2005 r. referat pt.
Niepewnoœci pomiarowe na seminarium Katedry Fizyki.

� Mgr Dorota Jakubczyk, asystentka w Katedrze Fizyki,
wyg³osi³a w dniu 24 listopada 2005 r. referat pt. Jednowy-
miarowy magnetyk Heisenberga na seminarium Katedry Fi-
zyki.

� Mgr in¿. Miros³aw Tupaj, asystent w Katedrze Odlewnictwa
i Spawalnictwa, wyg³osi³ w dniu 30 listopada 2005 r. referat
pt. Kszta³towanie mikrostruktury odlewów ze stopu AlSi7Mg
w aspekcie poprawy ich wytrzyma³oœci zmêczeniowej na se-
minarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

ZAPROSZENIE
na VI Konferencjê FLAWONOIDY

I ICH ZASTOSOWANIE

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydzia³u
Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowski
Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizuj¹
w dniach 25-26 maja 2006 r. VI Konferencjê "Flawonoidy i ich
zastosowanie".

Konferencja bêdzie poœwiêcona problemom wydzielania,
otrzymywania, badania w³aœciwoœci i zastosowania flawonoi-
dów wystêpuj¹cych w przyrodzie oraz syntezie pochodnych
flawonoidów i ich kompleksów z jonami metali.

Uprzejmie zapraszamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w tej
konferencji oraz przygotowanie 30-minutowego ustnego
wyst¹pienia lub prezentacji pracy w formie posteru. Koszt
udzia³u w konferencji wynosi 500 z³, obejmuje wy¿ywienie
i druk materia³ów. Bli¿sze informacje zostan¹ przekazane
wszystkim zainteresowanym osobom, które przyœl¹ zg³oszenie
do 31 stycznia 2006 r. na adres:

Prof. dr hab. Stanis³aw KOPACZ,
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Politechnika Rzeszowska
al. Powstañców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów

tel. 0-17-865-13-34
e-mail: kopacz@prz.rzeszow.pl

Stanis³aw Kopacz
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daje paczki bo¿onarodzeniowe i wiel-
kanocne, organizuje Koncert Miko³aj-
kowy w sto³ówce Politechniki dla dzie-
ci niepe³nosprawnych oraz z domów
dziecka.W czasie tych spotkañ dzieci
bawi¹ i rozweselaj¹ swoimi pieœniami
oraz tañcami zaproszone specjalnie na
tê okazjê zespo³y, wœród których zaw-
sze obecne s¹ nasze "Po³oniny".

Na pocz¹tku marca ka¿dego roku,
z pomoc¹ duszpasterstw akademickich
dzia³aj¹cych przy koœcio³ach Domini-
kanów i misjonarzy Saletynów, prowa-
dzona jest przez wolontariuszy - stu-
dentów PRz sprzeda¿ pierników - s¹ to
tzw. Kaziuki. Caritas Academica PRz
uczestniczy te¿ w obchodach Dnia
Dziecka, podczas którego studenci-wo-
lontariusze pomagaj¹ w organizacji lo-
terii fantowej z cennymi nagrodami na
rzeszowskim rynku. W po³owie grud-
nia (równie¿ ka¿dego roku) organizo-
wany jest dzieñ skupienia carita-
sowego, podczas którego po wspólnej

mszy œw. prowadzone s¹ dyskusje
i rozmowy na nurtuj¹ce nas problemy
i sprawy.

Wolontariusze-studenci i cz³onko-
wie CA Politechniki Rzeszowskiej sta-
raj¹ siê, w miarê mo¿liwoœci, regularnie
spotykaæ, by omawiaæ bie¿¹ce sprawy
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ organizacji,
rozpatrzyæ wnioski i podania osób ubie-
gaj¹cych siê o pomoc.

Robert Dudek

Dyrektor rzeszowskiego Caritasu
ks. pra³at S. S³owik w towarzystwie
œw. Miko³aja.

Fot. w³asna

Wszystkich
zainteresowanych

zapraszamy
na nasze spotkania

i do aktywnego
w³¹czania siê

w dzia³alnoœæ CA PRz.

I znów spotkali siê, by ogl¹daæ reklamy...I znów spotkali siê, by ogl¹daæ reklamy...
W dniu 9 listopada 2005 r. po raz

pi¹ty w historii naszej uczelni odby³o
siê Nocne Spotkanie z Reklam¹. Wy-
darzenie, jak co roku, przygotowali

cz³onkowie Studenckiego Ko³a Nauko-
wego eM@rketingu. Organizacja ta, ze
wzglêdu na szeroki zakres tematyczny
swojej dzia³alnoœci, funkcjonuje od

niedawna pod now¹ nazw¹ - Studenc-
kie Ko³o Naukowe Komunikacji Mar-
ketingowej, pozostaj¹c przy tym nadal
pod opiek¹ pracowników Katedry Mar-
ketingu.

Pokaz najciekawszych reklam tele-
wizyjnych z ca³ego œwiata odby³ siê
w Klubie Studenckim "Plus". Uczestni-
czy³o w nim ponad sto osób - przede
wszystkim studenci rzeszowskich
uczelni, ale równie¿ przedstawiciele lo-
kalnych firm oraz mediów. Ponad
dwieœcie reklam zaprezentowanych zo-
sta³o w dziewiêciu blokach tematycz-
nych:

� Humor w reklamie
� Dziecko w reklamie
� Zwierzêta w reklamie
� Reklama spo³eczna
� Znane osoby w reklamie
� Reklamy piwa
� Mê¿czyzna w reklamie
� Kobieta w reklamie
� Erotyka w reklamie.

Entuzjaœci reklam w Klubie PLUS.
Fot. w³asna
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Zarz¹dzanie nowoczesnym przed-
siêbiorstwem jest sztuk¹, której opano-
wanie wymaga nieprzeciêtnych
umiejêtnoœci. Burzliwe i z³o¿one oto-
czenie wymaga ci¹g³ego dostosowania
sposobu zarz¹dzania do zachodz¹cych
zmian. Wœród wielu koncepcji nale¿y
wybraæ tê, która najlepiej bêdzie odpo-
wiadaæ prowadzonej przez organizacjê
dzia³alnoœci i przyczyni siê do prze-
trwania firmy na rynku oraz jej pra-
wid³owego rozwoju przez w³aœciwe
gospodarowanie wszystkimi aktywa-
mi.

Okazj¹ do wymiany pogl¹dów
zwi¹zanych z metodami zarz¹dzania
by³a II Ogólnopolska Konferencja Kó³
Naukowych Nowoczesne koncepcje
zarz¹dzania - rozwi¹zania praktyczne,
która odby³a siê w dniach 20-22 paŸ-
dziernika 2005 r. w Karpaczu, w po-
³o¿onym w œrodku lasu oœrodku "Lubu-
szanin". Konferencja ta by³a kontynu-
acj¹ spotkania kó³ naukowych z 2004 r.
zainicjowanego przez dwa ko³a nauko-
we "Q-mam" i "Sensat". Uczestniczyli
w niej studenci Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach, Akademii Ekono-
micznej w Krakowie, Akademii Ekono-
micznej we Wroc³awiu, Akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni, Kolegium
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Poli-
techniki Wroc³awskiej, Uniwersytetu
Gdañskiego, Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego, Uniwersytetu Szczeciñskiego,
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wy¿-
szej Szko³y Ekonomii i Administracji
w Kielcach. Nie zabrak³o tak¿e studen-
tów Politechniki Rzeszowskiej. Nasz¹
uczelniê podczas konferencji reprezen-
towali dr Marcin Gêbarowski oraz stu-
dentki V ZD - Alicja Rogo¿ i Marta
Sowa. Marta Sowa wyg³osi³a referat pt.
Marketing wewnêtrzny jako narzêdzie
realizacji celów przedsiêbiorstwa, na-
tomiast dr Marcin Gêbarowski przed-
stawi³ prezentacjê multimedialn¹ do-
tycz¹c¹ dzia³alnoœci Studenckiego
Ko³a Naukowego eM@rketingu Poli-
techniki Rzeszowskiej.

Program konferencji obejmowa³
piêæ sesji tematycznych:
� I - Wybrane wspó³czesne koncepcje

i metody zarz¹dzania,
� II - Metody, techniki i narzêdzia

zarz¹dzania organizacj¹,
� III - Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim,

wiedz¹ i informacj¹,
� IV - Praktyczne aspekty koncepcji

zarz¹dzania przedsiêbiorstwem,
� V - Student -› Mened¿er.

Ka¿da z sesji koñczy³a siê dyskusj¹
na temat zagadnieñ przedstawionych
przez referentów. Czêsto dochodzi³o do
ostrej polemiki pomiêdzy uczestnika-
mi.

Podczas pobytu w Karpaczu studen-
ci nie tylko wymieniali pogl¹dy na te-
mat zarz¹dzania, ale tak¿e integrowali
siê na imprezach towarzysz¹cych kon-
ferencji. Organizatorzy zapewnili wiele
atrakcji uczestnikom, m.in. kolacjê
zbójnick¹ po³¹czon¹ z dyskotek¹, wy-
cieczkê do schroniska "Samotnia"
w Karkonoskim Parku Narodowym
po³o¿onego na wysokoœci 1197 m
n.p.m. nad Ma³ym Stawem oraz wystêp
zespo³u "The Twisters".

Konferencja zakoñczy³a siê podsu-
mowuj¹c¹ dyskusj¹ dotycz¹c¹ roli kó³

naukowych w badaniach i procesie dy-
daktycznym. W jej trakcie ko³a nauko-
we zaprezentowa³y swoje osi¹gniêcia.
Zagadnieniami poruszanymi w dysku-
sji by³y:
� skuteczne metody zachêcania stu-

dentów do uczestnictwa w ko³ach na-
ukowych,

� korzyœci z uczestnictwa,
� formy wspó³pracy kó³ naukowych

(seminaria, konferencje),
� podstawowe problemy funkcjono-

wania i finansowania dzia³alnoœci,
� wspó³dzia³anie z praktyk¹ gospo-

darcz¹.
II Ogólnopolska Konferencja Kó³

Naukowych by³a doskona³¹ okazj¹ do
poszerzenia wiedzy uczestników z za-
kresu nowoczesnych koncepcji, metod
i technik mened¿erskich zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem jakoœci¹, wiedz¹,
kszta³ceniem mened¿erów, a tak¿e do
nawi¹zania nowych kontaktów ze stu-
dentami ze znanych polskich uczelni.
Mamy nadziejê, ¿e kolejne wyjazdy
Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu na konferencje organizo-
wane przez Akademiê Ekonomiczn¹
we Wroc³awiu oka¿¹ siê równie udane.

Alicja Rogo¿

Referat wyg³asza studentka WZiM p. Marta Sowa.
Fot. w³asna

Praktyczne spojrzenie

na nowoczesne koncepcje zarz¹dzania
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Samorz¹d Studentów naszej uczelni
wspólnie z Rad¹ Osiedla po raz drugi
przeprowadzi³ "Miko³ajkow¹ Akcjê",
która mia³a na celu zebranie pieniêdzy
na prezenty dla wybranego Domu Dzie-
cka. W tym roku by³ to Dom Dziecka
nr 2 w Rzeszowie przy ul. Nizinnej.
Akcja trwa³a od 12 do 16 grudnia
2005 r. Przez ten czas studenci zbierali
pieni¹dze w domach studenckich i bu-
dynkach dydaktycznych PRz. £¹cznie
zebrano 4.300 z³. Pieni¹dze te pozwo-
li³y nam na zakup dwóch pe³nych zesta-
wów komputerowych, ³¹cznie
z drukarkami, oraz drobnych upomin-
ków dla dzieci. Komputery zaœ uzu-
pe³ni¹ ich sprzêt w tworzonej pracowni
komputerowej.

W dniu 22 grudnia 2005 r. z udzia-
³em JM Rektora prof. Andrzeja Sobko-
wiaka, prorektora ds. nauczania prof.

Leszka WoŸniaka oraz przedstawicieli
studentów odby³o siê przekazanie za-
kupionych przez nas prezentów.

Nasza "Miko³ajkowa Akcja" zosta³a
odebrana bardzo mile przez mieszkañ-
ców i dyrekcjê Domu Dziecka. W imie-

niu organizatorów pragniemy podziê-
kowaæ pracownikom Politechniki
Rzeszowskiej i studentom za przy-
³¹czenie siê do naszej inicjatywy.

Adam Sarat
Magda Maciejowska

Miko³ajki 2005

Radoœæ dzieci to najpiêkniejsze podziêkowanie.
Fot. M. Misiakiewicz
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Co udaje gro-
nostaje - pod ta-
kim tytu³em
w dniu 4 paŸdzie-

rnika br. GW przeprowadzi³a sonda¿ dot.
ubiorów akademickich, ze szczególnym
uwzglêdnieniem ko³nierzy gronostajo-
wych, dziœ ju¿ zapomnianych tak¿e ze
wzglêdu na ich koszt. Wieczny atrybut stro-
ju uniwersyteckiego powszechnie zast¹pio-
ny zosta³ futerkiem z królika. Politechnika
Rzeszowska równie¿ dokona³a takiej zmia-
ny.

* * *

Chce byæ uniwersytetem - donosi GW
15 paŸdziernika br. o ambicjach Politechni-
ki Rzeszowskiej w zakresie perspektyw
doktoryzowania w kolejnych dyscyplinach.
W chwili obecnej stopieñ doktora nauk na-
dawany jest w PRz w 5 dyscyplinach nau-
kowych. Kolejny wniosek z zakresu in¿y-
nierii chemicznej przygotowywany jest
przez Wydzia³ Chemiczny. Uzyskanie
oczekiwanych uprawnieñ bêdzie spe³nie-
niem wymagañ okreœlonych przez prawo
szkolnictwa wy¿szego w odniesieniu do
politechnik. Mniejsza liczba uprawnieñ do-
ktoryzowania oznacza³aby obni¿enie rangi

uczelni do akademii, gdy tymczasem ist-
niej¹ realne szanse na spe³nienie warunków
pozwalaj¹cych uczelni na uzyskanie statu-
su uniwersytetu technicznego w ci¹gu kil-
ku najbli¿szych lat.

Bêd¹ badaæ
silniki lotnicze -
to tytu³ artyku³u
zamieszczonego

5 paŸdziernika 2005 r. Nowoczesne labo-
ratorium dla przemys³u lotniczego po-
wstaje na Politechnice Rzeszowskiej.
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Ministerstwo i Unia daj¹ na to 26 mln z³.
Z dniem 1 paŸdziernika br. przy Katedrze
Materia³oznawstwa powo³ane zosta³o
Uczelniane Laboratorium Badañ Mate-
ria³ów dla Przemys³u Lotniczego. Labora-
torium prowadziæ bêdzie zadania naukowo-
-badawcze we wspó³pracy z podmiotami
zrzeszonymi w DOLINIE LOTNICZEJ.
Obszerna informacja na powy¿szy temat
zamieszczona zosta³a w GP 9/2005. Po-
dobn¹ informacjê zamieœci³y GW i Dzieñ
Podkarpacia.

* * *
Bêdzie basen, bêd¹ mistrzostwa - pod

takim tytu³em "nowiny" z 14 listopada
2005 r. wracaj¹ do tematu budowy kom-
pleksu sportowego z pe³nowymiarowym
basenem i wie¿¹ do skoków na terenie Poli-
techniki, na który zreszt¹ od kilku lat uczel-
nia posiada plan i pozwolenie na budowê.
Podjêta w 2000 r. inicjatywa znajduje tym
razem poparcie pos³ów. Jeœli inwestycja zo-
stanie zrealizowana, bêdziemy w przy-
sz³oœci gospodarzami miêdzynarodowych
mistrzostw w p³ywaniu.

* * *
SprawdŸ, gdzie jesteœ - informuj¹ "no-

winy" z 20 grudnia 2005 r. Studenci PRz
wyznaczyli wspó³rzêdne geograficzne
13 punktów, które mog¹ teraz wykorzy-
stywaæ posiadacze GPS-ów. Wystarczy
taki punkt odnaleŸæ na terenach wokó³
Politechniki i sprawdziæ, czy nasze urz¹-
dzenie wskazuje dok³adne po³o¿enie
w terenie. Na ten temat obszern¹ informa-
cjê zamieœciliœmy w numerze wrzeœnio-
wym "GP".

* * *
Wizyta premiera - "nowiny" z 20 grud-

nia 2005 r. informuj¹: Wczorajsz¹, bardzo
krótk¹ wizytê w Rzeszowie premier Mar-
cinkiewicz zacz¹³ od wyk³adu na Poli-
technice Rzeszowskiej. Aula uczelni by³a
wype³niona do ostatniego miejsca stu-
dentami, pos³ami, samorz¹dowcami i in-
nymi VIP-ami. Informacje na ten temat za-
mieœci³y równie¿ SN i GW. O wizycie Pre-
miera piszemy na str. 3.

Oko³o 13 ty-
siêcy studen-
tów rozpoczê³o
nowy rok aka-

demicki na Politechnice Rzeszowskiej.
Studiowaæ bêd¹ na 57 specjalnoœciach

w ramach 13 kierunków studiów. - do-
nosz¹ SN w dniu 10 paŸdziernika 2005 r.
w artykule pt. 55 inauguracja na Politech-

nice Rzeszowskiej. Podobn¹ informacjê
poda³y "nowiny" w dniu 7 paŸdziernika br.

* * *

Politechnika przyjazna studentom - to
tytu³ artyku³u z 18 paŸdziernika 2005 r.
Rozpoznaj¹ oczekiwania studentów i sta-
raj¹ siê je w pe³ni zaspokoiæ. Kszta³c¹
zgodnie z miêdzynarodowymi standar-
dami. Gdzie? Na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.
Dowód? Certyfikat ISO 9001 w zakresie
us³ug edukacyjnych - informuj¹ SN w za-
mieszczonym artykule. Certyfikat wrêczo-
ny dziekanowi WZiM w czasie uroczystej
inauguracji roku akademickiego przez pre-
zesa Urzêdu Certyfikuj¹cego Polskiej Izby
Handlu Zagranicznego pozwoli nie tyko na
wiêksz¹ ³atwoœæ pozyskania œrodków unij-
nych, ale tak¿e na sta³y nadzór i poprawê ja-
koœci kszta³cenia oraz uporz¹dkowanie
wszelkich spraw zwi¹zanych ze stypendia-
mi, akademikami etc. Na ten temat ukaza³
siê obszerny artyku³ równie¿ w numerze
10-11/2005 "Gazety Politechniki".

* * *

Politechnika rozda³a nagrody - infor-
muj¹ SN z 2-4 grudnia 2005 r. W dniu 1 gru-
dnia 2005 r. odby³o siê uroczyste posiedze-
nie Senatu PRz, w czasie którego odby³a siê
uroczysta promocja doktorska, wrêczone
zosta³y nagrody rektora, a najlepsi absol-
wenci PRz w roku akad. 2005/2006 uhono-
rowani zostali przyznanym przez Fundacjê
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej meda-
lem PRIMUS INTER PARES. Medal i na-
groda Fundacji przyznane zosta³y po raz
drugi w historii uczelni; wraz z medalami
laureaci otrzymali nagrodê w wysokoœci
1000 z³. Informacjê na ten temat zamieœci³y
tak¿e "nowiny".

* * *

Dla pasjonatów chemii - SN z 2 grudnia
2005 r. informuj¹ o sesji kó³ naukowych
PRz, zorganizowanej z okazji jubileuszu
35-lecia Ko³a Naukowego Chemików. Or-
ganizatorzy wystosowali zaproszenie do
wszystkich by³ych cz³onków Ko³a do
udzia³u w sesji.

* * *

Nowy profesor lubi sport - informuj¹
SN z 9 grudnia 2005 r. w artykule dot. nada-
nia tytu³u naukowego prof. dr. hab. in¿. Jó-
zefowi Dziopakowi z Wydzia³u Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska. Sylwetkê Pana
Profesora przedstawiamy na str. 9-11.

Wschod-
ni "przy-

czó³ek" edukacji targowej - pod takim
tytu³em poznañska GT nr 5 (270) listo-
pad/grudzieñ 2005 r. donosi, ¿e Wraz
z inauguracj¹ bie¿¹cego roku akademic-
kiego po raz kolejny w Rzeszowie rozpo-
czê³y siê zajêcia dydaktyczne z przed-
miotu "Marketing wystawienniczy". Od
trzech lat Politechnika Rzeszowska jest
jedn¹ z niewielu uczelni w kraju, gdzie
dokonuje siê edukacja targowa. Edukacja
ta odbywa siê w ramach specjalizacji pro-
wadzonych w Katedrze Marketingu na
WZiM, której kierownikiem jest prof. Jan
Adamczyk. Targi stanowi¹ m.in. przedmiot
zainteresowania studentów dzia³aj¹cych
w Studenckim Kole Naukowym Komuni-
kacji Marketingowej, którego opiekunem
jest dr Marcin Gêbarowski. Pod jego to
czujnym okiem z powodzeniem uczest-
nicz¹ tak¿e w imprezach organizowanych
przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.

125. ROCZ-
NICA URO-
DZIN PROFE-
SORA KA-

SPRA WEIGLA - pod tym tytu³em Maga-
zyn Geoinformacyjny nr 12 (grudzieñ)
2005 zamieszcza wspomnienie o prof. Ka-
sprze Weiglu. 10 czerwca 2005 r. minê³a
125. rocznica urodzin wybitnego geodety
Kaspra Weigla. Tak siê z³o¿y³o, ¿e Rze-
szów upamiêtni³ tê postaæ na miarê swo-
ich mo¿liwoœci. Zaczê³o siê od profesora
Romana Kadaja. Z jego inicjatywy
wszczêta zosta³a procedura, w wyniku
której Senat Politechniki Rzeszowskiej
nada³ kierowanej przez niego Katedrze
Geodezji na Wydziale Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska imiê profesora Ka-
spra Weigla. By³ to wyraz uznania zas³ug
wielkiego geodety i jego osi¹gniêæ dla pol-
skiej nauki oraz chêci kontynuacji war-
toœci, które by³y i s¹ nadal zwi¹zane
z osob¹ tego wielkiego uczonego.

Opracowanie:
Marta Olejnik
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Dorocznym ju¿ zwyczajem, w dniu 22 grudnia 2005 r. odby³o

siê w ma³ej sali sto³ówki akademickiej tradycyjne op³atkowe spot-

kanie Senatu Politechniki Rzeszowskiej. Po wys³uchaniu œwi¹tecz-

no-noworocznych ¿yczeñ z³o¿onych przez JM Rektora prof. PRz

Andrzeja Sobkowiaka bior¹cy udzia³ w spotkaniu mieli przy

lampce wina mi³¹ okazjê do z³o¿enia sobie wzajemnych ¿yczeñ

i poœpiewania najpiêkniejszych w œwiecie - polskich kolêd. W spot-

kaniu goœciom towarzyszy³ z programem kolêdowym chór i kapela

naszego niezast¹pionego Studenckiego Zespo³u Pieœni i Tañca

"Po³oniny".
Marta Olejnik

Op³atek w Senacie

¯yczenia od JM Rektora prof. PRz A. Sobkowiaka (z prawej)
i prorektorów.

Wys³uchanie ¿yczeñ to nadzieja na lepsze.

Na pierwszym planie Kwestor mgr K. Smela i prodziekan
WEiI dr in¿. J. Rodziñski.

¯yczenia, ¿yczenia, ¿yczenia ...

Od lewej: prof. PRz W. £akota, prodziekan WBiIŒ, i p³k
J. Wojtyna, kierownik Biura ds. Przysposob. Obronnego.

Pani prof. PRz B. Dêbska wymienia ¿yczenia z JM Rektorem
A. Sobkowiakiem.

Fot. M. Misiakiewicz
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Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

CYWILNE MON

Wojsko z ludem

to ci randka!

Mnie siê widzi -

partyzantka.

NA LOTNISKU

Zawsze zwracam

siê ku stronie,

gdzie babka

na spadochronie.

BESTSELLER 81 ROKU

Do szpitalnej poduszki

lekturka:

wspomnienie niebieskiego

mundurka.

BY£Y CZASY SASKIE

Dziœ inaczej

ni¿ za Sasa,

nie jedz, nie pij,

œciskaj pasa!

WYTRZYMA£OSC

KLIKI

Kiedy przejdzie

ulepszania,

wtedy nie do

rozerwania.

,
/

,

Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych naszej uczelni, przy wspó³pracy Stu-
diumWychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubu Uczelnianego Akademickiego
Zwi¹zku Sportowego, w dniu 4 grudnia 2005 r. zorganizowa³a ju¿ po raz XXIX
Turniej Tenisa Sto³owego o Mistrzostwo Pracowników Politechniki Rzeszow-
skiej na 2005 r. Zawody, w których bra³o udzia³ 15 pracowników, odby³y siê
w ma³ej hali sportowej na naszym osiedlu studenckim.

Po emocjonuj¹cych pojedynkach, rozegranych systemem ka¿dy z ka¿dym,
tytu³ mistrzowski na 2005 r. wywalczy³ dr in¿. Zbigniew Kie³basa, pracownik Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

Pierwsza szóstka:
1. Zbigniew Kie³basa - WBiIŒ
2. Ryszard Konieczny - SWFiS
3. Lech Licho³ai - WBiIŒ
4. Józef Rembisz - Obs³uga
5. Andrzej Lis - Obs³uga
6. Ryszard Buka³a - WBMiL
Nad prawid³owym przebiegiem turnieju, jako sêdzia g³ówny, czuwa³ mgr Ta-

deusz Czu³no. Zwyczajowo, po zakoñczeniu turnieju zwyciêzcy odebrali nagrody
i dyplomy.

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

Uprzejmie informujemy, ¿e z inicjatywy uczestników turnieju w ma³ej hali
sportowej w okresie zimowym bêdzie organizowany cykl turniejów tenisa
sto³owego - w nastêpuj¹cych terminach:

� 22 stycznia 2006 - godz. 10.00 - niedziela
� 19 lutego 2006 - godz. 10.00 - niedziela
� 19 marca 2006 - godz. 10.00 - niedziela
� 16 kwietnia 2006 - godz. 10.00 - niedziela

S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y

W³odzimierz Ptak

O mistrzostwo
w tenisie sto³owym

O mistrzostwo
w tenisie sto³owym

Uczestnicy turnieju.
Fot. M. Tendera

,
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Fot. T. Siwowski

Pont de  Normandie u ujœcia Sekwany w pó³nocnej Francji.

Most Pont Neuf przez Sekwanê w Pary¿u.

Wiadukt Garabit zbudowany w 1884 r. przez Gustave'a Eiffela. Wiadukt Millau - najwy¿szy obiekt mostowy na œwiecie.

Akwedukt rzymski Pont du Gard z I w. naszej ery. "Sur le Pont d'Avignon".
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SREBRNY FUTSAL

MIKO£AJKI NA SPORTOWO

Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej
Reprezentant "Ikara" odbiera g³ówn¹ nagrodê 
z r¹k prorektora PRz prof. Leszka WoŸniaka. 

Wygrywaj¹ 
z uœmiechem
na ustach.

Pi³ka w grze. tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego PRz

serdecznie zaprasza na

organizowany w Sto³ówce Studenckiej PRz "Akademik"
18 lutego 2006 r. 

Zapewniamy, jak zawsze, dobr¹ zabawê i liczne niespodzianki.

Bli¿szych informacji udzielamy w biurze AZS-u (DS Akapit, p. 7) 
lub pod nr. tel. 017 865 16 44, 017 865 15 95, tel. kom. 0604 177 022. 

II miejsce zajêli nasi pi³karze w rozegranych 2 grudnia 2005 r. na obiektach WSIiZ 
w Kielnarowej Akademickich Mistrzostwach Podkarpacia w halowej pi³ce no¿nej. 
W turnieju startowa³o 13 zespo³ów mêskich i 9 kobiecych reprezentuj¹cych wy¿sze 
uczelnie Podkarpacia. Rywalizacja mê¿czyzn sta³a na bardzo wysokim poziomie. 
Reprezentacje poszczególnych uczelni by³y naszpikowane zawodnikami wystêpuj¹cymi 
na co dzieñ w III i IV lidze. Reprezentacja naszej uczelni pokona³a kolejno PWSZ 
Jaros³aw 6:2 (æwieræfina³); WSAiZ Rzeszów 3:1 (pó³fina³) i dopiero w finale uleg³a 
bardzo mocnej dru¿ynie UR (praktycznie Stal Rzeszów). Ca³y nasz zespó³ gra³ bardzo 
ambitnie, a szczególn¹ skutecznoœci¹ wyró¿nili siê zdobywcy bramek: K. Szamañski, 
£. Œliwiñski, S. Jurczak - zdobywaj¹c po trzy bramki. Natomiast nasze dziewczêta zajê³y 
IV miejsce. Gratulujemy zespo³om i trenerowi R. Koniecznemu udanych wystêpów.

Uczelniany AZS tradycyjnie ju¿ 
zorganizowa³ andrzejkowo-miko³ajkowe 
potyczki w hali  sportowej PRz. 
W œrodowy wieczór 7 grudnia 2005 r. du¿a 
grupa studentów i pracowników dosko-
nale bawi³a siê na imprezie sportowo- 
-rekreacyjnej. W meczu na szczycie kadra 
naukowa PRz pokona³a tym razem 
siatkarki 2:1. Tradycyjny turniej akade-
mików zakoñczy³ siê zwyciêstwem DS 
"Ikar". Drugie miejsce zaj¹³ "Arkus", 
a trzecie "Pingwin". Na zakoñczenie 
sekcja unihoca (hokej halowy) rozegra³a 
pokazowy mecz, który cieszy³ siê du¿ym 
zainteresowaniem publicznoœci. S³odkie 
upominki, skromne nagrody i okolicznoœ-
ciowe dyplomy wrêczyli uczestnikom 
obecni na imprezie prorektor ds. nauczania 
prof. Leszek WoŸniak i prezes KU AZS 
Grzegorz Sowa.

Autorzy tekstów

dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof. PRz
Katedra Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego WCh

Robert Dudek
Student II MDT

dr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu WZiM

dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof. PRz
Kierownik Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki WBMiL

dr Stanis³awa Kanas
Katedra Matematyki

instr. pil. mgr in¿. Jerzy Kluczniak
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz
Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WCh

dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz
Prorektor ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Regionalnej

dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych 

WBMiL

dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof. PRz
Prodziekan ds. Nauczania WBiIŒ

Magda Maciejowska
Studentka III ZD

dr hab. Giennadij Miszuris, prof. PRz
Katedra Matematyki

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny "Gazety Politechniki"

mgr Barbara Pasaman
Dzia³ Nauczania

mgr Agnieszka Pikor
Sekretariat Rektora

W³odzimierz Ptak
Samodzielna Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

mgr Edyta Ptaszek
Studium Jêzyków Obcych

Alicja Rogo¿
Studentka V ZD

mgr Joanna Ruszel
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Adam Sarat
Student IV ZD

dr in¿. Tomasz Siwowski
Katedra Mostów WBiIŒ

Joanna Smereczyñska
Studentka V SD

dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. PRz
Katedra Przeróbki Plastycznej WBMiL

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

Jan Trojnar
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej

Paulina Urbanik
Studentka IV SD

mgr in¿. Tomasz Zapart
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz

prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski
Dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
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