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z fizyki prof. K. Kropa.
Interesuj¹cy wyk³ad 
z fizyki prof. K. Kropa.

Zaproszenie do dzia³alnoœci w "Po³oninach".
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Nasze szanse na Uniwersytet TechnicznyNasze szanse na Uniwersytet Techniczny
Rozmowa z JM Rektorem prof. dr. hab. in¿. Andrzejem Sobkowiakiem

0 Panie Rektorze, po wejœciu w ¿ycie
ustawy "Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym" doœæ g³oœno o kategoryzacji
wy¿szych uczelni uzale¿nionej od licz-
by dyscyplin, w których uczelnia ma
prawo nadawania stopnia doktora
nauk. Czy w imieniu czytelników GP
mogê prosiæ Pana o krótki komentarz
w tej kwestii?

W nowej ustawie "Prawo o szkol-
nictwie wy¿szym" nast¹pi³a zmiana
w klasyfikacji wy¿szych uczelni. Wczeœ-
niej o statusie uczelni decydowa³a licz-
ba uprawnieñ do nadawania stopnia
doktora habilitowanego. Obecnie o tym
statusie decyduje liczba uprawnieñ do
nadawania stopnia doktora nauk. W ro-
zumieniu tej¿e ustawy uczelni¹ akade-
mick¹ jest uczelnia posiadaj¹ca co
najmniej jedno prawo do nadawania
stopnia doktora.

0 Od uczelni posiadaj¹cej status poli-
techniki wymaga siê prawa doktoryzo-
wania w szeœciu dyscyplinach, przy
czym w czterech z zakresu nauk tech-
nicznych. Politechnika Rzeszowska
posiada prawo doktoryzowania w piê-
ciu dyscyplinach, spe³niaj¹c tym sa-
mym wymóg dotycz¹cy nauk tech-
nicznych.

Posiadamy prawo doktoryzowania
w piêciu dyscyplinach: na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska pra-
wo nadawania stopnia doktora nauk
technicznych z zakresu budownictwa;
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa prawo nadawania stopnia doktora
nauk technicznych z zakresu budowy
i eksploatacji maszyn oraz z zakresu
mechaniki; na Wydziale Chemicznym
prawo nadawania stopnia doktora
nauk chemicznych z zakresu technolo-
gii chemicznej i na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki prawo nadawa-
nia stopnia doktora nauk technicznych
z zakresu elektrotechniki. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa ma prawo do nadawania
stopnia naukowego doktora habilito-

wanego nauk technicznych z zakresu
budowy i eksploatacji maszyn. Taki jest
obecny nasz stan: piêæ praw doktoryzo-
wania i jedno prawo do nadawania sto-
pnia doktora habilitowanego. Aby
stosowaæ nazwê politechnika, musimy
posiadaæ szeœæ praw doktoryzowania,
na spe³nienie tego wymogu mamy 5 lat.

0 Mamy uprawnienia w bliskiej Panu
dziedzinie nauk chemicznych, miano-
wicie w technologii chemicznej. W koñ-
cowym etapie przygotowañ jest
wniosek o prawo doktoryzowania
w dyscyplinie "in¿ynieria chemiczna".
Kiedy to, Pana zdaniem, nast¹pi?

Obecnie przygotowywany jest wnio-
sek o uzyskanie prawa nadawania stop-
nia doktora nauk technicznych
w dyscyplinie in¿ynieria chemiczna.
Kiedy to nast¹pi? Trudno o dok³adne
sprecyzowanie terminu, poniewa¿
wniosek musi byæ poddany zwyczajowej
procedurze postêpowania. S¹dzê, ¿e
najdalej w nastêpnym roku akademic-
kim bêdzie nam znana decyzja Central-
nej Komisji ds. Tytu³u Naukowego
i Stopni Naukowych w tej kwestii. Nie-
zale¿nie od tego, w ostatecznej fazie
opracowania jest równie¿ wniosek Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu o uzy-
skanie prawa nadawania stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
nauki o zarz¹dzaniu.

0 W ostatniej kadencji Wydzia³ Che-
miczny wzmocni³ siê nie tylko kadro-
wo, ale i lokalowo. Byæ mo¿e kiedyœ
do³¹czy do wymienionych dyscyplin
"biotechnologia"?

Wkrótce ca³kowicie wyposa¿one zo-
stanie Laboratorium Biotechnologicz-
ne w Albigowej. Oczywiœcie wi¹¿emy
z tym du¿e nadzieje, miêdzy innymi na
otrzymanie przez Wydzia³ Chemiczny
uprawnieñ do kszta³cenia na kierunku
biotechnologia, gdy¿ w tej chwili jest to
tylko specjalnoœæ. Natomiast do upraw-
nieñ doktoryzowania w tej dyscyplinie,
moim zdaniem, droga jest doœæ daleka.

0 Jakie, w dalszej kolejnoœci, dyscyp-
liny naukowe bliskie s¹ uzyskania pra-
wa do nadawania stopnia naukowego
doktora?

Du¿e nadzieje wi¹¿emy z samodziel-
nymi katedrami, tj. Katedr¹ Matematy-
ki i Katedr¹ Fizyki, które w najbli¿szym
czasie powinny spe³niaæ warunki, aby
przekszta³ciæ siê w wydzia³y. By³oby
jednak bardzo dobrze, gdyby powsta³
jeden wydzia³. Katedry te rozpoczê³y
ju¿ kszta³cenie studentów na kierun-
kach "matematyka" i "fizyka technicz-
na", co naturalnym biegiem powinno
doprowadziæ do uzyskania praw dokto-
ryzowania. Uruchomienie Laborato-
rium Badañ dla Przemys³u Lotniczego
powinno, moim zdaniem, doprowadziæ
do rozwoju badañ z zakresu in¿ynierii
materia³owej w naszej uczelni. W tej
chwili kszta³cimy na tym kierunku, co
jak s¹dzê, w rozs¹dnej perspektywie
czasowej powinno pozwoliæ na uzyska-
nie praw doktoryzowania i w tej dzie-
dzinie. S¹dzê te¿, ¿e kolejne wydzia³y
bêd¹ podejmowa³y starania o uzyska-
nie kolejnych uprawnieñ do nadawania
stopnia doktora nauk.

0 Nowa ustawa przewiduje piêæ ro-
dzajów szkó³ wy¿szych; czy mo¿na
prosiæ o wskazanie ró¿nic miêdzy
nimi?
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Ustawa w art. 3. wyraŸnie precyzuje
te ró¿nice. Uniwersytetem jest uczelnia
posiadaj¹ca uprawnienia do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora co naj-
mniej w 12 dyscyplinach, w tym
przynajmniej po 2 uprawnienia w dzie-
dzinie nauk humanistycznych, spo³ecz-
nych lub teologicznych, matema-
tycznych, fizycznych lub technicznych,
przyrodniczych oraz prawnych lub eko-
nomicznych. Uniwersytet techniczny
to uczelnia posiadaj¹ca prawo nada-
wania stopnia doktora co najmniej
w 12 dyscyplinach, w tym co najmniej
8 uprawnieñ z zakresu nauk technicz-
nych. Wyraz uniwersytet uzupe³niony
innym przymiotnikiem lub przymiotni-
kami w celu okreœlenia profilu uczelni
mo¿e byæ u¿ywany w nazwie uczelni,
której jednostki organizacyjne posia-
daj¹ co najmniej 6 uprawnieñ do nada-
wania stopnia naukowego doktora,
w tym co najmniej 4 z zakresu nauk ob-
jêtych profilem uczelni. Politechnik¹
jest uczelnia, której jednostki organiza-
cyjne posiadaj¹ uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora co
najmniej w 6 dyscyplinach, w tym co
najmniej 4 z zakresu nauk technicz-
nych. Ostatni rodzaj uczelni to akade-
mia, której jednostki organizacyjne
posiadaj¹ co najmniej 2 uprawnienia

do nadawania stopnia naukowego do-
ktora.

0 Drugi po uniwersytecie typ uczelni
to uniwersytet techniczny. W jakim
czasie, Pana zdaniem, Politechnika
Rzeszowska mo¿e spe³niæ wymagania
ustawy w tym wzglêdzie?

Z pewnoœci¹ warunkiem koniecz-
nym jest kontynuacja dotychczasowego
dynamicznego rozwoju uczelni i mo¿li-
woœæ dysponowania odpowiednimi
œrodkami finansowymi. Przy spe³nieniu
tych warunków mamy szanse na
osi¹gniêcie poziomu 12 uprawnieñ
do nadawania stopnia doktora nauk
w okresie oko³o 5 lat, a tym samym na
zmianê statusu uczelni.

0 Nie musimy siê zatem martwiæ
o status politechniki. Choæ ustawa nie
podaje dat zwi¹zanych ze zmian¹ nazw
uczelni, to chyba na forach konferencji
rektorów o tym siê mówi?

To temat wzbudzaj¹cy pewne kon-
trowersje. Z punktu widzenia Politech-
niki Rzeszowskiej nie jest wa¿na, moim
zdaniem, nazwa. Wa¿ne jest to, abyœmy
rzeczywiœcie w przysz³oœci posiadali
12 uprawnieñ do nadawania stopnia
doktora, poniewa¿ to postawi nas
w grupie uczelni o najwy¿szym statu-
sie. Nie mo¿emy przy tym zapominaæ

o uprawnieniach do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego,
aby mieæ pe³niê praw akademickich
zwi¹zanych m.in. z wystêpowaniem
o nadanie tytu³u naukowego profesora
czy stopnia naukowego doktora habili-
towanego. Ostatecznie nazwa uczelni
nie jest najwa¿niejsza, wa¿ne jest to,
aby uczelnia rozwija³a siê i by³a dyna-
micznym oœrodkiem akademickim. Przy
tej okazji nasunê³y mi siê dwa przy-
k³ady, z których jednym jest Politechni-
ka Œl¹ska pozostaj¹ca przy dotychcza-
sowej nazwie, lecz dodaj¹ca w statucie
uczelni wyrazy "uniwersytet technicz-
ny". Wa¿na jest przecie¿ tradycja uczel-
ni, utrwalona w œwiecie jej nazwa
i logo. Kolejnym przyk³adem niech bê-
dzie Politechnika w Akwizgranie -
"Rheinisch Westfaelische Technische
Hochschule Aachen". Zachowa³a ona
tê nazwê, tworz¹c - oprócz wydzia³ów
politechnicznych - wydzia³y sztuki i na-
uk humanistycznych, zarz¹dzania i eko-
nomii, wydzia³ medyczny, ze szpitalem
klinicznym w³¹cznie. O ewentualnej
zmianie nazwy naszej uczelni zadecy-
duje Senat. Ja nie jestem zwolennikiem
radykalnych zmian.

0 Dziêkujê za rozmowê.

Marta Olejnik

Istotn¹ barier¹, która czêsto utrudnia
lub uniemo¿liwia utworzenie sieci
uczelni w celu prowadzenia wspólnych
badañ w Ramowych Programach Na-
ukowych Unii Europejskiej, jest brak
odpowiedniej liczby kontaktów nauko-
wych z zagranicznymi partnerami. Do-
skona³¹ okazj¹ do nawi¹zania takich
wielostronnych kontaktów oraz uczest-
niczenia w tworzeniu Europejskiej
Przestrzeni Naukowej jest udzia³ w pra-
cach programu COST.

Program COST (Cooperation in the
field of Scientific and Technical Re-
search) zosta³ utworzony w 1971 r. i jest
najstarszym programem wspó³pracy
naukowej w Europie. Jego g³ówn¹

cech¹ jest jego elastycznoœæ: nie ma
w nim ustalonych odgórnie dziedzin
wspó³pracy - s¹ one proponowane
przez samych uczestników i realizowa-
ne w sieci co najmniej piêciu partnerów
z ró¿nych krajów. Najczêœciej jednak
w poszczególnych akcjach programu
uczestnicz¹ naukowcy z 15-20 krajów.

W ramach COST-u utworzono naj-
wiêksz¹ w Europie sieæ wspó³pracy na-
ukowej. Obecnie trwaj¹ prace w blisko
200 akcjach, w które zaanga¿owanych
jest ok. 30 000 naukowców z 46 krajów,
w tym:
� 34 krajów cz³onkowskich COST-u:

Austria, Belgia, Bu³garia, Chorwa-
cja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,

Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
Wêgry, Islandia, Irlandia, W³ochy,
£otwa, Litwa, Luksemburg, Malta,
Holandia, Norwegia, Polska, Portu-
galia, Rumunia, S³owacja, S³owe-
nia, Hiszpania, Szwecja, Szwajca-
ria, Turcja, Wielka Brytania, Serbia
i Czarnogóra, Macedonia,

� 1 kraju wspó³pracuj¹cego: Izrael,
� 11 krajów niestowarzyszonych: Al-

gieria, Argentyna, Australia, Kana-
da, Chiny (Makao), Erytrea, Indie,
Japonia, Rosja, Ukraina, USA.
Jednym z g³ównych celów dzia³ania

w ostatnich latach by³o rozszerzenie
wspó³pracy naukowej na kraje œrodko-
wej i wschodniej Europy oraz Ba³ka-

- europejski program
wspó³pracy naukowej

- europejski program
wspó³pracy naukowej

COST
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nów, jako œrodka dalszej integracji
europejskiej.

Dzia³alnoœæ COST-u opiera siê na
akcjach, które s¹ proponowane przez
zespó³ naukowców na podstawie przy-
gotowanego i zatwierdzonego Memo-
randum of Understanding (MoU). Jest
to umowa bêd¹ca wyrazem woli wspól-
nego koordynowania dzia³alnoœci ba-
dawczej dotycz¹cej okreœlonego te-
matu oraz wymiany rezultatów badañ.
W MoU okreœlane s¹ wspólne cele, ro-
dzaj przewidywanej dzia³alnoœci, wa-
runki uczestnictwa. Czas trwania akcji
to przewa¿nie 4 lata.

Akcje skoncentrowane s¹ na nastê-
puj¹cych dziedzinach:
� transport i in¿ynieria l¹dowa,
� telekomunikacja i techniki informa-

tyczne,
� nauki socjalne,
� fizyka,
� meteorologia,
� medycyna i biotechnologia,
� rolnictwo,
� chemia,
� ochrona œrodowiska,
� in¿ynieria materia³owa,
a wiêc zbli¿onych do kierunków
kszta³cenia i badañ naukowych prowa-
dzonych w Politechnice Rzeszowskiej.

Nie sposób nie wspomnieæ o warun-
kach finansowych. Badania prowadzo-
ne w ramach programu COST s¹
finansowane bezpoœrednio przez pro-
wadz¹ce je kraje, a jedynie koszty koor-
dynacji s¹ pokrywane z bud¿etu
programu. Dzia³alnoœæ COST-u jest fi-
nansowana ze œrodków Unii Europej-
skiej. Roczny bud¿et programu to 2 mld
euro, ka¿da akcja ma do dyspozycji ok.
80 000 euro rocznie. Z tych œrodków fi-
nansowane s¹:
� udzia³ w warsztatach naukowych,

seminariach i konferencjach organi-
zowanych przez akcje,

� koszty podró¿y i pobyty na spotka-
niach naukowych,

� koszty wydawnictw,
� krótkie wizyty naukowe.

Rozdzia³ œrodków na poszczególne
kraje uczestnicz¹ce przedstawia dia-
gram.

Ministerstwo Edukacji i Nauki
(MEiN, a dawniej MNiI i KBN) mo¿e
podj¹æ decyzjê o przyznaniu dotacji dla

polskiej jednostki naukowej uczest-
nicz¹cej w programie COST w ramach
Specjalnych Programów Badawczych
(SPB), patrz:

http://www.mnii.gov.pl/mein/
/index.jsp?place=Menu06&news_

_cat_id=67&layout=2 )

Struktura organizacyjna
programu COST:

� Komitet Wy¿szych Przedstawicieli
(Committee of Seniors Officials -
CSO) jest centralnym organem
COST i najwy¿szym cia³em decy-
zyjnym, z³o¿onym z przedstawicieli
wszystkich krajów cz³onkowskich.
W sk³ad CSO wchodz¹ krajowi ko-
ordynatorzy COST, których podsta-
wowym zadaniem jest zapewnienie
kontaktów naukowców i instytucji
naukowych w swoim kraju z Sekre-
tariatem COST,

� z³o¿one z wybitnych ekspertów Ko-
mitety Techniczne (Technical Com-
mittees - TC) odpowiadaj¹ za ca³oœæ
wspó³pracy badawczej prowadzo-
nej w ramach COST w okreœlonych
dziedzinach nauki lub techniki,

� przebieg ka¿dej akcji COST jest ko-
ordynowany i nadzorowany przez
jej Komitet Zarz¹dzaj¹cy (Manage-
ment Committee - MC), sk³adaj¹cy
siê z przedstawicieli wszystkich kra-
jów w niej uczestnicz¹cych. Pe³ni¹
oni równie¿ funkcjê koordynatorów

akcji we w³asnych krajach i s¹ odpo-
wiedzialni za przekazywanie infor-
macji,

� dzia³alnoœæ naukowa prowadzona
jest w grupach roboczych (Working
Group - WG).

Krajowym koordynatorem COST
w Polsce jest Marek Zdanowski:

email: mzdanows@kbn.gov.pl

Przyst¹pienie kraju cz³onkowskiego
do udzia³u w konkretnej akcji COST
nastêpuje z chwil¹ podpisania przez
jego ambasadora przy Unii Europej-
skiej MoU dotycz¹cego tej akcji. Wy-
kaz akcji mo¿na znaleŸæ pod adresem:

http://www.cost.esf.org

Procedura przyst¹pienia
do akcji COST-u

wygl¹da nastêpuj¹co:

� nale¿y odszukaæ interesuj¹c¹ nas
akcjê i zorientowaæ siê, czy Polska
ju¿ w niej uczestniczy, tzn. czy zo-
sta³o podpisane MoU,

� jeœli nie, nale¿y zg³osiæ akces do da-
nej akcji przez wyst¹pienie kierow-
nika jednostki do MEiN (poprzez
Krajowego Koordynatora, czyli p.
Marka Zdanowskiego) z wnio-
skiem, w którym podane bêdzie
Ÿród³o finansowania badañ w Polsce
(najczêœciej s¹ to wydzielone œrodki
z dzia³alnoœci statutowej), i jedno-

Rozdzia³ œrodków na poszczególne kraje uczestnicz¹ce w programie.
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czeœnie zaproponowaæ osoby do
mianowania na przedstawicieli
w Management Committee,

� jeœli Polska podpisa³a MoU, nale¿y
skontaktowaæ siê z przedstawicie-
lem Polski w Management Commit-
tee i zapytaæ o mo¿liwoœæ do³¹cze-
nia do akcji (powszechna jest zasada
udzia³u 1-2 osób z danego kraju
w ka¿dej Working Group (WG) da-
nej akcji).
Wiêcej informacji na temat progra-

mu COST mo¿na znaleŸæ pod adresem:
www.kbn.gov.pl/miedzyn/

/program/cost.html

Dotychczas pracownicy Politechni-
ki Rzeszowskiej uczestniczyli w nastê-
puj¹cych programach COST-u:
� COST C1 (1996-1999): Control

of the semi-rigid behaviour of civil
engineering structural connections
(A. Koz³owski - WG3),

� COST C12 (2000-2005): Improve-
ment of buildings structural quality
by new technologies (A. Koz³owski
- MC i WG2, Sz. Woliñski, K. Wró-
bel, Z Plewako - WG1, L. Œlêczka -
WG2, A. Rybka - WG3),

� COST C16 (2002-2006): Improving
the quality of existing urban buil-

ding envelopes (A. Koz³owski - MC
i WG3, WG1A, A. Rybka - MC
i WG2, Z. Plewako - WG1, K. Wró-
bel - WG3),

� COST D21 (2000-2006) Metalloen-
zymes and Chemical Biomimetics
(A. Sobkowiak - MC i WG 7),

� COST D21 (2002-2007) Sustain-
able/Green Chemistry and Chemical
Technology (A. Sobkowiak - MC).

Zachêcam gor¹co do dzia³alnoœci
w programie COST i ¿yczê sukcesów.

Aleksander Koz³owski

Zwracamy siê z proœb¹
o wsparcie finansowe rehabilita-
cji naszego synka Bruna.

Bruno urodzi³ siê 15 grudnia
2003 r. Pod koniec pierwszego
miesi¹ca ¿ycia prze¿y³ masywny
wylew krwi do mózgu. W efekcie

tego cierpi na czterokoñczynowe pora¿enie mózgowe. Bruno nie
siedzi, nie mówi, nie potrafi samodzielnie bawiæ siê ani poruszaæ -
dodatkowo ma du¿e problemy z widzeniem. W jego sytuacji konie-
czna jest intensywna rehabilitacja, która przede wszystkim zapo-
biega powstawaniu bolesnych przykurczy miêœni, a tak¿e
umo¿liwia dziecku rozwój zarówno fizyczny, jak i intelektualny.

Podstaw¹ usprawniania fizycznego Bruna s¹ æwiczenia z reha-
bilitantk¹ metod¹ NDT Bobath. Dodatkowo, w warunkach domo-
wych, wykonujemy z dzieckiem æwiczenia zaproponowane mu
przez fizjoterapeutów z Instytutu Terapeutycznego Fundacji ,,Daj
Szansê" z Torunia. Bardzo wa¿ne dla rozwoju intelektualnego
naszego dziecka s¹ zabawy dydaktyczne dostosowane do jego

potrzeb i przygotowane w zestawie opracowanym przez
specjalistów ze wspomnianego ju¿ Instytutu. Terapiê widzenia pro-
wadzimy pod kierunkiem Oœrodka Wczesnej Interwencji
dzia³aj¹cego przy Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych i S³abowidz¹cych w Krakowie.

Dziêki tej rehabilitacji Bruno zaczyna podpieraæ siê na
r¹czkach, potrafi na chwilê skupiæ wzrok na prostych i wyrazistych
obrazkach, a tak¿e jest coraz bardziej zainteresowany tym, co dzie-
je siê wokó³ niego. Otaczaj¹cy go œwiat staje siê dla niego coraz
bardziej przyjazny.

Niestety, rehabilitacja naszego syna jest bardzo kosztowna.
Obecnie koszt jednej wizyty w Toruniu (bez dojazdu i kosztów po-
bytu) wynosi 780 z³. Chcielibyœmy tak¿e stworzyæ Brunowi mo¿li-
woœæ wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne (koszt jednego takiego
turnusu to ok. 3 tys. z³). Ponadto konieczne sta³o siê zapewnienie
mu odpowiedniego sprzêtu rehabilitacyjnego (specjalny wózek,
fotelik rehabilitacyjny, pionizator). Wszystko to znacznie prze-
wy¿sza nasze mo¿liwoœci finansowe. Dlatego tych z Pañstwa, któ-
rzy zechcieliby okazaæ nam gest zrozumienia i wesprzeæ finansowo

Niew¹tpliwie praca i ¿ycie spêdzone w uczelni to czas dzielony na co dzieñ z wielk¹ rodzin¹, jak¹ jest spo³ecznoœæ akade-
micka ka¿dej uczelni. ¯yjemy tu i teraz, tak¿e po to, aby pomagaæ sobie nawzajem w szczególnych sytuacjach. Kiedy ta
szczególna sytuacja dotyczy ratowania zdrowia pokrzywdzonego przez los dziecka, wiêkszoœæ z nas nie przechodzi obok
niej obojêtnie. Tak¹ solidarnoœæ wykazaliœmy ju¿ w przesz³oœci, gdy na ³amach GP organizowana by³a pomoc dla chorego
Konrada. Teraz, kiedy do koñca kwietnia br. istnieje dodatkowa mo¿liwoœæ dokonania odpisu 1% swego podatku na tego
rodzaju cele, kierujemy do pracowników Politechniki Rzeszowskiej apel pani dr in¿. Joanny Marnik z Katedry Informatyki
i Automatyki Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki naszej uczelni o pomoc w ratowaniu zdrowia Jej syna. B¹dŸmy ofiarni,
by "zd¹¿yæ z pomoc¹".

Od Redakcji:

Pomó¿my im zobaczyæ uœmiech dzieckaPomó¿my im zobaczyæ uœmiech dziecka

Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
www.dzieciom.pl

Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
www.dzieciom.pl
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leczenie naszego dziecka, prosimy o dokonywanie wp³at na nastê-
puj¹ce konto:

Jeœli zechc¹ Pañstwo przeznaczyæ 1% swoich podatków na le-
czenie i rehabilitacjê Bruna, wp³aty prosimy kierowaæ na nastê-
puj¹cy numer konta Fundacji:

Fundacja Dzieciom
ul. Ludna 4, 00-406 Warszawa

NIP: 118-14-28-385
nr konta: 67 1240 1037 1111 0010 0583 9813
By pieni¹dze by³y przeznaczone dla Bruna,

w tytule wp³aty nale¿y wpisaæ:
"(3005) podatek 1%".

Za wielkie serce i wszelk¹ pomoc z góry serdecznie dziêkuje-
my.

Joanna i Tomasz Marnikowie
ul. Kolorowa 24/5, 35-235 Rzeszów

Fundacja Dzieciom Centrum Charytatywne
PKO BP XV/O Warszawa

50 1020 1156 0000 7902 0007 7248
z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitacjê

Bruna Marnika

JUBILEUSZOWA SESJA

KÓ£ NAUKOWYCH PRz

W dniach 6-7 grudnia 2005 r. w Zespo-
le Sal Wyk³adowych PRz (bud. S) odby³a
siê Jubileuszowa Sesja Kó³ Naukowych Po-
litechniki Rzeszowskiej, której organizato-
rem by³o Ko³o Naukowe Studentów
Chemii "Esprit" dzia³aj¹ce na Wydziale
Chemicznym. Konferencja zosta³a zorgani-
zowana dla uczczenia 35-lecia rocznicy
dzia³alnoœci ko³a, przypadaj¹cej 27 listopa-
da 2005 r. Celem sesji by³a prezentacja do-
robku naszych studenckich kó³ naukowych.
Do udzia³u zaproszono równie¿ studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pierwsz¹ uroczyst¹ czêœæ sesji poœwiê-
cono podsumowaniu 35-letniego dorobku
ko³a "Esprit". W tej czêœci konferencji,
oprócz studentów i obecnych opiekunów
kó³, uczestniczy³o liczne grono zaproszo-
nych goœci, w przesz³oœci zwi¹zanych
z ko³em chemików.

Otwarcia Sesji dokona³a prezes
KNSCh "Esprit" - Agnieszka Nowak, stu-
dentka III roku WCh, która przedstawi³a hi-
storiê ko³a i przybli¿y³a zakres jego
dzia³alnoœci. Wspomnia³a o licznych kon-
ferencjach krajowych i zagranicznych,
w których uczestniczyli cz³onkowie ko³a
(m.in. w Brisbane w Australii na 38. Kon-
gresie International Union of Pure and App-
lied Chemistry w 2001 r.), licznych
publikacjach autorstwa lub wspó³autorstwa
studentów zrzeszonych w kole (m.in.
w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodo-
wym), o osi¹gniêciach organizacyjnych
(obozach naukowych i konferencjach ogól-
nopolskich), o nagrodach i stypendiach
(m.in. Nagrodach Prezydenta Miasta Rze-
szowa "M³ode Talenty" w dziedzinie nauki
i techniki w latach 1999, 2001, 2002 i 2004
oraz licznych stypendiach MEN). Przedsta-
wi³a te¿ by³ych prezesów i opiekunów ko³a.
W tej grupie s¹ m.in.: obecny Rektor PRz

prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak;
cz³onek Zarz¹du, dyrektor ds. koordynacji
produkcji w Zak³adach Chemicznych "Or-
ganika-Sarzyna" mgr in¿. Tadeusz Jaku-
bas; cz³onek Zarz¹du, dyrektor ds. rozwoju
i tworzyw w Zak³adach Chemicznych "Or-
ganika-Sarzyna" mgr in¿. Regina Gnatek;
dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof. PRz
(obecny opiekun ko³a) oraz dr in¿. Julian
Kozio³ (pracownik Zak³adu Chemii Fizycz-
nej WCh).

Po prezentacji dorobku ko³a "Esprit"
g³os zabrali zaproszeni goœcie. JM Rektor
A. Sobkowiak, jeden z piewszych prezesów
ko³a chemików, przypomnia³ m.in., ¿e ko³o
to by³o w latach 70. jednym z nielicznych
kó³ naukowych na uczelni. Dzisiaj jest ich
26. Podkreœli³ szczególne zas³ugi dr. hab.
in¿. Mieczys³awa Kucharskiego, prof. PRz,
i dr. in¿. Edwarda Rokaszewskiego - nau-
czycieli akademickich ówczesnego Wy-
dzia³u Technologii Chemicznej Wy¿szej

Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie, w for-
mowaniu i rozwijaniu dzia³alnoœci ko³a
chemików w pierwszych jego latach oraz
ca³ego ruchu naukowego uczelni. Rektor
doceni³ rolê d³ugoletniego opiekuna ko³a
chemików dr. hab. in¿. Wiktora Bukow-
skiego, prof. PRz, w przyczynieniu siê do
tego, ¿e "Esprit" stanowi obecnie jedno
z najaktywniejszych kó³ naukowych naszej
uczelni i ¿e jest dostrzegane na arenie ogól-
nopolskiej. Podkreœli³ te¿, ¿e dzia³alnoœæ
i osi¹gniêcia kó³ naukowych PRz s¹ dowo-
dem na to, ¿e warto siê uczyæ i dzia³aæ. Naj-
lepsi absolwenci zatrudniani s¹ na uczelni,
s¹ promowani i wyró¿niani.

Prodziekan ds. nauki WCh, prof. dr
hab. in¿. Roman Petrus pogratulowa³ jubi-
leuszu i odczyta³ przygotowany z tej okazji
list prof. dr. hab. in¿. Henryka Galiny, adre-
sowany do prezesa i opiekuna ko³a, w któ-
rym dziekan wydzia³u napisa³ m.in.:
Ukoñczone 35 lat ¿ycia uprawnia do ubie-

Studenci z opiekunem ko³a “Esprit” prof. PRz W. Bukowskim.
Fot. w³asna

lat KO£A NAUKOWEGO Esprit35
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HABILITACJE

PERSONALIA

Dr in¿. Galina Setlak,
adiunkt w Zak³adzie Infor-
matyki na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, uzyska³a
stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk tech-
nicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej informatyka,
nadany w dniu 21 marca 2005 r.
przez Radê Naukow¹ Naro-
dowego Uniwersytetu Tech-
nicznego Ukrainy "Pol i -
technika Kijowska". Wy¿sza
Komisja Atestacyjna Ukrainy

zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Naukowej o nadaniu stopnia
naukowego z zakresu specjalnoœci zautomatyzowane
systemy zarz¹dzania i progresywne technologie infor-

macyjne. Temat rozprawy habilitacyjnej: Inteligentne
systemy wspomagania decyzji w zarz¹dzaniu przedsiê-
biorstwem w warunkach niepewnoœci.

Pani Galina Setlak urodzi³a siê w miejscowoœci Bie³gorod
(Rosja). Studia wy¿sze ukoñczy³a w 1977 r. na Politechnice
w Charkowie, Wydziale In¿ynieryjno-Fizycznym, na kierun-
ku informatyka. Pobyt sta³y w Polsce rozpoczê³a w 1980 r.
Pocz¹tkowo zatrudniona by³a w Zak³adzie Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej w Rzeszowie i kolejno w Dziale
Elektronicznego Przetwarzania Danych Zak³adów Zmecha-
nizowanego Sprzêtu Domowego Predom-Zelmer w Rzeszo-
wie. W latach 1986-1995 pracowa³a na stanowisku asystenta
i nastêpnie adiunkta w Instytucie Matematyki Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie. Stopieñ naukowy dok-
tora nauk technicznych z zakresu dyscypliny informatyka
uzyska³a w 1994 r. na Politechnice w Charkowie na podsta-
wie rozprawy pt. Automatyzacja planowania rozwoju syste-

gania siê o stanowisko prezydenta RP w wy-
borach powszechnych (...). Ko³o Esprit
wchodzi wiêc w wiek pe³nej dojrza³oœci,
w wiek prezydencki. To œwietna okazja, by
pogratulowaæ tych wspania³ych osi¹gniêæ,
które by³y udzia³em cz³onków Ko³a, a tak¿e
ich opiekunów, oraz wyraziæ ¿yczenia, by
sukcesów w "dojrza³ym" wieku by³o jeszcze
wiêcej i by by³y one znacz¹ce. By s³awa
Ko³a Esprit sta³a siê ju¿ nie tylko ogólno-
krajowa, ale tak¿e europejska i œwiatowa.

Znamienitego jubileuszu gratulowa³
cz³onkom ko³a pe³nomocnik rektora ds. stu-
denckich kó³ naukowych prof. dr hab. in¿.
Volodymyr Liubimov. G³êboko wzruszo-
ny prof. PRz Mieczys³aw Kucharski, wielo-
letni dziekan Wydzia³u Chemicznego i je-
den z za³o¿ycieli ko³a chemików, nawi¹za³
m.in. do czasów formowania siê ko³a. Pod-
kreœli³ zaanga¿owanie studentów oraz
m³odych pracowników naukowych w orga-
nizowaniu prac naukowych oraz zajêæ dy-
daktycznych na ówczesnym Wydziale
Technologii Chemicznej z wykorzystaniem
nieporównywalnego potencja³u naukowo-
badawczego przy bardzo skromnym wów-
czas wyposa¿eniu sal dydaktycznych. Za-
uwa¿y³, ¿e doœwiadczenie zdobyte podczas
pracy w kole naukowym przyczyni³o siê
wielokrotnie do znacz¹cych osi¹gniêæ
w dalszej karierze zawodowej (np. stanowi-
ska dyrektorów firm) i naukowej.

Dr in¿. Edward Rokaszewski, jeden
z za³o¿ycieli ko³a chemików (obecnie

g³ówny specjalista ds. naukowych w ICN
Polfa Rzeszów), wspomina³ m.in. pocz¹tki
dzia³alnoœci studenckiego ruchu naukowe-
go na ówczesnym Wydziale Technologii
Chemicznej i warunki, w jakich realizowa-
ne by³y pierwsze prace. Opiekun naukowy
ko³a dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof.
PRz, podziêkowa³ zaproszonym goœciom
za przybycie oraz ciep³e s³owa ¿yczeñ. Za-
pewni³, ¿e nadal chce pracowaæ z ko³em.

Po zakoñczeniu uroczystej czêœci kon-
ferencji w kolejnych sesjach ustne prezen-
tacje przedstawi³o 18 kó³ naukowych
z naszej uczelni oraz 4 ko³a z Uniwersytetu
Rzeszowskiego. W konferencji wziêli
udzia³ cz³onkowie kó³ naukowych: "Euroa-
via", In¿ynierii Zarz¹dzania, Lotników,
Mechaników - Sekcja Samochodowa, Ro-
botyki "Mechatronik" oraz Szybowników
"Bezmiechowa" z WBMiL; Informatyków
"Kod" oraz Elektroenergetyków z WEiI;
Geodetów "Glob" oraz In¿ynierii Œrodowi-
ska z WBiIŒ; Metod Fizyki Stosowanej
oraz Odnawialne �ród³a Energii "Erg"
z Katedry Fizyki; "Biotech" i "Esprit"
z WCh; Komunikacji Marketingowej,
M³odych Ekonomistów, Przedsiêbiorczo-
œci i Zarz¹dzania Œrodowiskiem, In¿ynierii
Finansowej z WZiM. Uniwersytet Rze-
szowski reprezentowa³y: Ko³o Naukowe
Rolników "W³oœcianin" - Sekcja Ochrony
Œrodowiska Rolniczego, Studenckie Ko³o
Naukowe Rolników - Sekcja Agroekologii,
Studenckie Ko³o Naukowe Rolników -

Sekcja Gleboznawcza oraz Studenckie
Ko³o Naukowe Informatyki.

Przerwy pomiêdzy kolejnymi seriami
prezentacji by³y okazj¹ do wzajemnego po-
znania siê oraz wymiany doœwiadczeñ i po-
gl¹dów nt. dzia³alnoœci studenckiego ruchu
naukowego w Politechnice Rzeszowskiej
i Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pierwszy dzieñ obrad konferencji za-
koñczy³ uroczysty bankiet podsumowuj¹cy
jubileusz 35-lecia KNSCh "Esprit", który
odby³ siê w budynku sto³ówki studenckiej
PRz. W drugim dniu obrad dokoñczono
prezentacje ustne kó³. Odby³a siê równie¿
sesja posterowa, na której mieliœmy mo¿li-
woœæ bardziej szczegó³owego zaprezento-
wania zakresu dzia³alnoœci poszczególnych
kó³. Na sesji zaprezentowano ponad 20 po-
sterów. Ponadto cz³onkowie Ko³a Nauko-
wego Geodetów "Glob" urz¹dzili pokaz
pomiaru wspó³rzêdnych geograficznych.

Na zakoñczenie konferencji prezes
KNSCh "Esprit" podziêkowa³a uczestni-
kom za liczny udzia³ w sesji oraz zapropo-
nowa³a rozwa¿enie mo¿liwoœci organizacji
podobnej konferencji w kolejnych latach.
Propozycja zosta³a przyjêta z zainteresowa-
niem. Byæ mo¿e ju¿ za rok spotkamy siê na
kolejnej sesji kó³ naukowych PRz.

Planowane jest wydanie specjalnego
zeszytu poœwiêconego dzia³alnoœci kó³ stu-
denckich Politechniki Rzeszowskiej.

Joanna Paradowska
Agnieszka Nowak

Agnieszka Leœ
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mów produkcyjnych z zastosowaniem modeli symulacyjnych.
Pracê w Politechnice Rzeszowskiej podjê³a 1 paŸdziernika
1995 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Pe³ni
funkcjê kierownika Zak³adu Informatyki.

Dr in¿. Jerzy Wiktor,
adiunkt w Katedrze Technik
Wytwarzania i Automatyzacji
na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowa-
nego nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej
budowa i eksploatacja maszyn -
przek³adni zêbatych, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechni-
ki Rzeszowskiej w dniu 13 lip-
ca 2005 r. Centralna Komisja

do Spraw Stopni i Tytu³ów w dniu 19 grudnia 2005 r. zatwier-
dzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej:
Analityczno-numeryczne metody analizy parametrów geo-
metrycznych, zak³óceñ ruchu i wytrzyma³oœci przek³adni
walcowych.

Pan Jerzy Wiktor urodzi³ siê w 1957 r. w Rzeszowie.
Studia wy¿sze ukoñczy³ w 1981 r. na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Rzeszowskiej. Od ukoñczenia studiów
jest nauczycielem akademickim w Katedrze Obróbki
Skrawaniem i Obrabiarek, a po zmianie nazwy - w Katedrze
Technik Wytwarzania i Automatyzacji. W 1989 r. uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu
dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez
Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej na podstawie rozprawy pt. Kinematyczno-
-geometryczne odwzorowanie ostrza narzêdzia w obróbce
obwiedniowej uzêbieñ walcowych. Promotorem w przewo-
dzie doktorskim by³ doc. dr hab. in¿. Janusz Rybak. Rada
Wydzia³u wyró¿ni³a rozprawê doktorsk¹.

PROFESURY UCZELNIANE

Minister Edukacji i Nauki mianowa³ na stanowisko
profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej
z dniem 1 lutego 2006 r. prof. dr hab. in¿. Mariê Rud¹,

kierownika Katedry Zarz¹dzania Rozwojem Regionalnym
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej z dniem 1 lutego
2006 r.:
� prof. dr. hab. in¿. Macieja Pompê-Roborzyñskiego w Ka-

tedrze Zarz¹dzania Rozwojem Regionalnym na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu na czas nieokreœlony, w pe³-
nym wymiarze czasu pracy, jako podstawowym miejscu
pracy,

� dr. hab. in¿. Krzysztofa Kubiaka w Katedrze Materia³o-
znawstwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na
okres 5 lat,

� dr hab. in¿. Galinê Setlak w Zak³adzie Informatyki na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na okres 5 lat.

Bronis³aw Œwider

Maria Ruda Maciej
Pompa-Roborzyñski

Krzysztof Kubiak

NOMINACJA

DLA PROF. MARKA ORKISZA

Minister Edukacji i Nauki prof. Micha³ Seweryñski de-
cyzj¹ z dnia 2 lutego 2006 r. powo³a³ prof. dr. hab. in¿.
Marka Orkisza, prof. zw. PRz - kierownika Katedry Samo-
lotów i Silników Lotniczych na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa - na cz³onka Zespo³u Badañ na Rzecz
Obronnoœci i Bezpieczeñstwa.

Panu Profesorowi gratulujemy wyró¿nienia.
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Wybitny uczony, wspania³y dydaktyk, pracownik Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
profesor Józef GIERGIEL, Doktor Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej,

otrzyma³ w dniu 11 stycznia br. zaszczytny tytu³ Doktora Honoris Causa Politechniki £ódzkiej.

Profesor Józef Giergiel urodzi³ siê
3 stycznia 1931 r. w Krakowie. Studia
wy¿sze odby³ w latach 1952-1957 na
Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym
Akademii Górniczo-Hutniczej i uzy-
ska³ dyplom magistra in¿yniera mecha-
nika. Ju¿ w okresie studiów, w 1956 r.
podj¹³ pracê zawodow¹ na stanowisku

konstruktora w Biurze Konstrukcyj-
nym Maszyn Drogowych w Krakowie.
W latach 1957-1958 pracowa³ w Biurze
Konstrukcyjnym Zak³adów Cynko-
wych w Trzebini.

Pracê naukow¹ rozpocz¹³ w 1958 r.
jako asystent w Katedrze Mechaniki
Technicznej na Wydziale Maszyn Gór-
niczych i Hutniczych AGH. W nastêp-
nych latach przechodzi³ kolejne
szczeble kariery naukowej. Stopieñ do-
ktora nauk technicznych zosta³ Mu na-
dany przez Radê Wydzia³u Maszyn

Górniczych i Hutniczych AGH
w 1965 r. na podstawie rozprawy
Wp³yw t³umienia na oscylacyjny cha-
rakter drgañ w konstrukcjach. Stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych uzyska³ na ww. Wydziale
w 1971 r. na podstawie ca³okszta³tu do-
robku naukowego oraz rozprawy habi-

litacyjnej Problemy tarcia konstrukcyj-
nego w dynamice maszyn.

Tytu³ naukowy profesora nadzwy-
czajnego uzyska³ w 1976 r., tytu³ zaœ
profesora zwyczajnego - w 1981 r.

Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza
prof. J. Giergiela zwi¹zana jest z zagad-
nieniami mechaniki stosowanej. Obej-
muje zagadnienia dynamiki uk³adów
mechanicznych z uwzglêdnieniem zja-
wiska tarcia, dynamiki maszyn, identy-
fikacji uk³adów mechanicznych oraz
robotyki i mechatroniki.

W opinii œrodowisk naukowych
prof. J. Giergiel uwa¿any jest za wspó³-
twórcê polskiej szko³y naukowej t³u-
mienia drgañ w uk³adach mechanicz-
nych. Znacz¹ce dla rozwoju mechaniki
s¹ osi¹gniêcia prof. J. Giergiela z zakre-
su identyfikacji uk³adów mechanicz-
nych. Jest autorem metody identy-
fikacji modeli uk³adów mechanicznych
w warunkach wymuszenia losowego
i udarowego. Monografia napisana
wspólnie z prof. T. Uhlem Identyfikacja
uk³adów mechanicznych (wyd. PWN -
1987) jest uznawana za podstawowe
dzie³o krajowe z tego zakresu.

Profesor jest uznanym w kraju i za
granic¹ autorytetem naukowym z za-
kresu mechatroniki. Prace profesora
Giergiela i jego wspó³pracowników
z dziedziny robotyki i mechatroniki
znalaz³y odzwierciedlenie w licznych
publikacjach i monografiach. By³ pro-
motorem 18 rozpraw doktorskich, a pod
Jego opiek¹ naukow¹ zrealizowano
11 rozpraw habilitacyjnych. Piêciu
Jego wychowanków legitymuje siê
tytu³ami profesorów.

Osi¹gniêcia naukowe profesora Jó-
zefa Giergiela stanowi¹ znacz¹cy
i trwa³y wk³ad w wymiarze œwiatowym
w rozwój dynamiki maszyn, robotyki
i mechatroniki. Profesor jest cenionym
w Polsce i poza jej granicami autoryte-
tem naukowym. Z inicjatyw¹ nadania
tytu³u doktora honoris causa wyst¹pi³a
Rada Wydzia³u Mechanicznego Poli-
techniki £ódzkiej. Wniosek popar³y:
Senat Politechniki Œl¹skiej w Gliwi-
cach i Senat Politechniki Szczeciñ-
skiej. Laudacjê w czasie uroczystoœci
nadania tego zaszczytnego tytu³u
wyg³osi³ profesor Leszek Kwapisz
z Politechniki £ódzkiej.

Anna Worosz

Profesor Józef GiergielProfesor Józef Giergiel
Doktorem Honoris Causa Politechniki £ódzkiejDoktorem Honoris Causa Politechniki £ódzkiej

Uroczystoœæ wrêczenia tytu³u w Politechnice £ódzkiej.
Fot. w³asna
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Z OBRAD SENATU

Pierwsze tegoroczne posiedzenie Senatu PRz odby³o siê
19 stycznia 2006 r. Nominacjê na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na czas nieokreœlony odebra³ z r¹k JM Rektora
dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz (WBiIŒ).

Senat wyrazi³ zgodê w sprawie wniosku o mianowanie
prof. dr hab. in¿. Marii Rudej (WZiM) na stanowisko profe-
sora zwyczajnego oraz pozytywnie zaopiniowa³ wnioski
dziekanów w sprawie mianowania na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat:

� dr hab. in¿. Galiny Setlak (WBMiL),
� dr. hab. in¿. Krzysztofa Kubiaka (WBMiL).

W dalszej kolejnoœci Senat:
� powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Rekrutacyjn¹ na rok

akad. 2006/2007,
� podj¹³ uchwa³ê w sprawie wprowadzenia zmian do

uchwa³y Senatu PRz z dnia 31.03.2005 r. w sprawie
szczegó³owych zasad przyjmowania na studia laurea-
tów i finalistów olimpiad przedmiotowych,

� wys³ucha³ raportu zastêpcy kanclerza ds. funduszy
strukturalnych mgr. in¿. Janusza Burego dotycz¹cego
realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej,

� wys³ucha³ sprawozdania prorektora ds. wspó³pracy
miêdzynarodowej i regionalnej dr. hab. in¿. Aleksan-
dra Koz³owskiego, prof. PRz, dotycz¹cego wyjazdów
pracowników PRz na konferencje zagraniczne,

� podj¹³ uchwa³ê w sprawie wprowadzenia jako obo-
wi¹zuj¹cego na uczelni od 1 stycznia 2006 r. "Systemu
oceny dorobku naukowego" zgodnego z rozporz¹dze-
niem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia
2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i roz-
liczania œrodków finansowych na naukê.

W dniu 2 lutego br. odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie
Senatu PRz, na którym podjêta zosta³a uchwa³a w sprawie
przyjêcia planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2006 r.
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego.

Agnieszka Pikor

Tomasz Wdowik jest uczniem IV LO
im. M. Kopernika w Rzeszowie. Swoj¹
pracê, której trudny tytu³ nie mówi wiele
laikowi, wykonywa³ pod opiek¹ dr in¿.

Gra¿yny Groszek w laboratoriach Kate-
dry Technologii i Materia³oznawstwa
Chemicznego Wydzia³u Chemicznego
naszej uczelni. Czêœæ niezbêdnych badañ

W dniach 12-13 stycznia 2006 r. odby³y siê fina³y Polskich Eliminacji Konkursu
Prac M³odych Naukowców Unii Europejskiej. Pierwsz¹ nagrodê zdoby³y prace Mi-
cha³a Marcinkowskiego (matematyka), Macieja Partyckiego (fizyka) i Tomasza
Wdowika (chemia). Bêd¹ oni reprezentowaæ Polskê na wrzeœniowych fina³ach eu-
ropejskich w Sztokholmie.

Sukces ucznia naukowca z RzeszowaSukces ucznia naukowca z Rzeszowa

Fina³y odby³y siê na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Polski
Komitet Konkursu na wniosek jury przyzna³ tytu³ Laureata oraz Nagrody Ministra
Edukacji i Nauki autorom nastêpuj¹cych prac:
� Micha³owi Marcinkowskiemu z Wroc³awia za pracê "Prz(e)chodzi Euler do

Nagela..." (matematyka),
� Maciejowi Partyckiemu z Gdyni za pracê "Eksperymentalne badanie zale¿-

noœci pomiêdzy po³o¿eniem masztu obrotowego a wydajnoœci¹ grota" (fizyka),
� Tomaszowi Wdowikowi z Rzeszowa za pracê: "Synteza 1-(7-metoksy-1H-in-

dol-4-yloksy)-3-[2-(2-metoksyfenoksy)etyloamino]propan-2-olu, potencjal-
nego antagonisty receptorów ß-adrenergicznych" (chemia).

Tomasz Wdowik w laboratorium Wy-
dzia³u Chemicznego.

Fot. M. Misiakiewicz

Wyniki Polskich Eliminacji Konkursu Prac M³odych Naukowców Unii Europejskiej
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strukturalnych wykonana zosta³a (dziêki
osobistym kontaktom dr in¿. G. Groszek)
w Instytucie Chemii Organicznej PAN
w Warszawie. Praca dotyczy syntezy no-
wych substancji czynnych dla leków,
których zadaniem jest regulacja akcji
serca.

* * *

Konkurs Prac M³odych Naukow-
ców Unii Europejskiej jest organizo-
wany przez Komisjê Europejsk¹ od
1989 r. Obecnie jest czêœci¹ Programu
Doskonalenia Badawczego Potencja³u
Ludzkiego (IHP) w ramach VI Progra-
mu Ramowego. Ocenia siê, ¿e w kon-
kursie uczestniczy co roku ponad
30 tysiêcy m³odych naukowców.

Konkurs obejmuje nauki œcis³e,
przyrodnicze, technikê oraz, od 2004 r.,
tak¿e nauki spo³eczne i ekonomiczne.
Wymagane jest przedstawienie wyni-
ków w³asnej pracy badawczej czy tech-
nicznej. W pracach doœwiadczalnych
nie mog¹ byæ stosowane inwazyjne
eksperymenty na zwierzêtach. Ka¿dy
kraj mo¿e zg³osiæ najwy¿ej trzy prace.
Nie mog¹ one mieæ wiêcej ni¿ trzech
autorów. Wszyscy autorzy musz¹ byæ
w wieku 14-21 lat w czasie fina³ów eu-
ropejskich, które odbywaj¹ siê ka¿de-
go roku we wrzeœniu. W konkursie za
osi¹gniêcia w 2005 r. uczestniczyæ
mog¹ uczniowie i studenci (co najwy-
¿ej po I roku studiów), którzy nie ukoñ-
czyli 21 lat w 2005 r. Prace powinny
powstaæ przed podjêciem studiów.

Na etapie europejskim przyznawane
s¹ przez miêdzynarodowe jury nagrody

pieniê¿ne oraz nagrody w formie sta¿u
w czo³owych europejskich instytutach
badawczych i udzia³u w miêdzynarodo-
wych spotkaniach m³odzie¿y wybitnie
uzdolnionej.

W fina³ach europejskich prace s¹
oceniane wed³ug nastêpuj¹cych kryte-
riów:
� oryginalnoœæ i twórczy wk³ad w wy-

borze i sposobie rozwi¹zania pro-
blemu,

� umiejêtnoœci, rzetelnoœæ i pe³noœæ
w zaprojektowaniu i realizacji ba-
dañ,

� umiejêtnoœæ przejœcia od koncepcji
do wniosków,

� trafnoœæ argumentacji i jasnoœæ pod-
czas interpretacji wyników,

� jakoœæ pisemnej prezentacji,
� umiejêtnoœæ prezentacji i dyskusji

nad prac¹ z cz³onkami jury.

Fina³y europejskie mia³y dot¹d
miejsce w Brukseli, Kopenhadze, Zu-
rychu, Sewilli, Berlinie, Luksemburgu,
Newcastle, Helsinkach, Mediolanie,
Porto, Salonikach, Amsterdamie, Ber-
gen, Budapeszcie, Wiedniu i Dubli-
nie. Ostatnie fina³y zorganizowane zo-
sta³y w dniach 17-22 wrzeœnia 2005 r.
w Moskwie. Natomiast we wrzeœniu
2006 r. m³odzi europejscy naukowcy
spotkaj¹ siê w Sztokholmie.

Henryk Galina

M³ody naukowiec prowadzi badania pod czujnym okiem dr in¿. G. Groszek.
Fot. M. Misiakiewicz

W bie¿¹cym roku akademickim uru-
chomiony zosta³ w naszej uczelni no-
wy kierunek studiów in¿ynierskich - fi-
zyka techniczna. Studia na tym kierun-
ku rozpoczê³o 51 studentów. Pra-
cownicy Katedry Fizyki z du¿ym zain-
teresowaniem i ¿yczliwoœci¹ obserwuj¹
postêpy swoich studentów, s³u¿¹c chêt-

nie rad¹ i pomoc¹. W celu lepszego po-
znania zainteresowañ naszych studen-
tów oraz trudnoœci, które napotykaj¹,
14 grudnia 2005 r. zosta³o zorganizo-
wane spotkanie studentów z w³adzami
uczelni i pracownikami Katedry Fizyki.
W spotkaniu tym uczestniczy³ JM Re-
ktor prof. Andrzej Sobkowiak oraz pro-

dziekan ds. studenckich Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa dr in¿. Pawe³
Litwin.

Spotkanie otworzy³ ni¿ej podpisany
organizator spotkania i jednoczeœnie
opiekun I roku fizyki technicznej, stu-
dentów przedstawi³ starosta I roku To-
masz Robótka. Po tej oficjalnej czêœci

Spotkanie z FIZYK¥Spotkanie z FIZYK¥
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spotkania zebrani wys³uchali intere-
suj¹cego wyk³adu prof. dr. hab. K. Kro-
pa nt. higieny pracy umys³owej,
zatytu³owanego "Jak siê uczyæ". G³os
zabra³ tak¿e kierownik Katedry Fizyki
prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz, któ-
ry przedstawi³ plany i perspektywy roz-
woju fizyki w Politechnice Rze-
szowskiej.

Prof. T. Paszkiewicz zwróci³ szcze-
góln¹ uwagê na systematyczny rozwój
potencja³u naukowego Katedry Fizyki,
przypominaj¹c, ¿e do chwili obecnej
Katedra pozyska³a 6 profesorów i do-
ktorów habilitowanych o ugruntowanej
pozycji naukowej. Nowi profesorowie
wnosz¹ now¹ tematykê naukow¹ albo
poszerzaj¹ ju¿ uprawian¹ przez dotych-
czasowych pracowników Katedry;
w ub.r. jedna z pañ uzyska³a stopieñ do-
ktora habilitowanego. Mamy nadziejê
na utworzenie Wydzia³u Fizyki,
w zwi¹zku z czym czynione s¹ dalsze
starania o pozyskanie kolejnych dwóch
samodzielnych pracowników nauki.

W 2005 r., dziêki aktywnoœci wszy-
stkich pracowników Katedry Fizyki,
powsta³ projekt pt. "Unowoczeœnienie
kszta³cenia kadr dla Doliny Lotniczej",
który w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego uzyska³ dofinansowanie Unii
Europejskiej i obecnie jest realizowa-
ny. Ze œrodków tych przeprowadzona
zosta³a modernizacja laboratoriów stu-
denckich oraz w pewnym stopniu wy-
posa¿one zosta³y laboratoria nieod-
zowne do prowadzenia kszta³cenia na
kierunku fizyka techniczna. Utworzono
tak¿e nowoczesne studenckie laborato-
rium komputerowe, planowane jest
utworzenie laboratorium biofizyczne-
go i laboratorium specjalistycznego.

Z funduszy Katedry zakupiono do-
datkowe wyposa¿enie sali wyk³adowej
S-2 przeznaczonej do prowadzenia
wyk³adów z pokazami z fizyki, po-
wsta³o laboratorium akustyki, trwaj¹
prace nad zbudowaniem laboratorium
fizyki j¹drowej. Systematycznie roœnie
zbiór eksponatów, przyrz¹dów i zesta-
wów do demonstracji zjawisk fizycz-
nych. Bez takich przyrz¹dów trudno
sobie wyobraziæ nowoczesne wyk³ady
z fizyki. Realizacja wszystkich tych za-
dañ wymaga du¿ych nak³adów finanso-

wych, jest to jednak niezbêdne, je¿eli
zajêcia z fizyki maj¹ byæ prowadzone
w sposób ciekawy i efektywny. Obec-
nie myœlimy - mówi³ dalej prof. Pasz-
kiewicz - o pozyskaniu kolejnych
œrodków z funduszy unijnych na stwo-
rzenie, wspólnie z zak³adami opieki
zdrowotnej, ambulatorium diagnosty-
czno-dydaktycznego, wyposa¿onego
w najnowsze urz¹dzenia do diagnostyki
medycznej. W laboratorium tym odby-
waliby praktyki studenci zainteresowa-
ni fizyk¹ w medycynie. Uruchomienie
takiej specjalizacji, jak równie¿ otwar-
cie uzupe³niaj¹cych studiów magister-
skich z zakresu fizyki technicznej
planowane jest w niedalekiej przy-
sz³oœci. Realizacja tych planów wyma-
ga powo³ania na uczelni nowego wy-
dzia³u, mianowicie Wydzia³u Fizyki
Technicznej.

W dalszej czêœci spotkania wypo-
wiadali siê zaproszeni goœcie. Kilkoma
cennymi uwagami, czasami ¿artobli-
wymi, podzieli³ siê ze studentami JM
Rektor A. Sobkowiak. Reprezentant
AZS mgr Franciszek Gorczyca oraz
kierownik Studenckiego Zespo³u
Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny" mgr in¿.
Marcin Zych zapoznali uczestników
spotkania z formami dzia³alnoœci tych

organizacji, zachêcaj¹c studentów do
czynnego w³¹czenia siê w ich prace.

W nieoficjalnej ju¿, ale niezwykle
interesuj¹cej czêœci spotkania zaprzyja-
Ÿniony z Katedr¹ Fizyki wicemistrz
Polski w cyklotrialu Krystian Herba da³
pokaz zapieraj¹cych dech w piersiach
akrobacji rowerowych. Mo¿na by³o po-
dejrzewaæ, ¿e Krystian narusza prawa
fizyki. Dzielnie asystowa³ mu student
I roku fizyki technicznej Wojtek Kar-
piñski, o którego bezpieczeñstwo dr¿eli
wszyscy zebrani.

Po wyczerpaniu programu spotka-
nia odby³a siê interesuj¹ca dyskusja
ubarwiana dowcipnymi historiami z ¿y-
cia znanych w fizyce postaci. Wymiana
wra¿eñ i pogl¹dów trwa³a do póŸnych
godzin wieczornych, przekraczaj¹c
znacznie zaplanowany czas trwania
spotkania.

Nam, pracownikom Katedry Fizyki,
pozostaje mieæ nadziejê na realizacjê
planów zwi¹zanych z przekszta³ceniem
Katedry w zamierzony wydzia³, prowa-
dzenie nowatorskich badañ nauko-
wych, a przede wszystkim na za-
interesowanie kandydatów tym kierun-
kiem studiów, po którego ukoñczeniu,
jak s¹dzimy, nie bêd¹ mieæ trudnoœci
w znalezieniu interesuj¹cej pracy.

Henryk Herba

Dowcip o fizyku, który nie zna³ chemii, w wydaniu JM Rektora.
Fot. B. Woœ
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Dzisiejszy Akademicki Oœrodek
Szybowcowy w Bezmiechowej ma
d³ug¹ i chlubn¹ historiê, której
niew¹tpliwie nale¿nego splendoru
doda³ p³k. pil. Tadeusz Góra - dziœ pa-
tron Oœrodka, a w 1938 r. pierwszy
w œwiecie zdobywca medalu Ottona Li-
lienthala. Ze szczytu S³onnego w Bez-
miechowej wystartowa³ rankiem
18 maja 1938 r., by dolecieæ - jak mi
kiedyœ powiedzia³ - na œniadanie u ma-
my w Wilnie. I na szybowcu PWS-101
dolecia³ tego samego dnia wieczorem
(o czym ju¿ pisaliœmy na ³amach GP)
do Solecznik Ma³ych w pobli¿u Wilna.
Warto przypomnieæ, ¿e na owe czasy
by³ to wyczyn nieprawdopodobny: tra-
sa d³ugoœci przekraczaj¹cej 577 km,
zmieniaj¹ce siê w drodze warunki at-
mosferyczne etc. Za ten wyczyn zosta³
uhonorowany nowo ustanowionym
wówczas medalem, najwy¿szym po
dziœ dzieñ odznaczeniem nadawanym
szybownikom.

Od chwili przejêcia bezmiecho-
wskiego szybowiska przez Politechni-
kê Rzeszowsk¹ i powo³ania tam
Akademickiego Oœrodka Szybowco-
wego czêsto wracamy do osoby pana
Tadeusza Góry. W 65. rocznicê histo-
rycznego lotu, 23 maja 2003 r. w Jego
obecnoœci ods³oniêto w Oœrodku
pami¹tkow¹ tablicê, która usytuowana
zosta³a w s¹siedztwie nowo wybudo-
wanego hangaru. Rok póŸniej, 28 sierp-
nia 2004 r. , uroczyœcie oddano
w Bezmiechowej do u¿ytku Miêdzyu-
czelniane Wielofunkcyjne Lotnicze La-
boratorium Naukowo-Badawcze
Politechniki Rzeszowskiej i Politechni-
ki Warszawskiej oraz dokonano otwar-
cia tam Akademickiego Oœrodka Szy-
bowcowego Politechniki Rzeszowskiej
im. Tadeusza Góry, w obecnoœci same-
go Patrona.

Wmurowanie tablicy upamiêtnia-
j¹cej miejsce startu do s³ynnego przelo-
tu sta³o siê inspiracj¹ do ufundowania

podobnej w Solecznikach Ma³ych k.
Wilna, w miejscu l¹dowania. Planowa-
ne na maj 2006 r. ods³oniêcie tablicy
poprzedzi³o podpisanie deklaracji part-
nerstwa pomiêdzy Samorz¹dem Rejo-
nu Solecznickiego na Litwie
a w³adzami Œwidnika k. Lublina (miejs-

ca zamieszkania pana T. Góry). Tablica
zostanie umieszczona na budynku
szko³y w Solecznikach Ma³ych b¹dŸ
w jej pobli¿u, co zapewni opiekê ze
strony m³odzie¿y tej¿e szko³y. Uroczy-
stoœæ planowana jest z udzia³em wielu
osobistoœci polskich i litewskich.

Niezale¿nie od tego, w porozumie-
niu z gen. bryg. pil. Ryszardem Ha-
ciem, komendantem-rektorem
dêbliñskiej "Szko³y Orl¹t", podjête zo-
sta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do upamiêt-
nienia wiosn¹ br. postaci p³k. pil.
Tadeusza Góry p³yt¹ w Alei Gwiazd
Polskiego Lotnictwa w Dêblinie.

Tymczasem, z okazji 88. Jego uro-
dzin, w dniu 19 stycznia 2006 r. odby³a

siê w siedzibie Rady Miasta Œwidnika
donios³a uroczystoœæ odznaczenia
T. Góry Krzy¿em Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski, którym udeko-
rowa³ Go gen. broni pil. Stanis³aw Tar-
gosz, dowódca Si³ Powietrznych RP.

Z nowym rokiem, a zw³aszcza
w zwi¹zku z t¹ znamienn¹ rocznic¹ uro-
dzin ¿yczymy panu Tadeuszowi Górze
du¿o zdrowia i wiele radoœci ze wszys-
tkich przedsiêwziêæ podejmowanych
przez Jego sympatyków na rzecz kulty-
wowania tradycji i pamiêci nas wszy-
stkich o tym wielkim Cz³owieku,
o rodzimym i œwiatowym sukcesie pol-
skiego lotnika.

Marta Olejnik

W Bezmiechowej i w SolecznikachW Bezmiechowej i w Solecznikach
68 lat póŸniej68 lat póŸniej

Tadeusz Góra przy tablicy ods³oniêtej w 65. rocznicê Jego przelotu z Bezmiecho-
wej do Solecznik Ma³ych.

Fot. T. Chwa³czyk
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Co roku Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej realizuje kilkanaœcie progra-
mów adresowanych do naukowców
wszystkich dziedzin. Nasza oferta pro-
gramowa obejmuje: konkurs o Nagrodê
FNP, uznawan¹ za najwa¿niejsze
w Polsce wyró¿nienie za osi¹gniêcia
naukowe, ró¿ne programy o charakte-
rze stypendialnym skierowane przede
wszystkim do m³odych uczonych oraz
kilka innych programów wieloletnich,
przeznaczonych dla zespo³ów i instytu-
cji naukowych, poprzez które Fundacja
stara siê mo¿liwie elastycznie reago-
waæ na ró¿ne potrzeby œrodowiska
naukowego.

W programie na rok 2006 Fundacja
wprowadzi³a znacz¹ce zmiany w sto-
sunku do lat ubieg³ych, wynikaj¹ce
z przyjêcia d³ugofalowej strategii zwiê-
kszania bezpoœredniego wsparcia dla
najlepszych uczonych i zespo³ów ba-

dawczych. Podjêto m.in. decyzjê o za-
koñczeniu realizacji programów MI-
LAB i TECHNE. W opinii Fundacji
programy te wyczerpa³y swój poten-
cja³, co wynika przede wszystkim ze
zmian w otoczeniu zewnêtrznym i poja-
wienia siê innych mo¿liwoœci finanso-
wania modernizacji laboratoriów, jak
te¿ wspierania transferu technologii.
Ubieganie siê o œrodki Fundacji na mo-
dernizacjê bazy laboratoryjnej bêdzie
odt¹d mo¿liwe w niewielkim zakresie
w programie NOVUM, który zosta³
wprowadzony w miejsce zlikwidowa-
nego programu SUBIN.

W 2006 r. Fundacja uruchamia
ponadto dwa programy skierowane do
m³odych uczonych. Pierwszy z nich -
POWROTY - adresowany jest do bada-
czy powracaj¹cych do Polski po zagra-
nicznym sta¿u podoktorskim, drugi -
FOCUS - do uczonych bêd¹cych na eta-

pie tworzenia w³asnego zespo³u badaw-
czego.

Realizacja jednego z celów statuto-
wych FNP, jakim jest wspieranie roz-
wi¹zañ aplikacyjnych, bêdzie siê
obecnie odbywa³a w innej formie ni¿
dotychczas, w ramach rozpoczy-
naj¹cego siê w 2006 r. programu IN-
NOWATOR.

Zmiany objê³y tak¿e program
TRANSLACJE, którego cele zosta³y
okreœlone bardziej precyzyjnie i bêd¹
realizowane jako rozszerzenie progra-
mu MONOGRAFIE.

Mamy nadziejê, ¿e te zmiany spot-
kaj¹ siê z pozytywnym odbiorem
spo³ecznoœci naukowej i przyczyni¹ siê
do wiêkszej przejrzystoœci oraz spójno-
œci naszej oferty programowej.

W 2006 r., czyli piêtnastym roku
swej dzia³alnoœci, Fundacja zamierza
przeznaczyæ na wspieranie nauki kwotê
22,7 mln z³.

Wszystkie programy Fundacji maj¹
charakter konkursowy, dewiza zaœ, jak¹
siê w swych dzia³aniach kieruje, to
wspieraæ najlepszych, aby mogli staæ
siê jeszcze lepsi.

Poni¿ej zamieszczamy skrócony
przegl¹d tegorocznych propozycji pro-
gramowych Fundacji.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJFUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
program wspierania nauki w 2006 r.program wspierania nauki w 2006 r.

Pe³na wersja oferty programowej FNP na 2006 r. dostêpna jest w postaci broszurki
w biurze FNP lub jako plik PDF na stronie internetowej Fundacji:

http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/documents/Progr2006www.pdf

Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze wniosków
oraz dane kontaktowe zamieszczone s¹ w dziale Aktualne programy FNP

na stronie internetowej Fundacji:
http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/aktualne_programy.html

NAGRODY

Nagroda FNP
Indywidualna nagroda dla wybitnych

polskich uczonych za szczególne osi¹gniê-
cia i odkrycia naukowe, przyznawane
w czterech g³ównych dziedzinach nauki.
Kandydatów do Nagrody FNP mog¹
zg³aszaæ dotychczasowi laureaci Nagrody
FNP oraz wybitni przedstawiciele nauki za-
proszeni imiennie przez Radê Fundacji.

Procedura konkursowa podzielona jest
na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje
zg³aszanie kandydatów do Nagrody. Osoby
uprawnione do zg³aszania powinny przed-
stawiæ wnioski z krótkim omówieniem isto-
ty osi¹gniêcia naukowego kandydata oraz
okreœliæ jedn¹ z czterech dziedzin, do której
nale¿y wniosek zakwalifikowaæ. Termin

zg³aszania kandydatur do Nagrody FNP

up³yn¹³ 15 lutego. W kolejnym etapie pro-
cedury konkursowej Rada Fundacji zwraca

siê do osób nominowanych do Nagrody
o wyra¿enie zgody na udzia³ w konkursie
oraz prosi je o dostarczenie dodatkowych
materia³ów i informacji, pozwalaj¹cych na
dokonanie wszechstronnej merytorycznej
oceny osi¹gniêcia. Odpowiednio uzu-
pe³nione wnioski poddawane s¹ nastêpnie
ocenie powo³anych przez Radê FNP nieza-
le¿nych recenzentów, wybitnych specjali-
stów w danych dziedzinach. Bior¹c pod

NAGRODY, STYPENDIA, PROGRAMYNAGRODY, STYPENDIA, PROGRAMY
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uwagê ich opinie, Rada Fundacji podejmuje
decyzjê o wy³onieniu laureatów.

Subsydia profesorskie –
program MISTRZ

Trzyletnie subsydia dla wybitnych
uczonych umo¿liwiaj¹ce intensyfikowanie
ju¿ prowadzonych prac lub podejmowanie
nowych kierunków badañ (jest to konkurs
zamkniêty). W 2006 r. konkurs adresowany
jest do przedstawicieli nauk humanistycz-
nych. Przewiduje siê przyznanie do 12 sub-

sydiów w wysokoœci 300 tys. z³ (100 tys. z³
rocznie).

STYPENDIA KRAJOWE

Stypendia krajowe dla m³odych
uczonych – program START

Roczne stypendium dla najzdolniej-
szych m³odych naukowców (do 30 lat lub
do 32 dla tych, którzy byli na urlopach wy-
chowawczych) z dorobkiem naukowym
udokumentowanym publikacjami. Corocz-
nie Fundacja przyznaje ok. 100 stypen-
diów; w 2005 r. wysokoœæ rocznego sty-
pendium wynios³a 20 tys. z³. Stypendium
mo¿na przed³u¿yæ na drugi rok, na podsta-
wie oceny rezultatów osi¹gniêtych
w pierwszym roku. Termin sk³adania wnio-
sków o stypendia na 2007 r.: do 31 paŸ-

dziernika 2006 r. Mog¹ siê o nie ubiegaæ
osoby urodzone w 1976 r. i póŸniej.

Krajowe stypendia wyjazdowe –
program WSPÓ£PRACA KRAJOWA

Finansowanie kilkumiesiêcznych wy-
jazdów badawczych m³odych naukowców
z tytu³em doktora (do 35 lat lub do 37 dla
tych, którzy byli na urlopach wychowaw-
czych) na sta¿e do g³ównych oœrodków na-
ukowych w Polsce. Wysokoœæ stypendium,
przyznawanego na okres 1-3 miesiêcy, wy-
nosi 4000-5000 z³ miesiêcznie. Na wniosek
instytucji goszcz¹cej stypendium mo¿e zo-
staæ przed³u¿one, nie wiêcej jednak ni¿
o 3 miesi¹ce. Termin sk³adania wniosków:
do 15 kwietnia.

Subsydia dla powracaj¹cych –
program POWROTY (Homing)
� NOWY PROGRAM

Dwuletnie (z mo¿liwoœci¹ przed³u¿e-
nia) subsydia dla m³odych badaczy powra-
caj¹cych z d³u¿szego (ponad 9 miesiêcy)
zagranicznego pobytu naukowego, przy-
znawane w celu poprawy warunków ich
pracy w kraju poprzez udoskonalanie ich
warsztatów badawczych oraz wspieranie
nawi¹zanej przez nich miêdzynarodowej

wspó³pracy naukowej. Fundacja przyzna
w 2006 r. nie mniej ni¿ 6 subsydiów w wy-

sokoœci co najmniej 53 tys. z³ rocznie.
Subsydium obejmuje imienne stypendium
laureata oraz œrodki subwencyjne na konty-
nuacjê wspó³pracy zagranicznej oraz na re-
alizacjê projektu badawczego. Termin
sk³adania wniosków: do 30 kwietnia.

Subsydia na tworzenie zespo³ów
naukowych – program FOCUS
� NOWY PROGRAM

Trzyletnie subsydia s³u¿¹ce pomocy
m³odym badaczom bêd¹cym na pocz¹tko-
wym etapie budowania w³asnego zespo³u
naukowego oraz posiadaj¹cym licz¹cy siê
dorobek naukowy w wybranej, corocznie
okreœlanej przez Fundacjê sferze badañ na-
ukowych. W 2006 r. bêdzie to modelowa-

nie matematyczne procesów biologicz-

nych.
Fundacja przyzna do piêciu subsydiów,

które wyp³acane bêd¹ przez 3 kolejne lata.
Wysokoœæ jednego subsydium wyniesie
240 tys. z³ (80 tys. z³ rocznie). Na kwotê
subsydium sk³adaj¹ siê: czêœæ stypendialna
dla laureata i wspó³pracuj¹cych z nim do-
ktorantów oraz m³odych doktorów, czêœæ
subwencyjna na finansowanie: zakupów,
podró¿y s³u¿bowych, wymiany osobowej
z zagranic¹, kosztów konferencji itp. oraz
œrodki przeznaczone na koszty administra-
cyjne i techniczne.

Laureaci programu bêd¹ mogli, w ra-
mach zamkniêtego konkursu, ubiegaæ siê
o dodatkowe œrodki finansowe (grant) na
udoskonalenie warsztatu badawczego.
Suma œrodków przeznaczonych na granty
w tegorocznej, pierwszej edycji programu
wynosi 2 mln z³.

Termin sk³adania wniosków up³ywa 15

paŸdziernika.

Stypendia dla emerytowanych
uczonych – program NESTOR

Finansowanie kilkumiesiêcznych (do
4 miesiêcy) wyjazdów emerytowanych,
lecz nadal aktywnych zawodowo uczonych
do wybranych krajowych placówek badaw-
czych w innym mieœcie. Z wnioskiem
o przyznanie stypendium uczonemu powin-
na wyst¹piæ jednostka zapraszaj¹ca, po
uprzednim uzgodnieniu z osob¹ zaintereso-
wan¹ celu, terminu i okresu trwania stypen-
dium. Wysokoœæ stypendium wynosi
5000 z³ miesiêcznie. Strona goszcz¹ca zo-
bowi¹zana jest do pokrycia kosztów zakwa-
terowania osoby zapraszanej. Wnioski
mo¿na sk³adaæ w 2 terminach: do 31 marca

i do 15 listopada.

STYPENDIA ZAGRANICZNE

Stypendia dla m³odych doktorów –
program KOLUMB

Stypendia dla m³odych polskich uczo-
nych (do 35 lat lub do 37 dla tych, którzy
byli na urlopach wychowawczych) na od-
bycie podoktorskich sta¿y (od 6 do 12 mie-
siêcy) w naj lepszych oœrodkach
naukowych za granic¹. Wysokoœæ stypen-
diów odpowiada stypendiom typu postdoc
na Zachodzie i wynosi œrednio 2200-3000
euro (lub równowartoœæ tej kwoty w innej
walucie) miesiêcznie. Fundacja pokrywa
ponadto koszty podró¿y stypendysty i jego
wspó³ma³¿onka, o ile zamierza on przeby-
waæ ze stypendyst¹ co najmniej przez
po³owê okresu trwania stypendium, pokry-
wa tak¿e koszty ubezpieczenia stypendysty
w czasie pobytu za granic¹.

W ramach programu stypendiów za-
granicznych mo¿na siê równie¿ ubiegaæ
o stypendium dla kandydata z dziedziny
nauk œcis³ych, przyrodniczych lub tech-
nicznych na odbycie sta¿u w wyró¿-
niaj¹cym siê oœrodku naukowym w USA
(jest ono finansowane z niewykorzysta-
nych œrodków funduszu "Maria Sk³odow-
ska-Curie Joint Fund II") oraz stypendium
na prowadzenie badañ w zakresie studiów
nad problematyk¹ polsk¹ w School
of Slavonic and East European Studies
University College London (SSEES) lub
te¿ badañ zwi¹zanych z problematyk¹
europejsk¹ w European University Institute
we Florencji.

Po powrocie do Polski stypendyœci
mog¹ siê ubiegaæ o przyznanie grantu
wspomagaj¹cego w wysokoœci do 40 tys.z³.

Termin sk³adania wniosków: do 15

marca.

Stypendia na kwerendy za granic¹ –
program KWERENDA

Finansowanie wyjazdów uczonych ze
stopniem doktora na zagraniczne kwerendy
biblioteczne i archiwalne, s³u¿¹ce realizacji
oryginalnych prac badawczych. Wysokoœæ
stypendium zale¿y od miejsca jego realiza-
cji i wynosi œrednio 2200 euro miesiêcznie
(lub równowartoœæ tej kwoty w innej walu-
cie). Termin sk³adania wniosków: do 15

wrzeœnia.

Stypendia konferencyjne
Dofinansowanie kosztów udzia³u pol-

skich naukowców (w wieku do 35 lat) w za-
granicznych konferencjach, sympozjach
i kongresach naukowych.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w Towarzy-
stwie Naukowym Warszawskim (www.
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tnw.waw.pl), zajmuj¹cym siê procedur¹
konkursow¹ w terminach: do 28 lutego,

do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 paŸ-

dziernika.

WSPIERANIE MODERNIZACJI
WARSZTATÓW NAUKOWYCH

Program BIOS (ochrona zbiorów
przyrodniczych)

Adresowany jest do polskich placówek
naukowych, posiadaj¹cych cenne kolekcje
i zbiory paleontologiczne, botaniczne i zoo-
logiczne. W ramach programu mo¿na siê
staraæ m.in. o œrodki na ochronê zbiorów
przed ich biologiczn¹ i mechaniczn¹ degra-
dacj¹, na zabezpieczenie przeciwko kra-
dzie¿om, a tak¿e na poprawê warunków ich
udostêpniania i ekspozycji. Preferowane
bêd¹ wnioski sk³adane przez wspó³pra-
cuj¹ce ze sob¹ jednostki posiadaj¹ce zbiory
przyrodnicze o ogólnopolskim znaczeniu.

Wnioski do 1 marca (termin up³yn¹³ -
inne terminy s¹ sta³e co roku).

Uwaga: Rok 2006 to ostatni rok rea-

lizacji tego programu.

Program NOVUM
� NOWY PROGRAM

Nowy program, zastêpuj¹cy realizowa-
ny przez FNP w latach ubieg³ych program
subwencji interwencyjnych SUBIN. Sub-
wencje przeznaczone bêd¹ na wsparcie
wyj¹tkowych inicjatyw o istotnym znacze-
niu dla nauki w Polsce, takich, które nie

mog¹ uzyskaæ dofinansowania z innych
Ÿróde³, a zarazem nie s¹ objête pozosta³ymi
programami Fundacji.

Wnioski przyjmowane s¹ bez ograni-
czeñ terminu.

WSPIERANIE TRANSFERU
TECHNOLOGII

Program INNOWATOR
(szkolenia i pomoc we wdro¿eniach)
� NOWY PROGRAM

Program skierowany do doktorantów
i m³odych doktorów, ma za zadanie wspie-
raæ wdro¿enia innowacyjne. Bêdzie reali-
zowany z jednej strony przez szkolenia
zaznajamiaj¹ce naukowców z funkcjono-
waniem mechanizmów rynkowych i zasa-
dami dzia³alnoœci biznesowej, z drugiej -
przez pomoc doradcz¹ i finansow¹ w przy-
gotowaniu innowacyjnych projektów na
wczesnym etapie komercjalizacji. Realiza-
cja programu bêdzie siê odbywaæ w trzech
etapach.

Termin sk³adania wniosków do I etapu
konkursu: 15 maja.

PROGRAMY WYDAWNICZE

Program MONOGRAFIE
Sta³y konkurs Fundacji na oryginalne,

niepublikowane wczeœniej monografie
z dziedziny nauk humanistycznych
i spo³ecznych. Prace do konkursu mog¹
nadsy³aæ autorzy polscy, a tak¿e zagranicz-
ni, o ile monografia dotyczy tematyki pol-
skiej i jest napisana w jêzyku polskim.
Fundacja pokrywa koszty wydania najlep-
szych dzie³ w serii Monografie FNP, a ich
autorom zapewnia honorarium, które
w 2005 r. wynosi³o 950 z³ za arkusz wydaw-
niczy.

W ramach programu mo¿na uzyskaæ
tak¿e dofinansowanie t³umaczenia na wy-

brany jêzyk kongresowy dzie³a opubliko-
wanego wczeœniej w serii Monografie
FNP, w szczególnych przypadkach - finan-
sowania przek³adu na jêzyk obcy wybit-
nych prac z dziedziny nauk huma-
nistycznych i spo³ecznych, opublikowa-
nych poza seri¹ Monografie FNP (ale
tylko takich, które dotycz¹ bezpoœrednio
tematyki polskiej).

Prace, wraz z wype³nionym formula-
rzem wniosku, mo¿na sk³adaæ w Fundacji
w dowolnym terminie.

PROGRAMY WSPÓ£PRACY
MIÊDZYNARODOWEJ

Polskie Honorowe
Stypendium Naukowe
im. Aleksandra von Humboldta

Stypendium dla wybitnych niemiec-
kich uczonych na prowadzenie badañ
w Polsce. Stypendia przyznawane s¹ na
okres 4-12 miesiêcy, na pobyt w jednym
lub - w uzasadnionych przypadkach -
w wiêkszej liczbie oœrodków naukowych.
Wysokoœæ stypendium w 2006 r. wyniesie
równowartoœæ 3 tys. euro miesiêcznie. Po-
byt w Polsce mo¿e byæ realizowany w kilku
turach w ci¹gu kolejnych trzech lat od daty
przyznania stypendium. Kandydatów
zg³aszaæ mog¹ tylko uczeni polscy w termi-
nie do 30 wrzeœnia.

Stypendia dla naukowców
zagranicznych na badania w Polsce

Przeznaczone s¹ dla naukowców z za-
granicy, g³ównie z krajów Europy Œrodko-
wo-Wschodniej , zainteresowanych
prowadzeniem badañ w Polsce.

Wnioski nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie
w Kasie im. Mianowskiego (www.miano-
wski.waw.pl), która prowadzi konkurs,
w terminie do 31 paŸdziernika.

Adres Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej:

02-548 Warszawa, ul. Gra¿yny 11
tel.: (0 22) 845 95 01,
fax: (0 22) 845 95 05

e-mail: fnp@fnp.org.pl

KRASP
Uchwa³a Prezydium KRASP

z dnia 13 listopada w sprawie
udostêpniania prac doktorskich

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich zwraca siê
do Ministra Edukacji i Nauki o podjêcie

dzia³añ zmierzaj¹cych do odpowiedniej in-
terpretacji istniej¹cych regulacji prawnych,
a do uczelni o ewentualn¹ zmianê wewnê-
trznych przepisów, tak aby umo¿liwiæ pub-
liczny dostêp do obronionych rozpraw
doktorskich, bez potrzeby uzyskiwania
zgody ich autorów.

W czasie posiedzenia KRASP, które
odby³o siê w Politechnice Wroc³awskiej
w dniach 13-14 listopada 2005 r., pod-
jête zosta³y wa¿ne dla œrodowiska akade-
mickiego uchwa³y:
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Uchwa³a Zgromadzenia
Plenarnego KRASP

z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie nadania priorytetu
rozwojowi edukacji i nauki

Zgromadzenie Plenarne Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
apeluje do Parlamentu RP i Rz¹du RP o na-
danie - wœród priorytetów polityki gospo-
darczo-spo³ecznej - wysokiej rangi
sprawom nauki oraz edukacji, w tym szkol-
nictwa wy¿szego.

Wyra¿aj¹c satysfakcjê z przewidziane-
go w projekcie bud¿etu na rok 2006 pod-
wy¿szenia nak³adów na badania naukowe,
apelujemy o konsekwentn¹ realizacjê - wy-
nikaj¹cych z przyjêtych przez Rz¹d RP zo-
bowi¹zañ wynikaj¹cych z treœci ustawy
o zasadach finansowania nauki - planu
sta³ego zwiêkszania wydatków na naukê,
a tak¿e z podjêtych zobowi¹zañ miêdzyna-
rodowych.

Inwestowanie w edukacjê i naukê jest
sposobem osi¹gania niezwykle istotnych
celów spo³ecznych. Przypomnijmy, ¿e
w krajach takich jak Finlandia i Irlandia, za-
nim postawi³y one na rozwój edukacji i ba-
dañ naukowych, stopa bezrobocia wynosi³a
kilkanaœcie procent; dziœ kraje te mog¹ po-
szczyciæ siê jednymi z najwy¿szych w Eu-
ropie wskaŸników zatrudnienia.

Istotne wsparcie dla rozwoju nauki
w naszym kraju mog¹ stanowiæ œrodki po-
zyskane na ten cel z Unii Europejskiej. Dla-
tego proponujemy, aby w ramach funduszy
przeznaczonych na Programy Operacyjne
Rozwoju Regionalnego przeznaczaæ co
najmniej 10% na wspieranie szkolnictwa
wy¿szego i nauki. Apelujemy jednoczeœnie
do Rz¹du RP o przeciwstawienie siê - pod-
czas negocjacji dotycz¹cych bud¿etu Unii
na lata 2007-2013 - koncepcji drastycznego
zredukowania przyjêtego we wstêpnej wer-
sji bud¿etu poziomu nak³adów na realizacjê
7 Programu Ramowego Badañ Nauko-
wych.

Uchwa³a Zgromadzenia
Plenarnego KRASP

z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie zasad oceny

parametrycznej jednostek naukowych
Zgromadzenie Plenarne Konferencji

Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
podziela zdecydowanie krytyczne uwagi
uczelni na temat Rozporz¹dzenia Ministra
Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia
2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przy-
znawania i rozliczania œrodków finanso-
wych na naukê (Dz.U. nr 161, poz. 1359),
które dotycz¹ zarówno treœci przepisów re-

guluj¹cych zasady oceny parametrycznej
jednostek naukowych, jak te¿ trybu wpro-
wadzenia zmian w obowi¹zuj¹cych przepi-
sach.

W zwi¹zku z tym Zgromadzenie Ple-
narne KRASP - uznaj¹c potrzebê obiekty-
wizacji oceny jednostek naukowych - ape-
luje o:

– opracowanie - w konsultacji ze œrodo-
wiskiem naukowym - nowego rozpo-
rz¹dzenia w sprawie zasad oceny parame-
trycznej jednostek naukowych,

– przesuniêcie terminu dokonania oce-
ny parametrycznej na podstawie nowych
kryteriów do czerwca 2006 r. i finansowa-
nie jednostek wed³ug obowi¹zuj¹cych do
tej pory zasad i danych za lata 2001-2004,
zawartych w ankietach przekazanych przez
jednostki.

Uchwa³a Zgromadzenia
Plenarnego KRASP

z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie egzaminu maturalnego

z matematyki
Zgromadzenie Plenarne Konferencji

Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
zwraca siê do Ministra Edukacji i Nauki
z wnioskiem o przywrócenie matematyki
(na poziomie podstawowym) jako obo-
wi¹zkowego przedmiotu na egzaminie ma-
turalnym. KRASP, w nawi¹zaniu do treœci
swoich wczeœniejszych dokumentów, po-
piera w ten sposób uchwa³y senatów wielu
uczelni, stanowisko Rady G³ównej Szkol-
nictwa Wy¿szego, wyra¿one w dokumen-
tach z dnia 15 listopada 2001 r. oraz
17 kwietnia 2003 r., stanowisko Walnego
Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa
Matematycznego z dnia 5 wrzeœnia 2005 r.
oraz stanowisko innych gremiów wystê-
puj¹cych z podobnymi postulatami.

Wykszta³cenie matematyczne jest jed-
nym z podstawowych elementów szeroko
pojêtej kultury, a rozpowszechnienie tech-
nik informacyjnych we wszystkich dziedzi-
nach ¿ycia czyni - ukszta³towan¹ przez
nauczanie matematyki - umiejêtnoœæ abs-
trakcyjnego i logicznego myœlenia niezbêd-
nym warunkiem sprawnego funkcjo-
nowania w spo³eczeñstwie.

* * *

Wspólne posiedzenie Prezydium
KRASP i KRPUT odby³o siê w Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie
w dniach 12-13 stycznia 2006 r. Dalej
przedstawiamy uchwa³y podjête przez
wymienione gremium.

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie informatyzacji uczelni
Prezydium Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich zwraca siê
do Ministra Edukacji i Nauki o finansowe
wsparcie prac zwi¹zanych z wdro¿eniem
w uczelniach Zintegrowanego Systemu
Informatycznego, wspomagaj¹cego
procesy zarz¹dzania tokiem studiów,
badaniami naukowymi, zasobami i gospo-
dark¹ uczelni. System taki powinien
równie¿ zapewniaæ pe³n¹ wymianê
informacji miêdzy uczelniami i Minister-
stwem, umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê ustawo-
wych wymogów sprawozdawczoœci i nad-
zoru. Inicjatywa wprowadzenia w polskich
uczelniach Zintegrowanego Systemu
Informatycznego, uznana jako jeden z prio-
rytetowych obszarów dzia³ania KRASP
w kadencji 2005-2008 (uchwa³a Prezydium
KRASP z dnia 4 wrzeœnia 2005 r.,
uzupe³niona dnia 13 listopada 2005 r.), jest
zbie¿na z projektami Planu Rozwoju na lata
2007-2013 i Krajowego Programu Ramo-
wego.

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie poparcia idei powo³ania
Ogólnopolskiej Sieci Uczelni Wolnych

od Uzale¿nieñ
Prezydium Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich udziela
poparcia idei powo³ania Ogólnopolskiej
Sieci Uczelni Wolnych od Uzale¿nieñ.
Prezydium apeluje do rektorów-cz³onków
KRASP o przystêpowanie uczelni cz³on-
kowskich Konferencji do Ogólnopolskiej
Sieci Uczelni Wolnych od Uzale¿nieñ oraz
o powo³anie w ka¿dej z uczelni pe³no-
mocnika odpowiedzialnego za przy-
gotowanie i realizacjê programu przeciw-
dzia³ania uzale¿nieniom w œrodowisku
akademickim.

Przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty

Ad vocem
Uchwa³ê w sprawie przywrócenia obo-

wi¹zkowego egzaminu z matematyki na
poziomie podstawowym jako obowi¹zko-
wego przedmiotu na egzaminie matural-
nym podjê³a Konferencja Rektorów
Uczelni Technicznych ju¿ 16 paŸdziernika
2005 r.
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Z ¿a³obnej karty

PROFESOR ZDZIS£AW WÓJCIK
(1928 - 2006)

Dnia 21 stycznia br. odszed³ od nas
prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Wójcik,
prof. zw. PW i PRz, który przez ostat-
nich 7 lat ¿ycia by³ zwi¹zany z nasz¹
uczelni¹. Wczeœniej przez d³ugie lata
pracowa³ naukowo w Politechnice
Warszawskiej, gdzie obroni³ pracê
doktorsk¹ i habilitacyjn¹. By³ jednym
z ostatnich, którzy nie musieli siê pod-
pieraæ nowoczesn¹ technik¹, aby roz-
wi¹zywaæ najbardziej z³o¿one za-
gadnienia badawcze. Do trudnych za-
gadnieñ mia³ Profesor szczególny ta-
lent, przez co zyska³ sobie ogromny
autorytet w œwiecie naukowym. Jego
wielk¹ pasj¹ by³y przek³adnie sto¿ko-
we i hipoidalne - tematyce tej poœwiê-
ci³ ca³e ¿ycie zawodowe i aktywnoœæ
twórcz¹. Realizuj¹c przez ponad 50 lat
swoj¹ pasjê, sta³ siê wybitnym specja-
list¹ w dziedzinie uzêbieñ.

W rozmowach ze mn¹ wspomina³
pocz¹tki swojej pracy. Pierwszy raz
przysz³o mu siê zmierzyæ z tematem
kó³ sto¿kowych, gdy w przekazanych
po wojnie (w ramach UNRRA) samo-
chodach z demobilu nagminnie ule-
ga³y uszkodzeniu przek³adnie g³ówne.
Wtedy opracowa³ technologiê i naci¹³
te przek³adnie na obrabiarce, pozosta-
wionej jeszcze przez okupanta. PóŸ-
niej przysz³y nastêpne zlecenia
i kolejne wyzwania - nie s³ysza³em,
¿eby jakiemuœ nie sprosta³.

Jego dorobek naukowy obejmuje
m.in. 4 monografie, 2 skrypty oraz
84 artyku³y naukowe. Oprócz tego
profesor Z. Wójcik jest autorem ponad
400 ekspertyz obrabiarek oraz wielu
konstrukcji i opracowañ technologicz-
nych, wykonanych i wdro¿onych na
zamówienie przemys³u. Jako rzeczo-
znawca firmy POLCARGO i SIMP-u
opiniowa³ wiele wniosków do-
tycz¹cych zakupu okreœlonych tech-
nologii i urz¹dzeñ. Za swoje osi¹g-
niêcia naukowe by³ wielokrotnie na-

gradzany (6 nagród ministra oraz
14 nagród rektora). Potwierdzeniem
uznania Jego dorobku s¹ liczne odzna-
czenia, m.in. Krzy¿ Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej i wiele innych. Jako specjali-
sta w dziedzinie kó³ sto¿kowych
i hipoidalnych by³ zapraszany na cykle
wyk³adów przez: Politechnikê w Do-
niecku, Wy¿sz¹ Szko³ê Obrabiarek
i Elektrotechniki w PilŸnie, Instytut
Mechaniki i Biomechaniki Bu³gar-
skiej Akademii Nauk w Sofii. W cza-
sie pracy w naszej uczelni opublikowa³
12 artyku³ów naukowych, opracowa³
2 monografie oraz skrypt dla studen-
tów. By³ tak¿e promotorem w przewo-
dzie doktorskim.

Wspominaj¹c osobê Profesora, na-
le¿y podkreœliæ, ¿e mimo impo-
nuj¹cego dorobku naukowego by³
cz³owiekiem wyj¹tkowo skromnym.
Kiedy opowiada³ o projektach i wdro-
¿eniach przemys³owych, zadowala³
siê stwierdzeniem "dobrze, ¿e uda³o
siê to zrobiæ", nie eksponuj¹c swojego
udzia³u. Wyrozumia³y i ¿yczliwy
w kontaktach prywatnych, by³ jedno-
czeœnie wymagaj¹cy i skrupulatny

w sprawach naukowych, gdzie nie to-
lerowa³ b³êdów. Te zalety sprawi³y, ¿e
by³ doceniany i lubiany przez wspó³-
pracowników i studentów.

Nie kreowa³ swojego wizerunku
jako wielkiej postaci w nauce polskiej
(choæ niew¹tpliwie ni¹ by³) i nie
chcia³, aby wynoszono go na piedesta³.
Swoj¹ pracê na uczelni wykonywa³
odpowiedzialnie i sumiennie, wyró¿-
niaj¹c siê wyj¹tkow¹ aktywnoœci¹.
Twórczo w³¹cza³ siê w prace Katedry
Konstrukcji Maszyn, inspiruj¹c bada-
nia naukowe z zakresu uzêbieñ oraz
udzielaj¹c opieki naukowej m³odszym
wspó³pracownikom. Dziêki Jego ini-
cjatywie do programu studiów na
WBMiL wprowadzono przedmiot
"geometria i kinematyka zazêbieñ", do
którego opracowa³ skrypt zawieraj¹cy
autorski program nauczania. Dzia³aj¹c
na rzecz Wydzia³u, kierowa³ pracami
naukowymi wykonywanymi na zlece-
nie Komitetu Badañ Naukowych oraz
przewodzi³ zespo³owi naukowemu,
który zajmowa³ siê konstrukcj¹ i tech-
nologi¹ przek³adni sto¿kowych. Do
ostatnich dni ¿ycia konsultowa³ i po-
prawia³ moj¹ pracê doktorsk¹, która
zosta³a przedstawiona Radzie WBMiL
na 10 dni przed Jego œmierci¹.

Prywatn¹ pasj¹ Profesora by³a fila-
telistyka - w swojej kolekcji posiada³
egzemplarze wszystkich polskich
znaczków. Wszystkich - z wyj¹tkiem
numeru 1, o który ju¿ niestety nie uzu-
pe³ni swoich zbiorów.

Pustki po Profesorze nie da siê
wype³niæ. ¯egnaj¹c Go, pamiêtajmy
o dziele, które pozostawi³, i o Jego roli
we wspó³czesnej nauce polskiej oraz
wyj¹tkowych zas³ugach w upo-
wszechnianiu wiedzy technicznej.
W naszej pamiêci pozostanie wzorem
wybitnego naukowca, a przy tym skro-
mnego i serdecznego przyjaciela.

Mieczys³aw P³ocica
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ODESZLI OD NAS

Zakoñczenie roku lub jego rozpoczêcie za-
wsze sk³ania nas do jakiejœ refleksji i podsu-
mowañ. Ka¿dego roku ze spo³ecznoœci naszej
uczelni ktoœ odchodzi na zawsze i bezpowrot-
nie, a przecie¿ tê uczelniê przez lata swej pra-
cy wspó³tworzy³ wraz z nami. O tych, którzy
odeszli, bêdziemy pamiêtaæ na ³amach GP,
bo dot¹d cz³owiek ¿yje, dopóki siê o nim pa-
miêta.

W 2005 roku po¿egnaliœmy:
� dr. in¿. Jana Bieniasza – starszego

wyk³adowcê z Zak³adu Geometrii Wy-
kreœlnej i Grafiki In¿ynierskiej na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska. Zmar³ w dniu 4 maja 2005 r.

� mgr Agatê Nowak – asystentkê z Katedry
Matematyki. Zmar³a w dniu 3 lipca 2005 r.

� dr. hab. in¿. Stanis³awa Wo³ka – profesora
Politechniki Rzeszowskiej, kierownika
Zak³adu Informatyki na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa. Zmar³ w dniu
28 lipca 2005 r.

* * *
W nieca³y rok po odejœciu Papie¿a Jana

Paw³a II, 18 stycznia 2006 r. odszed³ w wieku
91 lat ks. Jan Twardowski, poeta wiary i na-
dziei, laureat wielu odznaczeñ i nagród. W ob-
liczu katowickiego dramatu i wielu innych
nam wspó³czesnych poezja tego wielkiego
poety wo³a jakby jeszcze mocniej. By³ ksi¹dz
Jan Twardowski twórc¹ wierszy niezmiernie
prostych, ufnych i ¿artobliwych, innych od
wielkiej uczonej poezji, g³osi³ afirmacjê ¿y-
cia, dawa³ wiele. Mawia³, ¿e ¿ycie nale¿y
umieæ ceniæ. Malowan¹ wierszem codzien-
noœæ namaszcza³ spokojem i zwyk³¹ radoœci¹;
zostawi³ nam niezwyk³y "elementarz"...

8 lutego br. Rzeszów po¿egna³ o. Cherubi-
na Paj¹ka z klasztoru o.o. Bernardynów, ce-
nionego w rzeszowskim krêgu kulturowym
poetê oraz muzyka, publicystê i duchownego
w jednej osobie. O. Cherubin Paj¹k zmar³
w wieku 66 lat. Obydwu duszpasterzy po¿eg-
na³y tysi¹ce ich czytelników i przyjació³.
Odeszli, zostaj¹c w sercach wielu i w swoich
wierszach.

Marta Olejnik

W obliczu styczniowej tragedii...

Napisano ju¿ wiele zdañ i wypowiedziano wiele s³ów dotycz¹cych
katowickiej tragedii. Ze wzglêdu na rozmiar œl¹skiego dramatu
nie³atwo jest powracaæ do styczniowych wydarzeñ. Ka¿dy z nas prze-
¿ywa³ ten dramat we w³aœciwy dla siebie sposób. Patrz¹c w ekrany tele-
wizorów, widzieliœmy ruiny zawalonej hali pe³nej œmierci i cierpienia,
w której zastyg³a uroczysta atmosfera, towarzysz¹ca ka¿dym targom
i ka¿dej wystawie. Dobrze wiedz¹ o tym osoby, które chocia¿ raz ucze-
stniczy³y w wydarzeniach wystawienniczych. W jednej chwili jak¿e
dobrze nam znany gwar publicznoœci targowej zmieni³ siê w przeraŸ-
liw¹ ciszê. Ten przygnêbiaj¹cy kontrast na d³ugo zapadnie nam w pa-
miêci.

Tragedia w stolicy Górnego Œl¹ska zbieg³a siê w czasie z innym
przykrym wydarzeniem – œmierci¹ ks. Jana Twardowskiego. I wydaje
siê, ¿e tym bardziej aktualne staje siê przes³anie tego wyj¹tkowego po-
ety: – Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹...

W styczniowy wieczór odesz³o od nas ponad szeœædziesi¹t osób.
Osób, które po³¹czy³a wspólna pasja, jak¹ jest hodowla go³êbi. Tragicz-
na œmieræ pozostawi³a w ¿a³obie przede wszystkim ich rodziny, ale
równie¿ nas wszystkich.

Marcin Gêbarowski
(Autor jest adiunktem na WZiM, specjalizuje siê

w marketingu wystawienniczym)

Œpieszmy siê

Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹
zostan¹ po nich buty i telefon g³uchy
tylko to co niewa¿ne jak krowa siê wlecze
najwa¿niejsze tak prêdkie ¿e nagle siê staje
potem cisza normalna wiêc ca³kiem nieznoœna
jak uroczystoœæ urodzona najproœciej z rozpaczy
kiedy myœlimy o kimœ zostaj¹c bez niego

Nie b¹dŸ pewny ¿e czas masz bo pewnoœæ niepewna
zabiera nam wra¿liwoœæ tak jak ka¿de szczêœcie
przychodzi jednoczeœnie jak patos i humor
jak dwie namiêtnoœci wci¹¿ s³absze od jednej
tak szybko st¹d odchodz¹ jak drozd milkn¹ w lipcu
jak dŸwiêk trochê niezgrabny lub jak suchy uk³on
¿eby widzieæ naprawdê zamykaj¹ oczy
chocia¿ wiêkszym ryzykiem rodziæ siê ni¿ umrzeæ
kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póŸno

Nie pisz o tym zbyt czêsto lecz pisz raz na zawsze
a bêdziesz tak jak delfin ³agodny i mocny

Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹
i co nie odchodz¹ nie zawsze powróc¹
i nigdy nie wiadomo mówi¹c o mi³oœci
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza

Jan Twardowski

Od Redakcji:
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

MSM 2005
METODY I TECHNIKA PRZETWARZANIA SYGNA£ÓW

W POMIARACH FIZYCZNYCH

W dniach 17-19 paŸdziernika
2005 r. ju¿ po raz 13. odby³o siê w na-
szej uczelni Miêdzynarodowe Semina-
rium Metrologów MSM'05 "Metody
i Technika Przetwarzania Sygna³ów
w Pomiarach Fizycznych", zorganizo-
wane przez Zak³ad Metrologii i Syste-
mów Pomiarowych Politechniki Rze-
szowskiej oraz Katedrê Techniki Infor-
macyjno-Pomiarowej Politechniki
Lwowskiej. Przewodnicz¹cym Komi-
tetu Organizacyjnego XIII MSM by³ dr
hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof. PRz.
Przewodnicz¹cym Komitetu Nauko-
wego by³ prof. dr hab. in¿. Bohdan
Stadnyk.

W uroczystoœci otwarcia XIII MSM
odbywaj¹cej siê w sali Senatu uczestni-
czyli przedstawiciele w³adz uczelni
oraz Wydzia³u Elektrotechniki i Infor-
matyki, z prorektorem PRz dr. hab. in¿.
Aleksandrem Koz³owskim, prof. PRz,
i prodziekanem WEiI dr in¿. Janem Ro-
dziñskim.

Celem Seminarium by³a prezentacja
prac naukowo-badawczych, doty-
cz¹cych przetwarzania sygna³ów w po-

miarach fizycznych. Kilkudziesiêciu
metrologów z wy¿szych uczelni krajo-
wych i zagranicznych oraz z regional-
nego przemys³u dzieli³o siê doœwiad-
czeniami i wynikami prac badawczych
w czterech roboczych sekcjach:

�Czujniki i przetworniki pomiaro-
we

�Przetwarzanie sygna³ów
�Systemy informacyjno-pomiaro-

we
�Dydaktyka metrologii.

W przerwie w obradach uczestni-
cy odbyli wycieczkê szlakiem zabyt-
ków podkarpackiego drewnianego
budownictwa. Melancholijny, jesien-
ny krajobraz stanowi³ idealne t³o dla
œredniowiecznego koœció³ka w Bliz-
nem z freskami przedstawiaj¹cymi
s¹d ostateczny, dla cerkiewek rozrzu-
conych w dolinie Sanu i zgromadzo-
nych w sanockim skansenie. Du¿e
wra¿enie na wszystkich zrobi³a eks-
pozycja ikon w muzeum w Sanoku,
sugestywnie komentowana przez
przewodnika.

Ewa Dziuban

Seminarium

... i na ich zakoñczenie.
Fot. w³asna

W czasie obrad ...
Fot. w³asna
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Nagrody indywidualne
I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

� prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof.
nadzw. PRz, kierownik Katedry Mechaniki
Konstrukcji, za uzyskanie tytu³u naukowe-
go profesora

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

� prof. dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz, prof.
nadzw. PRz, kierownik Katedry Odlewnic-
twa i Spawalnictwa, za uzyskanie tytu³u na-
ukowego profesora i wyró¿niaj¹cy dorobek
naukowy

� dr hab. in¿. Adam Marciniec, prof. nadzw.
PRz w Katedrze Konstrukcji Maszyn, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego i monografiê habilitacyjn¹

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
� prof. dr hab. in¿. Roman Petrus, prof.

nadzw. PRz, kierownik Katedry In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej, za uzyskanie
tytu³u naukowego profesora

� prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec, prof.
nadzw. PRz, kierownik Katedry Chemii
Ogólnej i Elektrochemii, za uzyskanie
tytu³u naukowego profesora

� dr hab. in¿. Ireneusz Opaliñski, prof.
nadzw. PRz w Katedrze In¿ynierii Che-
micznej i Procesowej, za uzyskanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego i mo-
nografiê habilitacyjn¹

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

� dr hab. in¿. Zbigniew Œwider, prof. nadzw.
PRz w Katedrze Informatyki i Automatyki,
za uzyskanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego i monografiê habilitacyjn¹

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA
I MARKETINGU

� prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak, prof.
nadzw. PRz, kierownik Katedry Przedsiê-
biorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjno-
œci, za uzyskanie tytu³u naukowego profe-
sora i wyró¿niaj¹cy dorobek naukowy

Nagrody indywidualne
II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

� dr hab. in¿. Krzysztof Kubiak, adiunkt
w Katedrze Materia³oznawstwa, za mono-
grafiê habilitacyjn¹

� dr hab. in¿. Galina Setlak, adiunkt, kierow-
nik Zak³adu Informatyki, za monografiê ha-
bilitacyjn¹

� dr in¿. Jerzy Wiktor, adiunkt w Katedrze
Technik Wytwarzania i Automatyzacji, za
monografiê habilitacyjn¹

� dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. nadzw.
PRz w Katedrze Awioniki i Sterowania, za
cykl monotematycznych publikacji do-
tycz¹cych syntezy, budowy i badañ
uk³adów automatycznego sterowania sa-
molotami za³ogowymi i bezza³ogowymi
oraz wypromowanie 1 doktora

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
� dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. nadzw. PRz

w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Proce-
sowej, za uzyskanie stopnia naukowego do-
ktora habilitowanego

� prof. dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski,
prof. nadzw. PRz w Katedrze In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej, za cykl publika-
cji z badañ podstawowych nad termodyna-
mik¹ procesów adsorpcyjnych oraz kine-
tyk¹ transportu masy w kolumnach chro-
matograficznych

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

� dr hab. in¿. Marek Gotfryd, prof. nadzw.
PRz w Zak³adzie Systemów Elektronicz-
nych i Telekomunikacyjnych, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego

� dr in¿. Jan Mróz, adiunkt w Katedrze Ele-
ktrodynamiki i Uk³adów Elektromaszyno-
wych, za monografiê habilitacyjn¹

� dr in¿. Jan Cisek, adiunkt w Katedrze Infor-
matyki i Automatyki, za uzyskanie stopnia
naukowego doktora z wyró¿nieniem

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA
I MARKETINGU

� dr Marek Sobolewski, adiunkt w Zak³adzie
Metod Iloœciowych w Ekonomii, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora z wyró-
¿nieniem

� dr Kinga Stêpieñ, adiunkt w Zak³adzie Fi-
nansów i Bankowoœci, za uzyskanie stopnia
naukowego doktora i ksi¹¿kê "Konsolida-
cja a efektywnoœæ banków w Polsce" (opu-
blikowan¹ przez CeDeWu.pl Wydawnic-
twa Fachowe w Warszawie)

� dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. nadzw.
PRz, dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu, za przedsiêwziêcia, które spowo-
dowa³y istotn¹ poprawê warunków pracy
dydaktycznej, wyników kszta³cenia, pozio-
mu prac dyplomowych oraz wzbogacenie

oferty dydaktycznej Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu

Nagrody zespo³owe
II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

� dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. nadzw. PRz,
kierownik Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê
i Odprowadzania Œcieków, oraz adiunkci
w tym Zak³adzie: dr in¿. Barbara Tchó-
rzewska-Cieœlak i dr in¿. Bogumi³ Kuchar-
ski za cykl publikacji nt. bezpieczeñstwa,
ryzyka i efektywnoœci funkcjonowania sy-
stemów komunalnych

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
� prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof.

nadzw. PRz, oraz adiunkci: dr in¿. Roman
Bochenek i dr in¿. Alina Je¿owska z Kate-
dry In¿ynierii Chemicznej i Procesowej za
cykl publikacji dotycz¹cych metod proje-
ktowania optymalnych procesów i syste-
mów technologii chemicznej

� dr hab. in¿. Piotr Król, prof. nadzw. PRz,
kierownik Zak³adu Technologii Tworzyw
Sztucznych, oraz adiunkci w tym Zak³a-
dzie: dr Bo¿ena Król i dr Anna ¯mihorska-
Gotfryd za cykl publikacji dotycz¹cych
rozwoju technologii wytwarzania i aplika-
cji ekologicznych lakierów poliuretano-
wych

Nagrody indywidualne
III stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

� dr in¿. Janusz Kulpiñski, starszy wyk³a-
dowca w Zak³adzie In¿ynierii Materia³owej
i Technologii Budownictwa, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Janusz Pe³czyñski, adiunkt w Za-
k³adzie Urbanistyki i Architektury, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Adam Piech, adiunkt w Zak³adzie
Oczyszczania i Ochrony Wód, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Daniel S³yœ, adiunkt w Zak³adzie Za-
opatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcie-
ków, za uzyskanie stopnia naukowego do-
ktora

� dr in¿. Andrzej Studziñski, adiunkt w Za-
k³adzie Zaopatrzenia w Wodê i Odprowa-
dzania Œcieków, za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora

� prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak, prof.
nadzw. PRz w Zak³adzie Zaopatrzenia

NAGRODY REKTORANAGRODY REKTORA
W dniu 1 grudnia 2005 r. podczas uroczystego nadzwyczajnego posiedzenia Senatu w auli P-2 JM Rektor wrêczy³
nauczycielom akademickim Politechniki Rzeszowskiej nagrody przyznane za osi¹gniêcia naukowe lub dydak-
tyczne w 2004 r. Tê publikacjê zapowiedzieliœmy w poprzednim numerze GP.
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w Wodê i Odprowadzania Œcieków, za mo-
nografiê "Modelowanie wielokomorowych
zbiorników retencyjnych w kanalizacji"
(Oficyna Wydawnicza PRz) i wypromowa-
nie 1 doktora

� dr hab. in¿. Jan Górski, prof. nadzw. PRz,
kierownik Zak³adu Ciep³ownictwa i Klima-
tyzacji, za cykl publikacji z zakresu racjo-
nalnej gospodarki energi¹ oraz modelowa-
nia obiektów i procesów cieplno-przep³y-
wowych

� dr in¿. Lucjan Œlêczka, adiunkt w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych, za cykl publika-
cji z zakresu stalowych konstrukcji budow-
lanych

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

� dr in¿. Barbara Cieciñska, adiunkt w Kate-
drze Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji, za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora

� dr in¿. Robert Jakubowski, adiunkt w Kate-
drze Samolotów i Silników Lotniczych, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Stanis³aw Kut, adiunkt w Katedrze
Przeróbki Plastycznej, za uzyskanie stopnia
naukowego doktora

� dr in¿. Maciej Motyka, adiunkt w Katedrze
Materia³oznawstwa, za uzyskanie stopnia
naukowego doktora

� dr in¿. Jacek Mucha, adiunkt w Katedrze
Konstrukcji Maszyn, za uzyskanie stopnia
naukowego doktora

� dr in¿. Stanis³aw Noga, adiunkt w Katedrze
Mechaniki Stosowanej i Robotyki, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Andrzej Nowotnik, adiunkt w Kate-
drze Materia³oznawstwa, za uzyskanie sto-
pnia naukowego doktora

� dr in¿. Tomasz Rogalski, adiunkt w Kate-
drze Awioniki i Sterowania, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Dorota Stadnicka, adiunkt w Kate-
drze Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji, za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora

� dr in¿. Marek Szumski, adiunkt w Zak³a-
dzie Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki,
za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Zbigniew Zajdel, adiunkt w Kate-
drze Awioniki i Sterowania, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora

� prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski, prof. zw.
PRz, kierownik Katedry Technologii Ma-
szyn i Organizacji Produkcji, za cykl publi-
kacji dotycz¹cych zautomatyzowanych
urz¹dzeñ produkcyjnych i wypromowanie
2 doktorów

� prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, prof.
zw. PRz, kierownik Katedry Przeróbki Pla-
stycznej, za cykl publikacji z zakresu badañ
eksperymentalnych i symulacji numerycz-
nej procesów plastycznego kszta³towania
metali kolorowych oraz recyklingu i wy-
promowanie 2 doktorów

� dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Przeróbki Plas-

tycznej, za oryginalne i twórcze prace nau-
kowe

� dr hab. Anna Kucaba-Piêtal, adiunkt w Za-
k³adzie Mechaniki P³ynów i Aerodynami-
ki, za cykl publikacji dotycz¹cych nano-
i mikroprzep³ywów

� dr in¿. Joanna Wilk, adiunkt w Zak³adzie
Termodynamiki, za publikacje z zakresu
wymiany ciep³a w uk³adach wiruj¹cych
i mikrouk³adach grubowarstwowych oraz
z zakresu systemów biogazowych

� dr hab. in¿. £ukasz Wêsierski, prof. nadzw.
PRz, kierownik Zak³adu Mechaniki
P³ynów i Aerodynamiki, za autorstwo pod-
rêcznika akademickiego "Podstawy logiki
i wnioskowania" (Oficyna Wydawnicza
PRz)

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
� dr in¿. Dorota G³owacz-Czerwonka, ad-

iunkt w Zak³adzie Chemii Organicznej, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Anna KuŸniar, adiunkt w Katedrze
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Grzegorz Poplewski, adiunkt w Ka-
tedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej,
za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Eleonora Soèo, adiunkt w Katedrze
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Joanna Wojturska, adiunkt w Za-
k³adzie Technologii Tworzyw Sztucznych,
za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr hab. Maria Kopacz, prof. nadzw. PRz
w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Anali-
tycznej, za cykl publikacji o fizykochemi-
cznych w³aœciwoœciach ligandów organicz-
nych z grupy flawonoidów i kompleksów
z jonami metali

� dr in¿. Wojciech Zapa³a, adiunkt w Kate-
drze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej,

za cykl publikacji dotycz¹cych modelowa-
nia procesu chromatografii cieczowej

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

� dr in¿. Tomasz Binkowski, adiunkt w Za-
k³adzie Energoelektroniki i Elektroenerge-
tyki, za uzyskanie stopnia naukowego do-
ktora

� dr in¿. Mariusz Gamracki, adiunkt w Za-
k³adzie Podstaw Elektrotechniki i Informa-
tyki, za uzyskanie stopnia naukowego dok-
tora

� dr in¿. Dariusz Klepacki, adiunkt w Zak³a-
dzie Systemów Elektronicznych i Teleko-
munikacyjnych, za uzyskanie stopnia nau-
kowego doktora

� dr in¿. Lucjan Pelc, adiunkt w Katedrze In-
formatyki i Automatyki, za uzyskanie stop-
nia naukowego doktora

� dr in¿. S³awomir Samolej, adiunkt w Kate-
drze Informatyki i Automatyki, za uzyska-
nie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Dariusz Sobczyñski, adiunkt w Za-
k³adzie Energoelektroniki i Elektroenerge-
tyki, za uzyskanie stopnia naukowego do-
ktora

� dr in¿. Bartosz Trybus, adiunkt w Katedrze
Informatyki i Automatyki, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Mariusz Trojnar, adiunkt w Zak³a-
dzie Podstaw Elektrotechniki i Informaty-
ki, za uzyskanie stopnia naukowego dokto-
ra

� dr in¿. Henryk Wachta, adiunkt w Zak³a-
dzie Energoelektroniki i Elektroenergetyki,
za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Jakub Wojturski, adiunkt w Zak³a-
dzie Metrologii i Systemów Pomiarowych,
za uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr in¿. Bogdan Kwolek, adiunkt w Katedrze
Informatyki i Automatyki, za cykl publika-

Nagrodê zespo³ow¹ odbiera dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak z WBiIŒ.
Fot. M. Misiakiewicz



24 GAZETA POLITECHNIKI

cji z zakresu detekcji i œledzenia twarzy me-
todami przetwarzania i analizy obrazów

� dr hab. in¿. Marian Wysocki, prof. nadzw.
PRz w Katedrze Informatyki i Automatyki,
za skrypt "Sterowanie wielowymiarowe"
(Oficyna Wydawnicza PRz)

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA
I MARKETINGU

� dr Halina Ch³odnicka, adiunkt w Zak³adzie
Finansów i Bankowoœci, za uzyskanie stop-
nia naukowego doktora

� dr Agata Gierczak, adiunkt w Katedrze
Marketingu, za uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora

� dr in¿. Marek Kiczek, adiunkt w Katedrze
Zarz¹dzania Rozwojem Regionalnym, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

� dr Krystyna Kmiotek, adiunkt w Katedrze
Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinno-
wacyjnoœci, za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora

� mgr Bogus³aw Bembenek, asystent w Ka-
tedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci, za cykl publikacji
o wspó³czesnych problemach zarz¹dzania
i podejmowanie dzia³añ na rzecz promocji
oferty dydaktycznej Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu oraz ca³ej PRz

� mgr in¿. Sylwia Dziedzic, asystent w Ka-
tedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci, za cykl publikacji
o wspó³czesnych problemach zarz¹dzania
w gospodarce ¿ywnoœciowej i wspó³udzia³
w przygotowaniu Regionalnej Strategii In-
nowacji Województwa Podkarpackiego

� dr Marcin Gêbarowski, adiunkt w Katedrze
Marketingu, za cykl publikacji o marketin-
gowym znaczeniu imprez targowych i opie-
kê naukow¹ nad Studenckim Ko³em eMar-
ketingu

� dr hab. in¿. Ludomir M. Laudañski, prof.
nadzw. PRz, kierownik Zak³adu Metod Ilo-

œciowych w Ekonomii, za podrêcznik "Sta-
tystyka nie tylko dla licencjatów" (Oficyna
Wydawnicza PRz)

� dr in¿. Grzegorz Lew, adiunkt w Zak³adzie
Finansów i Bankowoœci, za monografiê
"Controlling przedsiêbiorstw handlowych"
(opublikowan¹ przez Centrum Doradztwa
i Informacji Difin sp. z o.o. Warszawa)
i cykl publikacji

� dr Grzegorz Ostasz, adiunkt, p.o. kierownik
Zak³adu Nauk Humanistycznych, za zna-
cz¹cy wk³ad do badañ z zakresu najnowszej
historii politycznej Polski i zagadnieñ
z dziejów politycznych powszechnych

� dr Alfred Szyde³ko, adiunkt w Zak³adzie
Finansów i Bankowoœci, za monografiê
"Rachunek kosztów planowanych w przed-
siêbiorstwie" (opublikowan¹ przez ODDK
sp. z o.o. Gdañsk) i cykl publikacji

� dr Beata Zatwarnicka-Madura, adiunkt
w Katedrze Marketingu, za monografiê
"Techniki sprzeda¿y osobistej" (opubliko-
wan¹ przez CeDeWu.pl Wydawnictwa Fa-
chowe w Warszawie) i cykl publikacji

� dr Arkadiusz Letkiewicz, adiunkt w Ka-
tedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci, za przygotowanie
i wdro¿enie kompleksowego Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹ na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu

z KATEDRY
MATEMATYKI

� dr Agnieszka Chlebowicz, adiunkt, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora

� dr Marta Król, adiunkt, za uzyskanie stop-
nia naukowego doktora

� dr Liliana Rybarska-Rusinek, adiunkt, za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

� prof. dr hab. Józef Banaœ, prof. zw. PRz,
kierownik Katedry Matematyki, za cykl pu-
blikacji dotycz¹cych teorii równañ ró¿nicz-
kowych i ca³kowych

� dr hab. Giennadij Miszuris, prof. nadzw.
PRz, za cykl publikacji dotycz¹cych zasto-
sowania metod matematycznych w na-
ukach technicznych

z KATEDRY FIZYKI
� dr El¿bieta Szwajczak, adiunkt, za cykl pu-

blikacji o w³asnoœciach reologicznych, ele-
ktrycznych i termicznych biopolimeru
kwasu hialuronowego

Nagrody zespo³owe III stopnia
otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

� dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. nadzw.
PRz, kierownik Zak³adu Chemii i In¿ynierii
Œrodowiska, adiunkci - dr in¿. Piotr Ko-
szelnik i dr Ewa Czerwieniec oraz asystent-
ka dr in¿. Renata Gruca-Rokosz za cykl pu-
blikacji nt. funkcjonowania i ochrony eko-
systemów wodnych

� dr in¿. Jadwiga Kaleta i dr in¿. Alicja Pusz-
karewicz, adiunkci w Zak³adzie Oczysz-
czania i Ochrony Wód, za cykl publikacji
nt. zastosowania naturalnych minera³ów
w technologii uzdatniania wody

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

� dr in¿. Bogus³aw Do³êga i dr in¿. Józef
Grzybowski, adiunkci, oraz dr in¿. Pawe³
Rzucid³o, asystent w Katedrze Awioniki
i Sterowania, za cykl publikacji z przepro-
wadzonych badañ, lotniczych systemów
sterowania i nawigacji

� dr in¿. Alicja Mieszkowicz-Rolka i dr in¿.
Leszek Rolka, adiunkci w Katedrze Awio-
niki i Sterowania, za monotematyczny cykl
publikacji z zakresu teorii zbiorów rozmy-
to-przybli¿onych

� dr in¿. Marek Mróz, dr in¿. Andrzej Trytek
i dr in¿. Zenon Opiekun, adiunkci w Kate-
drze Odlewnictwa i Spawalnictwa, za cykl
publikacji nt. poprawy w³aœciwoœci eksplo-
atacyjnych odlewów ze stopu aluminium
i stopu kobaltu

� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, prof. zw.
PRz, kierownik Katedry Materia³oznaw-
stwa, oraz dr in¿. Ryszard Filip, adiunkt, i dr
in¿. Gra¿yna Mrówka-Nowotnik, asysten-
tka w tej¿e Katedrze, za cykl publikacji
obejmuj¹cych zagadnienia kszta³towania
objêtoœciowych i powierzchniowych
w³aœciwoœci materia³ów konstrukcyjnych

� dr in¿. Micha³ Ch³êdowski i dr in¿. Jacek
Pieni¹¿ek, adiunkci w Katedrze Awioniki
i Sterowania, za nowatorski skrypt "Auto-
matyka w æwiczeniach i zadaniach" (Oficy-
na Wydawnicza PRz)

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

� dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. nadzw. PRz,
dr in¿. Les³aw Gniewek, adiunkt, i mgr in¿.
Zbigniew Hajduk, asystent (wszyscy z Ka-
tedry Informatyki i Automatyki), za cyklNagrodê indywidualn¹ odbiera prof. PRz Maria Kopacz z WCh.

Fot. w³asna
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publikacji nt. zastosowañ logiki rozmytej
w sterowaniu i modelowaniu systemów

� dr hab. in¿. Les³aw Go³êbiowski, prof.
nadzw. PRz, i mgr in¿. Marek Go³êbiowski,
asystent w Zak³adzie Podstaw Elektrotech-
niki i Informatyki, za materia³y dydaktycz-
ne "Obwody elektryczne" cz. II i III (Oficy-
na Wydawnicza PRz) dla studentów kie-
runku "elektrotechnika"

� prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus, prof. zw.
PRz, kierownik Katedry Informatyki i Au-
tomatyki, oraz dr in¿. Krzysztof Œwider i dr
in¿. Joanna Marnik, adiunkci, dr in¿. Kazi-
mierz Lal, starszy wyk³adowca, mgr in¿.
Tomasz Rak, mgr in¿. Grzegorz Dec, mgr
in¿. Tomasz Kapuœciñski i dr in¿. Marcin
Bednarek, asystenci w tej¿e Katedrze, za
zbiór materia³ów dydaktycznych dla stu-
dentów kierunku "informatyka"

z KATEDRY MATEMATYKI
� dr Iwona W³och i dr Andrzej W³och, adiun-

kci, za skrypt "Matematyka dyskretna -
podstawowe metody i algorytmy teorii gra-
fów" (Oficyna Wydawnicza PRz)

z KATEDRY FIZYKI
� dr in¿. W³adys³aw Proszak i dr in¿. Mariusz

Trybus, adiunkci, za cykl publikacji z za-
kresu badañ nad procesem wzrostu kry-
szta³ów siarczanu trójgliceryny oraz nad
elektrycznymi i optycznymi w³aœciwoœcia-
mi aktywnych detektorów promieniowania
podczerwonego wykorzystuj¹cych ten ma-
teria³

� prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz, prof.
zw. PRz, kierownik Katedry Fizyki, oraz dr
Krystyna Ch³êdowska, adiunkt, dr Tadeusz
Jasiñski, starszy wyk³adowca, i mgr S³awo-
mir Wolski, asystent, za przygotowanie no-

watorskiego programu studiów na kierunku
"fizyka techniczna", specjalnoœæ: fizyczne
podstawy diagnostyki i miernictwa

Nagroda zespo³owa
dla pracowników
Katedry Mostów

na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska

� prof. in¿. Andrzej Jarominiak, prof. zw.
PRz, dr in¿. Krzysztof Trojnar, adiunkt,
mgr in¿. Leszek Folta, asystent, i mgr in¿.
Marek Wilczak, specjalista, za "Ekspertyzê
podpór mostu przez Wis³ê w miejscowoœci
Nagnajów, w ci¹gu drogi krajowej nr 9 Ra-
dom - Barwinek"

Bronis³aw Œwider

Ju¿ po raz ósmy Samorz¹d Studen-
tów Politechniki Rzeszowskiej zorga-
nizowa³ kolejne Targi Edukacyjne.
Tym razem odby³y siê one w dniach
17-18 lutego 2006 r. w bud. P, uczestni-
czy³o w nich 14 uczelni (pañstwowych
i niepañstwowych) oraz kilka firm pry-
watnych (AV Multimedia, Modny Styl,
Gazeta Wyborcza) zlokalizowanych na
trzech piêtrach bud. P. Kandydaci na
studia zarówno dzienne, jak i zaoczne
mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w ko-
lejnej edycji tego typu imprezy, po-
³¹czonej z Dniami Otwartymi Politech-
niki Rzeszowskiej. Akcjê promocyjn¹
uczelni koordynowali: Anna Worosz
(Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹), Maria
Popek (Dzia³ Nauczania), Bogus³aw
Bembenek (WZiM).

Pierwszy dzieñ Targów rozpocz¹³
siê uroczystym powitaniem wystaw-
ców i zaproszonych goœci - punktualnie
o godz. 8.45. Goœci powita³ wpierw
prorektor ds. nauczania prof. dr hab.
in¿. Leszek WoŸniak, nastêpnie krótkie
przemówienia wyg³osili: JM Rektor
Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab.
in¿. Andrzej Sobkowiak oraz Prezydent
Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Po
uroczystym powitaniu Zespó³ Pieœni
i Tañca PRz "Po³oniny" wykona³ pieœñ
"Gaudeamus". Nastêpnie JM Rektor
wraz z Prezydentem Miasta Rzeszowa
dokonali aktu przeciêcia wstêgi i zapro-

sili wszystkich do zwiedzania stoisk
wystawców.

Stoiska promocyjne Politechniki
Rzeszowskiej zlokalizowano zarówno
na parterze (stoisko Dzia³u Nauczania,
stoisko "Po³onin", galeria fotografii
pana M. Misiakiewicza), jak i na I piê-
trze. Nie mniej jednak g³ówna akcja
promocyjna rozgrywa³a siê na I piêtrze.
Tu poszczególne wydzia³y, Katedra
Matematyki, Katedra Fizyki oraz Stu-
dium Jêzyków Obcych zaprezentowa³y
swoj¹ ofertê dydaktyczn¹. W celu ma-
ksymalnego zachêcenia zwiedzaj¹cych
ofert¹ Politechniki zadbano równie¿
o odpowiedni klimat imprezy. Klimat
ten tworzy³o specjalnie dobrane niebie-
skie oœwietlenie ca³ego piêtra oraz na-
strojowe nagrania muzyczne. Do-
datkowo w sali P-1 pracownicy Kate-
dry Fizyki przygotowali bardzo intere-
suj¹ce pokazy i wyk³ady dla przysz³ych
studentów. Sala przez ca³y czas trwania
Targów wype³niona by³a przez zainte-
resowanych t¹ dziedzin¹ nauki.
Wyk³ady i prezentacje z fizyki mia³y
miejsce tak¿e w bud. S.

Z kolei w sali P-2 przyszli studenci
mogli obejrzeæ interesuj¹c¹ prezentacjê
multimedialn¹ naszej uczelni, poszcze-
gólnych wydzia³ów, kó³ naukowych,
"Po³onin". Prezentacja przeplatana
by³a najzabawniejszymi reklamami
œwiata. W sali tej ponadto odbywa³ siê

konkurs z jêzyka angielskiego,
zorganizowany przez Studium Jêzy-
ków Obcych. Odpowiedzialnymi za
akcjê promocyjn¹ w tej sali byli g³ów-
nie studenci WZiM, tj. Adam Sarat,
Przemys³aw Szajwaj.

G³ówna akcja event marketingu
koncentrowa³a siê na korytarzu I piêtra
bud. P, gdzie co godzinê przeprowadza-
ne by³y konkursy dotycz¹ce znajomo-
œci uczelni, jêzyków obcych, zespo³u
"Po³oniny". Szczególne show konkur-
sowe z informatyki przygotowa³ pan
Arkadiusz Surowiec (WZiM). Cenne
nagrody, jakie rozdawa³, i sposób kon-
wersacji z uczestnikami konkursów
sprawia³y, ¿e przy stoisku Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu ci¹gle usta-
wia³y siê kolejki interesantów z zapyta-
niem o kolejne edycje tego konkursu.

Punktualnie o godzinie 10.00, 11.00
i 12.00 w samym centrum I piêtra pre-
zentowa³ siê Zespó³ Pieœni i Tañca
"Po³oniny". Specjalna prezentacja dla
potrzeb promocji uczelni powsta³a
z pomys³u pana Marcina Zycha i pani
Aliny Koœció³ek-Rusin. Zespó³ tañ-
czy³, œpiewa³, powiewa³y w rytm muzy-
ki kolorowe spódnice i granatowe
baloniki. Zwiedzaj¹cy zamierali w bez-
ruchu, wyra¿aj¹c podziw i zachwyt dla
mistrzostwa tancerzy z "Po³onin". Po
zakoñczeniu wystêpu gor¹ce brawa
zwiedzaj¹cych by³y dla nas - organiza-

VIII Targi Edukacyjne za namiVIII Targi Edukacyjne za nami
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torów Targów - dowodem na to, ¿e taka
kompleksowa forma promocji uczelni
robi wra¿enie i pozytywnie zachêca do
aktywnego w niej uczestniczenia.

Tak¿e w pi¹tek 17 lutego, w ramach
prezentacji uczelni, Akademickie Ra-
dio Centrum przeprowadza³o bardzo
interesuj¹ce wywiady, m.in. z pani¹
Alin¹ Koœció³ek-Rusin (choreograf
"Po³onin") czy pani¹ prof. PRz Roman¹
Œliw¹ (WBMiL). Pani Koœció³ek-Rusin
opowiada³a o osi¹gniêciach zespo³u
i jego podró¿ach oraz planach na
przysz³oœæ. Przytoczy³a tak¿e ciekaw¹
historiê jednego z naszych studentów -
historiê o tym, jak to "Po³oniny" zawa-
¿y³y na wyborze Politechniki Rzeszow-
skiej jako przysz³ej uczelni. Z kolei
pani Romana Œliwa prezentowa³a ideê
"Doliny Lotniczej". Poniewa¿ Polite-
chnika Rzeszowska jest jednym
z czo³owych partnerów w "Dolinie Lot-
niczej" i stwarza szanse zatrudnienia
naszym absolwentom, zarówno tym
obecnym, jak i przysz³ym - nie sposób

by³o pomin¹æ tej kwestii w przygoto-
wywaniu promocji. Trochê spokojniej
by³o w sobotê, tj. 18 lutego 2006 r.
G³ównymi zwiedzaj¹cymi byli wów-
czas rodzice wraz ze swymi dzieæmi
i studenci studiów zaocznych. Najczê-
œciej pytano o mo¿liwoœæ uzyskania
stypendium, akademiki czy mo¿liwoœæ
studiowania za granic¹. Wiele osób za-
interesowanych by³o biotechnologi¹
i architektur¹. Targi zakoñczy³y siê
o godz. 14.00.

W czasie Targów pan Damian Gê-
barowski (student WZIM) przeprowa-
dzi³ ankietê wœród wystawców oraz na
próbie 100 zwiedzaj¹cych. Ankieta jest
obecnie poddawana obróbce statys-
tycznej. Z najczêœciej przedstawianych
opinii wystawców wynika, ¿e korzyst-
niej by³oby w przysz³oœci organizowaæ
Targi w czwartek i pi¹tek, a nie w pi¹tek
i sobotê. Ponadto wystawcy prosili, by
w przysz³oœci zadbaæ o to, aby studenci
w czasie trwania Targów nie mieli eg-
zaminów w salach mieszcz¹cych siê

obok boksów wystawców. Utrudnia im
to bowiem prezentacjê swej oferty
i prowadzenie rozmowy z zaintereso-
wanymi. Oczywiœcie wszelkie wnioski
zarówno wystawców, jak i zwie-
dzaj¹cych zostan¹ uwzglêdnione pod-
czas organizowania kolejnej edycji
Targów. Chcemy bowiem byæ coraz le-
psi i d¹¿yæ do profesjonalizmu w tej
dziedzinie.

Chcia³bym w tym miejscu gor¹co
podziêkowaæ wszystkim studentom za-
anga¿owanym w organizacjê VIII Tar-
gów Edukacyjnych. Nie sposób ich
wszystkich wymieniæ, bo naprawdê
bardzo wielu ich w³¹czy³o siê w tê
akcjê. Wszystkim zale¿a³o na tym, by
nasza uczelnia zaprezentowa³a siê jak
najlepiej oraz by zachêciæ jak naj-
wiêksz¹ rzeszê kandydatów do studio-
wania na Politechnice Rzeszowskiej.
Szczególne podziêkowania kierujê tak-
¿e do Zespo³u Pieœni i Tañca Politech-
niki Rzeszowskiej "Po³oniny".

Bogus³aw Bembenek

15 stycznia br. w sto³ówce akademickiej nasze dzieciaki
po raz kolejny mia³y swoj¹ doroczn¹ zabawê karnawa³ow¹.
Organizatorem tej wa¿nej dla nich imprezy by³a Sekcja ds.
Socjalnych i Bytowych naszej uczelni, a czterysta osiemdzie-
siêcioro dzieci powita³ pan W³odzimierz Ptak - pracownik
wymienionej Sekcji.

Rozbawionym uczestnikom "balu ma³olatów" œw. Mi-
ko³aj najpierw wrêczy³ ca³kiem pokaŸne paczki z ³akociami,
a potem wraz z "Po³oninami" i wodzirejem sympatycznie
bawi³ dzieciaki pracowników PRz.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrza³y pouczaj¹c¹
bajkê "O smoku i królu leniuchu" w wykonaniu aktorów
Teatru im. W. Siemaszkowej.

Z pewnoœci¹ czekaj¹ na kolejny bal.
Dorota P³aksiak

Z “Po³oninami” ...
Fot. M. Misiakiewicz

... i z klaunem.
Fot. M. Misiakiewicz

Bal ma³olatów
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Fot. B. Woœ

Most Pont Neuf przez Sekwanê w Pary¿u.

Prof. K. Krop radzi "Jak siê uczyæ".O perspektywach Katedry Fizyki mówi prof. T. Paszkiewicz.O perspektywach Katedry Fizyki mówi prof. T. Paszkiewicz.

Dr Krystyna Ch³êdowska - osoba, która w³o¿y³a najwiêcej pracy
w uruchomienie kierunku, udziela studentom cennych rad.
Dr Krystyna Ch³êdowska - osoba, która w³o¿y³a najwiêcej pracy
w uruchomienie kierunku, udziela studentom cennych rad.

Spotkanie ze studentami I roku.Spotkanie ze studentami I roku.

Mgr F. Gorczyca - 
co nowego w AZS.

Starosta roku T. Robótka.

Mgr in¿. Marcin Zych opowiada,
co tañcz¹ i œpiewaj¹ "Po³oniny".

Pokaz cyklotrialu - Krystian Herba, wicemistrz Polski,
pokonuje wysoko zawieszon¹ poprzeczkê.
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oraz zmiany ich tytu³ów.

Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

24 stycznia 2006 r. zakoñczy³y siê rozgrywki 
halowej ligi pi³ki no¿nej organizowanej przez 
uczelniany AZS. W finale spotka³y siê zespo³y 
"FC Cyngiel" i reprezentacja Politechniki 
Rzeszowskiej. Spotkanie by³o bardzo emocjo- 
nuj¹ce, dramatyczne i przebiega³o pod dyktando 
naszego zespo³u. Koñcówka nale¿a³a jednak do 
goœci i zdecydowa³a o ich zwyciêstwie 6:5. Na 
pociechê pozostaje fakt, ¿e w dru¿ynie "FC 
Cyngiel" wystêpuj¹ absolwenci PRz. Tak wiêc 
g³ówna nagroda - mo¿na powiedzieæ - zosta³a 
w "rodzinie".

HALÓWKA ZAKOÑCZY£A ROZGRYWKI

Zwyciêstwo Magdy w plebiscycie na 10 najpopularniejszych sportowców PRz 
w 2005 r. nie by³o dla nikogo zaskoczeniem. Magda zawsze wysoko zak³ada poprzeczkê nie tylko 
w sporcie. Jest równie¿ bardzo dobr¹ studentk¹, otrzymuje stypendium naukowe, a w tym roku 
otrzyma³a stypendium sportowe Ministra Edukacji Narodowej. Wyniki plebiscytu zosta³y 
og³oszone na XXII Balu Sportowca PRz zorganizowanym przez Klub Uczelniany AZS 18 lutego 
2006 r. w sto³ówce studenckiej. 

Wyniki plebiscytu: Magdalena Balana - IV ED - kolarstwo,  Anna Hogendorf - V CD - 
siatkówka,  Agnieszka Nowak - V ZD - ¿eglarstwo, Krzysztof Szymañski - II MDL - pi³ka no¿na, 
Piotr Kosiorowski - IV MDL - siatkówka, Daria Wójcik - II CD - kolarstwo, S³awomir Matras - IV 
BD - pi³ka no¿na,  Ilona Kopiec - III SD - siatkówka, Justyna Turek - II ZD - lekka atletyka, 
Wojciech Nycz - IV MDL - ¿eglarstwo. 

Cztery osoby zosta³y wyró¿nione. S¹ to: 
Dorota Stasicka - V MDL - jeŸdziectwo, 
Micha³ Szybisty - III ED - koszykówka,  
S³awomir Jurczak - IV ZD - pi³ka no¿na, Piotr 
Pastu³a - II MDL - siatkówka.

Listy gratulacyjne oraz nagrody i puchary 
w imieniu JM Rektora wrêczyli sportowcom 
prorektor prof. Leszek WoŸniak i prodziekan 
WBiIŒ W³adys³awa £akota, prof. PRz.

XXII BAL SPORTOWCA

Najpopularniejsi sportowcy PRz w 2005 r.

Autorzy tekstów

mgr Bogus³aw Bembenek
Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania

i Ekoinnowacyjnoœci WZiM

dr in¿. Ewa Dziuban
Zak³ad Metrologii

i Systemów Pomiarowych WEiI

prof. dr hab. in¿. Henryk Galina
Dziekan Wydzia³u Chemicznego

dr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu WZiM

dr Henryk Herba
Katedra Fizyki

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski,
prof. PRz

Prorektor ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej
i Regionalnej

Agnieszka Leœ
Studentka IV CD

Agnieszka Nowak
Studentka III CD

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny

"Gazety Politechniki"

Joanna Paradowska
Studentka IV CD

mgr Agnieszka Pikor
Sekretariat Rektora

Dorota P³aksiak
Samodzielna Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

mgr in¿. Mieczys³aw P³ocica
Katedra Konstrukcji Maszyn WBMiL

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej

mgr Anna Worosz
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Czarowny uœmiech Królowej Balu 
dla kanclerza uczelni.
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