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Fot. M. Misiakiewicz

Wywiad do prasy lokalnej.

Uczestnicy spotkania.

Gratulacje JM Rektora A. Sobkowiaka dla Dowódcy Œl¹skiego Okrêgu 
Wojskowego gen. dyw. F. Czekaja.

Goœcie ¿ywo interesowali siê problematyk¹ kszta³cenia pilotów. Spotkanie odby³o siê w budynku P. 

Wywiad z by³ym Dowódc¹ Si³ Powietrznych RP gen. dyw. pil. K. Dziokiem. Panorama miasta z VII piêtra budynku P. Od lewej: gen. dyw. F. Czekaj, 
gen. bryg. W. Sowa, p³k J. Wojtyna. 

Na rêce JM Rektora upominek dla uczelni od gen. bryg. pil.  J. Celka.
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Takiej wizyty w naszej uczelni jesz-
cze nie by³o. W godzinach przedpo³ud-
niowych 21 kwietnia 2006 r. JM Rektor
Andrzej Sokowiak goœci³ w bud. P gru-
pê genera³ów wojska polskiego, po-
chodz¹cych z Podkarpacia lub
maj¹cych zwi¹zek s³u¿bowy z Podkar-
paciem.

Goœæmi Rektora byli:
� gen. dyw. Fryderyk Czekaj – Do-

wódca Œl¹skiego Okrêgu Wojsko-
wego, inicjator spotkañ genera³ów
Ziemi Podkarpackiej,

� gen dyw. pil. Kazimierz Dziok –
by³y Dowódca Si³ Powietrznych
RP,

� gen dyw. Wac³aw Szklarski – pierw-
szy Zastêpca Szefa Sztabu General-
nego WP, zarazem Szef Zarz¹du
Operacyjnego Sztabu Generalnego
WP,

� gen dyw. Mieczys³aw Dachowski –
Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego
WP,

� gen. dyw. Marian Mainda – Dowód-
ca 1. Dywizji Zmechanizowanej im.
T. Koœciuszki, zarazem Dowódca
Garnizonu Sto³ecznego Warszawa,

� gen. bryg. Boles³aw Matusz – Do-
wódca 11. Dywizji Pancernej, Szef
Inspekcji Si³ Zbrojnych,

� gen. bryg. Zdzis³aw Barszczewski –
Komendant Wy¿szej Szko³y Oficer-
skiej Wojsk In¿ynieryjnych we
Wroc³awiu, Szef Wojsk In¿ynieryj-
nych Ministerstwa Obrony Narodo-
wej,

� gen. bryg. pil. Jan Celek – Zastêpca
Komendanta Akademii Sztabu Ge-
neralnego WP,

� gen. bryg. January Komañski –
Zastêpca Szefa G³ównego Zarz¹du
Szkolenia Bojowego, Szef Zarz¹du
Obrony Terytorialnej Sztabu Gene-
ralnego WP,

� gen. bryg. Walerian Sowa – Zastêp-
ca Dowódcy Wojsk L¹dowych, Szef
Logistyki,

� gen. bryg. Stanis³aw Stañko – Szef
Zarz¹du Materia³owego SG WP,
Komendant Rejonu Logistycznego
Warszawa,

� gen. bryg. Janusz Bronowicz – Do-
wódca 21. Brygady Strzelców Pod-
halañskich,

� gen. bryg. Miros³aw Rozmus –
Zastêpca Dowódcy 11. Dywizji Ka-
walerii Pancernej.
W czasie wizyty genera³om towa-

rzyszyli przedstawiciele s³u¿b mundu-
rowych Rzeszowa, m.in.: Zastêpca
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Rzeszowie – p³k. Roman
Dwornik, Podkarpacki Komendant
Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej – st. bryg. Witold Skora, pierwszy
zastêpca Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Komendanta Policji – insp. Józef
Gdañski, p³k. Wojciech Szyndlar –
Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ
w Rzeszowie.

W spotkaniu uczestniczyli prorekto-
rzy w osobach profesorów T. Markow-
skiego, A. Koz³owskiego i L. WoŸnia-
ka oraz kanclerz W. Gawe³. Przyczyn-
kiem spotkania by³a nade wszystko
chêæ zwiedzenia jedynej w kraju uczel-
ni kszta³c¹cej pilotów lotnictwa cywil-
nego i w równym stopniu dzia³alnoœæ
jedynego w Polsce miêdzyuczelniane-
go Biura ds. Przysposobienia Obronne-
go powo³anego w Politechnice Rze-
szowskiej w 2003 r. Nasi goœcie z wiel-
kim zainteresowaniem wys³uchali
JM Rektora prezentuj¹cego historiê,
rozwój i perspektywy dzia³alnoœci naj-
starszej na Podkarpaciu uczelni. Uczel-
nia mo¿e siê ju¿ poszczyciæ liczb¹ ok.
25.000 absolwentów, w tym 423 pilo-
tów lotnictwa cywilnego. Obecnie,
w ramach 14 kierunków studiów, na
uczelni studiuje ok. 12.000 studentów,
w tym prawie 8.600 osób na studiach
stacjonarnych, pozostali to studenci
studiów zaocznych. Planowane nowe
kierunki studiów to biotechnologia na
Wydziale Chemicznym oraz towaro-

znawstwo i stosunki miêdzynarodowe
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu.

Kierownik Biura i jednoczeœnie or-
ganizator spotkania p³k Jan Wojtyna
poinformowa³ goœci o dzia³alnoœci
powo³anej przez prof. T. Markowskie-
go – rektora poprzednich dwu kadencji
– tej wa¿nej dla studentów jednostki.
Czas pokaza³, ¿e by³a to niezwykle cen-
na inicjatywa. Obecnie z us³ug Biura
korzysta ok. 500 studentów rzeszow-
skich uczelni na czele z Politechnik¹.
Studenci, korzystaj¹c z przeszkolenia
wojskowego, reguluj¹ w ten sposób sto-
sunek do s³u¿by wojskowej.

W czasie spotkania wrêczono gen.
dyw. Fryderykowi Czekajowi wi¹zan-
kê kwiatów jako symbol ¿yczeñ i gratu-
lacji z okazji mianowania Go na presti-
¿owe stanowisko Dowódcy Œl¹skiego
Okrêgu Wojskowego. Przy tej okazji
warto dodaæ, ¿e w Polsce s¹ tylko dwa
okrêgi wojskowe: pomorski i œl¹ski.

Goœcie z VII piêtra bud. P obejrzeli
panoramê Rzeszowa oraz imponuj¹cy
widok na kampus uczelni. Tak czêsto
bywa, ¿e naszym goœciom Politechnika
nierzadko jawi siê inaczej, ni¿ to jest
w rzeczywistoœci. Podobnie by³o
i w tym przypadku: zachwyceni rozwo-
jem i osi¹gniêciami jedynej w regionie
uczelni technicznej, ¿ywo interesowali
siê nauk¹ i procesem kszta³cenia, liczb¹
absolwentów, a przede wszystkim
kszta³ceniem lotniczym i perspektywa-
mi pracy dla absolwentów pilota¿u.
Szczególne zainteresowanie w tej mie-
rze wykaza³ pochodz¹cy z powiatu
strzy¿owskiego niedawny jeszcze Do-
wódca Wojsk Lotniczych – gen. dyw.
pil. Kazimierz Dziok.

Genera³owie wczeœniej uczestni-
czyli we mszy œw. koncelebrowanej
przez Ordynariusza Diecezji Rzeszow-
skiej bp. Kazimierza Górnego i ks. ka-
pelana Garnizonu Rzeszów, odprawio-
nej w ich intencji w koœciele gar-
nizonowym. W godzinach rannych
z³o¿yli wizytê w Ratuszu. W dniu po-

GENERA£OWIE z WIZYT¥
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przedzaj¹cym spotkanie zwiedzili
Zak³ad Porcelany Technicznej “Zapel”
w Boguchwale i spotkali siê z w³adzami
tej gminy. Po zakoñczeniu spotkania

w Politechnice udali siê na cmentarz
wojenny w Birczy.

Wizyta tego rodzaju z pewnoœci¹
by³a wa¿nym elementem promocji

uczelni, by³a jednak nade wszystko per-
spektyw¹ wymiany cennych doœwiad-
czeñ w dziedzinie nauk technicznych.

Marta Olejnik

Prof. dr hab. in¿. TADEUSZ MARKOWSKI
Po ukoñczeniu Wy¿szej Szko³y In-

¿ynierskiej w Rzeszowie, w 1970 roku
rozpocz¹³ pracê jako asystent w Zak³a-
dzie Konstrukcji Maszyn, kierowanym
przez pierwszego rektora naszej uczelni
doc. Romana Niedzielskiego. Stopieñ
doktora nauk technicznych w dyscypli-
nie “budowa i eksploatacja maszyn”
uzyska³ (1978) na Wydziale Budowy
Maszyn Politechniki Poznañskiej (PP).
Na tym samym wydziale PP uzyska³
(1992) stopieñ naukowy doktora habili-
towanego nauk technicznych, w 1999 r.
tytu³ naukowy profesora. Jest pierw-
szym absolwentem Politechniki Rze-
szowskiej, który uzyska³ tytu³ naukowy
profesora, i pierwszym absolwentem
pe³ni¹cym funkcjê rektora w macierzy-
stej uczelni. Jest kierownikiem Katedry
Konstrukcji Maszyn na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej.

Pracuj¹c w Politechnice Rzeszow-
skiej, przeszed³ wszystkie szczeble ka-
riery zawodowej. We wrzeœniu 1979 r.
zosta³ powo³any (na okres 2 lat) na sta-
nowisko kierownika naukowo-dydak-
tycznego Punktu Konsultacyjnego Po-
litechniki Rzeszowskiej w Stalowej
Woli. W latach 1990-1993 pe³ni³ funk-
cjê prodziekana na WBMiL, w 1993 r.
wybrany zosta³ na dziekana tego¿ Wy-
dzia³u i funkcjê tê sprawowa³ przez

dwie kolejne kadencje. W latach
1999-2005 prof. Tadeusz Markowski
pe³ni³ funkcjê rektora PRz, od 1 wrzeœ-
nia 2005 r. pe³ni funkcjê prorektora ds.
ogólnych Politechniki Rzeszowskiej.

Jest wybitnym specjalist¹ z zakresu
konstrukcji maszyn, w szczególnoœci
przek³adni zêbatych. Z jego inicjatywy
uruchomiono specjalnoœæ “organizacja
i zarz¹dzanie w przemyœle”, na bazie
której powsta³ Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu PRz.

Prof. T. Markowski jest autorem lub
wspó³autorem 2 monografii, 2 skryp-
tów, 50 artyku³ów w periodykach o za-

siêgu miêdzynarodowym i krajowym,
ponad 80 referatów wyg³oszonych na
konferencjach krajowych i miêdzyna-
rodowych oraz 6 patentów. Wypromo-
wa³ 5 doktorów, dwa dalsze doktoraty
s¹ w realizacji.

Podczas Jego kierowania Katedr¹
Konstrukcji Maszyn dwóch pracowni-
ków Katedry uzyska³o tytu³ naukowy
doktora habilitowanego nauk technicz-
nych. Ponadto prof. T. Markowski by³
organizatorem dwóch pracowni do pro-
wadzenia grafiki in¿ynierskiej i metod
CAD/CAM (30 stanowisk komputero-
wych), pracowni do profesjonalnych
obliczeñ, wyposa¿onej w licencjono-
wane oprogramowanie obliczeniowe,
oraz laboratorium stereolitografii, wy-
posa¿onego w aparaturê SLA 250/50
firmy 3Dsystems. Jest to jedno z czte-
rech laboratoriów tego typu w Polsce.
Profesor T. Markowski jest równie¿
organizatorem cyklicznej Konferencji
Naukowo-Technicznej “Ko³a zêbate –
wytwarzanie, pomiary, eksploatacja”
organizowanej w latach 2001 i 2004.

Za pracê naukow¹, organizacyjn¹
i spo³eczn¹ wielokrotnie by³ nagradza-
ny Nagrodami Ministra i Rektora, po-
siada wiele odznaczeñ, w tym: Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej, medal “Za-

NAGRODY MIASTA RZESZOWANAGRODY MIASTA RZESZOWA
Wœród trzynastu tegorocznych laureatów Nagrody Miasta Rzeszowa Politechnika Rzeszowska zosta³a wyró-

¿niona szczególnie. W dniu 27 kwietnia 2006 r. w Teatrze "Maska" wrêczone zosta³y nagrody za 2005 r. w dzie-
dzinach: kultury i sztuki (5 osób), literatury (2 osoby), nauki i techniki (3 osoby), sportu (3 osoby). Zaszczytne
nagrody I stopnia w dziedzinie NAUKI I TECHNIKI otrzymali: prof. Tadeusz Markowski i prof. Jan Stankie-
wicz. Wœród laureatów nagród Prezydenta Miasta Rzeszowa "M³ode Talenty za 2005 rok" nagrodê w dziedzi-
nie SPORTU otrzyma³ student III roku Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa £ukasz Per³owski. Ta donios³a
uroczystoœæ odby³a siê z udzia³em w³adz miasta i regionu, a gospodarzami uroczystoœci byli - Prezydent Miasta
Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Przewodnicz¹cy Rady Miasta Waldemar Szumny.
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s³u¿onym dla Politechniki Rzeszow-
skiej”, Z³ot¹ Odznakê “Zas³u¿ony dla
Sportu”, medal “Zas³u¿ony dla Policji”,
medal “Zas³u¿ony dla Ochrony Prze-
ciwpo¿arowej”.

Jako rektor Politechniki Rzeszow-
skiej, prof. T. Markowski w³o¿y³ ogro-
mny wysi³ek organizacyjny w zapew-
nienie prawid³owego dzia³ania i roz-
woju uczelni. Jego zdecydowana posta-
wa spowodowa³a, ¿e Politechnika Rze-
szowska zachowa³a samodzielnoœæ.
Rozpoczêto szereg nowych inwestycji,
które mimo trudnej sytuacji ekonomi-
cznej w kraju, s¹ realizowane. Do naj-
wa¿niejszych nale¿¹ budowy: domu
studenckiego “Alchemik”, Kompleksu
Sal Wyk³adowych WBiIŒ wraz z mo-
dernizacj¹ budynku “P”, Centrum Kul-
tury Studenckiej, Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego oraz Miêdzy-
uczelnianego Wielofunkcyjnego Lotni-
czego Laborator ium Naukowo-
-Badawczego wraz z infrastruktur¹
w Bezmiechowej. Ukoñczono remont
5 domów studenckich, zakoñczono

w nich monta¿ sieci internetowej, tele-
fonicznej i sieci telewizji kablowej.
Ponadto oddano do u¿ytku Halê Labo-
ratorium WBiIŒ, Laboratorium Nauko-
wo-Badawcze Silników Spalinowych
WBMiL oraz pozyskano budynki Za-
sadniczej Szko³y Ogrodniczej w Albi-
gowej , dokonano modernizacj i
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz
w Jasionce. Wspólnie z Wojewódzkim
Szpitalem Specjalistycznym im.
F. Chopina zosta³o oddane do u¿ytku
Laboratorium Biologii Molekularnej,
co przyczyni³o siê do powstania nowej
specjalnoœci “biotechnologia w che-
mii” na Wydziale Chemicznym. W fa-
zie przygotowania do uruchomienia
i realizacji pozostaj¹ Centrum Sporto-
wo-Dydaktyczne z basenem z nieck¹
do skoków i baza Politechniki Rze-
szowskiej na terenie miejscowoœci
Huta Porêby. Podczas Jego kadencji
prawo do nadawania stopnia naukowe-
go doktora nauk chemicznych uzyska³
Wydzia³ Chemiczny w dyscyplinie “te-
chnologia chemiczna” oraz Wydzia³

Elektrotechniki i Informatyki w dyscy-
plinie “elektrotechnika”. Wydzia³ Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa uzyska³ pra-
wo do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego w dyscyplinie
“budowa i eksploatacja maszyn”. Po-
zwoli³o to na uruchomienie na tym wy-
dziale 4-letnich studiów doktoranckich
dziennych i zaocznych w dyscyplinie
“budowa i eksploatacja maszyn”.
Ponadto uruchomiono dwa nowe kie-
runki studiów i kilka nowych specjal-
noœci.

Jego pasj¹ jest tenis ziemny: jest
zdobywc¹ wielu presti¿owych nagród
w ogólnopolskich i okrêgowych turnie-
jach tenisowych, dziewiêæ razy by³ mi-
strzem Polski nauczycieli akade-
mickich.

Za ca³okszta³t dzia³alnoœci nauko-
wej, technicznej i organizacyjnej na
rzecz oœrodka akademickiego w Rze-
szowie otrzyma³ Nagrodê Miasta Rze-
szowa I stopnia w dziedzinie Nauka
i Technika.

Prof. dr hab. JAN STANKIEWICZ
Od 1980 r. pracuje w Politechnice

Rzeszowskiej, a od 1981 r. równie¿ na
Uniwersytecie Rzeszowskim (dawniej
WSP). Zorganizowa³ i regularnie pro-
wadzi seminarium naukowe, jest
twórc¹ Zeszytów Naukowych PRz – se-
rii Matematyka pod ³aciñsk¹ nazw¹
Folia Scientiarum Universitatis
Technicae Resoviensis. Obecnie seria
ta zosta³a przekszta³cona w czasopismo
matematyczne pt. Journal of Mathema-
tics and Applications. Jest prof. Stan-
kiewicz organizatorem Œrodowisko-
wych Konferencji Matematycznych,
wypromowa³ 13 doktorów matematyki,
by³ promotorem ponad 200 prac magi-
sterskich i licencjackich na kierunku
matematyka.

W latach 1981-1991 by³ kierowni-
kiem Katedry Matematyki, w latach
1981-1990 pe³ni³ te¿ funkcjê dyrektora
Instytutu Matematyki i Fizyki w naszej
uczelni. Po reorganizacji tej jednostki
jest kierownikiem Zespo³u Badawcze-
go Funkcji Zmiennej Zespolonej i kie-
rownikiem tematów badawczych KBN

oraz DS i BW prowadzonych przez ten
Zespó³.

Profesor J. Stankiewicz studia mate-
matyczne ukoñczy³ na Uniwersytecie
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
w 1962 r., tam te¿ obroni³ pracê dok-
torsk¹ (1969) i pracê habilitacyjn¹
(1978), tytu³ naukowy profesora uzy-
ska³ w roku 1988. Jest twórc¹ prê¿nego

oœrodka matematyki teoretycznej w Po-
litechnice Rzeszowskiej. Ma du¿e
osi¹gniêcia indywidualne opublikowa-
ne w ponad 100 artyku³ach naukowych
i ponad 80 referatach naukowych
wyg³oszonych w kraju i za granic¹ (Ja-
ponia, Indie, Rosja, Kanada, Francja,
Finlandia...). Jego specjalnoœci¹ na-
ukow¹ jest “geometryczna teoria fun-
kcji zmiennej zespolonej”. Wykona³
ponad 300 recenzji prac matematycz-
nych, jest autorem lub wspó³autorem
9 podrêczników dla studentów. Opra-
cowa³ równie¿ w jêzyku angielskim
monografiê z teorii funkcji zmiennej
zespolonej Some extremal methods in
the theory of univalent functions.

Jest osob¹ czynn¹ spo³ecznie: przez
20 lat by³ prezesem Rzeszowskiego
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego i cz³onkiem Zarz¹du
G³ównego PTM, jest cz³onkiem Towa-
rzystwa Naukowego w Rzeszowie
i cz³onkiem Amerykañskiego Towa-
rzystwa Naukowego. W latach
1983-1986 by³ przedstawicielem Poli-
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techniki Rzeszowskiej w Radzie G³ów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
gdzie sprawowa³ funkcjê wiceprze-
wodnicz¹cego Komisji Organizacji
i Rozwoju Rady G³ównej. By³ prze-
wodnicz¹cym Rady Osiedla im. Grota
Roweckiego w Rzeszowie, uczestni-
czy³ w pracach komisji wyborczych
w wyborach parlamentarnych i prezy-
denckich.

Za pracê naukow¹, organizacyjn¹
i spo³eczn¹ wielokrotnie by³ nagradza-
ny Nagrodami Ministra i Rektora, po-
siada wiele odznaczeñ, w tym Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej, medal “Za-
s³u¿onym dla Politechniki Rzeszow-
skiej”, medal “Zas³u¿ony dla Woje-
wództwa Rzeszowskiego”, Medal Ra-

dy G³ównej Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, Medal 70-lecia Polskiego
Towarzystwa Matematycznego i Medal
50-lecia Towarzystwa Naukowego
w Rzeszowie.

Za ca³okszta³t dzia³alnoœci nauko-
wo-badawczej otrzyma³ Nagrodê Mia-
sta Rzeszowa I stopnia w dziedzinie
Nauka i Technika.

£UKASZ PER£OWSKI
Jest studentem III roku Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa na kierunku

zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji. £ukasz Per³owski, ur. w 1984 r., jest absolwen-
tem Liceum Ogólnokszta³c¹cego o profilu matematyczno-informatycznym.
Od najm³odszych lat interesuje siê siatkówk¹. Najpierw uczêszcza³ do Szkolnego
Ko³a Sportowego, póŸniej gra³ w Klubie „Wis³ok” w Strzy¿owie, a od kilku lat gra
w AKS „Resovia” Rzeszów. Jest niezwykle uzdolnionym zawodnikiem Klubu Re-
sovia SSA – dru¿yny, która wystêpuje w rozgrywkach Ekstraligi Polskiej Ligi Siat-
kówki. Nale¿y do najskuteczniejszych zawodników Polskiej Ligi Siatkówki,
powo³any zosta³ do Kadry Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej.

Uroczystoœæ, jak na tê okazjê przysta³o, zakoñczy³y gratulacje i lampka szampana.
Do ¿yczeñ i gratulacji przy³¹cza siê Redakcja „Gazety Politechniki”.

Marta Olejnik

Mgr Celina So³ek, asystentka w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarz¹dzania i Mar-
ketingu, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny na-
ukowej ekonomia, nadany przez Radê Naukow¹ Kolegium Zarz¹dzania i Finansów Szko³y
G³ównej Handlowej w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2006 r. Temat rozprawy doktorskiej:
Wp³yw bezpoœrednich inwestycji zagranicznych na poprawê konkurencyjnoœci regionu
Podkarpacia. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk,
profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Miros³aw W³odarczyk z Politechniki £ódzkiej i dr hab. Bogdan Mróz, profesor
Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie.

PERSONALIA

DOKTORATY
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Kolejne posiedzenie Senatu PRz odby³o siê 27 kwietnia
br. Otwieraj¹c obrady, JM Rektor z³o¿y³ gratulacje prof. dr.
hab. in¿. Tadeuszowi Markowskiemu, laureatowi Nagrody
Miasta Rzeszowa w dziedzinie nauka i technika, przyznanej
za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowej, technicznej i organiza-
cyjnej oraz wk³ad w rozwój oœrodka akademickiego w Rze-
szowie. Nastêpnie nominacje z r¹k JM Rektora odebrali:

� dr hab. in¿. Marian Mija³ (WBMiL) na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,

� dr hab. Anna Kucaba-Piêtal (WBMiL) na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,

� dr hab. in¿. Jerzy Wiktor (WBMiL) na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.

Ponadto JM Rektor wrêczy³ list gratulacyjny prze-
chodz¹cemu na emeryturê wieloletniemu szefowi produkcji
Drukarni Oficyny Wydawniczej PRz panu Franciszkowi
Naw³oce, dziêkuj¹c za ponad czterdziestoletni¹ sumienn¹
pracê na rzecz uczelni.

Nastêpnie Senat:
� Pozytywnie zaopiniowa³ wniosek Dziekana Wydzia³u

Budowy Maszyn i Lotnictwa o mianowanie dr. hab. in¿.
Paw³a Pawlusa na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreœlony.

� Uchwali³ regulaminy: studiów wy¿szych, doktoranckich
oraz podyplomowych.

� Podj¹³ uchwa³ê w sprawie okreœlenia warunków zwalnia-
nia studenta z obowi¹zku odbycia praktyki.

� Zatwierdzi³ plan rzeczowo-finansowy inwestycji budow-
lanych i zakupowych na 2006 r.

� Podj¹³ uchwa³ê w sprawie korekty uchwa³y nr 7 Senatu
PRz z dnia 23 marca 2006 r. dotycz¹cej podzia³u dotacji
bud¿etowej, zasad i wskaŸników dotycz¹cych opracowa-
nia i realizacji planów rzeczowo-finansowych na rok
2006.

� Przyj¹³ plan rzeczowo-finansowy uczelni na rok 2006.
� Podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmiany projektu Ustawy o po-

datku dochodowym od osób fizycznych w 2007 r.
� Podj¹³ uchwa³ê w sprawie utworzenia na Wydziale Che-

micznym kierunku studiów biotechnologia na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickie-
go 2006/2007.
W dalszej kolejnoœci Senat wyró¿ni³ medalem “Zas³u¿o-

nym dla Politechniki Rzeszowskiej” nw. osoby:
� dr. hab. in¿. Adama Marciñca, prof. PRz (WBMiL)
� dr in¿. Ewê Michalak (WBiIŒ)
� dr. in¿. Aleksandra Starakiewicza (WBiIŒ)
� mgr in¿. Mariê Popek (Administracja)
� Barbarê Wo³czko (Biblioteka G³ówna)
� Krystynê Drza³ (OKL)
� Tadeusza Cis³ê (OKL)
� Aleksandra Œwigonia (OKL)
� prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa Kluszczyñskiego (Poli-

technika Œl¹ska)
� prof. dr. hab. in¿. Janusza Je¿owieckiego (Politechni-

ka Wroc³awska).
Agnieszka Pikor

Z OBRAD SENATU

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� dr. hab. in¿. Paw³a Pawlusa w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-

nictwa na czas nieokreœlony z dniem 1 czerwca 2006 r.,
� dr. hab. in¿. Tadeusza Knapa w Zak³adzie Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

na czas nieokreœlony z dniem 1 lipca 2006 r.
Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Pawe³
Pawlus

Tadeusz
Knap
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KRASP
Uchwa³a Prezydium KRASP

z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie

wspierania studentów bia³oruskich
Prezydium Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich – w nawi¹za-
niu do dotychczasowej praktyki udzielania
pomocy studentom i pracownikom uczelni

z Bia³orusi – zwraca siê do rektorów uczel-
ni cz³onkowskich KRASP o rozszerzenie
ró¿norodnych form wspierania studentów
i pracowników bia³oruskich, m.in. poprzez
umo¿liwianie kontynuacji studiów w Pol-
sce osobom relegowanym z uczelni oraz
doœwiadczaj¹cym innych represji z powodu
g³oszonych przekonañ.

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie
doskonalenia formu³y egzaminów

maturalnych oraz systemu
rekrutacji na studia

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich zwraca siê

Uchwa³a nr 15/2006
Senatu Politechniki Rzeszowskiej

im. Ignacego £ukasiewicza
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany projektu Ustawy
o podatku dochodowym

od osób fizycznych w 2007 r.

Senat Politechniki Rzeszowskiej wyra-
¿a ogromne zaskoczenie oraz zaniepokoje-
nie planami Rz¹du RP w sprawie
wprowadzenia rycza³tu kwotowego za-
miast dotychczasowej zasady obliczania
50% kosztów uzyskania przychodu w przy-
padku umów dotycz¹cych praw autorskich.

Wyra¿amy obawê, ¿e takie posuniêcie
spowoduje ogromne szkody spo³eczne,
ograniczaj¹c aktywnoœæ naukow¹ pracow-
ników uczelni wy¿szych poprzez wzrost
opodatkowania poci¹gaj¹cy za sob¹ obni¿-
kê realnych wynagrodzeñ. Jednoczeœnie
wyra¿amy opiniê, ¿e realizacja proponowa-
nej zmiany doprowadzi do sytuacji spo-
³ecznego napiêcia w wyniku niezadowole-
nia i tak niedostatecznie wynagradzanej ka-
dry akademickiej, której zarobki s¹ ra¿¹co
nieadekwatne do wykszta³cenia, pozycji
spo³ecznej, a tak¿e wk³adu w rozwój gospo-
darczo-naukowy pañstwa polskiego.

Zdecydowanie sprzeciwiamy siê
dzia³aniu prowadz¹cemu do utrudnienia
pracy naukowo-badawczej, zniechê-
caj¹cemu do jej podejmowania oraz nasi-
laj¹cemu emigracjê pracowników nauki
w poszukiwaniu warunków sprzyjaj¹cych
rozwojowi zawodowemu.

Senat Politechniki Rzeszowskiej zwra-
ca siê z wezwaniem, by Rz¹d RP, maj¹c na
celu wspieranie polskiej edukacji i nauki,
odst¹pi³ od wprowadzenia powy¿szych pla-

nów podatkowych jako g³êboko godz¹cych
w rozwój œrodowiska naukowego uczelni
wy¿szych.

Uchwa³a nr 16/2006
Senatu Politechniki Rzeszowskiej

im. Ignacego £ukasiewicza
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie utworzenia
na Wydziale Chemicznym kierunku

studiów “biotechnologia”

Dzia³aj¹c na podstawie art. 62 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (DzU nr 164, poz.
1365 z póŸn. zm.), na wniosek Rady Wy-
dzia³u Chemicznego w sprawie utworzenia
od roku akademickiego 2006/2007 kierun-
ku “biotechnologia” na studiach stacjonar-
nych pierwszego stopnia, Senat Poli-
techniki Rzeszowskiej uchwala, co nastê-
puje:

§ 1
1. W zwi¹zku ze spe³nieniem przez

Wydzia³ Chemiczny Politechniki Rze-
szowskiej warunków okreœlonych w Roz-
porz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie
warunków, jakie powinna spe³niaæ uczel-
nia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek stu-
diów, oraz nazw kierunków studiów (DzU
nr 55, poz. 480, z póŸn. zm.) w zakresie:

1) minimum kadrowego nauczycieli
akademickich,

2) proporcji nauczycieli akademickich
do planowanej liczby studentów,

3) prowadzenia badañ naukowych
w dyscyplinie uruchamianego kierunku,

4) posiadanej bazy materialnej (lokalo-
wej, laboratoryjnej) i odpowiednio wyposa-
¿onej biblioteki, niezbêdnych do pro-
wadzenia badañ naukowych i zajêæ dyda-
ktycznych,
oraz z opracowaniem koncepcji kszta³cenia
w ramach kierunku, zawieraj¹cej plany
studiów i programy nauczania spe³niaj¹ce
wymagania okreœlone w Rozporz¹dzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie okre-
œlenia standardów nauczania dla poszcze-
gólnych kierunków studiów i poziomów
kszta³cenia (DzU nr 116, poz. 1004, z póŸn.
zm.), Senat Politechniki Rzeszowskiej uz-
naje wniosek Rady Wydzia³u Chemicznego
za zasadny i uchwala utworzenie kierunku
“biotechnologia” na studiach stacjonarnych
pierwszego stopnia od roku akademickiego
2006/2007.

2. Uruchamiaj¹c kierunek studiów
“biotechnologia”, Politechnika Rzeszow-
ska wychodzi naprzeciw potrzebom gospo-
darki w zakresie realizacji badañ nauko-
wych i zapewnienia wysoko kwali-
fikowanej kadry w dziedzinie uruchamia-
nego kierunku zarówno w skali kraju, jak
i naszego regionu.

§ 2
Uchwa³ê Senatu Politechniki Rze-

szowskiej otrzymuj¹:
1) Minister Edukacji i Nauki,
2) Dziekan Wydzia³u Chemicznego.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem

podjêcia.

REKTOR

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz

Uchwa³ê w sprawie utworzenia na Wydziale Chemicznym kierunku studiów "biotechnologia" oraz uchwa³ê w sprawie
zmiany projektu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 r. drukujemy w ca³oœci.

Od Redakcji:
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do Ministra Edukacji i Nauki o podjêcie de-
baty z udzia³em wszystkich zainteresowa-
nych stron, a w szczególnoœci instytucji
i organizacji oœwiatowych oraz reprezen-
tuj¹cych szkolnictwo wy¿sze, nad list¹
przedmiotów obowi¹zkowo zdawanych na
egzaminie maturalnym, okreœlonych
w Rozporz¹dzeniu w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i s³uchaczy oraz przepro-
wadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko³ach publicznych.

Zmodyfikowana lista przedmiotów
obowi¹zkowo zdawanych przez ka¿dego
z maturzystów w po³¹czeniu z odpowiednio
sformu³owanymi zasadami rekrutacji na
studia stworzy³aby absolwentom szkó³
ponadgimnazjalnych znacznie wiêksze mo-
¿liwoœci wyboru kierunków studiów ni¿ to
ma miejsce obecnie, co w szczególnoœci:
� wyeliminowa³oby koniecznoœæ zbyt

wczesnego (ju¿ w klasie przedmatural-
nej) podejmowania decyzji dotycz¹cej
wyboru kierunku lub grupy kierunków
studiów;

� w przypadku rekrutacji prowadzonej
"na uczelniê" (a nie na poszczególne
kierunki studiów) umo¿liwi³oby podjê-
cie dojrza³ej decyzji o wyborze kierun-
ku studiów po zapoznaniu siê – ju¿
w trakcie studiów na pierwszym roku –
ze specyfik¹ poszczególnych kierun-
ków studiów prowadzonych przez ucze-
lniê;

� u³atwi³oby – w przypadku niepowodze-
nia podczas rekrutacji na wybrany kie-
runek studiów lub zmiany zaintereso-
wañ – ubieganie siê o przyjêcie na inny
kierunek studiów w tym samym roku
lub w latach nastêpnych.
Jednoczeœnie – w zwi¹zku z treœci¹ art.

8 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wy¿szym –
Prezydium KRASP zwraca siê do rektorów
uczelni cz³onkowskich o stwarzanie mo¿li-
woœci rekrutowania kandydatów na uczel-
niê (lub grupê kierunków), a nie na
poszczególne kierunki studiów.

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie
prac nad standardami kszta³cenia
Prezydium Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich popiera
ewolucyjne wprowadzanie nowego podej-
œcia do standardów kszta³cenia w duchu
przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, zgodnie z postulatami przedsta-
wionymi w raporcie z dnia 18 paŸdziernika
2005 r. Nowe podejœcie do standardów
kszta³cenia oraz wynikaj¹ce z tego za³o¿e-

nia dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia mini-
stra w³aœciwego do spraw szkolnictwa
wy¿szego, opracowanym w Instytucie Spo-
³eczeñstwa Wiedzy przy wsparciu Fundacji
Rektorów Polskich oraz w dokumencie
Stan prac, zasady i tryb postêpowania nad
przygotowaniem standardów kszta³cenia
w Radzie G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego,
przyjêtym na posiedzeniu plenarnym
RGSzW w dniu 16 lutego 2006 r.

Prezydium KRASP podkreœla potrzebê
bardziej szczegó³owego informowania
spo³ecznoœci akademickich uczelni o dzia-
³aniach w tym zakresie. W zwi¹zku z tym
Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyj-
nych KRASP wspólnie z Fundacj¹ Rekto-
rów Polskich przygotuje i udostêpni uczel-
niom cz³onkowskim publikacjê poœwiê-
con¹ nowemu podejœciu do standardów
kszta³cenia.

Proces ewolucji standardów kszta³ce-
nia musi byæ powi¹zany z procesem two-
rzenia w naszym kraju Ramowej Struktury
Kwalifikacji, zgodnej z przyjêtymi przez
ministrów w Bergen w maju 2005 r. ustale-
niami dotycz¹cymi struktury europejskiej
(European Qualification Framework).
W zwi¹zku z tym Prezydium KRASP zwra-
ca siê do Ministra Edukacji i Nauki o podjê-
cie prac zmierzaj¹cych do stworzenia w jak
najkrótszym czasie Ramowej Struktury
Kwalifikacji, deklaruj¹c jednoczeœnie goto-
woœæ wspó³dzia³ania w tym zakresie.

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie wspierania

samorz¹dnoœci doktorantów
Prezydium Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich zwraca siê
do Ministra Edukacji i Nauki o udzielenie
wsparcia dzia³aniom doktorantów zmie-
rzaj¹cym do przeprowadzenia zjazdu dele-
gatów uczelnianych samorz¹dów dokto-
rantów, a tak¿e o stworzenie warunków do
skutecznego dzia³ania powo³anej na zjeŸ-
dzie krajowej reprezentacji doktorantów,
zgodnie z art. 209 ustawy Prawo o szkolnic-
twie wy¿szym.

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie
wspierania edukacji technicznej
Prezydium Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich, nawi¹zuj¹c
do sformu³owanego przez Zgromadzenie
Plenarne KRASP w Deklaracji Warszaw-
skiej z 7 czerwca 2001 r. postulatu wyrów-
nywania szans edukacyjnych, dostrzega po-

trzebê podjêcia tak¿e innych dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do lepszego dostosowania syste-
mu edukacji do potrzeb kszta³tuj¹cego siê
spo³eczeñstwa wiedzy.

Szczególnie znaczenie mia³oby
zw³aszcza kierowanie zwiêkszonych œrod-
ków, np. ze specjalnego utworzonego
w tym celu funduszu, na wspieranie naucza-
nia w zakresie nauk œcis³ych i technicznych,
a w szczególnoœci na wyposa¿anie labora-
toriów w szko³ach i uczelniach, a tak¿e sty-
pendia dla m³odzie¿y kszta³c¹cej siê
w obszarze nauk œcis³ych i technicznych.

Uchwa³a
Zgromadzenia Plenarnego KRASP

z dnia 12 maja 2006 r.
w sprawie proponowanych zmian
w ustawie o podatku dochodowym

od osób fizycznych
Zgromadzenie Plenarne Konferencji

Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP) – wspierane uchwa³ami senatów
uczelni cz³onkowskich – z niepokojem
przyjmuje przedstawion¹ przez Ministra
Finansów propozycjê zmian w ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, zak³adaj¹c¹ zlikwidowanie 50-pro-
centowych kosztów uzyskania przychodów
zwi¹zanych z wynagrodzeniami za prace
o charakterze twórczym. Zmiana taka do-
tknê³aby m.in. œrodowisko akademickie,
które znaczn¹ czêœæ swoich przychodów
uzyskuje wykonuj¹c prace o charakterze
twórczym.

Zwracamy uwagê, ¿e obecnie obo-
wi¹zuj¹ca stawka 50-procentowych ko-
sztów uzyskania przychodu nie jest “ulg¹
podatkow¹” ani “przywilejem” grupy po-
datników wykonuj¹cych prace o charakte-
rze twórczym, ale oszacowaniem realnie
ponoszonych, roz³o¿onych w czasie ko-
sztów zwi¹zanych z gromadzeniem wie-
dzy, dorobku naukowego i twórczego oraz
narzêdzi s³u¿¹cych ich wytwarzaniu, któ-
rych obliczenie nie jest mo¿liwe w ¿aden
inny sposób.

Proponowane rozwi¹zanie by³oby ode-
brane przez opiniê publiczn¹ jako wyraŸny
sygna³ ze strony Rz¹du RP, ¿e inwestowa-
nie w zdobywanie zaawansowanej wiedzy
i umiejêtnoœci, stanowi¹cych podstawê pra-
cy twórczej oraz dzia³añ o charakterze inno-
wacyjnym, ma ograniczone uzasadnienie
z punktu widzenia zarówno przysz³ego sta-
tusu materialnego, jak i uznania spo³eczne-
go. Rozwi¹zanie takie stoi zatem
w wyraŸnej sprzecznoœci z deklarowanym
przez Rz¹d d¹¿eniem do budowania w Pol-
sce spo³eczeñstwa wiedzy i gospodarki
opartej na wiedzy.
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Uchwa³a Zgromadzenia Plenarnego
KRASP z dnia 12 maja 2006 r.
w sprawie Europejskiej Karty

Naukowca oraz Kodeksu
postêpowania przy zatrudnianiu

pracowników naukowych
Zgromadzenie Plenarne Konferencji

Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP) z zadowoleniem przyjmuje wzra-
staj¹ce zainteresowanie Komisji Europej-
skiej sprawami badañ naukowych,
a w szczególnoœci badañ prowadzonych
w uczelniach.

Zgromadzenie popiera rekomendacje
zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca
oraz Kodeksie postêpowania przy zatrud-
nianiu pracowników naukowych (The Eu-
ropean Charter for Researchers and the
Code of Conduct for the Recruitment of Re-
searchers), a tak¿e argumenty wymienione
w Zaleceniu Komisji z dnia 11 marca
2005 r. w sprawie Karty oraz Kodeksu.

Wiêkszoœæ z postulatów zawartych
w Karcie i Kodeksie stanowi od dawna pod-
stawê systemu organizacji badañ nauko-
wych realizowanych przez polskie uczelnie

akademickie. Zgromadzenie apeluje do
uczelni cz³onkowskich i ich jednostek orga-
nizacyjnych o podjêcie dzia³añ zmierza-
j¹cych do jeszcze pe³niejszego wdra¿ania
postulatów Karty i Kodeksu.

Zgromadzenie upowa¿nia Przewod-
nicz¹cego KRASP do podjêcia dzia³añ
maj¹cych na celu w³¹czenie KRASP do re-
jestru organizacji – sygnatariuszy Karty
i Kodeksu.

Przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
(FNP) wspólnie z Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG), partnersk¹ organizacj¹
z Niemiec, organizuje w Poznaniu w dniach
29 czerwca – 1 lipca br. miêdzynarodow¹
konferencjê naukow¹ poœwiêcon¹ tematy-
ce modelowania matematycznego proce-
sów biologicznych. W konferencji wezm¹
udzia³ uczeni zajmuj¹cy siê badaniami
w zakresie tematyki konferencji, reprezen-
tuj¹cy ró¿ne dyscypliny naukowe i zwi¹-
zani z wieloma ró¿nymi instytucjami ba-
dawczymi – bêdzie wiêc ona dla jej uczest-
ników okazj¹ do nawi¹zania wspó³pracy

i podjêcia wspólnych projektów badaw-
czych. Fundacja przedstawi tak¿e w trakcie
konferencji mo¿liwoœci, jakie oferuje
m³odym badaczom realizowany przez ni¹
od tego roku program FOCUS (subsydia
na tworzenie nowych zespo³ów nauko-
wych). W edycji 2006 program ten adreso-
wany jest w³aœnie do uczonych zajmu-
j¹cych siê badaniami z zakresu modelowa-
nia matematycznego procesów biologicz-
nych.

Celem tego nowego programu jest
wspieranie m³odych badaczy posia-
daj¹cych licz¹cy siê dorobek naukowy

w wybranej, corocznie okreœlanej przez
Fundacjê sferze badañ naukowych, która
w jej opinii ma szczególne znaczenie dla
rozwoju cywilizacyjnego Polski. Laureaci
programu otrzymaj¹ od Fundacji znacz¹ce
œrodki (240 tys. z³ indywidualnego subsy-
dium roz³o¿onego na trzy lata oraz dodat-
kowe œrodki na doskonalenie warsztatu
naukowego w konkursie grantowym –
w 2006 r. suma œrodków na granty wynosi
2 mln z³) z przeznaczeniem na podjêcie no-
wych, obiecuj¹cych kierunków badañ i na
pomoc w pierwszym etapie budowania
w³asnego zespo³u naukowego. Termin
sk³adania wniosków do programu FOCUS
up³ywa 15 paŸdziernika.

Wiêcej informacji: www.fnp.org.pl

zaprasza

Uroczystoœci w Rzeszowie

Dorocznym zwyczajem, pod pom-
nikiem Tadeusza Koœciuszki na rze-
szowskim Rynku odby³y siê uroczy-
stoœci zwi¹zane z obchodami Œwiêta
Narodowego 3 Maja, w których m.in.
uczestniczyli przedstawiciele Politech-
niki Rzeszowskiej. Oficjalnie uczelniê
reprezentowa³ prof. PRz Aleksander
Koz³owski – prorektor ds. wspó³pracy
miêdzynarodowej i regionalnej.

Uroczystoœæ poprzedzona zosta³a
msz¹ œw. w koœciele farnym, koncele-
browan¹ w intencji Ojczyzny przez bp.
Edwarda Bia³og³owskiego. W homilii

ks. infu³at Józef Sondej, przywo³uj¹c
dekalog, przypomnia³, ¿e naród polski
pamiêta³ te wartoœci w najtrudniejszych
chwilach naszej nie³atwej historii. Jed-
nak ostatnich 17 lat to – w Jego ocenie –
zaprzepaszczenie idea³ów wolnoœci,
w tym wartoœci Konstytucji 3 Maja.
Przypomnia³ m.in. inne wielkie wyda-
rzenie: 350. rocznicê œlubów lwow-
skich króla Jana Kazimierza.

Po mszy delegacje i poczty sztanda-
rowe z towarzyszeniem w³adz woje-
wódzkich i samorz¹dowych, kompanii
honorowych wojska, policji, stra¿y po-

¿arnej, “Strzelca” i harcerzy oraz mie-
szkañców Rzeszowa przesz³y pod Ra-
tusz, gdzie pod pomnikiem
T. Koœciuszki – po wys³uchaniu prze-
mówieñ okolicznoœciowych – z³o¿y³y
wieñce i wi¹zanki kwiatów. Po uroczy-
stoœci odby³ siê koncert orkiestry woj-
skowej, a po nim pokaz musztry. Piêkna
pogoda sprawi³a, ¿e mieszkañcy Rze-
szowa mogli na rzeszowskim Rynku
obejrzeæ wystêpy m³odzie¿y z Zespo³u
Szkó³ Muzycznych, Centrum Sztuki
Wokalnej i zespo³y taneczne.

Marta Olejnik

215. rocznica Konstytucji 3 Maja
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Przemówienie Marsza³ka Województwa Podkarpackiego
LESZKA DEPTU£Y

w czasie Œwiêta Narodowego 3 Maja
Jego Ekscelencjo Ksiê¿e Biskupie!
Szanowni Parlamentarzyœci!
Pani Wojewodo!
Panie Prezydencie!
Szanowni Mieszkañcy Województwa Pod-
karpackiego!
Drodzy zebrani!

Mam ogromny honor powitaæ wszyst-
kich Pañstwa, którzy przychodz¹c na rze-
szowski Rynek, daj¹ wyraz przywi¹zania
do patriotyzmu i wartoœci zawartych
w Konstytucji 3 Maja. Wartoœci te maj¹
charakter uniwersalny i ponadczasowy;
wzorowa³y siê na nich miliony Polaków
w kraju i za granic¹. Równie¿ i teraz czer-
piemy to, co najcenniejsze z zapisanych
kart Ustawy Majowej.

Szanowni Pañstwo,
Zgromadziliœmy siê dziœ, podobnie jak

w poprzednich latach, aby uczciæ 215. rocz-
nicê Konstytucji 3 Maja, pierwszej europej-
skiej konstytucji, która by³a przygotowana
i opracowana przez najœwiatlejsze umys³y
doby oœwiecenia, przez ludzi, którym na
sercu le¿a³o dobro Ojczyzny. Dziœ tak¿e,
dla nas Polaków, wielkie œwiêto duchowe.
Œwiêto Maryi Królowej Polski, której Pry-
mas Tysi¹clecia, Ksi¹dz Kardyna³ Stefan
Wyszyñski, odda³ ca³y nasz naród w macie-
rzyñsk¹ opiekê.

Konstytucja 3 Maja – najwiêksze
dzie³o myœli ustrojowej I Rzeczypospolitej
– zrodzi³a siê z wiary, ¿e naród zdolny jest
powstaæ z upadku, pokonaæ trudnoœci, od-
rodziæ siê i odzyskaæ niezale¿noœæ poli-
tyczn¹. Konstytucja 1791 r. stanowi bez-
sprzecznie najwiêksz¹ spuœciznê ideowo-
-polityczn¹ po niepodleg³ej Rzeczypospoli-
tej. Swoj¹ myœl¹ polityczn¹ wybiega³a o co
najmniej pó³ wieku naprzód. By³a podstaw¹
odrodzenia kraju i jednoczeœnie dowodem
na to, ¿e Polacy s¹ w stanie sami wydobyæ
siê z upadku. Konstytucja znalaz³a bardzo
pozytywne odbicie w krêgach oœwiecenio-
wych, nada³a Polsce presti¿ w Europie,
sta³a siê przyk³adem dla ca³ego œwiata; na
jej prekursorskich rozwi¹zaniach w póŸ-
niejszych czasach wzorowa³y siê inne pañ-
stwa. Powszechnie podkreœlano jej umiar-
kowanie, zaniechanie drastycznych posu-
niêæ, które pozwoli³y unikn¹æ zamieszek,
tak jak to mia³o miejsce we Francji czasu ja-
kobinów.

Wielkoœæ tego dokumentu wynika jed-
nak nie tylko z wartoœci prawnoustrojowej
jego postanowieñ, ale przede wszystkim
z ca³ego moralno-politycznego sensu
wysi³ku niepodleg³oœciowego. Celem usta-
wy by³o wyzwolenie siê spod obcej zale¿-
noœci, a drog¹ do tego by³o stworzenie
trwa³ego, sprawnego i praworz¹dnego or-
ganizmu pañstwowego. Dziêki temu kon-
stytucja 3 Maja sta³a siê aktem o niezmier-
nie istotnym znaczeniu dla tradycji narodo-
wej, oddzia³uj¹cym na œwiadomoœæ poli-
tyczn¹ wielu pokoleñ Polaków.

Szanowni Pañstwo,
Nowo¿ytna historia Polski zapisa³a na

swych kartach bolesne wydarzenia zwi¹-
zane z obc¹ agresj¹ i aneksj¹ terytorium
pañstwa, obfitowa³a tak¿e w chwalebne
czyny narodu polskiego, stawiaj¹cego bo-
haterski opór najeŸdŸcom. W najtrudniej-
szych i najbardziej bolesnych momentach
dziejowych Konstytucja 3 Maja by³a dla
Polaków punktem odniesienia – do niej
nawi¹zywali uczestnicy wojen napoleoñ-
skich, Powstania Listopadowego i Stycz-
niowego, legioniœci Marsza³ka Pi³sudskie-
go, ¿o³nierze walcz¹cy na frontach II wojny
œwiatowej. Konstytucja jest dla nas wci¹¿
bliskim i drogim symbolem patriotycznych
d¹¿eñ i narodowego odrodzenia.

Witaj Majowa Jutrzenko,

Œwieæ Naszej Polskiej Krainie!
S³owa tej popularnej pieœni dawa³y

nadziejê na lepsz¹ przysz³oœæ kilku pokole-
niom Polaków. Na swojej aktualnoœci nic
nie straci³y do dnia dzisiejszego. Œwiêto
3 Maja ma dla Polaków szczególn¹ wymo-
wê – przypomina o znaczeniu wolnoœci
w naszym obywatelskim ¿yciu. Pamiêæ
o Konstytucji 3 Maja sprawia, ¿e Polacy po-
trafi¹ rozs¹dnie pokierowaæ swoimi losami
w najtrudniejszych nawet warunkach,
w czasach zaborów, wojennych zawieruch,
ale mam te¿ nadziejê, ¿e i w czasach obec-
nych, w których zmagaæ siê musimy
z wci¹¿ nowymi, nie³atwymi wyzwaniami.

Dziœ, w Œwiêto Matki Boskiej Królo-
wej Polski, wype³niaj¹c przes³ania tamtej
Konstytucji, budujmy w duchu zgody i na-
dziei dobro Polski, dobro naszego woje-
wództwa. Czyñmy wszystko, by byæ god-
nymi spadkobiercami wspania³ych narodo-
wych tradycji i godnymi synami tej ziemi.
Uczmy siê od wielkich poprzedników da-
lekowzrocznoœci i umiejêtnoœci wynosze-
nia dobra wspólnego ponad indywidualny
interes.

Z okazji dzisiejszego Œwiêta ¿yczê
wiêc mocnej otuchy i nadziei, takiej, jak¹
mieli nasi przodkowie, wpatrzeni w trzecio-
majow¹ jutrzenkê.

Dziêkujê za uwagê.

Wieniec od Politechniki z³o¿y³ prorektor ds. wspó³pracy miêdzynarodowej i regio-
nalnej prof. PRz A. Koz³owski.

Fot. M. Zych
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W dniach od 5 do 7 maja 2006 r.
odby³a siê 70. ju¿ pielgrzymka œrodo-
wisk akademickich na Jasn¹ Górê
w Czêstochowie. Punktem centralnym
by³o wspólne pielgrzymowanie studen-
tów i profesorów w sobotê dnia 6 maja
br. Przygotowaniem do pielgrzymki
by³y wyk³ady pt. Nadzieja wyg³oszone
dla profesorów przez ks. prof. W. Chro-
stowskiego w Seminarium Czêsto-
chowskim oraz dla studentów przez ks.
prof. K. Pawlina na spotkaniu w Kate-
drze. Potem nast¹pi³o powitanie
wszystkich uczestników pielgrzymki
w Katedrze przez gospodarza ks. abp.
S. Nowaka, ordynariusza czêstochow-
skiego, i delegata KEP ds. Duszpaster-
stwa Akademickiego ks. bp. M. Jêdra-
szewskiego.

Wœród powitanych obecni byli
przedstawiciele wielu politechnik,
w tym z Warszawy i Wroc³awia, którzy
– jak co roku – w pe³nej akademickiej
gali i ze sztandarami uczelni przybyli
na Jasn¹ Górê. Niestety, poœród wita-
nych nie wymieniono Politechniki Rze-
szowskiej. Ogó³em reprezentowanych
by³o ponad 80 œrodowisk akademickich

od Szczecina, Gdañska, Bia³egostoku
po Jaros³aw, Opole i Gorzów Wielko-
polski, a najg³oœniej prezentowa³a siê
Bydgoszcz. Po spotkaniu ewangeliza-
cyjnym Ku nadziei, prowadzonym

przez zespó³ Mocni w Duchu, nast¹pi³o
przejœcie zwart¹ grup¹ al. Najœwiêtszej
Marii Panny na Jasn¹ Górê do Kaplicy
Cudownego Obrazu. Modlitwê i œpiew
w trakcie przejœcia prowadzi³o Duszpa-
sterstwo Akademickie z Rzeszowa pro-
wadzone przez ks. A. Cyprysia. Na
czele – jako symbol nadziei – sz³o
w œlubnym stroju ma³¿eñstwo studenc-
kie z Bydgoszczy. Po posi³ku, o godz.
21.00 odby³ siê Apel Jasnogórski, a na-
stêpnie Eucharystia przed Szczytem,
której przewodniczy³ i homiliê
wyg³osi³ ks. bp. H. Tomasik. Rozwin¹³
w niej w¹tek wiary – rozumnej wiary
i intelektualnego poznania, przy-
wo³uj¹c jako przyk³ad Edytê Stein. Na-
stêpnie uczestnicy rozeszli siê wg
w³asnego wyboru na spektakl teatru
DA 5 pt. Tryptyk o Pasterzu, koncert
zespo³u Magda Anio³ z zespo³em lub
koncert zespo³u Mocni w Duchu. Naj-
bardziej wytrwali czuwali w nocy
w Kaplicy Cudownego Obrazu do
godz. 4.00.

£ukasz N. Wêsierski

W drodze do Kaplicy Cudownego Obrazu. W tle poczty sztandarowe wielu uczelni.
Fot. w³asna

Rzeszowska pielgrzymka pod murami Jasnej Góry.
Fot. w³asna
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Stowarzyszenie
Akademickich

Oœrodków
Nauczania

Jêzyków Obcych
zarejestrowane

W dniach 13 i 14 stycznia 2006 r.
odby³o siê w Politechnice Warszaw-
skiej II Forum Kierownictwa Stu-
diów Jêzyków Obcych uczelni pañ-
stwowych. Spotkanie zakoñczy³o siê
jednog³oœnym zaakceptowaniem
powo³ania Stowarzyszenia Akade-
mickich Oœrodków Nauczania Jêzy-
ków Obcych SERMO, o czym pisa-
liœmy w kwietniowym wydaniu
„GP”. Z przyjemnoœci¹ informujemy,
¿e w dniu 16 marca 2006 r. S¹d Rejo-
nowy w Poznaniu dokona³ wpisu Sto-
warzyszenia SERMO do Krajowego
Rejestru S¹dowego. Prezesem Stowa-
rzyszenia zosta³a dr Liliana Szczuka-
Dorna z Politechniki Poznañskiej.

Studium Jêzyków Obcych naszej
uczelni jest jednym z cz³onków
za³o¿ycieli wymienionego Stowarzy-
szenia, maj¹cego m.in. na celu repre-
zentowanie interesów tego œrodo-
wiska zarówno w kraju, jak i za gra-
nic¹ oraz w organizacjach miêdzyna-
rodowych. Celem Stowarzyszenia
jest m.in. daleko id¹ca dzia³alnoœæ
w obszarze efektywnoœci nauczania
jêzyków obcych w szko³ach wy¿-
szych oraz poprawa kwalifikacji jêzy-
kowych i metodycznych nauczycieli
akademickich jêzyków obcych.
8 kwietnia 2006 r. odby³o siê posie-
dzenie Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej.
Omówiono sprawy bie¿¹ce, m.in.
Przyst¹pienie Stowarzyszenia do
CERCLES (Europejska Konfedera-
cja Akademickich Oœrodków Na-
uczania Jêzyków Obcych). Nastêpne
Walne Zebranie Cz³onków odbêdzie
siê w paŸdzierniku br. Przedstawiciel
SJO naszej uczelni te¿ weŸmie w nim
udzia³.

Na proœbê w³adz Stowarzyszenia
publikujemy list skierowany do SJO.

Ma³gorzata Ko³odziej

Dnia 16 marca 2006 r. S¹d Rejonowy w Poznaniu zarejestrowa³ Stowarzy-
szenie Akademickich Oœrodków Nauczania Jêzyków Obcych SERMO, któ-
rego siedzib¹ jest Poznañ. Zarz¹d Stowarzyszenia reprezentuj¹:
� Prezes – dr Liliana Szczuka-Dorna (Politechnika Poznañska)
� Wiceprezes – mgr Marek Stelmaszczyk (Politechnika Szczeciñska)
� Skarbnik – mgr Danuta So³tyska (Politechnika Warszawska)
� Sekretarz – mgr Hanna Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)
� Public Relations – mgr Czes³aw Grabowski (Uniwersytet Miko³aja Koper-

nika).
Powstanie Stowarzyszenia Akademickich Oœrodków Nauczania Jêzyków

Obcych SERMO zosta³o ¿yczliwie przyjête przez Konferencjê Rektorów Aka-
demickich Szkó³ Polskich (KRASP), co jest gwarantem dalszej owocnej
wspó³pracy zarówno w p³aszczyŸnie dzia³añ poszczególnych uczelni, jak
i w wymiarze ogólnopolskim. Stowarzyszenie jeszcze przed oficjaln¹ reje-
stracj¹ nawi¹za³o równie¿ kontakt z miêdzynarodow¹ organizacj¹ CERCLES
(3 lutego br. we Frankfurcie n. Odr¹), co po przyjêciu w jej poczet umo¿liwi
bie¿¹c¹ wymianê doœwiadczeñ i dostosowanie pracy do standardów Unii Euro-
pejskiej.

Wœród cz³onków za³o¿ycieli Stowarzyszenia znajduj¹ siê delegaci 30 presti-
¿owych oœrodków akademickich z ca³ej Polski, co daje nam prawo reprezentacji
ca³ego œrodowiska, które chce aktywnie w³¹czyæ siê w niezbêdne reformy
szkolnictwa wy¿szego, ze szczególnym uwzglêdnieniem zmian zwi¹zanych
z wejœciem Polski do Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie chce braæ czynny udzia³ w tworzeniu tzw. standardów
kszta³cenia dla poszczególnych kierunków, a tak¿e wp³ywaæ na ich ujednolice-
nie w zakresie nauczania jêzyków obcych. Do tej pory zdarza³o siê bowiem, ¿e
standardy te tworzone by³y przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji jêzyko-
wych i metodycznych, bez konsultacji z oœrodkami nauczania jêzyków obcych,
a niekiedy z ca³kowitym ich pominiêciem. Nasze Stowarzyszenie jest gotowe
równie¿ na wy³onienie ekspertów, którzy pomagaæ bêd¹ w kszta³towaniu tzw.
sylwetki absolwenta, okreœlaj¹cej ca³okszta³t jego umiejêtnoœci i wiedzy.

Pragniemy nadmieniæ, ¿e w Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ szczegó³owe za-
lecenia dotycz¹ce kszta³cenia w zakresie jêzyków obcych, mianowicie absol-
went powinien dysponowaæ nastêpuj¹cymi umiejêtnoœciami:

1. Pierwszy jêzyk opanowaæ na poziomie co najmniej B2.
2. Drugi jêzyk opanowaæ na poziomie co najmniej A2.
Istnieje równie¿ zalecenie, aby w przypadku drugiego jêzyka preferowaæ jê-

zyki s¹siadów.
Mamy nadziejê, ¿e obecne i dalsze dzia³ania Stowarzyszenia SERMO zy-

skaj¹ przychylnoœæ i poparcie, co umo¿liwi podjêcie niezbêdnej wspó³pracy
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Konferencj¹ Rektorów Aka-
demickich Szkó³ Polskich, Pañstwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹ oraz Rad¹
G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, co z kolei pozwoli na realizacjê naszych
wspólnych celów, przede wszystkim – poprawy poziomu nauczania jêzyków
obcych na polskich uczelniach.

Adres Stowarzyszenia:
STOWARZYSZENIE AKADEMICKICH OŒRODKÓW

Nauczania Jêzyków Obcych SERMO
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznañ

tel. +48 61 6652491
fax +48 61 6652793

email: office_dfl@put.poznan.pl
W imieniu Zarz¹du SERM0

Prezes dr Liliana Szczuka-Dorna
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31 marca 2006 r. w sali Senatu Poli-
techniki Rzeszowskiej odby³o siê uro-
czyste zakoñczenie pierwszego se-
mestru zajêæ, prowadzonych w ramach
Inicjatywy Akademickiej firmy IBM.
Kursy IBM w³¹czone zosta³y w pro-
gram nauczania na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki, na podstawie
porozumienia o wspó³pracy zawartego
pomiêdzy IBM a Politechnik¹ Rze-
szowsk¹.

Program IBM Academic Initiative
zosta³ stworzony z myœl¹ o œciœlejszej
wspó³pracy IBM ze œrodowiskiem aka-
demickim. Przyst¹pienie do tego pro-
gramu umo¿liwia uczelniom ko-
rzystanie z oprogramowania, sprzêtu
i technologii rozwijanych przez IBM
oraz uzyskanie dodatkowych korzyœci,
w tym m.in. zni¿ek na zakup ksi¹¿ek,
rabatów w op³atach za udzia³ w impre-
zach oraz pomocy technicznej. Celem
inicjatywy jest udostêpnianie – w ra-
mach ró¿nych rodzajów dzia³añ eduka-
cyjnych prowadzonych w Politechnice
Rzeszowskiej – wiedzy z zakresu zasto-

sowania oprogramowania i zarz¹dzania
platform¹ IBM Scholars zSeries, daw-

niej mainframe. Efektem dzia³añ nato-
miast, jak stwierdza dyrektor generalny
IBM Polska Dariusz Fabiszewski, jest
umo¿liwienie studentom naszej uczelni
osi¹gniêcia stopnia zaawansowania
umo¿liwiaj¹cego zdanie testów pozwa-
laj¹cych na uzyskanie odpowiednich
certyfikatów i kwalifikacji oraz dobrej
pozycji na rynku pracy.

W czasie uroczystoœci wrêczono
uczestnikom dyplomy ukoñczenia
trzech kursów, które zrealizowane zo-
sta³y w pierwszym semestrze zajêæ,
a tak¿e wyró¿niono trzech najlepszych
studentów. Nale¿¹ do nich: Patryk Woj-
towicz, Grzegorz Hodyr oraz Rados³aw
Gzik.

Kurs prowadzony by³ w ka¿dy
pi¹tek (wy³¹czaj¹c œwiêta) od 21 paŸ-
dziernika 2005 r. do 27 stycznia 2006 r.
w trybie ca³odniowych zajêæ.

Na kurs realizowany przez firmê
IBM uczêszczali najlepsi, uprzednio

Laureaci nagród IBM. Od lewej: G. Hodyr, P. Wojtowicz i R. Gzik.
Fot. M. Misiakiewicz

Gratulacje od prorektora ds. nauki prof. PRz J. Kluski.
Fot. M. Misiakiewicz

Dyplomy IBM
dla studentów informatyków

Dyplomy IBM
dla studentów informatyków

Dyplomy IBM
dla studentów informatyków

Dyplomy IBM
dla studentów informatyków
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wyselekcjonowani studenci IV roku
kierunku informatyka oraz wybrani
pracownicy Politechniki Rzeszowskiej.
Selekcja wœród studentów by³a ko-
nieczna ze wzglêdu na ogromne zainte-
resowanie tymi zajêciami. Zawartoœæ
tematyczna kursu obejmowa³a materia³
trzech kursów prowadzonych w oœrod-
kach szkoleniowych IBM i dotyczy³a
obs³ugi systemu operacyjnego z/OS,
z/VM oraz z/Linux.

Na uroczystoœci wrêczenia dyplo-
mów obecni byli g³ówni architekci
przedsiêwziêcia: prof. PRz Jacek Klu-
ska, prorektor ds. nauki; przedstawiciel
firmy IBM pan Wies³aw Krasnodêbski
oraz firmy Compfort pan Ryszard Po-
wiedziuk, a tak¿e prodziekan ds. na-
uczania Wydzia³u Elektrotechniki

i Informatyki dr in¿. Jan Rodziñski.
Wrêczenie dyplomów odby³o siê w bar-

dzo ciep³ej, mo¿na powiedzieæ – ro-
dzinnej atmosferze.

Tomasz Kaczmarski

Pami¹tkowe zdjêcie w sali Senatu.
Fot. M. Misiakiewicz

Z koñcem marca br. zakoñczyliœmy nabór kandydatów na studia
za granic¹ w ramach programu Socrates/Erasmus. Jak co roku,
w marcu, studenci mogli sk³adaæ podania do prorektora ds. wspó³pra-
cy miêdzynarodowej i regionalnej wraz ze zgod¹ dziekana swojego
wydzia³u. Frekwencja i zainteresowanie by³y spore, nastêpnie na
pocz¹tku kwietnia odby³ siê egzamin ze znajomoœci jêzyków obcych
przeprowadzony przez Studium Jêzyków Obcych Politechniki Rze-
szowskiej.

Studenci zostali zakwalifikowani na podstawie dwóch kryteriów:
œredniej ocen z toku studiów i wyników egzaminu. 57 osób mo¿e
w roku akademickim 2006/07 podj¹æ studia za granic¹, pozostaj¹c
nadal studentami Politechniki Rzeszowskiej. Obecnie mamy podpi-
sanych 26 umów w 12 krajach Europy. Wielokrotnie na ³amach „Ga-
zety Politechniki” pisaliœmy na temat wielorakich korzyœci
uczestniczenia w programie. Niew¹tpliwie najwiêksz¹ wartoœci¹ stu-
diowania za granic¹ jest doskonalenie znajomoœci jêzyka obcego,
zdobycie umiejêtnoœci swobodnego pos³ugiwania siê nim i wyra¿a-
nia swoich myœli w tym jêzyku. Nale¿y tak¿e dostrzec, ¿e zagranicz-
ne studia ogromnie wzbogacaj¹ osobowoœæ m³odego cz³owieka,
umo¿liwiaj¹ poznanie nowych krajów, innych systemów nauczania,
zobaczenie piêknych miejsc i poznanie nowych ludzi. Studia za gra-
nic¹ to tak¿e wspania³e przygotowanie do przysz³ej pracy zawodo-
wej. Gor¹co zachêcamy wszystkich zainteresowanych do
odwiedzenia naszej strony www.prz.rzeszow.pl/ FAO/program.html
lub wizyty w Dziale Wspó³pracy z Zagranic¹, bud. A, pokój 113.

Joanna Ruszel

Zakoñczenie naboru

do „Erasmusa”

Zakoñczenie naboru

do „Erasmusa”

Tradycyjnie ju¿, co roku organizatorem zawo-
dów I i II stopnia Olimpiady Chemicznej jest Ko-
mitet Okrêgowy Olimpiady Chemicznej przy
Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszow-
skiej. Terminarz przebiegu 52. edycji tej olimpiady
to: 26 listopada 2005 – zawody I etapu (Rzeszów),
3-4 lutego 2006 – zawody II etapu (Rzeszów),
7-8 kwietnia 2006 – zawody III etapu (Warszawa).
W zawodach I etapu wziê³o udzia³ 85 uczniów ze
szkó³ œrednich Podkarpacia: Dêbica (liczba ucz-
niów 18), Rzeszów (14), Jas³o (9), Sanok (8), Mie-
lec (6), Przemyœl (6), Le¿ajsk (5), Stalowa Wola
(4), Ustrzyki Dolne (4), Tarnobrzeg (3), £añcut
(3), Strzy¿ów (2), Krosno (1) i Rymanów (1). Jed-
nodniowe zawody I etapu obejmowa³y rozwi¹zy-
wanie 5 zadañ teoretycznych. Do drugiego etapu
zakwalifikowano 20 osób. Dwudniowe zawody
II etapu sk³ada³y siê w pierwszym dniu z rozwi¹zy-

LII Olimpiada
Chemiczna

LII Olimpiada
Chemiczna
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wania 5 zadañ teoretycznych, w drugim
zaœ dniu z rozwi¹zywania zadania labo-
ratoryjnego. W dwudniowych zmaga-
niach najlepiej wypad³ uczeñ Wojciech
Magoñ (IV LO w Rzeszowie – 81,5 pkt;
uczeñ mgr Marioli Mazur-Piasek), ko-
lejne zaœ miejsca zajêli Piotr KuŸniaro-
wicz (I LO Jas³o) i Micha³ Koz³owski
(uczeñ II LO w Mielcu).

Do zawodów III etapu Olimpiady
Chemicznej zakwalifikowano 10 ucz-
niów z naszego okrêgu, co by³o du¿ym,
bardzo mi³ym zaskoczeniem, gdy¿ jako
jedyny okrêg w Polsce do zawodów
centralnych wprowadziliœmy 50%
uczestników zawodów II etapu.

Podczas zawodów III etapu najlep-
szy nasz zawodnik Wojciech Magoñ
zosta³ laureatem 52. Olimpiady Chemi-
cznej (8 miejsce), a S³awomir Wójcik
(II LO w Przemyœlu; nauczyciel mgr
Marian Sztaba) znalaz³ siê w gronie
wyró¿nionych (30. Miejsce).

Uroczyste zakoñczenie 52. Olim-
piady Chemicznej odby³o siê dnia
13 maja 2006 r. w Auli Wydzia³u Che-
mii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ciekawe i w gor¹cej atmosferze
prowadzone s¹ spotkania z nauczycie-
lami towarzysz¹cymi uczniom pod-
czas zawodów, którzy – po odpro-
wadzeniu swoich podopiecznych do
odpowiednich sal na zawody – zbieraj¹
siê i przy tradycyjnej kawie dyskutuj¹
o problemach dla nich najistotniej-
szych. Uczestniczenie w tych spotka-
niach pozwala na lepsze zrozumienie
ich oczekiwañ przez wspó³pracuj¹cych
z Komitetem Okrêgowym pracowni-
ków Wydzia³u Chemicznego. Wszyst-
kim zawodnikom, nauczycielom oraz
pracownikom Komitetu Okrêgowego
sk³adam gor¹ce podziêkowania i ¿yczê
dalszej owocnej wspó³pracy.

Sekretarz KOOCh
Janusz Pusz

Uczestnicy I etapu podczas rozwi¹zy-
wania zadañ teoretycznych.

Fot. J. Pusz

Uczestnicy II etapu podczas rozwi¹zywania zadania laboratoryjnego.
Fot. J. Pusz

Pami¹tkowe zdjêcie po ceromonii wrêczenia nagród i wyró¿nieñ na zakoñczenie
Olimpiady Chemicznej w Warszawie. Od lewej: M. Sztaba, S. Wójcik, M. Mazur-
Piasek, W. Magoñ, J. Pusz.

Fot. J. Pusz
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TEMPUS jest programem pomoco-
wym Unii Europejskiej wspieraj¹cym
wspó³pracê miêdzy uczelniami z kra-
jów UE i z krajów partnerskich, a tak¿e
wspieraj¹cym poprawê jakoœci kszta³-
cenia i reformy w sektorze szkolnictwa
wy¿szego w krajach partnerskich. Pro-
gram ten zosta³ uruchomiony na pod-
stawie decyzji Rady Ministrów
Wspólnoty Europejskiej w roku 1990.
Obecnie trwa trzecia edycja programu,
przewidziana na lata 2000-2006 (TEM-
PUS III).

Z chwil¹ przyst¹pienia do Unii Eu-
ropejskiej Polska znalaz³a siê ponownie
w grupie krajów uczestnicz¹cych
w programie TEMPUS. Jako kraj
cz³onkowski UE, Polska nie jest ju¿
“beneficjentem” programu, lecz jed-
nym z pañstw, które wspomagaj¹ kraje
partnerskie (beneficjentów TEMPUSa)
we wprowadzaniu reform w sferze
szkolnictwa wy¿szego.

Kraje partnerskie (beneficjenci)
programu:

� kraje Europy Wschodniej i Œrodko-
wej Azji

� kraje Zachodnich Ba³kanów
� kraje œródziemnomorskie
� kraje kandyduj¹ce
� kraje G-24 poza krajami UE
� Republika Cypru, Malta, Turcja.

W programie TEMPUS granty
przyznawane s¹

na trzy typy przedsiêwziêæ:

� projekty wspó³pracy miêdzyuczel-
nianej (Joint European Projects –
JEP)

� dzia³ania strukturalne i uzupe³-
niaj¹ce (Structural and Comple-
mentary Measures)

� stypendia indywidualne (Individual
Mobility Grants).
Dzia³ania podejmowane w ramach

programu TEMPUS maj¹ na celu
wsparcie procesu reform, zmian, mo-
dernizacji kszta³cenia w krajach part-
nerskich (korzystaj¹cych z pomocy).
Mo¿na uzyskaæ fundusze na zakup

sprzêtu, wyjazdy na szkolenia, wyna-
grodzenia instruktorów itp.

Przyk³ady dzia³añ realizowanych
w ramach programu TEMPUS:

Uczelnie
� opracowywanie nowych lub moder-

nizacja istniej¹cych programów na-
uczania (curricula, syllabuses)
w szko³ach wy¿szych,

� wprowadzanie nowych metod dy-
daktycznych skoncentrowanych na
studencie,

� restrukturyzacja uczelni lub ich jed-
nostek pod wzglêdem administra-
cyjnym, reformowanie systemu
zarz¹dzania uczelni¹,

� wspieranie procesu reform spo³ecz-
no-ekonomicznych przez uczelnie,
np. przez opracowywanie kursów
szkoleniowych i dokszta³caj¹cych
dla odbiorców pozaakademickich
(np. pracowników instytucji pañ-
stwowych, przedsiêbiorstw, sa-
morz¹dów lokalnych),

� rozwijanie wspó³pracy miêdzynaro-
dowej uczelni w zakresie konkretnej
dziedziny;

� modernizacja materialnej bazy
uczelni, ale tylko o ile jest to nie-
zbêdne do osi¹gniêcia celów danego
projektu programu (np. w moderni-
zacji biblioteki uczelnianej).

Nauczyciele akademiccy
� wizyty w uczelniach w innych kra-

jach uczestnicz¹cych w programie,
których celem mo¿e byæ: doskona-
lenie w³asnych umiejêtnoœci i war-
sztatu dydaktycznego, udzia³
w spotkaniach dotycz¹cych przygo-
towania nowego projektu, udzia³
w konferencjach,

� udzia³ w projektach typu JEP oraz
w projektach typu “Dzia³ania stru-
kturalne i uzupe³niaj¹ce”,

� wyjazdy indywidualne w celu
wsparcia uczelni w kraju partner-
skim w realizacji przewidzianych
reform.

Studenci
Jeœli plan dzia³añ danego projektu

przewiduje wyjazdy lub wymianê stu-
dentów w ramach projektów typu JEP,
mo¿liwe s¹ zarówno wyjazdy stypen-
dialne studentów z krajów partnerskich
do uczelni w krajach UE, jak i wyjazdy
studentów z krajów UE do uczelni
w krajach partnerskich.

Uwaga: TEMPUS nie finansuje
dzia³añ zwi¹zanych z prowadzeniem
badañ naukowych.

Terminy sk³adania wniosków

na poszczególne projekty

I. Projekty wspó³pracy miêdzyu-
czelnianej (Joint European Projects) –
15 grudnia

II. Dzia³ania strukturalne i uzu-
pe³niaj¹ce (Structural and Comple-
mentary Measures) – 15 lutego
i 15 paŸdziernika

III. Stypendia indywidualne (Indi-
vidual Mobility Grants) – 15 lutego
i 15 paŸdziernika.

Wiêcej informacji na temat progra-
mu TEMPUS, a tak¿e wszelkie odnoœ-
ne dokumenty i formularze znaleŸæ
mo¿na na stronie www.socra-
tes.org.pl/tempus oraz Komisji Euro-
pejskiej: http://europa.eu.int/comm/
/education/programmes/tempus/in-
dex_en.html

Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do
wszystkich pracowników o nawi¹zy-
wanie kontaktów z uczelniami w kra-
jach beneficjentach i wspólne przy-
gotowywanie projektów w ramach tego
programu.

Joanna Ruszel

TEMPUS
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Pod takim tytu³em odby³a siê na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska 19 maja 2006 r. konferen-
cja regionalna zorganizowana przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Podkarpackiego przy wspó³udziale Po-
litechniki Rzeszowskiej oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie. Konferencja zgromadzi³a wielu
goœci z ró¿nych instytucji. Jej otwarcia
dokonali – dyrektor Kancelarii Podkar-
packiego Urzêdu Marsza³kowskiego
Jerzy Wiœniewski oraz JM Rektor An-
drzej Sobkowiak. Wspó³organizatorem
konferencji ze strony uczelni by³ prof.
PRz Jan Górski, kierownik Zak³adu
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji WBiIŒ.

Celem konferencji by³o podsumo-
wanie dzia³añ na rzecz promocji ener-
getyki odnawialnej i efektywnego wy-
korzystania energii w regionie, podjê-
cie próby syntezy zdobytych doœwiad-
czeñ i dorobku oraz wypracowanie

kierunków dzia³añ w tym obszarze.
Przemiany w polskim sektorze energe-
tycznym, zmiany w kosztach i struktu-
rze wytwarzania energii na œwiecie oraz
zmiany na rynku us³ug energetycznych,

wywo³ane wdra¿aniem prawa UE,
stwarzaj¹ szanse na wpisanie siê Pod-
karpacia w nowe i znacz¹ce dla nasze-
go kraju nurty rozwoju energetyki,
tak¿e opartej na wykorzystaniu odna-
wialnych zasobów energii przy jedno-
czesnej promocji efektywnoœci ener-
getycznej w budownictwie mieszka-
niowym, transporcie i w przemyœle. Po-
tencja³ Podkarpacia jest przy tym
w skali kraju znacz¹cy i w znikomym
zakresie wykorzystywany.

Zebrani wys³uchali m.in. wyk³adu
pt. Uwarunkowania rozwoju energety-
ki odnawialnej w Polsce i Unii Euro-
pejskiej, wyg³oszonego przez prof. Ire-
neusza Soliñskiego z Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie. Na zakoñ-
czenie uczestnicy konferencji podjêli
uchwa³ê, któr¹ obok drukujemy w ca-
³oœci. Dokument ten stanowiæ bêdzie
uzasadnienie uchwa³y Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego w najbli¿-
szym czasie. Dodaæ nale¿y, i¿ w lipcu

br. planowana jest kolejna konferencja
poœwiêcona omawianej tematyce – tym
razem z udzia³em przedstawicieli Unii
Europejskiej.

Marta Olejnik

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

Szanse rozwoju energetyki odnawialnej na PodkarpaciuSzanse rozwoju energetyki odnawialnej na Podkarpaciu
UCHWA£A

uczestników konferencji
Szanse rozwoju energetyki
odnawialnej na Podkarpaciu

Rzeszów, 19 maja 2006 roku

Ni¿ej podpisani uczestnicy regional-
nej konferencji Szanse rozwoju energetyki

odnawialnej na Podkarpaciu, uznaj¹c, ¿e:
� Przy obecnej strukturze zasilania regio-

nu w paliwa i energiê zmiany cen su-
rowców energii oraz efekty uboczne li-
beralizacji rynku energii stanowiæ bêd¹
coraz wiêkszy udzia³ w kosztach funk-
cjonowania przedsiêbiorstw i gospo-
darstw domowych, w szczególnoœci na
obszarach o gospodarce rozproszonej;

� Wraz z rozwojem gospodarczym regio-
nu rosn¹æ bêdzie zapotrzebowanie na
energiê elektryczn¹ i paliwa transpor-
towe, a koszty i bezpieczeñstwo dostaw
energii w coraz wiêkszym stopniu bêd¹
wp³ywaæ na konkurencyjnoœæ gospo-
darki Podkarpacia i poziom ¿ycia mie-
szkañców regionu;

� Podkarpacie dysponuje znacz¹cymi
technicznymi i ekonomicznymi odna-
wialnymi zasobami energii, w tym bio-
masy, energii wiatru, wody, energii
promieniowania s³onecznego i geoter-
mii mo¿liwymi do wykorzystania za-
równo w przedsiêbiorstwach energety-
cznych regionu, jak i przez niezale¿-
nych wytwórców energii i obywateli
w systemach generacji rozproszonej
i mikrogeneracji;

� Istnieje znacz¹cy potencja³ obni¿ania
zapotrzebowania na energiê, a w szcze-
gólnoœci (w efekcie mo¿liwych dzia³añ
termomodernizacyjnych) na ciep³o
w budownictwie mieszkaniowym,
co mo¿e wp³yn¹æ nie tylko na obni¿e-
nie udzia³u kosztów bezpoœrednich za-
kupu energii w gospodarstwach domo-
wych, ale tak¿e podwy¿szenia komfor-
tu cieplnego i jakoœci ¿ycia mieszkañ-
ców regionu;

� Rolnictwo w regionie Podkarpacia jest
potencjalnie znacz¹cym zapleczem su-

Od lewej: JM Rektor A. Sobkowiak, prof. I. Soliñski z AGH, J. Wiœniewski – dyr.
Kancelarii Zarz¹du Województwa, D. Surma – dyr. Dep. Rolnictwa i Œrodowiska
Urzêdu Marsza³kowskiego.

Fot. M. Misiakiewicz
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rowcowym do produkcji biopaliw
(sta³ych i p³ynnych) w Polsce, a w efek-
cie rozwoju lokalnego przemys³u i mo¿-
liwoœci przetwórczych biomasy oraz
wspó³pracy z regionami s¹siedzkimi
paliwa mog¹ staæ siê jedn¹ ze specjalno-
œci gospodarczych Podkarpacia;

� Podkarpackie jest obecnie regionem
o najlepszych wskaŸnikach ekorozwoju
i najwy¿szej wartoœci ekologicznej
i przyrodniczej w kraju, a zasady ekoro-
zwoju, w tym wykorzystanie odnawial-
nych Ÿróde³ energii (najpierw podwoje-
nie ich udzia³u w bilansie energetycz-
nym regionu, a nastêpnie osi¹gniecie
9% udzia³u w 2010 r.) oraz znacz¹ce ob-
ni¿enie energoch³onnoœci i wprowadze-
nie do lokalnej gospodarki technologii
zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ energe-
tyczn¹, s¹ wpisane jako istotne cele do
„Strategii rozwoju Województwa Pod-
karpackiego na lata 2004-2006” oraz do
„Programu ochrony œrodowiska w Wo-
jewództwie Podkarpackim”,

oraz bior¹c pod uwagê przebieg konferen-
cji i wyniki przeprowadzonej dyskusji na
temat mo¿liwoœci wpisania tych ww. sil-
nych stron i zasobów Podkarpacia w ramy
polityki energetycznej UE i w unijne pro-
gramy wsparcia rozwoju energetyki odna-
wialnej, a tak¿e dostrzegaj¹c szczególn¹
odpowiedzialnoœæ w³adz regionu za stwo-
rzenie dogodnych ram do wykorzystania
potencja³u regionalnej energetyki odna-
wialnej i zapoznaj¹c siê z najnowszymi ini-
cjatywami i propozycj¹ przedstawicieli
Urzêdu Marsza³kowskiego w tym zakresie,

przyjêli nastêpuj¹c¹ uchwa³ê adresowan¹
w szczególnoœci do Radnych Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego oraz ca³ej
spo³ecznoœci regionu, prosz¹c o:

1) przygotowanie (w terminie do koñ-
ca 2006 r.) i wdro¿enie regionalnej strate-

gii rozwoju energetyki odnawialnej wraz
z programem dzia³añ d³ugo-, œrednio-
i krótkookresowych prowadz¹cych do
osi¹gniêcia znacz¹cego udzia³u odnawial-
nych Ÿróde³ energii w bilansie energetycz-
nym regionu oraz obni¿enia zapotrzebowa-
nia na konwencjonalne noœniki energii. Do-
kument taki powinien byæ powi¹zany z per-
spektyw¹ 2007-2013 i s³u¿yæ jako dŸwig-
nia w pozyskiwaniu œrodków zewnêtrz-
nych i racjonalnym ich wykorzystaniu,

2) powo³anie Podkarpackiej Agencji

Energetycznej jako jednostki progra-
muj¹cej i promuj¹cej rozwój regionalnej
i lokalnej energetyki odnawialnej, koordy-
nuj¹cej inicjatywy w³adz województwa
w tym zakresie oraz wspieraj¹cej inicjaty-
wy i dzia³ania przedsiêbiorstw, organizacji
pozarz¹dowych i obywateli.

Jednoczeœnie uczestnicy konferencji
deklaruj¹ dalsz¹ aktywnoœæ w dzia³aniach
inicjowanych przez w³adze województwa
zmierzaj¹ce do zwiêkszenia wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii i promocji
efektywnoœci energetycznej, tak¿e poprzez
udzia³ w konsultacjach spo³ecznych w tym
zakresie.

Konferencja

We wspó³czesnym, z³o¿onym œwie-
cie coraz wiêksze znaczenie odgrywaj¹
procesy integracyjne, które z ró¿nym
natê¿eniem wystêpuj¹ w wielu czê-
œciach globu. Ich oddzia³ywanie doko-
nuje siê na licznych p³aszczyznach,
wywo³uj¹c okreœlone skutki gospodar-
cze, spo³eczne, technologiczne, kultu-
rowe oraz polityczne. Ocena pro-
blematyki integracji nie jest ³atwa ze
wzglêdu na jej z³o¿onoœæ oraz komple-
ksowoœæ tego zjawiska. W zwi¹zku
z tym jego analiza wymaga zaanga¿o-

wania specjalistów reprezentuj¹cych
ró¿ne dziedziny nauki.

Okazj¹ do spotkania i dyskusji
przedstawicieli wielu œrodowisk by³a
Miêdzynarodowa Konferencja Nauko-
wa pt. Przemiany rynkowe w procesie
integracji europejskiej, która odby³a siê
w dniach 18-20 maja br. w Krynicy
Górskiej. Zorganizowa³a j¹ Katedra
Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.

Krynickie spotkanie by³o kolejnym,
ju¿ trzecim wydarzeniem poœwiêco-
nym problematyce integracji (trakto-

Znak graficzny Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej “Przemiany
rynkowe w procesie integracji euro-
pejskiej”.

W pierwszym rzêdzie od prawej: K. Micha³owska-Knap, G. Wiœniewski – ekspert
UE, prof. A. Kupczyk – specjalista ds. biopaliw.

Fot. M. Misiakiewicz
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wanej jako stan przejœciowy w upow-
szechnianiu siê procesów globalizacyj-
nych). W paŸdzierniku 2001 r. Katedra
przygotowa³a w Polañczyku konferen-
cjê naukow¹ pt. Globalizacja i regiona-
lizacja gospodarki w Europie Œrod-
kowo-Wschodniej na pocz¹tku XXI wie-
ku. Po dwóch latach, jesieni¹ 2003 r.
zrealizowano kolejne przedsiêwziêcie,
tym razem w Solinie, pod has³em
Wspó³czesne procesy integracyjne
w wymiarze spo³eczno-ekonomicznym.

W tegorocznej konferencji pt. Prze-
miany rynkowe w procesie integra-
cji europejskiej wziê³o udzia³ blisko
60 osób reprezentuj¹cych œrodowiska
akademickie i samorz¹dowe oraz lokal-
ny biznes. Oprócz przedstawicieli kra-
jowych uczelni (z Katowic, Krakowa,
Koszalina, Krosna, Legnicy, Lublina,
£odzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa,
Warszawy, Wroc³awia), do Krynicy
przyjecha³o 13 osób z Ukrainy (Zaporo-
¿a, Dniepropietrowska i Melitopola).

Ró¿norodne spojrzenie na procesy
integracyjne zosta³o zawarte w kilku-
dziesiêciu referatach zg³oszonych na
konferencjê. Poruszone w¹tki zosta³y
pog³êbione w wyst¹pieniach oraz
w dyskusjach, które trwa³y 2 dni.
W wydanych przez nasz¹ Oficynê Wy-
dawnicz¹ dwóch zeszytach naukowych
znalaz³o siê 90 referatów nades³anych
przez przedstawicieli 30 uczelni wy¿-
szych z Polski i Ukrainy.

Konferencjê rozpoczê³o wyst¹pie-
nie kierownika Katedry Marketingu
prof. dr. hab. in¿. Jana Adamczyka.

Uroczystego otwarcia dokona³ obecny
w Krynicy JM Rektor naszej uczelni dr
hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof.
PRz. Nastêpnie wyk³ady inauguracyjne
wyg³osi³y osoby, które na co dzieñ zaj-
muj¹ siê analiz¹ procesów integracyj-
nych:
� prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk (kie-

rownik Katedry Marketingu, Wy-
dzia³ Zarz¹dzania i Marketingu, Poli-
technika Rzeszowska) – Spo³eczne
determinanty wspó³czesnych zjawisk
globalizacyjnych,
� prof. dr hab. Katarzyna ¯ukrowska

(dziekan Kolegium Ekonomiczno-
Spo³ecznego, kierownik Katedry
Bezpieczeñstwa Miêdzynarodowe-
go, Szko³a G³ówna Handlowa

w Warszawie) – Uwarunkowania
zmian w gospodarce Unii Europej-
skiej i Polski na pocz¹tku XXI wieku,

� prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (kie-
rownik Katedry Bankowoœci, Kole-
gium Zarz¹dzania i Finansów,
Szko³a G³ówna Handlowa w War-
szawie) – Kredytowanie sektora
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,

� prof. dr hab. in¿. Miros³aw W³odar-
czyk (kierownik Zak³adu Innowacji
i Przedsiêbiorczoœci, Wydzia³ Orga-
nizacji i Zarz¹dzania, Politechnika
£ódzka) – Zmiany w dzia³alnoœci wy-
wiadu gospodarczego.
W drugim dniu konferencji odby-

wa³y siê obrady jej uczestników w ra-
mach dwóch sesji naukowych, za-
tytu³owanych: Zmiany gospodarcze
i spo³eczne w integruj¹cej siê Europie
oraz Marketing i zarz¹dzanie w warun-
kach integracji europejskiej. W szcze-
gólnoœci celem toczonych dyskusji
by³o:
� zdiagnozowanie aktualnych proble-

mów marketingu i zarz¹dzania,
�wskazanie uwarunkowañ i perspek-

tyw rozwoju gospodarczego w as-
pekcie zachodz¹cych procesów inte-
gracyjnych,

� ocena szans oraz zagro¿eñ rozwoju
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,

� okreœlenie znaczenia etyki zarz¹dza-
nia w dobie transformacji gospodar-
czej,

Uczestnicy konferencji podczas jej otwarcia.
Fot. B. Zatwarnicka-Madura

Otwarcie konferencji przez JM Rektora A. Sobkowiaka.
Fot. B. Zatwarnicka-Madura
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�wskazanie spo³ecznych konsekwen-
cji integracji,
� dokonanie oceny konkurencyjnoœci

poszczególnych regionów europej-
skich,
� rozpoznanie wp³ywu procesów glo-

balizacyjnych oraz regionalizacyj-
nych na wspó³czesne zjawiska inte-
gracyjne,
� okreœlenie znaczenia innowacji

w uzyskiwaniu przewagi konkuren-
cyjnej polskich przedsiêbiorstw na
rynku Unii Europejskiej.
Konferencja pt. Przemiany rynkowe

w procesie integracji europejskiej
odby³a siê w hotelu “Nikifor”, w któ-
rym (wg zapewnieñ jego w³aœciciela)
przed laty mieszka³ i tworzy³ s³ynny
polski malarz prymitywista – Nikifor
Krynicki. Dziêki wyj¹tkowej aran¿acji
wewn¹trz tego obiektu panuje niepo-
wtarzalny nastrój, co zosta³o docenione
przez uczestników konferencji. Na-
wi¹zywanie przyjaznych kontaktów
naukowych oraz towarzyskich u³atwia³
atrakcyjny program pobytu przygoto-
wany przez organizatorów, w którym

znalaz³y siê m.in.: przejazd bryczkami
konnymi do Czarnego Potoku, po³¹czo-
ny z wyjazdem kolejk¹ gondolow¹ na
szczyt Jaworzyny Krynickiej, jak rów-
nie¿ biesiada w oryginalnej karczmie
³emkowskiej.

Spotkanie naukowców oraz przed-
siêbiorców umo¿liwi³o wymianê po-

gl¹dów dotycz¹cych zró¿nicowanych
konsekwencji przemian integracyj-
nych, zachodz¹cych obecnie w ró¿nych
czêœciach globu. Sprzyja³a temu przyja-
zna atmosfera Krynicy, któr¹ ze wzglê-
du na odbywaj¹ce siê tam corocznie
Forum Ekonomiczne – okreœla siê mia-
nem “polskiego Davos”.

Marcin Gêbarowski

W dniach 17-20 maja br. odby³a siê
Pierwsza Miêdzynarodowa Konferencja
Energii S³onecznej i Budownictwa Eko-
logicznego. Tematem przewodnim Kon-
ferencji by³a energia odnawialna,
a szczególnie zagadnienia zwi¹zane z in-
nowacyjnymi ideami i technologiami dla
budownictwa.

Organizatorem Konferencji by³
Zak³ad Budownictwa Ogólnego na
WBiIŒ PRz. Wspó³organizatorzy Konfe-
rencji to: Polskie Towarzystwo Energety-
ki S³onecznej, Zak³ad Problemów
Eko-Budownictwa Instytutu Podstawo-
wych Problemów Techniki PAN w War-
szawie oraz Katedra Fizyki Budowli
i Materia³ów Budowlanych z Politechni-
ki £ódzkiej.

Zorganizowana Konferencja jest
efektem blisko 20-letniej ju¿ wspó³pracy
naukowej pomiêdzy Zak³adem Budow-
nictwa Ogólnego, kierowanym przez

prof. PRz Lecha Licho³ai, a Instytutem
Podstawowych Problemów Techniki

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
w szczególnoœci z Zak³adem Problemów

Konferencja

ENERGIA ODNAWIALNAENERGIA ODNAWIALNA
Solina 2006

Mi³y akcent na Jaworzynie Krynickiej.
Fot. B. Zatwarnicka-Madura

Woda – jedno ze Ÿróde³ energii odnawialnej.
Fot. w³asna
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Eko-Budownictwa tego¿ Instytutu, kiero-
wanym przez prof. Wojciecha Dzieni-
szewskiego.

Istotnym powodem zorganizowania
Konferencji by³ równie¿ Jubileusz X-le-
cia Polskiego Towarzystwa Energetyki
S³onecznej, którego obchody zaplanowa-
no na czas tych obrad konferencyjnych.

Na miejsce obrad wybrano Polañ-
czyk, do którego przyjecha³o ok. 120
uczestników z Polski i z zagranicy. Pol-
scy uczestnicy reprezentowali oœrodki
naukowe, wy¿sze uczelnie, jednostki
projektowe i badawcze, byli tak¿e przed-
stawiciele w³adzy samorz¹dowej. Warte
podkreœlenia jest to, ¿e w Konferencji
uczestniczy³ Prezydent Miêdzynarodo-
wego Stowarzyszenia Energetyki S³o-
necznej Pan Torben Esbensen, co by³o za-
szczytem i dowartoœciowaniem ca³oœci
obrad. Ponadto z zagranicy przyjechali:
prof. Jan Olof Dalenback ze Szwecji,
prof. Robert E. Critoph z Wielkiej Bryta-
nii, prof. Phil Eams z Pó³nocnej Irlandii,
prof. Yiannis Triapanagnostpoulos z Gre-
cji oraz prof. Michael V. Sprych z Nie-
miec.

Prawie wszyscy Goœcie zagraniczni
wyg³osili referaty problemowe, które zo-
sta³y przedstawione podczas Sesji Jubile-
uszowej X-lecia Polskiego Towarzystwa
Energetyki S³onecznej prowadzonej
przez dr Dorotê Chwieduk, przewod-
nicz¹c¹ Polskiego Towarzystwa Energe-
tyki S³onecznej.

Referaty uczestników Konferencji,
które zosta³y opublikowane w ksi¹¿ce
konferencyjnej, by³y w wiêkszoœci przed-
stawiane podczas poszczególnych sesji

w czasie obrad. Sesje grupowa³y referaty
w specjalistyczne zagadnienia tematycz-
ne i porusza³y nastêpuj¹ce obszary na-
ukowo-badawcze: urz¹dzenia i instalacje
dla utrzymania mikroklimatu w budyn-
kach, kompozyty materia³owe, techno-
logie fotowoltaiczne, energetyka s³o-
neczna w zastosowaniach, budownictwo
energetyczne, aspekty projektowania ar-
chitektonicznego, zastosowanie instala-
cji s³onecznych, badania systemów
i obiektów s³onecznych. W trakcie kolej-
nych sesji pojawia³y siê pytania do prele-
gentów i wywi¹zywa³a siê merytoryczna
dyskusja, która czêsto przekszta³ca³a siê
w kuluarowe rozmowy w trakcie przerw
kawowych i po nich.

W tak uroczym i osobliwym krajobra-
zie bieszczadzkim nie mog³o zabrakn¹æ

atrakcji pozanaukowych. Uczestnicy zo-
stali zaproszeni do odbycia rejsu statkami
po Jeziorze Soliñskim oraz do zwiedzenia
Hydroelektrowni w Solinie, a jeden
z wieczorów up³yn¹³ przy ognisku z mu-
zyk¹.

Cieszy fakt, ¿e w Konferencji
uczestniczy³o kilkoro pracowników Poli-
techniki Rzeszowskiej – spoza grona or-
ganizatorów – którzy wyg³osili inte-
resuj¹ce referaty.

Wraz z up³ywem kolejnych godzin
i spotkañ konferencyjnych atmosfera sta-
wa³a siê coraz bardziej przyjazna, by
w ostatnim dniu przed wyjazdem ¿yczyæ
sobie nawzajem kolejnych spotkañ
w czasie nastêpnych edycji konferencyj-
nych.

Lech Licho³ai

ZapowiedŸ konferencji naukowych organizowanych

w Politechnice Rzeszowskiej w 2006 r.

� 7–9 wrzeœnia 2006 r., Zakopane
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przedsiêbiorczoœæ
i innowacyjnoœæ. Wyzwania wspó³czesnoœci”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. in¿.
Leszek WoŸniak
Organizator: Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Eko-
innowacyjnoœci (WZiM)
Wspó³organizator: Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu,
Wydzia³ Gospodarki Narodowej, Katedra Zarz¹dzania Strate-
gicznego

� 8–9 wrzeœnia 2006 r., Boguchwa³a k. Rzeszowa
VIII Seminarium Naukowe “MECHANIKA w MEDY-
CYNIE”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Mie-
czys³aw Korzyñski, prof. PRz
Wspó³organizatorzy: Sekcja MECHANIKA w MEDYCYNIE
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddzia³ w Rzeszowie;

Uniwersytet Rzeszowski, Wydzia³ Wychowania Fizycznego;
Komisja In¿ynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej i Integracji Spo³ecznej PAN

� 13–15 wrzeœnia 2006 r., Szklarska Porêba
XV Konferencja Naukowa PNEUMA 2006
Wspó³przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿.
£ukasz N. Wêsierski, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki
(WBMiL)
Wspó³organizatorzy: Politechnika Wroc³awska, Wydzia³ Me-
chaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji;
Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Uk³adów Pneu-
matyki w Kielcach; Stowarzyszenie Techniczne Odlewników
Polskich, Oddzia³ Dolnoœl¹ski

� 18–20 wrzeœnia 2006 r., Bystre k. Baligrodu
III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa “Przyczyny
i skutki degradacji œrodowiska glebowego”

Na sali obrad. Otwarcie konferencji przez prof. PRz Lecha Licho³ai.
Fot. M. Misiakiewicz



Nr 6-8(150-152)–CZERWIEC-SIERPIEN 2006 23
,

SEMINARIA WYDZIA£OWE

� Katedra Mostów na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska wspólnie z Oddzia³em Rzeszowskim Polskiego Zwi¹zku
In¿ynierów i Techników Komunikacji oraz Oddzia³em Rze-
szowsko-Lubelskim Zwi¹zku Mostowców Rzeczpospolitej
Polskiej zorganizowa³y w dniu 24 kwietnia 2006 r. seminarium
pt. Geosyntetyki w in¿ynierii l¹dowej.

� Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kramer z Fachhochschule Bielefeld
(RFN) wyg³osi³ w dniu 9 maja 2006 r. wyk³ad pt. Modelling, Si-
mulation and Control of Mechatronic Systems with Bond
Graphs, zorganizowany przez Katedrê Informatyki i Automa-
tyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

� Dr Krystyna Ch³êdowska, adiunkt w Katedrze Fizyki, oraz prof.
dr hab. Tadeusz Paszkiewicz, profesor zwyczajny PRz, kierow-
nik Katedry Fizyki, przedstawili referat pt. Pojemnoœæ cieplna
w stanie nierównowagi na seminarium Katedry Fizyki w dniu
11 maja 2006 r.

� Na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa w dniu
24 maja 2006 r. referat pt. Wp³yw parametrów eksploatacyjnych
na w³aœciwoœci energetyczne AGV wyg³osi³ mgr in¿. Marcin
Kêdziora, uczestnik Studium Doktoranckiego WBMiL.

� Prof. dr hab. Stanis³aw Apanasewicz, profesor zwyczajny PRz,
kierownik Katedry Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszy-
nowych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, wyg³osi³
w dniu 25 maja 2006 r. referat pt. Stosowalnoœæ prawa Biota-

Savarta. Dyskusja. Uwagi krytyczne na seminarium Katedry
Fizyki.

� Na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa w dniu
29 maja 2006 r. wyk³ad pt. Airspace Sciences Department of
Beira Interior University: Teaching, Research and Regional
Development wyg³osi³ prof. Jorge Miguel dos Reis Silva z Uni-
versidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia.

� Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w dniu 30 maja
2006 r. odby³o siê seminarium firmy Agilent Technologies AM
Technologies Polska Sp. z o.o. pt. Urz¹dzenia i systemy pomia-
rowe oraz oprogramowania wspomagaj¹ce projektowanie
uk³adów w.cz.

� Prof. dr hab. Bernard Jancewicz z Instytutu Fizyki Teoretycznej
Uniwersytetu Wroc³awskiego wyg³osi³ w dniu 1 czerwca
2006 r. referat pt. Geometria a fizyka na seminarium Katedry Fi-
zyki.

� Na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa w dniu
1 czerwca 2006 r. wyk³ad pt. Biological Manufacturing Systems
wyg³osi³ Harum Pirim z Yasar University (Izmir Turcja) w ra-
mach programu Socrates/Erasmus.

� Dr Maria Inglot-Siemaszko, adiunkt w Katedrze Fizyki,
wyg³osi³a w dniu 8 czerwca 2006 r. referat pt. Fizyka a religia.
Krótka historia wszystkiego na seminarium Katedry Fizyki.

Bronis³aw Œwider

Stan œrodowiska, a zatem i jego
ochrona, jest podstawowym proble-
mem dalszego zrównowa¿onego roz-
woju cywilizacji. Zjawiska przy-
rodnicze, dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz
politykê dzieli siê zazwyczaj, ze wzglê-
du na zasiêg oddzia³ywania, na zagad-
nienia skali globalnej, regionalnej
i lokalnej. Analiza wymienionych grup

problemów pokazuje, i¿ wiêkszoœæ
zagadnieñ lokalnych jest zbie¿na z pro-
blemami o zwiêkszaj¹cym siê obszaro-
wo zasiêgu. Podobnie przedstawia siê
sytuacja w ochronie œrodowiska, koja-
rzonej najczêœciej z zanieczyszczenia-
mi antropogenicznymi komponentów
œrodowiska. Zanieczyszczenie œrodo-
wiska na szczeblu lokalnym wystêpuje

w wielu miejscach, równoczeœnie przy-
bieraj¹c zakres regionalny i globalny.
Typowymi przyk³adami s¹: zanik war-
stwy ozonowej – dziura ozonowa, efekt
cieplarniany, kr¹¿enie pierwiastków
w przyrodzie. Polska uczestniczy we
wszystkich wymienionych procesach
zanieczyszczania œrodowiska. Zasadni-
cze rodzaje wszechobecnych zanieczy-

Wspó³przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz
dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz
Organizatorzy: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
(WCh), Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód (WBiIŒ)
Wspó³organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Wydzia³ Biolo-
giczno-Rolniczy; Uniwersytet Rolniczy Dublany k. Lwowa;
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN; Polskie Towa-
rzystwo Gleboznawcze

� 21–23 wrzeœnia 2006 r., Bystre k. Baligrodu
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna “Po-
stêp w In¿ynierii Œrodowiska”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Ja-

nusz A. Tomaszek, prof. PRz
Organizator: Zak³ad In¿ynierii i Chemii Œrodowiska (WBiIŒ).
Konferencja pod patronatem Komitetu In¿ynierii Œrodowiska
PAN

� 17–19 paŸdziernika 2006 r., Rzeszów
XIV Miêdzynarodowe Seminarium Metrologów “Metody
i Technika Przetwarzania Sygna³ów w Pomiarach Fizycz-
nych”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Adam
Kowalczyk, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych
(WEiI)

Bronis³aw Œwider
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szczeñ œrodowiska pokazano na ry-
sunku z uwzglêdnieniem Ÿród³a pocho-
dzenia zanieczyszczenia.

Elementarnymi pojêciami z obszaru
ochrony œrodowiska s¹:
� rozwój zrównowa¿ony – rozwój

spo³eczno-gospodarczy, w którym
nastêpuje proces integrowania
dzia³añ politycznych, gospodar-
czych i spo³ecznych, z zachowa-
niem równowagi przyrodniczej oraz
trwa³oœci podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwaranto-
wania mo¿liwoœci zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczegól-
nych spo³ecznoœci lub obywateli za-
równo wspó³czesnego pokolenia,
jak i przysz³ych pokoleñ (ustawa
Prawo ochrony œrodowiska),

� œrodowisko – ogó³ elementów przy-
rodniczych, w tym tak¿e prze-
kszta³conych w wyniku dzia³alnoœci
cz³owieka, a w szczególnoœci po-
wierzchnia ziemi, kopaliny, wody,
powietrze, zwierzêta i roœliny,
krajobraz oraz klimat (ustawa Pra-
wo ochrony œrodowiska),

� zanieczyszczenia – sk³adniki obce
w jakimœ elemencie systemu, które
do niego nie nale¿¹ i zniekszta³caj¹
jego cechy i w³aœciwoœci,

� ska¿enie – zanieczyszczenie pro-
wadz¹ce do ca³kowitego zniszcze-
nia normalnej struktury danego
uk³adu,

� zanieczyszczenie œrodowiska –
wprowadzanie substancji zanieczy-
szczaj¹cej (sta³ej, p³ynnej, gazowej
lub ich mieszaniny) albo energii
w iloœciach powoduj¹cych widocz-
ne zachwianie stanu ekosystemów,
a zatem prowadz¹ce do ich degrada-
cji i dewastacji,

� degradacja – czasowa utrata warto-
œci lub cechy œrodowiska,

� dewastacja – bezpowrotna utrata
cech lub wartoœci œrodowiska.
Polityka ekologiczna pañstw UE

przypisuje znaczn¹ rolê edukacji ekolo-
gicznej, która powinna byæ prowadzona
w spo³eczeñstwach na ka¿dym szczeb-
lu nauczania. Chiñska ksiêga m¹droœci
powiada: nie wystarczy mówiæ z sen-
sem, trzeba mówiæ do ludzi. To proste
i oczywiste stwierdzenie znajduje swo-
je umocowanie w nowej filozofii rozu-
mienia strategii ochrony œrodowiska:

� Istotne dokonania w zarz¹dzaniu
œrodowiskiem mog¹ nast¹piæ w wy-
niku przemian spo³ecznych i gospo-
darczych, nie zaœ w pojedynczych,
odrêbnych inwestycjach.

� Zagro¿enia œrodowiska s¹ na ka¿-
dym poziomie najlepiej likwidowa-
ne z udzia³em wszystkich zaintere-
sowanych obywateli. Ka¿dy obywa-
tel powinien mieæ zapewniony od-
powiedni dostêp do informacji do-
tycz¹cej œrodowiska, która jest
w posiadaniu administracji publicz-
nej (10. Zasada Deklaracji z Rio de
Janeiro).

� Sam dostêp do informacji to za
ma³o. Nale¿y odpowiednio przygo-
towaæ spo³eczeñstwo do odbioru in-
formacji, któr¹ nale¿y przedstawiæ
w takiej postaci, aby by³a zrozu-
mia³a dla szerokiego ogó³u ludzi
(rozdzia³y 8, 23, 36 Agendy 21 z Rio
de Janeiro – Konferencji Narodów
Zjednoczonych).
Wymienione strategiczne zasady

ochrony œrodowiska znajduj¹ prze³o¿e-
nie do polskiego prawodawstwa, po-
czynaj¹c od Konstytucji (art. 5), przez
prowadzon¹ politykê ekologiczn¹ pañ-
stwa, ustawy, rozporz¹dzenia, powyda-
wane decyzje administracyjne. W Poli-
tyce ekologicznej pañstwa obejmuj¹cej
lata 1991-2000 oraz II Polityce ekologi-
cznej pañstwa na lata 2000-2025 uwz-
glêdniono istotne problemy do roz-
wi¹zania w okreœlonych przedzia³ach
czasowych. Uchwalone ustawy i wyko-
nawcze rozporz¹dzenia reguluj¹ wiêk-
szoœæ zagadnieñ od strony prawnej

w obszarze ochrony œrodowiska. Licz-
ba dokumentów zwi¹zanych z regula-
cjami szczegó³owymi (ok. 400) œwiad-
czy o randze problemu, ale te¿ mo¿e
byæ interpretowana jako swego rodzaju
nadgorliwoœæ lub drobiazgowoœæ usta-
wodawcy w tworzeniu uregulowañ
prawnych.

Analizuj¹c historiê oddzia³ywania
cz³owieka na œrodowisko w kontekœcie
metabolizmu spo³ecznego oraz nieuda-
nych prób przyporz¹dkowania przyro-
dy potrzebom rozwoju cywilizacji,
w literaturze wymienia siê etapy prób
zaw³adniêcia przyrod¹:
� okres równowagi ekologicznej po-

miêdzy populacj¹ ludzk¹ a przy-
rod¹,

� narastanie stopniowych prze-
kszta³ceñ przyrody,

� okres szybkich zmian przyrody na
skutek dzia³alnoœci cz³owieka,

� globalne oddzia³ywanie cz³owieka
na œrodowisko,

� hipotetyczna epoka noosfery.
Epoka noosfery to œwiadoma regu-

lacja relacji spo³eczeñstwo-œrodowi-
sko, w której cz³owiek sta³by siê
centralnym gatunkiem z funkcj¹ home-
ostatycznej regulacji dalszej bioewolu-
cji. Ludzie w swej historii rozwoju
zawsze korzystali z dóbr naturalnych
i w przysz³oœci trudno sobie wyobraziæ
istotne zmiany w tym zakresie. Etapy
korzystania z dóbr naturalnych mo¿na
uj¹æ skrótowo nastêpuj¹co:
� rewolucja neolityczna, zwi¹zana

ze spo³eczeñstwami rolniczymi,

ZANIECZYSZCZENIA ŒRODOWISKA

Naturalne

ZJAWISKA PRZYRODNICZE KLÊSKI ¯YWIO£OWE

Antropogeniczne

OBSZAROWE LINIOWE PUNKTOWE

Grunty orne Rzeki (zanieczyszczone) Dzia³alnoœæ gospodarcza

U¿ytki zielone
Linie przesy³owe:

energetyczne napowietrzne,
ruroci¹gi

Promieniowanie:
elektromagnetyczne,

jonizuj¹ce

Sady, lasy
Transport:

drogi,
linie kolejowe

Sk³adowiska odpadów

Hodowla:
zwierz¹t,
drobiu,

ryb

Mogilniki

Materia³y pêdne i smary

Odpady socjalno-bytowe
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która jest pocz¹tkiem zagro¿enia
równowagi ekologicznej,

� rewolucja przemys³owa z trzema
charakterystycznymi okresami:
� pierwszy okres – wykorzystanie

energii pary wodnej, wêgla i stali,
� drugi etap (1860-1914) – wyko-

rzystanie ropy naftowej, silników
spalinowych, energii elektrycz-
nej i rozwoju chemii,

� trzeci etap – wykorzystanie infor-
matyki i elektroniki, biotechnolo-
gii oraz wykorzystywanie no-
wych tworzyw; si³¹ napêdow¹
rozwoju techniki i technologii s¹
m.in. zbrojenia i podbój kosmo-
su,

� oczekiwana nastêpna rewolucja
w kierunku rozwoju biosfery
i noosfery.
Ochron¹ œrodowiska zajmuj¹ siê

ró¿ne grupy zawodowe. Istotne znacze-
nie w tej dziedzinie maj¹ pogl¹dy eko-
nomistów. Najczêœciej wymieniane
uwagi krytyczne pod adresem prezen-
towanego przez ekonomistów podej-
œcia do zagadnieñ zwi¹zanych z eks-
ploatacj¹ zasobów naturalnych i ochro-
ny œrodowiska to:
� ahistorycznoœæ ujmowania proble-

mów œrodowiskowych w analizach
ekonomicznych, nieuwzglêdnianie
skutków niepewnoœci i nieodwra-
calnoœci procesów przyrodniczych,
przerwanych lub zak³óconych pod
wp³ywem antropogennego obci¹¿e-
nia œrodowiska,

� ignorowanie granic wzrostu gospo-
darczego,

� mo¿liwoœæ substytucji kapita³u œro-
dowiskowego innymi formami ka-
pita³u,

� ignorowanie poœrednich skutków
zanieczyszczenia œrodowiska prze-
jawiaj¹cych siê w miejscu i czasie
ró¿nym od miejsca i czasu powsta-
nia skutków bezpoœrednich,

� absolutyzacja suwerennoœci konsu-
mentów i indywidualnej w³asnoœci,
w tym szczególnie indywidualnej
w³asnoœci dóbr œrodowiskowych,

� ignorowanie spo³ecznych, ekologi-
cznych i psychologicznych uwarun-
kowañ funkcjonowania procesów
dzia³alnoœci gospodarczej.

W literaturze funkcjonuje pojêcie
ekonomii ekologicznej. Dla porówna-
nia stanowisk w przedmiotowym za-
gadnieniu ochrony œrodowiska poni¿ej
przytoczono za³o¿enia ekonomii ekolo-
gicznej. Istotne stwierdzenia to:
� istnieje koniecznoœæ zmian w do-

tychczasowym sposobie rozwoju
ludzkoœci, poniewa¿ jego kontynua-
cja prowadzi do samozag³ady,

� potencja³ gospodarczy i zdolnoœæ
samoregeneracji przyrody (poje-
mnoœæ utylizacyjna ekosystemów)
powinny limitowaæ zakres korzysta-
nia z zasobów i walorów œrodowi-
ska,

� dzia³alnoœæ gospodarcza nie mo¿e
degradowaæ, skrajnie dewastowaæ
ekosystemów niezale¿nie od ich
skali (lokalne, regionalne, global-
ne),

� badania ekosystemów i ich reakcji
na obci¹¿enia antropogenicznym
dzia³aniem s¹ obarczone du¿ym za-
kresem niepewnoœci.
Edukacja ekologiczna wymieniona

jest wœród 11 zaleceñ UE przyjêtych
w ochronie œrodowiska jako wytyczne
w procesie uspo³eczniania zarz¹dzania
œrodowiskiem. Zasadnicze cechy dal-
szego niezak³óconego rozwoju cywili-
zacji wg obecnie przyjêtego do reali-
zacji sposobu postêpowania to:
� rozwój zrównowa¿ony,
� rozwój trwa³y,
� rozwój samopodtrzymuj¹cy siê.

Realizacja w praktyce przyjêtych
zasad i kierunków postêpowania jest
u nas trudna z wielu powodów, do któ-
rych mo¿na zaliczyæ: zmiany politycz-
no-spo³eczne, uwarunkowania
ekonomiczne, brak w wystarczaj¹cym
zakresie wiedzy w przedmiotowych
sprawach, dochodzenie do standardów
europejskich w pe³nym zakresie w wie-
lu równoczeœnie obszarach (okresy do-
stosowawcze) i inne przyczyny, które
trudno tutaj wszystkie wymieniæ, po-
niewa¿ czêsto dotycz¹ poszczególnych
ga³êzi gospodarki narodowej. Wa¿n¹
wskazówk¹ w ocenie szans na dalszy
zrównowa¿ony rozwój jest wzrost
spo³ecznego zainteresowania stanem
œrodowiska w kontekœcie problemów,
które bezpoœrednio dotycz¹ samych za-

interesowanych, szczególnie w obsza-
rze w³asnego zdrowia. Rosn¹cy czynny
udzia³ spo³eczeñstwa w podejmowaniu
administracyjnych decyzji, obja-
wiaj¹cy siê protestami np. przy próbach
lokalizacji obiektów s³u¿¹cych ochro-
nie œrodowiska, ale mog¹cych jedno-
czeœnie negatywnie oddzia³ywaæ na
œrodowisko (oczyszczalnie œcieków,
sk³adowiska odpadów), jest przy-
k³adem zgodnym z prawem i procesem
uspo³eczniania problemu ochrony œro-
dowiska. Nale¿y pogodziæ siê z faktem
wystêpowania coraz liczniejszych pro-
testów i ró¿nych innych reakcji
spo³eczeñstwa, zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska, jako konsekwencji
pog³êbiaj¹cych siê procesów demokra-
tyzacji ¿ycia i wzrastaj¹cym wp³ywem
obywateli na sprawy, w których bezpo-
œrednio uczestnicz¹, zgodnie ze wspo-
mnian¹ na wstêpie obowi¹zuj¹c¹
filozofi¹ ochrony œrodowiska.

Witold Niemiec

BIBLIOTEKA
informuje

Uprzejmie informujemy, ¿e zosta³
za³o¿ony próbny dostêp do nowej
bazy: Business Source Complete na
3 miesi¹ce, tj. do 10 sierpnia 2006 r.
dla wszystkich cz³onków konsorcjum
EIFL-EBSCO.

Baza Business Source Complete to
znacznie wzbogacona wersja bazy Bu-
siness Source Premier, zawieraj¹ca
11.255 publikacji w formie indeksów
i abstraktów oraz 10.380 publikacji
pe³notekstowych, z czego ponad
1.300 czasopism pe³notekstowych
recenzowanych jest naukowo.

Baza Business Source Complete jest
najobszerniejsz¹ baz¹ z zakresu nauk
ekonomicznych, biznesu, marketin-
gu, zarz¹dzania, ksiêgowoœci i finan-
sów. Dostêp do bazy ze strony Biblio-
teki G³ównej, link: czasopisma elek-
troniczne, Konsorcjum EIFL-EBSCO.

Agnieszka Trawiñska
czas@prz.rzeszow.pl
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Specyficzna budowa i w³aœciwoœci
fizyczne diatomitów utorowa³y im dro-
gê do bardzo wielu ga³êzi gospodarki
narodowej. Okaza³y siê niezwykle cen-
nym i po¿¹danym surowcem maj¹cym
zastosowanie m.in. w gospodarce wod-
nej, przemyœle spo¿ywczym, chemicz-
nym i budowlanym. Wartoœæ diatomitu
wi¹¿e siê ponadto z jego dostêpnoœci¹,
nisk¹ cen¹ i bezpieczeñstwem dla œro-
dowiska naturalnego.

Geneza powstania,
wystêpowanie

i budowa diatomitów

Okrzemki stanowi¹ najliczniejsz¹
i najbardziej zró¿nicowan¹ grupê glo-
nów (Algae). Ich liczbê na œwiecie sza-
cuje siê na blisko 100 tysiêcy gatunków,
z czego opisanych zosta³o zaledwie 20
tysiêcy, a zatem 80% okrzemek wci¹¿
czeka na swoich odkrywców. W nauce,
przyrodzie i gospodarce cz³owieka od-
grywaj¹ wyj¹tkow¹ rolê wynikaj¹c¹
z ich specyficznej budowy, fizjologii
i ekologii. Zasiedlaj¹ ró¿ne typy ekosy-
stemów, tzn. wilgotne gleby i ska³y, ja-
skinie, lód morski, Ÿród³a – w tym
gor¹ce, zimne i s³one, rzeki, jeziora
i morza. Wystêpuj¹ na wszystkich sze-
rokoœciach geograficznych.

Pancerzyki okrzemek s¹ bardzo
trwa³e i po œmierci komórki opadaj¹ na
dno zbiorników wodnych, gdzie tworz¹
osady okrzemkowe. Okrzemki kopalne
wystêpuj¹ w postaci diatomitu (postaæ
sypka, tzw. ziemia okrzemkowa) lub
w postaci ³upków. Zawartoœæ krze-
mionki mo¿e dochodziæ w diatomicie
do 90%, pozosta³a czêœæ to zanieczysz-
czenia w postaci i³ów, kwarców, tlen-
ków ¿elaza, glinu i wapnia, nadaj¹ce im
ró¿n¹ barwê. Jeden cm3 diatomitu za-
wiera ok. 2,5 miliarda skorupek okrze-
mek. Diatomity mog¹ byæ pochodzenia
s³odkowodnego lub morskiego. Ska³y
utworzone z cylindrycznych, igie³ko-
watych czy py³kowych pancerzyków
przypominaj¹ sw¹ struktur¹ g¹bkê,
a ich powierzchnia w³aœciwa jest rzêdu

15–30 m2/g, porowatoœæ dochodzi nie-
kiedy do 85% ich objêtoœci. Pancerze
okrzemkowe s¹ wystarczaj¹co trwa³e,
by zachowaæ wiêkszoœæ swej porowatej
struktury, prawie nienaruszon¹ w d³u¿-
szych okresach geologicznych, gdy
znajduj¹ siê w warunkach równowagi
chemicznej.

Proces konsolidacji pierwotnie luŸ-
nej ska³y, zwany diagenez¹, zachodzi³
w ró¿nych z³o¿ach z ró¿n¹ intensywno-
œci¹. Mia³ nañ du¿y wp³yw zarówno
wiek ska³y (najstarsze znane z³o¿a po-
chodz¹ z okresu kredowego), jak i ru-
chy tektoniczne obszaru. W rezultacie
mamy do czynienia b¹dŸ z prawie syp-
kimi ziemiami okrzemkowymi (najczê-
œciej z czwartorzêdu), b¹dŸ z mniej lub
bardziej zwiêz³ymi diatomitami (spoty-
kanymi najczêœciej w trzeciorzêdzie).
Stopieñ diagenezy i zanieczyszczenia
powoduj¹ du¿e zró¿nicowanie tak cha-
rakterystycznych parametrów, jak gê-
stoœæ diatomitów i ich porowatoœæ.

Polskie z³o¿a diatomitów, odkryte
w 1955 r. przez prof. J. Kotlarczyka
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, zwi¹zane z trzeciorzêdowymi
utworami Karpat, wystêpuj¹ na terenie
województwa podkarpackiego, g³ów-
nie w rejonie Leszczawki w okolicach
Birczy, i stanowi¹ obecnie jedno z naj-
wiêkszych w Polsce pok³adów diatomi-
towych.

Rodzaj pokroju ³upków diatomito-
wych, ich barwa, a tak¿e zmienna za-
wartoœæ substancji ilastej i domieszek
(g³ównie kwarcu) pozwalaj¹ na wyró¿-
nienie kilkunastu odmian technicznych
tej ska³y.

Polski przemys³ diatomitowy pro-
dukuje: granulaty, py³y, pudry, koagu-
lant K-83.

Zastosowanie diatomitów
w gospodarce

Ponad sto lat temu wynaleziony zo-
sta³ przez Nobla sposób bezpiecznego
przechowywania i transportu nitrogli-
ceryny, zaabsorbowanej w diatomicie

(otrzymany w ten sposób materia³
wybuchowy nazwano dynamitem).
Ogromne zapotrzebowanie na diatomit
spowodowa³o, ¿e z³o¿a diatomitowe
w Niemczech prze¿ywa³y wówczas
okres szczytowej eksploatacji. Okaza³o
siê jednak, ¿e najwa¿niejsze zastosowa-
nie diatomitów kry³o siê w innych dzie-
dzinach rozwijaj¹cego siê szybko prze-
mys³u.

Dziêki “koronkowej” budowie pan-
cerzyków okrzemek diatomity mog¹
stanowiæ doskona³e sita do zatrzymy-
wania cz¹steczek ró¿nych rozmiarów.
Im mniejsze pory i rzadsza ich siatka,
tym skuteczniejsze zatrzymywanie za-
nieczyszczeñ, ale te¿ powolniejszy pro-
ces filtracji. W wiêkszoœci przypadków
w przemyœle konieczne jest jednak
przyœpieszenie filtracji. W tym celu dia-
tomity poddaje siê wypra¿aniu (kalcy-
nacji), a czêsto i spiekaniu z sol¹
kuchenn¹ lub sod¹, co powoduje zale-
pianie porów lub tworzenie z kilku pan-
cerzyków granulek o wiêkszej œred-
nicy.

Filtry diatomitowe mog¹ z powo-
dzeniem usuwaæ barwê i mêtnoœæ np.
z soku z buraków cukrowych (ok. 35%
redukcji). Na ceramicznych filtrach
i membranach diatomitowych usuwane
s¹ zwi¹zki o ró¿nych rozmiarach i ciê-
¿arach cz¹steczkowych. Ka¿dy rodzaj
filtrowanej substancji (roztwory cukru,
t³uszcze roœlinne i zwierzêce, woski, ¿e-
latyny, antybiotyki, piwo, ropa nafto-
wa, chemikalia, pokosty, szelaki, œcieki
i inne) wymaga doboru odpowiedniego
gatunku diatomitu o okreœlonych i œci-
œle przestrzeganych w produkcji para-
metrach filtracji. Produkowane dziœ
przez renomowane firmy pomoce fil-
tracyjne z diatomitu maj¹ ju¿ kilkadzie-
si¹t odmian.

Porowata struktura pancerzyków
okrzemek daje olbrzymi¹ powierzchniê
aktywn¹. Umo¿liwia to sorpcjê p³ynów
i katalizatorów, czyni¹c z diatomitów
doskona³e noœniki, poch³aniacze i wy-
pe³niacze, na przyk³ad do lakierów,

– surowiec z przysz³oœci¹– surowiec z przysz³oœci¹
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farb, papieru, gumy, asfaltu czy pesty-
cydów.

Diatomit stosowany jest jako noœnik
pestycydów w gotowych œrodkach
ochrony roœlin. Ze wzglêdu na sposób
stosowania mo¿na wyró¿niæ: proszki
do opylania, stosowane w higienie sani-
tarnej, a tak¿e do ochrony upraw polo-
wych; proszki zwil¿ane do przy-
rz¹dzania zawiesin wodnych o stê¿eniu
0,2–20% i opryskiwania przygotowan¹
ciecz¹ gleby, obszarów uprawnych,
drzew oraz krzewów; granulaty wysie-
wane do gleby na obszary uprawne, sta-
wy, jeziora oraz stosowane w drenach
i rowach odp³ywowych.

Diatomit jest œrodkiem do kondy-
cjonowania granulatu saletry amono-
wej. W wyniku licznych prac prowa-
dzonych wspólnie przez Instytut Na-
wozów Sztucznych Pu³awy i Zak³ady
Azotowe Pu³awy zosta³a uzyskana po-
prawa sypkoœci saletry, dziêki modyfi-
kacji w³asnoœci powierzchni granulatu.
Polega to na wprowadzeniu przez pu-
drowanie pewnych dodatków do goto-
wego produktu. Jednym z najbardziej
skutecznych okaza³ siê puder uzyskany
z przemia³u diatomitu z Leszczawki.

Diatomit mo¿e byæ równie¿ stoso-
wany podczas produkcji noœników do
chromatografii gazowej.

Stosunkowo wysoki punkt topliwo-
œci diatomitu, ma³a przewodnoœæ ciepl-
na i porowatoœæ warunkuj¹ jego u¿ycie
jako materia³u izolacji cieplnej i akus-
tycznej.

U¿ywa siê ich te¿ do produkcji lek-
kich prefabrykatów w budownictwie.
Py³ diatomitowy, uwa¿any za cenny
drobnoziarnisty materia³ œcierny, wy-
korzystuje siê na przyk³ad do polerowa-
nia karoserii samochodowych przed
lakierowaniem. Diatomity mog¹ byæ
stosowane jako hydrauliczny dodatek
do cementów. Spojone silniej ni¿ zie-
mia okrzemkowa, stanowi¹ cenny ma-
teria³ budowlany, gdy¿ sporz¹dza siê
z nich lekkie kruszywo do betonu na
domy mieszkalne i budynki gospodar-
cze. W 1972 r. w Centralnym Oœrodku
Badawczo-Rozwojowym Przemys³u
Kruszyw Budowlanych podjêto bada-
nia nad przydatnoœci¹ diatomitów w bu-
downictwie. Surowce diatomitowe
stanowi³y przedmiot badañ prowadzo-

nych w celu sprawdzenia ich przydat-
noœci do produkcji lekkich kruszyw
³amanych ze szczególnym uwzglêdnie-
niem piasków o uziarnieniu nie prze-
kraczaj¹cym 5 mm. W zakresie badañ
podstawowych, oprócz betonów zwar-
tych, prowadzono badania grubych kru-
szyw diatomitowych pod k¹tem
sprawdzenia ich przydatnoœci w beto-
nach o strukturze jamistej.

Wzrastaj¹ca z roku na rok liczba
i g³êbokoœæ otworów wierconych w po-
szukiwaniu ropy i gazu stwarza pro-
blem uszczelniania rur ok³adzinowych
w tych otworach. Wysoka temperatura
i ciœnienie, a czêsto przyp³yw zminera-
lizowanych wód wywo³uje specyficzne
warunki. Dostosowanie zaczynów usz-
czelniaj¹cych do tych warunków powo-
duje nowe trudnoœci. Przeprowadzone
w Instytucie Wiertniczo-Naftowym ba-
dania wykaza³y, ¿e diatomity krajowe
z okolic Leszczawki efektywnie dzia-
³aj¹ na zaczyn i kamieñ cementowy
w wy¿szej temperaturze. Zaczyn z do-
datkiem diatomitów charakteryzuje siê
zmniejszonym ciê¿arem w³aœciwym,
zmniejszonym odstojem i iloœci¹ filtra-
tu oraz wyd³u¿onym czasem filtracji
w³aœciwej, co stwarza dobre w³aœciwo-
œci reologiczne w procesie cementowa-
nia otworu wiertniczego.

Przydatnoœæ diatomitów
w ochronie œrodowiska

Szczególn¹ w³aœciwoœci¹ diatomitu
jest poch³anianie olejów zarówno orga-
nicznych, jak i nieorganicznych. Naj-
czêœciej spotykanym zanieczysz-
czeniem tego typu jest ropa naftowa i jej
pochodne, które w obecnej dobie roz-
woju przemys³u stanowi¹ powa¿ne za-
gro¿enie dla œrodowiska. Szerokie
rozpowszechnienie i wykorzystanie
tego surowca wymaga stosowania co-
raz to nowszych i lepszych metod oczy-
szczania. Z tych wzglêdów sorpcyjne
zdolnoœci diatomitów znalaz³y zastoso-
wanie do usuwania ró¿nego rodzaju za-
nieczyszczeñ olejowych.

Badania pod tym k¹tem by³y prowa-
dzone w Zak³adach Badawczo-Do-
œwiadczalnych Huty Stalowa Wola.
Diatomitu u¿ywano do usuwania sma-
rów i p³ynów ch³odz¹cych maszyny.
W wyniku przeprowadzonych testów

stwierdzono, ¿e diatomity nadaj¹ siê do
sorpcji olejów z powierzchni sta³ych, s¹
wiêc powszechnie wykorzystywane na
stacjach paliw i w stra¿y po¿arnej.

Diatomity znalaz³y równie¿ zasto-
sowanie do usuwania z powierzchni
wody wycieków olejowych (np. wsku-
tek awarii tankowców), gdy¿ adsorp-
cyjne w³aœciwoœci pozwalaj¹ na
zwi¹zanie diatomitu z rop¹ naftow¹
i obie substancje ton¹ lub w formie za-
wieszonej utrzymuj¹ siê w wodzie. Si³a
adsorpcyjna mo¿e byæ tak du¿a, ¿e
woda w czasie opadania diatomitu
nasi¹kniêtego rop¹ pozostaje czysta.

Szereg badañ nad zastosowaniem
adsorpcyjnych w³aœciwoœci diatomitu
w celu usuwania zanieczyszczeñ olejo-
wych z wody przeprowadzono
w Zak³adzie Oczyszczania i Ochrony
Wód Politechniki Rzeszowskiej pod
kierunkiem prof. Mariana Granopsa.
Efektem tych badañ by³y liczne publi-
kacje i rozprawa doktorska pt. Zastoso-
wanie diatomitów karpackich do
usuwania zanieczyszczeñ ropopochod-
nych z roztworów wodnych autorstwa
ni¿ej podpisanej. Wyniki badañ wyka-
za³y, ¿e diatomity s¹ dobrymi sorbenta-
mi wybranych zanieczyszczeñ
ropopochodnych z roztworów wod-
nych oraz mog¹ byæ regenerowane
przez wypra¿anie i odwirowanie (zaleta
ta daje mo¿liwoœæ ponownego u¿ycia
ropy naftowej i jej pochodnych zgodnie
z pierwotnym przeznaczeniem). Odwi-
rowany i wypra¿ony diatomit nadaje siê
do ponownego zastosowania. Wyko-
rzystane i zregenerowane termicznie
diatomity nie zmniejszy³y swoich zdol-
noœci adsorpcyjnych, a z analizy prze-
biegu procesu desorpcji wynika³o, ¿e
oleje w bardzo ma³ym stopniu s¹ uwal-
niane z diatomitów do œrodowiska wod-
nego.

W³aœciwoœci sorpcyjne diatomitu
pozwalaj¹ tak¿e na usuwanie niektó-
rych metali ciê¿kich z roztworów wod-
nych, a przez modyfikacjê powierzchni
tlenkami manganu lub ¿elaza mo¿na
znacznie zwiêkszyæ jego pojemnoœæ
sorpcyjn¹ w odniesieniu do tych zwi¹z-
ków. Prace nad zastosowaniem diato-
mitów do usuwania z wody chromu i ar-
senu prowadzone s¹ w Zak³adzie
Oczyszczania i Ochrony Wód PRz.
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Rozpraw¹ doktorsk¹ A. Piecha pt. Wy-
stêpowanie i usuwanie zwi¹zków arse-
nu z wód ujmowanych do celów pitnych
zakoñczy³y siê badania dotycz¹ce uz-
datniania wody z ponadnormatywn¹
zawartoœci¹ arsenu.

Wa¿nym aspektem, a decyduj¹cym
o praktycznym zastosowaniu danego
adsorbentu, jest wp³yw wykorzystane-
go ju¿ materia³u na œrodowisko oraz
mo¿liwoœæ jego unieszkodliwienia.
Faktem przemawiaj¹cym na korzyœæ
diatomitów jest mo¿liwoœæ ich rege-
neracji, neutralizacji oraz znikoma de-
sorpcja poch³oniêtych substancji do
œrodowiska. Dziêki temu mog¹ byæ
sk³adowane na odpowiednio zabezpie-
czonych wysypiskach, a zaadsorbowa-
ne substancje organiczne mog¹ ulegaæ
biodegradacji, tym samym unieszkod-
liwiaj¹c diatomity.

Ochrona œrodowiska jest obecnie
nadrzêdnym zagadnieniem przy wpro-
wadzaniu nowego materia³u do jakie-
gokolwiek procesu technologicznego,
dlatego mo¿liwoœæ wykorzystania dia-
tomitów w tak szerokim zakresie czyni
je materia³em niezwykle cennym.

Alicja Puszkarewicz

W okresie od 1 stycznia 2006 r. ukaza³y siê nastêpuj¹ce wewnêtrzne akty norma-
tywne Rektora Politechniki Rzeszowskiej:
� Zarz¹dzenie nr 1/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie powo³ania Komisji In-

wentaryzacyjnej na lata 2006-2008,
� Zarz¹dzenie nr 2/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie uczelnianych organizacji

studenckich i doktoranckich,
� Zarz¹dzenie nr 3/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Politech-

nice Rzeszowskiej Systemu Internetowej Rekrutacji kandydatów na studia,
� Zarz¹dzenie nr 4/2006 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie organizacji roku akademic-

kiego 2006/2007 dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych w Politechnice Rzeszowskiej,

� Zarz¹dzenie nr 5/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie powo³ania komisji rekru-
tacyjnych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów wy¿szych oraz na studia do-
ktoranckie w roku akademickim 2006/2007,

� Zarz¹dzenie nr 6/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad ustalania odp³at-
noœci za studia wy¿sze oraz studia doktoranckie,

� Zarz¹dzenie nr 7/2006 z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie zasad organizacji praktyk
dla studentów Politechniki Rzeszowskiej,

� Zarz¹dzenie nr 8/2006 z dnia 30 maja 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie nr 5/2006
z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie powo³ania komisji rekrutacyjnych do przepro-
wadzenia naboru na I rok studiów wy¿szych oraz na studia doktoranckie w roku
akad. 2006/2007,

� Zarz¹dzenie nr 9/2006 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej re-
gulaminu studiów wy¿szych,

� Zarz¹dzenie nr 10/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia na Politech-
nice Rzeszowskiej regulaminu studiów doktoranckich,

� Zarz¹dzenie nr 11/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia na Politech-
nice Rzeszowskiej studiów podypomowych,

� Pismo okólne nr 1/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany organizacji pra-
cy wszystkich grup pracowniczych w roku 2006,

� Pismo okólne nr 2/2006 w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym
od pracy i zajêæ dydaktycznych w Politechnice Rzeszowskiej.

MONITOR "GP"

Praca dyplomowa

u¿yteczna

w gospodarce regionu

Wa¿nym czynnikiem pog³êbiania
teoretycznej wiedzy z zakresu wzno-
szenia budowli s¹ spotkania na budo-
wie oraz wyk³ady o przestrzennym
rozwoju Rzeszowa, obrazuj¹ce nowo-
czesne technologie budowy i materia³y
stosowane do uzyskiwania intere-
suj¹cych kszta³tów, w tym wyrazu pla-
stycznego jej otoczenia kszta³towanego
zieleni¹ i tzw. ma³¹ architektur¹.
Przyk³adem tego s¹ wysokiej jakoœci
prace dyplomowe u¿yteczne w gospo-
darce regionu i miasta.

Przed³o¿one do oceny Komisji Eg-
zaminu Dyplomowego na Wydziale

UCZELNIA widziana okiem STUDENTAUCZELNIA widziana okiem STUDENTA

Kompleks sal dydaktycznych PRz, w g³êbi budynek „P”. Autorzy Pawe³ Kula, Piotr
K³odkowski. WskaŸniki: pz. 980 m2, pu. 2540 m2, kub. 7366 m3.



Nr 6-8(150-152)–CZERWIEC-SIERPIEN 2006 29
,

Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
w br. prace tak¿e tê tezê udowodni³y:

Zaprojektowany budynek sal dy-
daktycznych i pomocy naukowych
WBiIŒ PRz; to czêœæ infrastruktury
po³¹czona z istniej¹cym budynkiem
“P”. Budynek tworz¹ trzy ró¿nej wyso-
koœci bry³y, ³¹czone ze sob¹ ci¹giem
pieszym na ka¿dej kondygnacji. Kory-
tarze, windy i schody zapewniaj¹ ewa-
kuacjê na wypadek po¿aru.

Dla budynku przyjêto mieszan¹
technologiê budowy, monolityczny
¿elbetowy szkielet ramowy i œciany
murowe. Œcianê fasady zaprojektowa-
no ze szk³a fasadowego w obudowie
aluminiowej, z oknami. Izolacjê ter-
miczn¹ i dŸwiêkow¹ maj¹ zapewniæ
p³yty systemu Termo Organika. Pod-
stawê opracowania projektu stanowi³y
spostrze¿enia dotycz¹ce rosn¹cych po-
trzeb posiadania sal dydaktycznych.
W poszukiwaniu miejsca pod budowê
przyjêto lokalizacjê od strony zachod-
niej bud. “P” i jego usytuowanie
wzd³u¿ne na osi pó³noc-po³udnie. Au-
torzy we wstêpie pracy uzasadnili, ¿e
oœrodek rzeszowski kszta³c¹cy specja-
listów dla przemys³u musi posiadaæ
wiêksz¹ liczbê pomieszczeñ dydakty-
cznych, tak¿e do prowadzenia zajêæ
kierunkowych z zakresu architektury.

Forma architektoniczna budowli,
której autor nada³ ró¿ne kszta³ty z do-
stêpnej mu palety wspó³czesnych mate-
ria³ów i technologicznych systemów
budowania, powinna u¿ytkownikowi
zapewniæ kontakt z przyrod¹ przez ca³y
rok. Ten kontakt zapewni miniogródek,
niezale¿nie od poziomu kondygnacji
bêd¹cy nad ziemi¹, tak¿e z bujn¹ kolo-
row¹ zieleni¹ weranda na dachu lub
przyziemna przyœcienna oran¿eria. Do-
stêp do czytelni i na dach – zielony taras
z kawiarenk¹ – zapewniaj¹ schody we-
wnêtrzne i windy. Szyby i kabiny szkla-
ne przylegaj¹ce do lica œciany zew-
nêtrznej zapewniaj¹ atrakcyjn¹ jazdê
z poziomu terenu na piêtro i taras
zielony.

Biblioteka akademicka. Zaproje-
ktowany wg za³o¿eñ programowych
budynek stanowi „autonomiczne cen-
trum, zapewniaj¹ce czytelnikowi po-
czucie to¿samoœci i wygodê” (cytat
z pracy dyplomowej).

Zlokalizowana przy ul. Poznañskiej
biblioteka s¹siaduje z wydzia³ami,
osiedlem akademickim, amfiteatrem
i boiskami sportowymi.

Powy¿sze opracowania wskazuj¹
niew¹tpliwie, ¿e studenci w okresie stu-
diów osi¹gnêli nowatorstwo w wybo-
rze materia³ów i systemów budowania
jako œrodków niezbêdnych do kszta³to-

wania form architektonicznych, rzec
mo¿na – budowli-rzeŸby – i otoczenia
kulturotechnicznego œrodowiska. Oce-
na osi¹gniêæ techniki i futurologiczna
ocena czasu oraz marzeñ o przysz³oœci
wskazuje, i¿ ludzkoœæ, d¹¿¹c do
wszechstronnego rozwoju miast
w œwiecie, nieuchronnie zmierza do
tego, aby œwiat sta³ siê miastem.

Stanis³aw Majka

Biblioteka – widok z krêgu tanecznego. W tle od lewej WBiIŒ – bud. P, w g³êbi osie-
dle akademickie. Autorzy Anna Bielecka i Marta £ukaszewska, promotor – Sta-
nis³aw Majka, konsultant konstrukcji – mgr in¿. Andrzej Pietrzyk. WskaŸniki:
jednoczesny pobyt ok. 300 osób, pz. 485 m2, pu. 3530 m2, kub. 27 597 m3.

STRONY DOMOWE DLA PRACOWNIKÓW
Politechniki Rzeszowskiej

22 maja 2006 r. Uczelniane Cen-
trum Informatyzacji poszerzy³o swoj¹
ofertê o udostêpnianie pracownikom
Politechniki Rzeszowskiej serwisu
stron domowych. Stworzona aplikacja
ma na celu umo¿liwienie za³o¿enia
w³asnej strony domowej ka¿demu
z pracowników, niezale¿nie od jego
umiejêtnoœci zwi¹zanych z tworze-
niem stron WWW. Celem poœrednim
systemu jest tak¿e ujednolicenie
wygl¹du stron domowych. Osoby, dla
których system stron domowych oka-
¿e siê niewystarczaj¹cy, bêd¹ mog³y
w dalszym ci¹gu korzystaæ z dotych-
czasowych metod umieszczania w³as-
nych stron na serwerach UCI.

Aplikacja, na podstawie której na-
pisano strony domowe, jest prostym
systemem zarz¹dzania treœci¹ (CMS).
Rozwi¹zanie to pozwala na wprowa-
dzanie danych za poœrednictwem in-
terfejsu wyœwietlanego w przegl¹-
darce internetowej. Serwis stron do-
mowych pozwala pracownikom na
umieszczenie na w³asnej stronie
WWW swoich danych osobowych czy
materia³ów dla studentów. Dla ka¿dej
strony przygotowano identyczny ze-
staw dzia³ów. Ka¿dy z w³aœcicieli
mo¿e, wed³ug w³asnego uznania,
ukryæ wyœwietlanie tych, które nie s¹
mu potrzebne. Przygotowane dzia³y na
stronie domowej to:
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� Dane personalne
� Aktualnoœci
� Konsultacje
� Prowadzone zajêcia dydaktyczne
� G³ówne zainteresowania naukowe
� Uczestnictwo w organizacjach i pro-

jektach
� Publikacje

� Opracowane programy
� Pytania do w³aœciciela
� Materia³y do pobrania
� Zainteresowania pozanaukowe
� Ró¿ne informacje
� Linki do innych stron.

W celu stworzenia w³asnej strony
domowej nale¿y skorzystaæ ze strony:

sd.prz.edu.pl. Na tej samej stronie
mieœci siê tak¿e krótka instrukcja
obs³ugi aplikacji. Zachêcamy do
zak³adania stron, a wszystkie informa-
cje na temat b³êdnego dzia³ania apli-
kacji prosimy kierowaæ na adres:
tk@prz.edu.pl.

Tomasz Kaczmarski

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

WYBRANE PRZYK£ADY
studenckich praktyk przeddyplomowych i sta¿y asystenckich

W ramach programu studiów na IV roku w semestrze let-
nim realizowane s¹ dwudziestodniowe praktyki przeddyplo-
mowe, umo¿liwiaj¹ce studentom kontakt z osobami
posiadaj¹cymi doœwiadczenie zawodowe. Na kierunku in¿y-
nieria œrodowiska organizuje je pan mgr in¿. Antoni Krupa,
staraj¹c siê w miarê swoich mo¿liwoœci kierowaæ studentów
do firm zwi¹zanych z tym kierunkiem studiów lub tematem

pracy dyplomowej. S¹ to firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ
w zakresie:

� projektowania i wykonawstwa ró¿nego typu instala-
cji,

� gospodarki odpadami,
� gospodarki wodno-œciekowej.
Politechnika Rzeszowska w dniu 27 listopada 2003 r.

podpisa³a umowê z Urzêdem Gminy w Trzebownisku
o wspó³pracy w zakresie rozwi¹zywania problemów ochro-
ny œrodowiska na terenie gminy. Na mocy tej umowy studen-
ci odbywaj¹cy tam praktykê opracowuj¹ powierzone im
zadania, zdobywaj¹c tym samym wiedzê praktyczn¹.
W 2005 r., na podstawie przeprowadzonych ankiet, studenci
opracowali raport na temat skanalizowania so³ectw Trzebo-
wnisko, Jasionka i Stobierna. W dokumencie tym przedsta-
wiono szczegó³owe informacje dotycz¹ce sposobu za-
gospodarowania œcieków przez gospodarstwa znajduj¹ce siê
na terenie objêtym analiz¹. Wziêto równie¿ pod uwagê
wzglêdy, dla których mieszkañcy nie pod³¹czaj¹ swoich do-
mów do gminnej sieci kanalizacyjnej. W przewa¿aj¹cej licz-
bie przypadków powodem by³ brak œrodków materialnych.

Problemem dla wiêkszoœci gmin w Polsce, szczególnie
wiejskich, s¹ dzikie wysypiska œmieci. Odpady komunalne
(œmieci) porzucane s¹ najczêœciej w lasach, przydro¿nych ro-
wach, gliniankach itp. Jest to problem, którego likwidacja
wymaga ponoszenia znacznych kosztów i anga¿owania ludzi
do prac sezonowych. W zwi¹zku z tym, przed dwoma laty na
terenie gminy Trzebownisko studenci w ramach praktyki
przeddyplomowej inwentaryzowali takie w³aœnie wysypiska
œmieci. Zlokalizowali 140 dzikich sk³adowisk, na których
przewa¿a³y odpady zwi¹zane z funkcjonowaniem i dzia³al-
noœci¹ cz³owieka. OdnaleŸli równie¿ porzucone t³uszcze po-
chodzenia zagranicznego. Informacja ta sta³a siê podstaw¹
do wszczêcia dochodzenia przez Wojewódzki Inspektorat

Wysypisko œmieci w Kozodrzy.
Fot. w³asna
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Ochrony Œrodowiska oraz przez Komendê Wojewódzk¹ Po-
licji w Rzeszowie.

Inn¹ form¹ wspó³pracy studentów ostatnich lat studiów
z uczelni¹ jest mo¿liwoœæ odbywania sta¿u asystenckiego.
W bie¿¹cym roku akademickim na kierunku in¿ynieria œro-
dowiska realizowane s¹ trzy sta¿e. W trakcie pracy w ró¿ne-
go rodzaju instytucjach czy przedsiêbiorstwach sta¿yœci

bior¹ udzia³ w pracach naukowo-badawczych oraz w proce-
sie dydaktycznym.

Zdaniem zainteresowanych takie formy wspó³pracy mo¿-
na by³oby rozszerzyæ, poniewa¿ w du¿ym stopniu u³atwiaj¹
kontakt z praktyk¹ i znacznie przybli¿aj¹ start w ¿ycie zawo-
dowe.

Agnieszka Kêdziora

W ramach umowy podpisanej miê-
dzy Wydzia³em Budowy Maszyn i Lot-
nictwa PRz a Wy¿sz¹ Szko³¹ Tech-
niczn¹ w Nyiregyhazie na Wêgrzech
studenci IV roku specjalnoœci lotnictwo
(kierunek dyplomowania awionika)
z³o¿yli wizytê w tej zaprzyjaŸnionej
uczelni.

Wizyta , która mia³a miejsce
w dniach 21–24 marca 2006 r., mog³a
siê odbyæ jedynie dziêki przychylnoœci
w³adz Wydzia³u i uczelni w osobach:
� prorektora ds. wspó³pracy miêdzyna-

rodowej i regionalnej dr. hab. in¿.
Aleksandra Koz³owskiego, prof.
PRz,

� dziekana WBMiL prof. dr. hab. in¿.
Feliksa Stachowicza,

którzy zgodzili siê na pokrycie kosztów
przejazdu grupy studentów.

Patronat naukowy nad wizyt¹ objê³a
Katedra Awioniki i Sterowania, kiero-
wana przez prof. dr. hab. in¿. Jana Gru-
szeckiego.

Ta wêgierska uczelnia (podobnie
jak nasza) kszta³ci studentów na kie-
runkach lotniczych – specjalizacja pilo-
ta¿, gdzie przyjmuje siê 6 osób rocznie.
Analogicznie jest na kierunku mechani-
cznym (sterowanie). Uczelnia dyspo-
nuje bogatym zapleczem technicznym,
nowym symulatorem lotniczym, a tak-
¿e w pe³ni wyposa¿onym kompleksem
lotniskowym, gdzie kszta³ci swoich pi-
lotów.

Tereny, na których dziœ znajduje siê
miasto, zamieszkiwane by³y ju¿ w epo-
ce br¹zu. Pierwsze wzmianki o ist-
niej¹cej tu osadzie pochodz¹ z 1326 r.
(jej nazwa wymieniona jest w kroni-
kach króla Karola Roberta), jednak œla-
dy sta³ego osadnictwa wskazuj¹ na
X wiek jako datê jej za³o¿enia. Pocho-

Nasi na Wêgrzech

P³yta lotniska.
Fot. w³asna

Budynek Wy¿szej Szko³y Technicznej w Nyiregyhazie.
Fot. w³asna
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dzenie samej nazwy miasta nie jest dziœ
do koñca wyjaœnione – s³owem “nyír”
okreœlano niegdyœ obszary bagienne,
wyra¿eniem zaœ “egyháza” (“jeden
dom”) tureccy najeŸdŸcy z 1241 r. zwy-
kli okreœlaæ osady posiadaj¹ce w swych
murach koœció³.

Mniej wiêcej 6 km od miasta znajdu-
je siê Sóstófürdõ – s³ynny oœrodek wy-
poczynkowy. Mieœci siê przy jeziorze
Sóstó, przy którym wybudowano roz-
leg³e kompleksy basenów z wod¹ lecz-
nicz¹. Naprzeciw Ratusza Miejskiego,
po drugiej stronie placu Kossutha,
wznosi siê wspania³y neoromañski
gmach katedry. Koœció³ wybudowano
w latach 1902–1904 na planie typowe-
go krzy¿a – sk³ada³ siê z nawy g³ów-
nej i dwóch naw bocznych, przy czym

jedno z jego skrzyde³ wykoñczono jako
zaokr¹glone. Podziw turystów wzbu-
dzaj¹ przede wszystkim znajduj¹ce siê
we wnêtrzu œwi¹tyni olbrzymie pos¹gi
aposto³ów, choæ na uwagê zas³uguj¹
równie¿ p³askorzeŸby zdobi¹ce fasadê
i tympanom katedry. Plac Bohaterów
(Hosök tere) jest drugim co do wa¿no-
œci placem Nyíregyházy. Le¿y w bez-
poœredniej bliskoœci Ratusza Miej-
skiego, nieco bardziej na pó³noc od nie-
go. Wœród piêknie utrzymanych trawni-
ków i ciesz¹cych oko rabat kwiato-
wych wznosi siê uwa¿any za najpiêk-
niejszy w mieœcie budynek – siedziba
w³adz miejskich.

Wêgierscy opiekunowie postarali
siê, aby maksymalnie uatrakcyjniæ nam
czterodniowy pobyt w Nyiregyhazie.

Zorganizowane przez nich spotkania
z w³adzami oraz studentami tamtejszej
uczelni pozwoli³y nam siê zapoznaæ
z tokiem kszta³cenia studentów na po-
krewnych kierunkach.

Dziêki uprzejmoœci opiekunów mie-
liœmy mo¿liwoœæ zapoznania siê z tam-
tejsz¹ baz¹ laboratoryjn¹, wyko-
rzystywan¹ do szkolenia studentów
specjalnoœci pilota¿owej. Zorganizo-
wane specjalnie dla naszej grupy zajê-
cia praktyczne w uczelnianych labo-
ratoriach oraz na pobliskim lotnisku po-
zwoli³y porównaæ bazê dydaktyczn¹
naszej Politechniki z uczelni¹ w Nyire-
gyhazie.

Mi³ym akcentem wizyty by³y zorga-
nizowane dla nas loty widokowe nad
miastem – co, nie ukrywaj¹c – by³o naj-
wiêksz¹ atrakcj¹, gdy¿ dla niektórych
z naszych kolegów by³ to pierwszy
“kontakt z niebem”.

Wizyta da³a nam nie tylko mo¿li-
woœæ zapoznania siê z inn¹ techniczn¹
uczelni¹ zajmuj¹c¹ siê kszta³ceniem
studentów na kierunkach lotniczych;
mogliœmy zobaczyæ, w jaki sposób pro-
wadzony jest proces dydaktyczny na
uczelni w Nyiregyhazie i porównaæ to
z formami przekazywania wiedzy, z ja-
kimi spotykamy siê w naszej uczelni.

Na zakoñczenie chcielibyœmy wyra-
ziæ nadziejê, ¿e studenci m³odszych lat
specjalnoœci lotniczej równie¿ bêd¹
mieli w przysz³oœci mo¿liwoœæ odwie-
dzenia innych uczelni kszta³c¹cych stu-
dentów w podobnych specjalnoœciach,
czego im serdecznie ¿yczymy.

Studenci IV roku
specjalnoœci lotnictwo

(kier dypl. awionika)

“Betony” kontra “Œcieki” to impre-
za organizowana ju¿ po raz trzeci przez
Samorz¹d Studencki Wydzia³u Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska, a jej ce-
lem jest integracja grona pedago-
gicznego Wydzia³u ze studentami. Ta
fajna zabawa odby³a siê 10 maja br.
w Klubie Studenckim “Plus” i zgroma-

dzi³a bardzo wielu uczestników, tak ¿e
Klub pêka³ w szwach. W tym roku spo-
œród nauczycieli akademickich kierun-
ku in¿ynieria œrodowiska w zabawie
udzia³ wziêli: dr hab. in¿. Jan Górski,
prof. PRz, dr in¿. Maria Bukowska, dr
in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak, dr
in¿. Daniel S³yœ oraz mgr in¿. Paulina

Sobolewska. Natomiast kierunek bu-
downictwo reprezentowali: prof. dr
hab. in¿. Leonard Ziemiañski, mgr in¿.
Lidia Buda-O¿óg oraz dr in¿. Mariusz
Franczyk.

Tegoroczna rywalizacja pomiêdzy
dru¿ynami “Œcieków” i “Betonów”,
z³o¿onymi zarówno z nauczycieli, jak

Widok miasta z powietrza.
Fot. w³asna
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i studentów, mia³a za zadanie wy³oniæ
zwyciêzców. Wstêpem do rozgrywki
by³a konkurencja picia piwa na czas
przez smoczek, do udzia³u w której
chêtnych nie trzeba by³o szukaæ zbyt
d³ugo. Studenci wykazali siê niewiary-
godnym duchem walki, gdy¿ butelki
zosta³y opró¿nione w mgnieniu oka.
Pierwszym zadaniem, z którym musieli
siê zmierzyæ belfrowie, by³o karmienie
z zawi¹zanymi oczami swojego
wspó³partnera. Okaza³o siê, i¿ prosta
z pozoru czynnoœæ przysporzy³a wiele
problemów. Ekscytuj¹cych wra¿eñ do-
starczy³a nam nastêpna konkurencja –
taniec par na gazecie, któr¹ w trakcie
up³ywu muzyki sk³adano w coraz
mniejsze kawa³ki. Ograniczony skra-

wek gazety zmusza³ tañcz¹cych do
przyjmowania ekwilibrystycznych po-
zycji, tak aby zwyciê¿yæ w tej rozgryw-
ce. Niecodziennym zjawiskiem by³y
wybory miss, gdy¿ piêknymi i wspa-
nia³ymi dziewczynami bior¹cymi
udzia³ w konkursie byli poprzebierani
ch³opcy, którzy prezentowali swoje
wdziêki w rytm piosenki “Byæ kobiet¹,
byæ kobiet¹...”. Jury pod przewodnic-
twem dziekana Wydzia³u prof. L. Zie-
miañskiego jednog³oœnie zdecydowa³o,
¿e tytu³ miss pozostaje w rêkach in¿y-
nierii œrodowiska. Zwieñczeniem ry-
walizacji by³o karaoke, w którym
ujawni³ siê talent wokalny naszych ko-
chanych wyk³adowców. Odwa¿nych
wykonawców wspomaga³a zgroma-
dzona publicznoœæ.

Ostatecznym wynikiem zabawy –
podobnie jak w roku poprzednim – by³
remis. W czasie imprezy panowa³a
wspania³a i przyjazna atmosfera, która
pokaza³a, jak dobrze mog¹ siê wspólnie
bawiæ studenci i kadra pedagogiczna
obu kierunków. Wra¿enia, jakie mo¿na
by³o tam prze¿yæ, trudno przelaæ na pa-
pier, gdy¿ najlepiej wszystko to zoba-
czyæ na w³asne oczy, a najbli¿sza ku
temu okazja bêdzie za rok. Dobrym za-
koñczeniem wieczoru by³a (bezalkoho-
lowa) zabawa w rytmie najnowszych
hitów do bia³ego rana.

Agnieszka Kêdziora

“Betony” i “Œcieki” w pe³nej integracji.
Fot. w³asna

Miss wieczoru na pierwszym planie, z lewej dwie “wicemiski”.

Zabawa trwa³a d³ugo...
Fot. w³asna
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W dniach 12-13 maja br. w budyn-
ku S Politechniki Rzeszowskiej odby³a
siê wystawa prac uczestników Warszta-
tów Terapii Zajêciowej (WTZ) w Rze-
szowie, której przygotowania i nad
któr¹ opieki podjêli siê cz³onkowie Stu-
denckiego Ko³a Naukowego Reklamy
(WZiM). Celem wystawy by³o przybli-
¿enie osobom „pe³nosprawnym” za-
równo twórczoœci, jak i samych osób
niepe³nosprawnych. Uœwiadomienie
spo³eczeñstwu, ¿e osoby „sprawne ina-
czej” – tak czêsto przez nas niezauwa-
¿ane – nie tylko s¹ ko³o nas, ale
i niepe³nosprawnoœæ wype³niaj¹ rzad-
kim darem tworzenia dzie³ niezwykle
piêknych. Dziêki tej zdolnoœci my –
„pe³nosprawni” – mo¿emy lepiej po-
znaæ i zrozumieæ œwiat osób, które los

obdarzy³ u³omnoœci¹. Œwiat, który
mimo swoich braków, wcale nie jest
gorszy, a czêsto wrêcz przeciwnie – ra-
dosny i kolorowy.

Podczas wystawy zaprezentowano
prace nie tylko malarskie (pastele i ob-
razy olejne), ale te¿ tkactwo i ceramikê.
Zwiedzaj¹cych zachwyci³a zarówno
kolorystyka, jak i bogactwo form prac,
których wystawiono ³¹cznie ponad 60.

Twórczoœæ uczestników WTZ prze-
jawia siê nie tylko we wspomnianych
dziedzinach sztuki. Swój dar tworzenia
wspania³ych rzeczy mog¹ ukazaæ
ponadto w pracowniach fotograficznej,
krawiecko-dziewiarskiej, poligra-
ficzno-introligatorskiej, kulinarnej,
ogrodniczej oraz modelarskiej. Piêæ-
dziesiêcioma uczestnikami terapii,
z których po³owê stanowi¹ mieszkañcy

Studenckie Spotkania ze Sztuk¹„ ”Studenckie Spotkania ze Sztuk¹„ ”

Piêkne, interesuj¹ce i niekiedy zaskakuj¹ce eksponaty wystawiono w holu bud. S.
Fot. w³asna

Opiekun studenkich kó³ naukowych prof. dr hab. in¿. W. Liubimow w rozmowie
z autor¹ artyku³u Jagod¹ Krawczyk.

Fot. w³asna
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Domu Pomocy Spo³ecznej przy ul.
Za³êskiej w Rzeszowie, opiekuje siê
16 osób. Od pocz¹tku istnienia WTZ,
czyli od 1995 r., kieruje nimi pan mgr
in¿. Marek Pietruszka, a ich dzia³alnoœæ
finansuje Pañstwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepe³nosprawnych.

Tegoroczne „Spotkania ze Sztuk¹”
by³y drugim wspólnym przedsiêwziê-
ciem Studenckiego Ko³a Naukowego
Reklamy oraz Warsztatów Terapii Za-
jêciowej (poprzednie odby³y siê w maju
2004 r.), jednak z pewnoœci¹ nie ostat-
nim. Jak zapowiadaj¹ obie strony,
przedsiêwziêcie to bêdzie z pewnoœci¹
kontynuowane. Zarówno w tym roku,
jak i poprzednio wystawie towarzyszy³
cytat Zbigniewa Hübscha, który dosko-
nale oddaje istotê i charakter prac two-
rzonych w ramach terapii zajêciowej:

Znalaz³em tam zdumiewaj¹ce piêkno,
którego nie sposób pomyliæ z niczym in-
nym na tym najlepszym ze œwiatów. Piê-
kno tym bardziej zdumiewaj¹ce, ¿e by³o
ono piêknem nie zamierzonym, machi-
nalnym, wywodz¹cym siê wprost z pier-
wotnego odruchu odwiecznych têsknot
i pragnieñ tak starych jak sama ludz-
koœæ.

„Spotkania ze Sztuk¹” nie s¹ jedyn¹
wystaw¹ prac uczestników warsztatów.
Z racji obchodzonego w tym roku Jubi-
leuszu 10-lecia istnienia WTZ odbywaæ
siê bêdzie cykl wystaw. Do koñca maja
trwa³a wystawa w krasiczyñskim zam-
ku, gdzie prezentowane by³y prace
wszystkich pracowni warsztatów. In-
formacje o aktualnych wystawach
i wernisa¿ach mo¿na znaleŸæ w prasie
lokalnej.

Jagoda Krawczyk

Niezwyk³y wazon.
Fot. w³asna

Tegoroczne juwenalia
studentów Politechniki
Rzeszowskiej, zorganizo-
wane przez Samorz¹d
Studentów PRz, odby³y
siê pod has³em „Dni Poli-
techniki” w dniach 18-19
maja br. na miasteczku
akademickim. Oficjalne
otwarcie odby³o siê
17 maja w Klubie Studen-
ckim „Plus”, a zainaugu-
rowa³ je prof. Leszek
WoŸniak, prorektor ds.
nauczania. Tam te¿ pre-
zentowa³ siê kabaret „Wi-
delec” z Bia³egostoku,
z którym bawiliœmy siê
œwietnie . W ramach
g³ównych atrakcji sporto-
wych naszego œwiêta
mieliœmy: grê w paintbal-
la, k³ady, œciankê do
wspinaczki wysokogór-
skiej, strzelanie z ³uku.
Niezale¿nie od tego, na hali
sportowej odbywa³ siê tur-
niej w siatkówce kobiet zor-

ganizowany przez KU AZS. W ten oto
sposób nasi studenci mieli du¿y wybór
ró¿nego rodzaju atrakcji i zabaw. Komu

DNI POLITECHNIKI

„Œciana p³aczu” zosta³a zdobyta.
Fot. M. Misiakiewicz

By³y z nami dziewczyny z AZS.
Fot. M. Misiakiewicz
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brakowa³o innego rodzaju rozrywki,
móg³ skorzystaæ z imprez organizowa-
nych przez studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego, gdzie w tym samym
czasie tak¿e odbywa³y siê juwenalia.

Pierwszego dnia œwiêta naszych ¿a-
ków dopisa³a piêkna pogoda, mieliœmy
œwietne zabawy na dworze i jeden wiel-
ki piknik przy rozstawionych grillach
na osiedlu studenckim. Z powodu de-
szczu w nastêpnym dniu, niestety nie
mieliœmy mo¿liwoœci realizacji przyjê-
tych planów, wiêc braæ studencka balo-
wa³a w „Plusie”. Imprezy niezreali-
zowane w tym dniu odbêd¹ siê w czerw-
cu, o czym zawiadomimy wszystkich
zainteresowanych. W tym roku nie pla-
nowaliœmy ¿adnych koncertów – wia-
domo, brak kasy. Niemniej jednak
impreza by³a udana.... i do przysz³ego
roku!

Joanna Rymarowicz

Prawie rodzinny piknik.
Fot. M. Misiakiewicz

S t u d e n c k i e
stypendia bêd¹
z poœlizgiem –
GW z 12 kwiet-

nia 2006 r. porusza temat wyp³aty stypen-
diów w semestrze letnim. „Na wydziale bu-
downictwa i in¿ynierii œrodowiska poli-
techniki studenci dostan¹ pierwsze w tym
semestrze pieni¹dze najwczeœniej po œwiê-
tach”. Przesuniêcie wyp³aty dot. wszy-
stkich wydzia³ów i by³o rezultatem opóŸ-
nienia transzy resortowej. Mimo zdenerwo-
wania studentów – o czym donosi GW – re-
gulamin pomocy materialnej dla studentów
PRz dopuszcza wyp³atê stypendium za
pierwsze dwa miesi¹ce semestru letniego
do 30 kwietnia.

Nagrodzona
koperta – dono-
sz¹ SN z 3 marca
2006 r., infor-

muj¹c o zdobyciu II miejsca w telewizyj-
nym konkursie przez studentów PRz. Lau-
reatami zostali: Piotr Gibowicz, Hubert
Godkowski i Marcin Kabaj z V roku stu-
diów. Prezentacja zwyciêskich filmów
odby³a siê na antenie 2 programu TVP.

* * *
Studiuj za granic¹ – doradzaj¹ SN

z 9 marca 2006 r. W ramach programu Soc-

rates/Erasmus PRz podpisa³a i prolongo-
wa³a umowy z 26 uczelniami w 11 krajach
europejskich, gdzie mog¹ studiowaæ nasi
studenci. O stypendium mog¹ siê ubiegaæ
studenci wszystkich wydzia³ów, przy czym
konieczna jest znajomoœæ jêzyka obcego
w stopniu umo¿liwiaj¹cym studiowanie
i œrednia ocena co najmniej 4,0. Informacjê
na ten temat zamieœci³y tak¿e „nowiny”.

* * *
Bêd¹ zdobywaæ praktyczne umiejêt-

noœci – informuj¹ SN z 21 marca 2006 r.
„Aby zdobyæ atrakcyjny zawód, nie wy-
starcz¹ same studia. By zwiêkszyæ atrakcyj-
noœæ swoich absolwentów na rynku pracy,
Politechnika Rzeszowska podpisa³a ko-
lejn¹ umowê w sprawie kierowania studen-
tów na sta¿e”. O podpisaniu porozumienia
z firm¹ Asseco pisaliœmy w poprzednim nu-
merze GP.

Bêd¹ mie-
rzyæ zak³ócenia
– zapowiadaj¹
„nowiny” 1 mar-

ca 2006 r. W br. planowane jest rozpoczêcie
budowy laboratorium do badañ zak³óceñ
elektromagnetycznych wytwarzanych
przez ró¿nego rodzaju urz¹dzenia elek-
tryczne i elektroniczne. Badania prowadzo-
ne bêd¹ w ramach dzia³alnoœci Zak³adu

Systemów Elektronicznych i Telekomuni-
kacyjnych. Szerzej na ten temat pisaliœmy
w poprzednim numerze GP.

* * *
Nie zgubisz siê w terenie – zapewniaj¹

„nowiny” 6 kwietnia br. „Studenci PRz
w 13 punktach na terenie uczelni oznaczyli
wspó³rzêdne geograficzne. Teraz ka¿dy
w³aœciciel GPS-u mo¿e stan¹æ przy jednym
z tych punktów i sprawdziæ, czy jego
urz¹dzenie wskazuje dok³adne po³o¿enie
w terenie”. Na temat ww. zagadnienia pisa-
liœmy obszernie na ³amach GP.

* * *
Razem i osobno – informuj¹ „nowiny”

18 maja br. „Wspólnych juwenaliów w tym
roku nie bêdzie. Chocia¿ samorz¹dy stu-
denckie siê nie dogada³y, sami studenci na
tym nie strac¹. Ju¿ dziœ wspólnie bêd¹ siê
bawiæ na koncercie grupy Kult”. Samorz¹d
Studencki PRz 3-dniowe juwenalia zorga-
nizowa³ pod has³em Dni Politechniki. To
tañsza forma zabawy – zapewnia przewod-
nicz¹cy Samorz¹du Studentów PRz.

* * *
Po¿ar w akademiku – donosz¹ „nowi-

ny” 18 maja br. „Na 100 tys. z³ oszacowano
straty po po¿arze w akademiku „Arcus” Po-
litechniki Rzeszowskiej. Na szczêœcie niko-
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mu z mieszkañców nic siê nie sta³o”. Po¿ar
wybuch³ przed pó³noc¹ 17 maja w DS „Ne-
stor”, a nie – jak donosz¹ „nowiny” –
w „Arcusie”. DNI POLITECHNIKI odby-
wa³y siê w dniach 18-19 maja wg programu
przygotowanego przez Samorz¹d Studen-
tów PRz, wobec czego po¿aru nie nale¿y
³¹czyæ z wymienion¹ imprez¹. Oddzielnym
zagadnieniem jest przestrzeganie przepi-
sów przeciwpo¿arowych i zachowanie
ostro¿noœci przez studentów miesz-
kaj¹cych w akademikach. Tego w³aœnie za-
brak³o. W chwili obecnej trwa szacowanie
strat i wg wstêpnej oceny podana kwota
100 tys. z³ zosta³a znacznie zawy¿ona.

Badania i us³ugi – to
tytu³ artyku³u zamiesz-
czonego w marcowym
wydaniu ND, poœwiêco-

nego rozbudowie laboratorium kompaty-
bilnoœci elektromagnetycznej PRz. „To
du¿y sukces zespo³u pracowników Zak³adu
Systemów Elektronicznych i Telekomuni-
kacyjnych kierowanego przez dr. hab. in¿.
W³odzimierza Kalitê, prof. PRz”. Podobny
artyku³ zamieœci³o „Form Akademickie”
i „nowiny”. O budowie laboratorium pisa-
liœmy w poprzednim numerze GP.

* * *
Czas informatyków – ND nr 6 (kwie-

cieñ 2006) w rozmowie z dziekanem WEiI
sonduje m.in. mo¿liwoœci znalezienia pra-
cy po ukoñczeniu studiów na ww. Wydzia-
le. Jak informuje dr hab. in¿. K. Buczek,
prof. PRz, firma Siemens planuje zorgani-
zowanie w Rzeszowie swojej placówki,
gdzie znajdzie pracê ok. 600 informatyków.
Podobne szanse stoj¹ przed przysz³ymi ab-
solwentami kierunku elektronika i teleko-
munikacja.

Progra-
my eduka-
cyjne do-

tycz¹ce marketingu targowego na uczel-
niach wy¿szych w Polsce – informacje
w ramach badania UFI European Chap-
ter – programy te prezentuje GT nr 2/206
(marzec/kwiecieñ 2006). Wœród wymie-
nionych przez GT dziewiêciu renomowa-
nych polskich uczelni znajduje siê ze swo-
im programem Katedra Marketingu Poli-
techniki Rzeszowskiej, realizuj¹ca marke-
ting wystawienniczy w ramach specjalno-
œci miêdzynarodowe stosunki gospodarcze
i handlowe na kierunku zarz¹dzanie i mar-
keting.

Opracowanie:
Marta Olejnik

PODRÊCZNIKI I SKRYPTY
wydane przez Oficynê Wydawnicz¹
Politechniki Rzeszowskiej w 2005 r.

� Stanis³aw Apanasewicz: Matematyczno-fizyczne podstawy telekomunikacji
� Zbigniew Bieniek, Bogus³aw Januszewski, Maciej Piekarski: Graficzny zapis

konstrukcji
� Barbara Dul-Korzyñska: Obróbka skrawaniem i narzêdzia
� Ewa Dziuban, Barbara Wilk, Pawe³ Potyrañski: Technika pomiarowa w medy-

cynie. Wybrane zagadnienia. Laboratorium
� Wies³aw Fr¹cz, Bruno Krywult: Projektowanie i wytwarzanie elementów z two-

rzyw sztucznych
� Marek Gotfryd: Podstawy telekomunikacji
� Zenon Hendzel, Wies³aw ¯ylski: Mechanika ogólna. Kinematyka. Wyd. II
� Zenon Hendzel, Wies³aw ¯ylski: Mechanika ogólna. Statyka. Wyd. II
� Bogus³aw Januszewski: Geometryczne podstawy grafiki in¿ynierskiej. Cz. I.

Wyd. II
� Maria Kopacz (red.): Æwiczenia laboratoryjne i rachunkowe z analizy iloœciowej
� Ludomir M. Laudañski: 15 wyk³adów aeromechaniki. Wstêp do specjalnoœci lot-

niczych. Wyd. II
� Ludomir M. Laudañski: Statystyka nie tylko dla licencjatów. T. 1, 2
� Lech Licho³ai, Artur Szalacha: Materia³y budowlane i ich badania laboratoryjne.

Wyd. II
� Jacek Pacana: Parametryczne projektowanie CAD z wykorzystaniem systemu

Unigraphics NX
� Dorota Papciak, Justyna Zamorska: Podstawy biologii i biotechnologii œrodo-

wiskowej
� Dorota Stadnicka: Podstawy zarz¹dzania
� Ryszard Smusz, Joanna Wilk, Franciszek Wolañczyk: Termodynamika. Repe-

tytorium. Wyd. II
� Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek: Rachunek ró¿niczkowy i ca³kowy funkcji

wielu zmiennych. Teoria, przyk³ady, zadania
� Mariusz Startek: Podstawy rachunku prawdopodobieñstwa z elementami staty-

styki matematycznej
� Andrzej W³och, Iwona W³och: Matematyka dyskretna. Podstawowe metody i al-

gorytmy teorii grafów
Zestawi³a: Genowefa Spólnik

Przypowiastki o wodzie

� Najcenniejsza rzecz to woda.
� Woda to krew i ¿ycie Ziemi.
� Œwiat powsta³ z cara ognia i carycy wody.
� Na wodzie jak na wojnie.
� Woda ¿ywi, woda broni.
� Bez wody nie ma urody.
� Czysta (zimna, œwie¿a) woda zdrowia (si³y) doda.
� Myj siê zimn¹ wod¹, a bêdziesz piêkn¹ i m³od¹.
� Chcesz byæ zdrów i m³ody, to pij du¿o wody.
� O Ÿródle – kto tê wodê pije, ten d³ugo ¿yje.
� B¹dŸ zdrów jak woda.
� Kapryœna jak rzeka.
� Woda jak Janosik: jednemu daje, drugiemu zabiera.
� Póty dzban wodê nosi, póki siê ucho nie urwie.
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� Cicha woda brzegi rwie.
� Boi siê jak diabe³ œwiêconej

wody.
� Burza w szklance wody.
� Nabraæ wody w usta.
� Dziesi¹ta woda po kisielu.
� Woda sodowa uderza komuœ

do g³owy.
� Psuje siê woda bez ruchu,

psuje siê m³ody bez pracy.
� Wodê pij i wod¹ siê myj, a bê-

dziesz zdrów.
� Du¿o wody up³ynie, zanim…
� Wylaæ komuœ kube³ zimnej

wody na g³owê.
� W gor¹cej wodzie k¹pany.
� Przepad³ jak kamieñ w wodê.
� Laæ wodê na czyjœ m³yn.
� Utopiæ kogoœ w ³y¿ce (szklan-

ce) wody.
� Nie da siê po³¹czyæ ognia

z wod¹.
� Pic na wodê, fotomonta¿…
� Palcem na wodzie pisane.
� Krew nie woda…
� Podobni jak dwie krople

wody.
� Ktoœ lub coœ pierwszej wody.
� Czuje siê jak ryba w wodzie.
� Puszczaæ siê na szerokie

wody.
� Sp³ywa po nim jak woda po

gêsi.
� £apaæ ryby w mêtnej wodzie.
� Nigdy nie pojmiemy wartoœci

wody, póki studnia nie
wyschnie.

� Najm¹drzejsze s³owa nie na-
poj¹ spragnionego tak jak
kubek wody.

� Woda nie jest tylko po to, aby
j¹ piæ – inaczej Stwórca nie
zasoli³by tak wielkiej jej ilo-
œci.

� Na Ziemi jest tyle wody, ¿e
umiejêtnoœæ p³ywania jest
wa¿niejsza od sztuki chodze-
nia.

� Lanie wody dla niejednego –
to jedyne Ÿród³o utrzymania.

Zebra³: Janusz Rak

Ogólnopolskie Zawody Sprawnoœciowo-Obronne M³odzie¿y Akademickiej
odby³y siê w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce w dniach 5-7 maja
2006 r. W zawodach, pod kierunkiem ni¿ej podpisanego, uczestniczy³a dru¿yna
Politechniki Rzeszowskiej w sk³adzie:

� Barbara Rybka – IV ZD (WZiM)
� Maciej Benedyk (kapitan zespo³u) – IV FDA (WEiI)
� £ukasz Rybka – IV FDA (WEiI)
� Piotr Szczerba – II FD (WEiI)
Zawody rozegrano pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej

oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Do zawodów zakwalifikowano
30 zespo³ów (reprezentacje uczelni pañstwowych i niepañstwowych). Startowa³o

MILITARY ¯AK

A¿ 4 puchary przywieŸli z Ustki reprezentanci Politechniki Rzeszowskiej

Ostre strzelanie.
Fot. Archiwum zawodów

2006

Rozpoczêcie zawodów w pe³nej wojskowej gali z udzia³em orkiestry wojskowej
Marynarki Wojennej.

Fot. Archiwum zawodów
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120 zawodników w czterech konkuren-
cjach:
� test z zakresu wiedzy obronnej (kon-

kurencja zespo³owa i indywidualna)
� bieg na orientacjê na dystansie 4 km

(konkurencja zespo³owa i indywi-
dualna)

� strzelanie sportowe z kbks na od-
leg³oœæ 50 m do celu (konkurencja
zespo³owa i indywidualna)

� p³ywanie, odleg³oœæ 50 m, styl do-
wolny (konkurencja zespo³owa i in-
dywidualna).
Studenci przywieŸli cztery puchary,

dyplomy i indywidualne nagrody rze-
czowe. Byli najlepsi w Polsce z wiedzy
teoretycznej w konkurencji zespo-
³owej, indywidualnie Basia Rybka –
druga, a kapitan dru¿yny Maciek Bene-
dyk – czwarty.

W strzelaniu prym wiod³a Basia
Rybka, zdobywaj¹c 99 punktów na 100
mo¿liwych i pierwsze miejsce. Barbarê
uznano za najlepsz¹ zawodniczkê
“Military ¯ak 2006” (w ubieg³ym roku
w Dêblinie równie¿ brylowa³a i zdo-
by³a pierwsze miejsce).

W generalnej klasyfikacji zespó³
Politechniki Rzeszowskiej zaj¹³ siódme
miejsce.

Zawody przebiega³y w mi³ej i kole-
¿eñskiej atmosferze, po³¹czone by³y ze
zwiedzeniem nadmorskiego kurortu

i Centrum Szkolenia Marynarki Wojen-
nej.

Udzia³ dru¿yny w tych zawodach to
znakomita promocja Politechniki Rze-
szowskiej i regionu Podkarpacia w Pol-
sce.

Jan Wojtyna

Nasza studentka Basia Rybka na podium.
Fot. Archiwum zawodów

Student I roku studiów magisterskich uzupe³niaj¹cych na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Jacek Czech zdoby³
z³oty medal na Zimowych Mistrzostwach Polski Studentów

Z³oto Jacka Czecha w p³ywaniu

Jacek Czech (w œrodku) wœród medalistów.
Fot. Archiwum AZS
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Tenisiœci sto³owi Klubu Uczelnia-
nego AZS PRz w bie¿¹cym sezonie
sportowym osi¹gnêli wspania³y sukces,
awansuj¹c do elitarnego grona dzie-
si¹tki najlepszych klubów tej dyscypli-
ny sportu w Polsce.

W ten sposób w nowej hali spor-
towej naszej uczelni w sezonie
2006/2007 bêd¹ wystêpowaæ najlepsi
polscy, i nie tylko, zawodnicy graj¹cy
w ekstraklasie. Bêdzie okazja podzi-
wiaæ reprezentantów naszego kraju, ale
tak¿e Chiñczyków, Ukraiñców, S³owa-
ków i Bia³orusinów graj¹cych w ró¿-
nych klubach ekstraklasowych.

Droga do awansu by³a d³uga i trud-
na. Pocz¹tki ping-ponga w naszej
uczelni organizowa³ Zbigniew Rydz,

gdy w 1963 r. powsta³a sekcja AZS
za³o¿ona w ówczesnej Wy¿szej Szkole
In¿ynierskiej. Jego dzie³o kontynuowa-
li w barwach Politechniki Teofil Ma-
zurkiewicz i Tadeusz Czu³no, który
stworzy³ podwaliny ligowej dru¿yny.
Z czasem sekcja tenisa sto³owego za-
czê³a osi¹gaæ sukcesy sportowe na ska-
lê ogólnopolsk¹. Ukoronowaniem
ci¹g³ego postêpu sekcji uczelnianej
PRz by³ rok 1998, gdy we Wroc³awiu
nasi studenci okazali siê najlepsi w kra-
ju w punktacji ³¹cznej w pionie poli-
technik i wy¿szych uczelni technicz-
nych. Na ten sukces z³o¿y³ siê srebrny
medal dru¿yny mêskiej i br¹zowy ¿eñ-
skiej. Dru¿yna mêska jeszcze trzykrot-
nie zdobywa³a srebrne medale

w Mistrzostwach Polski Politechnik, za
niedoœcig³¹ wówczas Politechnik¹
Œl¹sk¹ z Gliwic.

W œlad za sukcesami uczelnianymi
przysz³y i sukcesy ligowe. W sezonie
1999/2000 pingpongiœci AZS Politech-
niki Rzeszowskiej awansowali do I ligi,
a trzon zespo³u stanowili nasi studenci:
Tomasz Ziobro, S³awomir Gielarowski
i Konrad Kubik. W tej klasie rozgryw-
kowej nasza dru¿yna powoli zaczê³a siê
wspinaæ w I-ligowej hierarchii.
W pierwszym sezonie w rozgrywkach
grupy po³udniowej na 10 zespo³ów
zajê³a ósme miejsce i ratowa³a pierw-
szoligowy byt w bara¿ach o utrzymanie
z dziewi¹t¹ dru¿yn¹ grupy pó³nocnej
Mlexerem Elbl¹g. Zwyciêstwo na wy-
jeŸdzie 6:4 przes¹dzi³o praktycznie
o zwyciêstwie w dwumeczu i utrzyma-
niu w I lidze naszych akademików.

W nastêpnych sezonach dru¿yna
graj¹ca prawie w niezmienionym
sk³adzie prezentowa³a siê coraz lepiej.
Kolejno zajmowa³a w tabeli siódme
miejsce, nastêpnie pi¹te, w sezonie
2004/05 trzecie i wreszcie w bie¿¹cym
sezonie drugie.

Imponuj¹cy by³ bilans tegorocznych
wystêpów w I lidze. Dru¿yna KU AZS
na 18 rozegranych spotkañ wygra³a 14,
2 zremisowa³a i 2 przegra³a. Pora¿ki
przytrafi³y siê tylko z dru¿yn¹ Opoki
Trzebinia, w której barwach wystêpo-
wa³ niezwyciê¿ony w Polsce Chiñczyk
Xu Kai. Mimo tych pora¿ek to w³aœnie
nasza dru¿yna uzyska³a awans do
ekstraklasy, a nie zespó³ z Trzebini.

W dwumeczu bara¿owym spotkali-
œmy siê z mistrzem grupy pó³nocnej
Dojlidami Bia³ystok i dwukrotnie zwy-

POLITECHNIKA W EKSTRAKLASIEPOLITECHNIKA W EKSTRAKLASIE

Oni wywalczyli awans do ekstraklasy. Od lewej: Tomasz Klag, Grzegorz Magdoñ,
Wojciech Markiewicz, Sebastian Lubaœ, Krzysztof Marcinowski.

Fot. w³asna

Niepe³nosprawnych w 2006 r. w klasyfikacji generalnej na
dystansie 200 m stylem dowolnym i medal br¹zowy na dys-
tansie 50 m stylem grzbietowym.

Jacek z powodzeniem startowa³ równie¿ w rozegranych
20 maja br. w Poznaniu II Ogólnopolskich Zawodach P³y-
wackich Studentów Niepe³nosprawnych. W wyœcigu na 50 m

stylem grzbietowym by³ pierwszy, drugie miejsce zaj¹³ na
50 m stylem dowolnym i by³ trzeci na 25 m stylem dowol-
nym.

W 2005 r. na dystansie 50 m stylem grzbietowym
osi¹gn¹³ drugi czas na œwiecie!

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!

Stanis³aw Ko³odziej



Nr 6-8(150-152)–CZERWIEC-SIERPIEN 2006 41
,

8 kwietnia 2006 w ¯urawicy odby³y siê ju¿ po raz trzeci
z rzêdu Akademickie Mistrzostwa Podkarpacia w Unihoke-
ju. Jak co roku, organizatorem zawodów by³ AZS PWSZ
Przemyœl. Liczba uczestnicz¹cych dru¿yn to 8 ¿eñskich
i 9 dru¿yn mêskich. Tegoroczne mistrzostwa charakteryzo-
wa³y: bardzo dobra organizacja, wysoki poziom sportowy
i wysoki poziom sêdziowania oraz – do czego zd¹¿yliœmy siê

przyzwyczaiæ – zwyciêstwa dru¿yn ¿eñskich i mêskich re-
prezentuj¹cych barwy Politechniki Rzeszowskiej.

Dru¿yna ¿eñska PRz w sk³adzie: Monika Owerko, Bo¿e-
na Ogrodnik, Urszula Jaworska, Kinga Jackun, Maria Czar-
nik, Patrycja Poniatowska, Anna Puka³a, Karolina Seku³a,
jako triumfatorki ubieg³orocznej edycji, by³y rozstawione
i na swoje przeciwniczki czeka³y w pó³finale. Przeciwnicz-

ciê¿aj¹c po 7:3, nie pozostawiliœmy ry-
walom cienia w¹tpliwoœci, kto by³ w tej
konfrontacji lepszy.

Autorami historycznego awansu do
ekstraklasy s¹ zawodnicy: Krzysztof
Marcinowski (3. miejsce w lidze), To-
masz Klag (12.), Sebastian Lubaœ (15.)
i Wojciech Markiewicz (25.).

Oprócz sukcesów ligowych nasi za-
wodnicy osi¹gaj¹ te¿ znacz¹ce sukcesy
indywidualne. Para deblowa Marci-
nowski-Markiewicz od dwóch lat zdo-
bywa tytu³y Akademickich Mistrzów
Polski. Apogeum sukcesów w AMP
przypad³o na rok 2004, gdy na Akade-
mickich Mistrzostwach Polski rozgry-
wanych w hali Politechniki Rzeszow-
skiej zawodnicy naszego Klubu zdobyli
trzy medale: z³oty wspomniany debel
Marcinowski-Markiewicz, srebrny
para Klag-Lubaœ i br¹zowy w mikœcie

Klag z reprezentantk¹ Polski £ucza-
kowsk¹ (AZS AE Wroc³aw).

Klub Uczelniany AZS prowadzi te¿
szeroko zakrojon¹ pracê z m³odzie¿¹.

Na odbytych w maju br. w Czêstocho-
wie AMP – w kategoriach m³odzie¿o-
wych nasi najm³odsi wychowankowie
wywalczyli w kategorii m³odzika i ka-
deta a¿ 10 medali (2 z³ote, 5 srebrnych
i 3 br¹zowe). Trener naszej dru¿yny zo-
sta³ mianowany trenerem mêskiej aka-
demickiej reprezentacji Polski i po
zgrupowaniu na naszych obiektach wy-
jedzie wraz z podopiecznymi na Aka-
demickie Mistrzostwa Œwiata
w Mariborze (S³owenia) w terminie
2-9 lipca 2006 r.

Sukcesy uczelnianej sekcji nie
by³yby mo¿liwe, gdyby nie przychyl-
noœæ i pomoc w³adz naszej uczelni,
a w szczególnoœci prezesa honorowego
sekcji prof. Tadeusza Markowskiego,
kierownika SWFiS mgr. Jacka Lutaka
i prezesa KU AZS Grzegorza Sowy.

Tadeusz Czu³no

Sponsorami sekcji
w bie¿¹cym sezonie byli:

BAÆ-POL Sp. z o.o.
ZAPEL SA Zak³ad Porcelany

RES MOTORS – dealer Forda
IN¯YNIERIA Rzeszów

PLUS GSM
VOLTEON SA

„EDBUD” Zak³ad
Remontowo-Budowlany

BGK O/Rzeszów
FHU MASTER z Le¿ajska.

Mgr Ryszard Konieczny

Politechniki ju¿ wiêcej nie zapraszamy
bo oni zawsze wygrywaj¹! To ¿artobliwe s³owa jednego z organizatorów imprezy po tym, jak zespo³y Politechniki

Rzeszowskiej po raz trzeci z rzêdu zdominowa³y Akademickie Mistrzostwa Podkarpacia w Unihokeju.

Urszula Jaworska
IV MDZ (kapitan)

Maria Czarnik
I IMD

Bo¿ena Ogrodnik
V PDF
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kami by³a dru¿yna gospodarzy, jako zwy-
ciê¿czynie grupy eliminacyjnej B. W meczu
pó³fina³owym nasze “z³otka” szybko strze-
li³y bramkê i ca³ym zespo³em broni³y wyni-
ku. Niestety, taka taktyka okaza³a siê
zgubna i mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1:1.
O wejœciu do fina³u decydowa³y rzuty kar-
ne, w których reprezentacja Politechniki
okaza³a siê lepsza. W meczu fina³owym
spotka³y siê z dru¿yn¹ UR, która w pó³finale
wygra³a z PWSZ Krosno. Sam mecz
fina³owy to konkurs strzelecki naszej dru¿y-
ny. Wysoka wygrana 4:0 sama mówi za sie-
bie.

Dru¿yna mêska PRz w sk³adzie: Krzy-
sztof Michnal, Tomasz Kuraœ, Marek Bed-
narz, Marek Wacko, Daniel Radwan,
Bart³omiej Cieœla, Tomasz Janas, Mariusz
Radosz, Krzysztof Wanat, Marcin Werem-
czuk, Pawe³ Micha³uszko, Tomasz Sybid³o

bez wiêkszych problemów wygra³a w swo-
jej grupie eliminacyjnej (zwyciêstwo 2:0
z WSSG Tyczyn i 3:1 z KN Przemyœl) i do-
sta³a siê, obok WSIiZ Rzeszów i PWSZ
Krosno, do œcis³ej trójki fina³owej. Pierw-
szy mecz fina³owy pomiêdzy PRz i WSIiZ
by³ wyrównany z niewielk¹ przewag¹ na-
szej dru¿yny, jednak ¿adnej z dru¿yn nie
uda³o siê zdobyæ bramki i mecz zakoñczy³
siê 0:0. Po drugim meczu fina³owym po-
miêdzy PWSZ Krosno a WSIiZ, zakoñczo-
nym remisem 1:1, sta³o siê jasne, ¿e aby
obroniæ tytu³ mistrza, nasi ch³opcy musz¹
wygraæ mecz z PWSZ Krosno. By³ to bar-
dzo wyrównany mecz, a obie dru¿yny gra³y
bardzo rozwa¿nie. Dopiero na niespe³na
2 minuty przed koñcem meczu, po znako-
mitej akcji PRz objê³a prowadzenie i mimo
rozpaczliwych ataków dru¿yny z Krosna
utrzyma³a je do koñca.

Karolina Seku³a
IFD

Kinga Jackun
IV MDZ

Anna Puka³a
III BD

Monika Owerko
V PDF

Patrycja Poniatowska
III BD

Krzysztof Wanat
III FDS (kapitan)

Pawe³ Micha³uszko
III FDS

Tomasz Janas
V ED

Krzysztof Michnal
II ZDL
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Bart³omiej Cieœla
III BD

Mariusz Radosz
V ZD

Tomasz Kuraœ
V FDS

Marek Wacko
V FDA

Daniel Radwan
IV ZD

Tomasz Sybid³o
V PDF

Marcin Weremczuk
V FDA

Marek Bednarz
V PDF

Trofea

Niew¹tpliwie du¿y wk³ad w sukces obu na-
szych dru¿yn mia³ mgr Ryszard Konieczny, któ-
ry prowadzi³ treningi i motywowa³ do ciê¿kiej
pracy, a przy tym dba³ o dobr¹ atmosferê w dru-
¿ynie. To w³aœnie on przed ka¿dym meczem do-
dawa³ otuchy i stara³ siê zapanowaæ nad nerwami
zawodników, chocia¿ jak ³atwo by³o zauwa¿yæ –
sam bardzo prze¿ywa³ ka¿dy mecz.

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom i za-
wodnikom oraz mgr. R. Koniecznemu trzeciego
ju¿ Akademickiego Mistrzostwa Podkarpacia
w Unihokeju. Jednoczeœnie ¿yczymy kolejnych
sukcesów nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale
równie¿ na tym krajowym.

Wszystkie osoby zainteresowane unihokejem zapraszamy na treningi odbywaj¹ce siê
w hali sportowej PRz w poniedzia³ki o godz. 19:00.

Koñcowa klasyfikacja
Akademickich Mistrzostw

Polski w Unihokeju:

kobiety:
1. Politechnika Rzeszowska
2. Uniwersytet Rzeszowski
3. PWSZ Przemyœl

mê¿czyŸni:
1. Politechnika Rzeszowska
2. WSIiZ Rzeszów
3. PWSZ Krosno

Tekst i fot. Krzysztof Wanat, Pawe³ Micha³uszko
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Przed nowym lotniczym sezonem
warto powspominaæ trochê poprzednie,
które mo¿na spokojnie nazwaæ “tury-
stycznymi”. Zwiedzanie nowych
miejsc jest zawsze zajêciem fra-
puj¹cym, ale zwiedzanie nowych
miejsc z paralotni¹ jest zajêciem nie-
zwykle fascynuj¹cym.

Wtedy nie tylko ogl¹damy zabytko-
we budowle z ziemi, ale przede wszyst-
kim podziwiamy piêkne krajobrazy
z powietrza. Ta sama ska³a, dolina czy
rzeka ogl¹dana z perspektywy ptaka
pozwala na prze¿ycie zupe³nie innych
doznañ estetycznych. Szczyty, które
znaj¹ ze swoich wypraw tylko bardzo
zaawansowani we wspinaczkach lu-
dzie, staj¹ siê “dostêpne” dla œrednio
zaawansowanych paralotniarzy. Czêsto
w takich warunkach dochodzi do bar-
dzo sympatycznych spotkañ “na œcia-
nie”: z jednej strony wisz¹cy na linach

alpinista, a z drugiej przelatuj¹cy obok
paralotniarz. W takich chwilach jesteœ-
my pe³ni podziwu dla osób, które wspi-
naj¹c siê, bardzo ciê¿ko musz¹ praco-
waæ, ¿eby siê dostaæ na szczyt góry, my
natomiast najczêœciej lecimy obok,
siedz¹c w wygodnym foteliku-uprzê¿y.

Jako ciekawostkê podam, ¿e pod-
czas wieczornych wspólnych spotkañ
nigdy nie spotka³em siê z ich strony
z jak¹œ zazdroœci¹ dotycz¹c¹ tego na-
szego komfortowego latania. Oni nas
traktuj¹, ze wzglêdu na ryzyko, trochê
jak szaleñców i maj¹ w tym bez w¹tpie-
nia sporo racji. Inna sprawa, ¿e my my-
œlimy o nich z równym szacunkiem,
ale te¿ w³aœnie z tego samego powodu
traktujemy ich jak...

W ubieg³ym roku testowaliœmy
nowy sprzêt wyprodukowany przez fir-
mê Dudek Paragliding z Bydgoszczy.
Testy przeprowadzaliœmy na lotnisku

niedaleko Krosna oraz na Javorovym
(Czechy). Loty z Javorovego zapew-
niaj¹ dodatkowe atrakcje zwi¹zane
z ogl¹daniem dwóch Cieszynów: czes-
kiego i polskiego równoczeœnie. Tylko
kilkunastominutowy lot w kierunku
pó³nocnym dzieli górê od granicy
z Polsk¹.

Byliœmy te¿ kilkakrotnie na S³owa-
cji. Na “Lendaku” (w pó³nocno-za-
chodniej czêœci Kotliny Popradzkiej)
kilka osób ustanowi³o swoje rekordy
¿yciowe – czasu lotu (ponad 4 h w jed-
nym locie) i wysokoœci.

Sama miejscowoœæ nale¿y do tych
nielicznych miejsc w Europie, gdzie za-
chowa³y siê zwyczaje zwi¹zane z cho-
dzeniem w strojach ludowych. Nie
tylko w dni œwi¹teczne, ale tak¿e w dni
powszednie mo¿na spotkaæ na ulicy ko-
biety i mê¿czyzn chodz¹cych w ubra-
niach tradycyjnych. Mieliœmy te¿
niezwyk³¹ okazjê zwiedzania ruin œred-
niowiecznego zamku w Kamenicy
z ziemi i z powietrza. Latamy te¿ z No-
vej Holi niedaleko miejscowoœci Dono-
valy. Na sam szczyt mo¿na wjechaæ
wyci¹giem. Góra ma wspania³e szero-
kie startowisko zapewniaj¹ce bezpiecz-
ny start nawet pocz¹tkuj¹cym pilotom.
Miejsce jest silnie nas³onecznione
i umo¿liwia wykonanie wielogodzin-
nych lotów na du¿ej wysokoœci. Osoby
z mniejszymi umiejêtnoœciami mog¹
równie¿ przez wiele godzin “bawiæ” siê
nad górk¹, podziwiaj¹c malownicz¹
okolicê. Z Donoval jest blisko na Cho-
pok – górê znan¹ nie tylko polskim
narciarzom, ale tak¿e paralotniarzom
z AKL.

Sympatycznie wspominamy wyjazd
za nasz¹ wschodni¹ granicê. Po³oniny
Bor¿awskie s¹ wy¿sze od naszych
i maj¹ jeszcze tê zaletê, ¿e mo¿na z nich
swobodnie wykonywaæ loty na paralot-
niach. W jednym z hoteli w Wo³owcu

Œwiat z lotu ptaka
ma inny wymiar

Œwiat z lotu ptaka
ma inny wymiar

Dzia³y k. Krosna.
Fot. Archiwum AKL
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mo¿na za³o¿yæ bazê wypadow¹ i wje¿-
d¿aæ, specjalnie skonstruowanymi po-
jazdami z napêdem na trzy osie, prawie
na sam Wielikij Wierch. Ze szczytu
mo¿na sobie zaplanowaæ loty widoko-
we w kierunku niedalekiej Polski.

Najczêœciej jednak jeŸdziliœmy na
loty holowane.

Z jednej strony lotniska ustawia siê
wtedy wyci¹garkê paralotniow¹,
a z drugiej stoi, podpiêty do niej cienk¹
stalow¹ lin¹, paralotniarz.

Na komendê wydan¹ przez pilota
wyci¹garkowy uruchamia silnik i za-
czyna nawijaæ linê na bêben. Obecnie
wykonujemy hole do wysokoœci 750 m.
Z tej wysokoœci mo¿na nawi¹zaæ kon-
takt z termik¹ i polecieæ sobie na ma³y
przelot, np. by zobaczyæ z góry zamek
w Odrzykoniu. Du¿o frajdy sprawia
wszystkim æwiczenie akrobacji para-
lotniowej. Latanie na “po³ówce”
skrzyd³a lub krêcenie spiralek z opada-
niem 15 m/s naprawdê wywo³uje sporo
emocji i zwiêksza dop³yw adrenaliny
nie tylko u æwicz¹cego, ale tak¿e wœród
publicznoœci. Pewien zasób figur jest
obowi¹zkowy dla wszystkich, którzy
chc¹ lataæ w trudnych warunkach. Wy-
æwiczenie odpowiednich odruchów
przy wychodzeniu z nienormalnych
stanów lotu powiêksza margines bez-
pieczeñstwa w póŸniejszym lataniu.

Pomimo bardzo uci¹¿liwego podej-
œcia, ponownie pokochaliœmy górê Ce-
rgow¹ ko³o Dukli. Jest po prostu
niezwyk³a. Przy wiatrach ju¿ od 3 m/s
zapewnia wysoki i bardzo komfortowy
lot. Mo¿na lataæ godzinami, podzi-
wiaj¹c przepiêkne widoki na Duklê
i okolicê. Tak¿e i tu po nabraniu odpo-
wiedniej wysokoœci trenujemy dla roz-
grzewki miniakrobacjê. Takie popisy s¹
szczególnie mile widziane przez oko-
licznych mieszkañców, którzy odnosz¹
siê do nas i naszych “wyczynów” z du¿¹
sympati¹.

Ukoronowaniem sezonu 2005 by³
wyjazd do Francji po³¹czony z lataniem
w okolicach miejscowoœci Annecy
i Mieussy. Latanie w tej czêœci Alp ma
swój dodatkowy urok – rzadko siê zda-
rza lataæ na paralotni bez napêdu nad
du¿ym jeziorem (jez. Annecy), po któ-
rym p³ywaj¹ statki wycieczkowe.
Z okolic Mieussy jest stosunkowo bli-
sko do najwy¿szego szczytu Alp –
Mont Blanc. Startowiska dla paralotnia-
rzy i lotniarzy we Francji s¹ bezp³atne
i fantastycznie przygotowane. Na stoku
wy³o¿ona jest olbrzymia gumowa mata,
z której równoczeœnie mog¹ startowaæ
nawet trzy paralotnie. Obok wybudo-
wany jest pomost dla lotniarzy. Gdy la-
taj¹cych jest naprawdê sporo lub kie-
runek wiatru ma za du¿¹ odchy³kê, mo-

Bior¹c pod uwagê otwartoœæ Pañ-
stwa uczelni na projekty innowacyjne,
pragniemy serdecznie zaprosiæ na-
uczycieli akademickich do udzia³u
w projekcie “Nauczyciel przysz³oœci =
Uczeñ z przysz³oœci¹”. Projekt oferuje
kompleksowe szkolenia z zakresu e-
learningu, w tym modu³ umo¿li-
wiaj¹cy uzyskanie kwalifikacji trene-
ra e-learningowego.

Projekt jest adresowany do wy-
k³adowców i nauczycieli wojewódz-
twa podkarpackiego. W ramach szko-
lenia uczestnicy zapoznaj¹ siê z naj-
nowszymi tendencjami w nauczaniu.
Zdobêd¹ wiedzê i umiejêtnoœci do-
tycz¹ce wykorzystywania narzêdzi in-
formatycznych do prowadzenia wy-
k³adów metod¹ WebQuest. Opanuj¹
równie¿ umiejêtnoœæ pisania scenariu-
szy on-line oraz prowadzenia wirtual-
nych zajêæ metod¹ blended
learning. A tak¿e, co istotne, poznaj¹
najnowsze technologie stosowane
w spo³eczeñstwie informacyjnym.

Projekt jest dofinansowywany ze
œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa. Dziê-
ki temu wyk³adowca bior¹cy udzia³
w szkoleniu p³aci tylko 10% wartoœci
szkolenia, czyli jedynie 300 z³ za
modu³ podstawowy oraz 400 z³ za
modu³ trenerski. Istnieje mo¿liwoœæ
wniesienia op³aty w ratach. Realizacja
Projektu poprzez Zintegrowany Pro-
gram Rozwoju Regionalnego stanowi
gwarancjê jakoœci oraz dostosowania
programu szkoleñ do zapisów Strate-
gii Rozwoju Edukacji 2007-2013 oraz
potrzeb rynku pracy.

Z powa¿aniem,

Zespó³ Projektu
"Nauczyciel przysz³oœci =
= uczeñ z przysz³oœci¹"
http:
//www.nauczyciel.tenet.com.pl

OFERTA

dla nauczycieli

akademickich

OFERTA

dla nauczycieli

akademickich

Efektowna wa¿ka na festiwalu w St. Hillarel.
Fot. Archiwum AKL
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Fraszki
Stanislawa
Siekanca

NA LOTNISKU

Zawsze zwracam

siê ku stronie,

gdzie babka

na spadochronie.

DYSKOTEKA

Sza³u beka.

NUDYSTA

Wed³ug opisu

cz³owiek kryzysu.

PIROTECHNIK

Robi furorê

Z wielkim rumorem.

COS Z ZODIAKU

W przyrodzie tylko wœród ludzi

taka przemiana jest znana,

¿eby urodziæ siê pod lwem,

a wyrosn¹æ na barana.

,
/

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

,

¿na skorzystaæ z mniejszej maty kilka-
dziesi¹t metrów dalej. Na górê wiedzie
asfaltowa droga i mo¿na siê tam dostaæ
ze sprzêtem samochodem lub busem.

W ostatnim dniu pobytu we Francji
pojechaliœmy do St. Hillare na dorocz-

ne pokazy paralotniarzy przebranych
w ró¿ne stroje. Wspaniale jest obserwo-
waæ z kilkutysiêczn¹ publicznoœci¹
przeloty wa¿ek, modliszek, lataj¹cych
motocyklistów itd.

Roman Dryja
Prezes Akademickiego
Klubu Lotniczego PRz

Zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy fotograficznej
z okazji X-lecia powstania AKL PRz (hol budynku P).

Wiêcej zdjêæ i sprawozdania z latania na stronie oraz http:
//rzeszow.tiger.com.pl/~akl/

Portal www.planner.pl, znany stu-
dentom z lat poprzednich, przekszta³ci³
siê w serwis informuj¹cy o mo¿liwo-
œciach nauki w kraju i za granic¹, ofer-
tach pracy i praktyk.

Strona jest promowana przez Plan-
ner Akademicki (250 tys. egzemplarzy)
i media studenckie, co zapewnia jej
du¿¹ ogl¹dalnoœæ.

Planner.pl sk³ada siê z trzech wi-
tryn: Edukacja, Kariera i ¯ycie. Na ka¿-
dej z nich student znajdzie sta³e

informacje przydatne w poszukiwaniu
najlepszej dla siebie posady. Strona za-
wiera m.in.: przegl¹d firm oferuj¹cych
studentom i absolwentom wakaty, sta¿e
i praktyki czy przegl¹darkê studiów po-
dyplomowych i MBA. Na portalu mo¿-
na tak¿e poczytaæ o nowoœciach
kulturalnych, sportowych i turystycz-
nych.

Portal cieszy siê du¿¹ popular-
noœci¹ wœród studentów krajowych
i zagranicznych.

10 rad dla studentów
(wed³ug prof. H. Mruka, AE Poznañ, i za Jego zgod¹)

1. Zapytaj siebie dok¹d zmierzasz.
2. Planuj wykorzystywanie czasu.
3. Jeœli czegoœ nie zrobisz od razu, mo¿esz nie zrobiæ tego nigdy.
4. Myœl dobrze o sobie – zmieniaj to, co trzeba zmieniaæ, akceptuj to, co trzeba

zaakceptowaæ.
5. Pamiêtaj, ¿e narzekanie jest wyborem.
6. Starannie dobieraj towarzystwo.
7. Dbaj o: znajomoœæ jêzyków, kompetencje, otwartoœæ w komunikowaniu siê,

budowanie ró¿norodnych przyjaŸni, tolerancjê, panowanie nad emocjami, osobo-
woœæ, si³ê charakteru, system wartoœci.

8. Pamiêtaj, ¿e si³a ka¿dego z nas wyrasta z niepowodzeñ i pora¿ek, a nie
z sukcesów.

9. Rozwijaj zainteresowania.
10. Dbaj o od¿ywianie, odpoczynek, ruch i sferê duchow¹.

UWAGA STUDENCI !
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Skrzyczne. Szczyrk. Gdy wieje wschodni wiatr, 
w powietrzu tworzy siê spore „akwarium”.

Piêkne widokowo jez. Annency (Francja), dostêpne 
dla statków wycieczkowych i jachtów oraz... paralotni.

Góra Javorovy (Czechy). 
Malownicze widoki 
na czeski i polski Cieszyn.

Nova Hola, Donovaly (S³owacja). Lot trwa ju¿ prawie 
50 minut, ale warto jeszcze trochê siê pokrêciæ.

Dzia³y k. Krosna. Górka 
mo¿e nie za wysoka, 
ale w sprzyjaj¹cych 

warunkach czyni cuda.

Start ze szczytu w Bezmiechowej. 

L¹dowisko w Semonzo (W³ochy).

Wyjœcie ze spirali
na ma³ej wysokoœci
(Iwonicz k. Krosna)

Fot. Archiwum AKL
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O KROK OD Z£OTA

Trzy medale przywioz³a ekipa 
Politechniki Rzeszowskiej z XXIII 
Akademickich Mistrzostw Polski 
w kolarstwie górskim, które 
rozegrane zosta³y w Przesiece k. 
Zielonej Góry w dniach 26-28 maja 
2006 r.

Nasze dziewczêta startuj¹ce 
w sk³adzie: Magda Balana (IV FD), 
Daria Wójcik (II CD) i Ma³gorzata 
Antosiewicz (V FD) zajê³y 
w klasyfikacji generalnej drugie 
miejsce, a Magda indywidualnie 
zdoby³a br¹z. Dziewczêta mog¹ 
mówiæ o du¿ym pechu, gdy¿ jad¹ca 
bardzo dobrze Ma³gosia Anto-
siewicz mia³a defekt roweru na 
kilkaset metrów przed met¹ i to 
pozbawi³o nasz zespó³ z³otego 
medalu.

Nasza dru¿yna wywalczy³a 
równie¿ srebrny medal w klasyfika-
cji wszystkich uczelni technicz- 
nych w Polsce. Bardzo dobrze spisa³ 
siê zespó³ mêski, który by³ 
o krok od br¹zowego medalu, 
zajmuj¹c „najgorsze” czwarte 
miejsce wœród politechnik. Nasi 
ch³opcy startowali w sk³adzie: 
Marcin Piecuch (I BD), £ukasz 
Grzesik (III ED), Arkadiusz Cygan 
(II MDL), Dariusz Szyd³ak 
(IV PDF). Ogó³em w Mistrzos- 
twach startowa³o ponad 300 za-
wodników z 50 uczelni.

Stanis³aw Ko³odziej 

Fot. F. Gorczyca

Akademicki Zwi¹zek Sportowy zaprasza pracowników i studentów 
Politechniki Rzeszowskiej do stanicy wodnej w Wo³kowyi w okresie od 1 lipca 
do 30 sierpnia 2006 r. Zapewniamy noclegi, kuchniê, sprzêt p³ywaj¹cy.
 Bli¿sze informacje s¹ dostêpne pod tel. (017) 865-16-44, 865-15-95, 
0604-177-022.

Na trasie wyœcigu.

Trzy "srebrne" gracje.

Ekipa PRz. Od lewej: M. Piecuch, 
£. Grzesik, D. Szyd³ak, A. Cygan. Siedz¹ 
D. Wójcik, M. Balana,M. Antosiewicz.

Autorzy tekstów

mgr Tadeusz Czu³no
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Roman Dryja - Student V BD

dr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu WZiM

mgr in¿. Tomasz Kaczmarski
Centrum Zarz¹dzania RMSK

Agnieszka Kêdziora - Studentka V SD

mgr Ma³gorzata Ko³odziej
Kierownik Studium Jêzyków Obcych

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Jagoda Krawczyk - Studentka IV ZD

dr hab. in¿. Lech Licho³ai, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Budownictwa Ogólnego WBiIŒ

dr in¿. arch. Stanis³aw Majka
Emerytowany nauczyciel akademicki

Pawe³ Micha³uszko - Student III FDS

dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Oczyszczania i Ochrony Wód WBiIŒ

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista

Redaktor Naczelny „Gazety Politechniki”

mgr Agnieszka Pikor - Sekretariat Rektora

dr in¿. Janusz Pusz
Prodziekan ds. Nauczania WCh

dr in¿. Alicja Puszkarewicz
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód WBiIŒ

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania 

Œcieków WBiIŒ

mgr Joanna Ruszel - Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Joanna Rymarowicz - Studentka IV SD

mgr Genowefa Spólnik - Oficyna Wydawnicza PRz

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

mgr Agnieszka Trawiñska - Biblioteka G³ówna

Krzysztof Wanat - Student III FDS

dr hab. in¿. £ukasz N. Wêsierski, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki WBMiL

p³k dypl. Jan Wojtyna
Kierownik Biura ds. Przysposobienia Obronnego Studentów
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