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Fot. M. Misiakiewicz

Oficjalne rozpoczêcie
uroczystoœci. ... za dzia³alnoœæ w Samorz¹dzie Studenckim.

Studentki to liczna grupa wœród wyró¿nionych.

Sportowcy przy swoich trofeach.

Zdjêcie ogólne. Najliczniej prezentowany by³ Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa.

... za dzia³alnoœæ w SZPiT "Po³oniny".

... za dzia³alnoœæ w Akademickim Radiu i Telewizji "Centrum".
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Politechnika Rzeszowska w sieci LINET

(Lightning Location Network)

Politechnika Rzeszowska w sieci LINET

(Lightning Location Network)
Zak³ad Podstaw Elektrotechniki

i Informatyki Politechniki Rzeszow-
skiej w grupie zespo³ów z kilku pol-
skich politechnik nawi¹za³ wspó³pracê
z Uniwersytetem w Monachium w za-
kresie rejestracji wy³adowañ pioruno-
wych. Nowoczesny system LINET
wdra¿any pod kierownictwem prof.
Hansa Betza z Instytutu Fizyki Uniwer-
sytetu w Monachium bêdzie obejmo-
wa³ swym zasiêgiem znaczn¹ czêœæ
Europy (Niemcy, Austriê, Wêgry, Re-
publikê Czesk¹ i Polskê). Skutecznoœæ
systemu zosta³a potwierdzona w trakcie
rejestracji wy³adowañ w Niemczech,
Brazylii, Australii oraz w ubieg³ym
roku w Afryce Œrodkowej. Obecnie do-
biega koñca instalacja systemu na tere-
nie naszego kraju. Anteny bêd¹ praco-
waæ w 6 wytypowanych miastach:
Warszawie, Poznaniu, Gdañsku, Gliwi-
cach, Bia³ymstoku i Rzeszowie. De-
tektor w Rzeszowie zlokalizowano na
dachu Wydzia³u Elektrotechniki i In-

formatyki Politechniki Rzeszowskiej
i jako pierwszy w Polsce zosta³ pod-
³¹czony do g³ównego serwera w Mona-

chium. W dniu 27 kwietnia 2006 r.
przekazane zosta³y automatycznie po-
przez internet pierwsze dane z Polski,
które rejestrowa³y wy³adowania pod-
czas trwaj¹cej w pobli¿u Sanoka burzy.
Oto treœæ listów gratulacyjnych, które
otrzymaliœmy w tym samym dniu w jê-
zyku polskim drog¹ elektroniczn¹ od
pracownika Instytutu Fizyki Uniwersy-
tetu w Monachium dra Mirka Steinera:

"... pierwsze dane dotar³y do Mona-
chium ko³o po³udnia, wielki entuzjazm
u naszych studentów! O Rzeszowie
w Monachium jeszcze nikt nie s³ysza³,
na razie to jest pierwsza stacja na pol-
skich terenach. Na wszystkich kartach
w przysz³oœci stoi Rzeszów, nawet jak
tego tutaj nikt nie potrafi wymówiæ!
Wkrótce - sukces! Wszystkiego najlep-
szego ¿yczy Mirko!

... Stacja Rzeszowska jest pierwsz¹
stacj¹ polsk¹ sieci europejskiej Now-
Cast! Dzisiaj dosz³y do Uniwersytetu
w Monachium oraz do DLRV pierwsze
wyniki pomiarów, pochodz¹ce z Rze-
szowa, w wyniku tego rozszerza siê za-
siêg obserwacji piorunów w Europie
o 700 km w kierunku Polski! Na razie

Dwie wzajemnie prostopad³e pêtle rejestruj¹ pole magnetyczne w zakresie fal
VLF/LF – widok z dachu WEiI.

Fot. w³asna

Koñcowe kalibrowanie sensora pola magnetycznego na budynku Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki.

Fot. w³asna
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bada siê jakoœæ tych danych, szum
i czu³oœæ detektora, ale przede wszyst-
kim trzeba wyraziæ nasze gratulacje
wszystkim, którzy w akcji brali udzia³.
Polska jest o porz¹dny krok dalej! Ta-
kich sukcesów nam trzeba jak najwiê-
cej! Serdeczne pozdrowienia z Mo-
nachium Mirko".

Systemy rejestracji wy³adowañ
piorunowych

Na œwiecie dzia³a wiele systemów
rejestracji wy³adowañ piorunowych.
Do najstarszych nale¿y dzia³aj¹ca
w USA sieæ National Lightning Detec-
tor Network. Systemy rejestracji dzia-
³aj¹ równie¿ od wielu lat w Meksyku,
na zaludnionych obszarach Australii,
w Europie Zachodniej, Skandynawii
i w niektórych krajach Europy Wschod-
niej.

Do roku 2000 dane statystyczne
o wy³adowaniach atmosferycznych na
obszarze Polski by³y praktycznie ogra-
niczone do informacji o liczbie dni bu-
rzowych w ci¹gu jednego roku.

W wyniku katastrofalnych skutków
powodzi z 1997 r. Polska uzyska³a
z Banku Œwiatowego 200 mln USD na
odbudowê podstawowej infrastruktury,
os³onê przeciwpowodziow¹ i systemy
wczesnego ostrzegania o zagro¿eniach.
W ramach tego projektu IMGW wdro-
¿y³ w 2001 r. system detekcji lokalizacji
i rejestracji wy³adowañ atmosferycz-
nych PERUN (Perun w mitologii

s³owiañskiej to bóg piorunów, b³yska-
wic i grzmotów), który jest jednym
z komponentów Systemu Monitoringu
i Os³ony Kraju - SMOK (www.
imgw.pl). Od 2000 r. w Polsce dzia³aj¹
równie¿ trzy anteny typu LPATS IV
w ramach programu EUCLID (Euro-
pean Cooperation for Lightning De-
tection - www.euclid.org), który obej-
muje swym zasiêgiem 13 krajów euro-
pejskich.

Wdra¿any obecnie w Polsce system
LINET jest najnowoczeœniejszym roz-
wi¹zaniem klasy 3D umo¿liwiaj¹cym

dok³adne rozró¿nianie pomiêdzy
wy³adowaniami wewn¹trz chmur
a wy³adowaniami doziemnymi. Przy-
gotowywana umowa o wspó³pracy
umo¿liwi pracownikom Politechniki
Rzeszowskiej bezp³atny dostêp do za-
sobów serwera w Monachium. Dane
o lokalizacji i parametrach wy³adowañ
piorunowych bêd¹ wykorzystane
w trakcie badañ naukowych i do celów
dydaktycznych.

Grzegorz Mas³owski

Widok identycznej anteny zainstalowanej na budynku Politechniki Warszawskiej.
Fot. w³asna

Na przedwakacyjnym posiedzeniu
Senat PRz podj¹³ uchwa³ê o powo³aniu
nowego, szóstego wydzia³u w Politech-
nice Rzeszowskiej pod wymienion¹
w tytule nazw¹. Kszta³cenie na WMiFS
realizowane bêdzie w ramach dwóch
kierunkach studiów: fizyki technicznej
ze specjalnoœci¹ "fizyczne podstawy

diagnostyki i miernictwa" oraz mate-
matyki z dwiema specjalnoœciami "ma-
tematyka nauczycielska z informatyk¹"
i "zastosowanie matematyki w ekono-
mii". Na dziekana Wydzia³u Matema-
tyki i Fizyki Stosowanej JM Rektor
powo³a³ prof. dr. hab. Tadeusza Pasz-
kiewicza, dotychczasowego kierowni-

ka Katedry Fizyki. Funkcje prodzie-
kanów pe³niæ bêd¹: dr hab. Jaros³aw
Górnicki, prof. PRz - prodziekan ds.
nauki i dr Aneta Szynal-Liana - pro-
dziekan ds. nauczania. Z przyjemno-
œci¹ prezentujemy w³adze nowego
Wydzia³u na str. 6, a uchwa³ê Senatu
publikujemy na str. 14.

Marta Olejnik

Wydzia³ Matematyki i Fizyki StosowanejWydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej

MAMY NOWY WYDZIA£ -
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PERSONALIA

DOKTORATY

dr hab. Jaros³aw Górnicki
prof. PRz

prodziekan ds. nauki

dr Aneta Szynal-Liana
prodziekan

ds. nauczania

NOMINACJE PROFESORSKIE W PA£ACU PREZYDENCKIM

W dniu 20 czerwca 2006 r. z r¹k Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Lecha Kaczyñskiego akt nadania
tytu³u naukowego, postanowieniem

z dnia 8 czerwca 2006 r., otrzyma³ prof.
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak.

W dniu 22 czerwca 2006 r. akt nada-
nia tytu³u naukowego, postanowieniem

z dnia 8 czerwca 2006 r., otrzymali:
prof. dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz
i prof. dr hab. in¿. Janusz Rak.

O nominacjach piszemy na str. 8-12.

Mgr in¿. S³awomir Mie-
chowicz, asystent w Katedrze
Konstrukcji Maszyn na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, uzyska³ stopieñ nau-
kowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny
naukowej budowa i eksploata-
cja maszyn nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 14 czerwca
2006 r . Temat rozprawy
doktorskiej : Efektywnoœæ

wybranych technik stereolitografii laserowej w zastoso-
waniach medycznych . Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, prof.
zw. PRz. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿.
Józef Gawlik, prof. zw. Politechniki Krakowskiej, i prof. zw.
dr in¿. dr h.c. Kazimierz E. Oczoœ, prof. zw. PRz.

Mgr in¿. S³awomir Górka,
asystent w Zak³adzie Informa-
tyki na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscyp-
liny naukowej budowa i eksplo-
atacja maszyn, nadany przez
Radê Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 14 czerw-
ca 2006 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Wp³yw parametrów
pomiaru na dok³adnoœæ odwzo-
rowania struktury geometrycznej powierzchni z wykorzysta-
niem metod stykowych. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof. nadzw. PRz.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali dr hab. in¿. Czes³aw
£ukianowicz, prof. nadzw. Politechniki Koszaliñskiej,
i dr hab. in¿. Janusz Porzycki, prof. nadzw. PRz.

W£ADZE NOWEGO WYDZIA£U MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz
prof. zw. PRz

dziekan
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Mgr in¿. Grzegorz B³¹d,
asystent w Zak³adzie Syste-
mów Elektronicznych i Tele-
komunikacyjnych na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy dok-
tora nauk technicznych z zakre-
su dyscypliny naukowej elek-
trotechnika, nadany przez
Radê Wydzia³u Elektrotechni-
ki i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 21 czerw-
ca 2006 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Dyskretny model

RC niestacjonarnego zagadnienia brzegowego wymiany
ciep³a w wielowarstwowych mikroelektronicznych struktu-
rach grubowarstwowych. Promotorem w przewodzie dok-
torskim by³ dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. nadzw. PRz.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. Stanis³aw
Apanasewicz, prof. zw. PRz, i dr hab. in¿. Andrzej Dziedzic,
prof. nadzw. Politechniki Wroc³awskiej.

Mgr Dorota Jakubczyk, asystentka w Katedrze Fizyki
na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej, uzyska³a sto-
pieñ naukowy doktora nauk fizycznych z zakresu dyscypliny
naukowej fizyka, nadany przez Radê Naukow¹ Instytutu Fi-
zyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowa-

nej Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu w dniu
21 czerwca 2006 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Geome-
tryczna interpretacja uk³adu
pseudocz¹stek Bethego i o¿a-
glowanych konfiguracji stru-
nowych w modelu jedno-
wymiarowego magnetyka Hei-
senberga. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr
hab. Tadeusz Lulek, prof. zw.
PRz. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali dr hab. Dariusz
Chruœciñski, prof. nadzw. Uni-
wersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu, i dr hab. Marek
Szopa, prof. nadzw. Uniwersy-
tetu Œl¹skiego w Katowicach.

Mgr Krystyna Skoczylas,
asystentka w Zak³adzie Finan-
sów i Bankowoœci na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk ekonomicznych
z zakresu dyscypliny naukowej

ekonomia, nadany przez Radê Wydzia³u Zarz¹dzania i Infor-
matyki Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu w dniu
22 czerwca 2006 r. Temat rozprawy doktorskiej: Controlling
logistyczny w zarz¹dzaniu zaopatrzeniem w przedsiêbior-
stwie handlowym. Promotorem w przewodzie doktorskim
by³ prof. dr hab. Adam Kopiñski, prof. zw. Akademii Ekono-
micznej we Wroc³awiu. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali
prof. dr hab. Jerzy Gierusz z Uniwersytetu Gdañskiego i prof.
dr hab. Edward Nowak, prof. zw. Akademii Ekonomicznej
we Wroc³awiu.

Mgr in¿. Tomasz Kapuœ-
ciñski, asystent w Katedrze In-
formatyki i Automatyki na Wy-
dziale Elektrotechniki i Infor-
matyki, uzyska³ stopieñ nauko-
wy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
informatyka, nadany przez
Radê Wydzia³u Elektrotechni-
ki, Informatyki i Telekomuni-
kacji Uniwersytetu Zielono-
górskiego w dniu 5 lipca 2006 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Rozpoznawanie Polskiego Jê-
zyka Miganego w systemie wizyjnym. Promotorem w przewo-
dzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Marian Wysocki, prof.
nadzw. PRz. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab.
in¿. Marek Domañski, prof. zw. Politechniki Poznañskiej,
i dr hab. in¿. Andrzej Obuchowicz, prof. nadzw. Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. Rada Wydzia³u wyró¿ni³a pracê do-
ktorsk¹.

Mgr in¿. Przemys³aw Ma-
zurek, asystent w Katedrze Sa-
molotów i Silników Lotni-
czych na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej budowa i eks-
ploatacja maszyn nadany przez
Radê Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 12 lipca
2006 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Badania noœnoœci
granicznej wêz³ów ustrojów noœnych. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki,
prof. zw. PRz. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Stefan Joniak, prof. zw. Politechniki Poznañskiej,
i dr hab. in¿. Adam Marciniec, prof. nadzw. PRz. Rada Wy-
dzia³u wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.
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Nominacje profesorskie

Prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak - kie-
rownik Zak³adu Chemii Fizycznej na Wy-
dziale Chemicznym - otrzyma³ w dniu
20 czerwca 2006 r. w Pa³acu Prezydenckim
tytu³ naukowy profesora nauk chemicz-
nych, nadany przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego po-
stanowieniem z dnia 8 czerwca 2006 r.

Prof. Andrzej Sobkowiak urodzi³ siê
8 listopada 1951 r. w Rzeszowie. W Rze-
szowie uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej
nr 10 i do I Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
a w 1973 r. ukoñczy³ z wyró¿nieniem studia
na Wydziale Technologii Chemicznej ów-
czesnej Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej
w Rzeszowie, gdzie zosta³ zatrudniony na
stanowisku naukowo-technicznym. Roz-
pocz¹³ wówczas pracê naukow¹ pod kie-
runkiem Profesora Boles³awa Fleszara.
W tym samym roku podj¹³ magisterskie
studia eksternistyczne na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
£ódzkiego, które ukoñczy³ dwa lata póŸ-
niej.

W latach 1979-1988 by³ sekretarzem
Komitetu Okrêgowego Olimpiady Che-
micznej w Rzeszowie, wk³adaj¹c du¿y
wysi³ek w organizacjê pracy tego Komite-
tu. W 2005 r. zosta³ jego przewodnicz¹cym.
W tym czasie prof. Andrzej Sobkowiak roz-
pocz¹³ pracê nauczyciela akademickiego.

Powo³any w 1978 r. na stanowisko starsze-
go asystenta w Zak³adzie Chemii Ogólnej
Politechniki Rzeszowskiej, prowadzi³ æwi-
czenia rachunkowe i æwiczenia laboratoryj-
ne z chemii ogólnej dla studentów kierun-
ków niechemicznych. Wynikiem tej pracy
by³ opublikowany w 1986 r. przez Wydaw-
nictwo Politechniki Rzeszowskiej skrypt
jego autorstwa - Chemia ogólna. Zbiór za-
dañ, który by³ wznawiany w latach 1991
i 1997.

Stopieñ doktora nauk chemicznych
uzyska³ w 1982 r. na Wydziale Matematy-

ki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu £ódzkie-
go po przedstawieniu rozprawy doktorskiej
zatytu³owanej Elektrochemiczne hydroksy-
lowanie niektórych zwi¹zków aromatycz-
nych, której promotorem by³ Profesor Bo-
les³aw Fleszar. Rada tego samego Wy-
dzia³u nada³a Andrzejowi Sobkowiakowi
stopieñ doktora habilitowanego nauk che-
micznych z zakresu chemii, chemii fizycz-
nej i elektrochemii w 1994 r. po przed³o¿e-
niu rozprawy zatytu³owanej Elektroche-
miczne i widmowe badania reakcji tlenu
cz¹steczkowego i nadtlenku wodoru ze
zwi¹zkami organicznymi, katalizowanych
kompleksami metali przejœciowych. Po uzy-
skaniu stopnia doktora habilitowanego zo-
sta³ powo³any na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej.

W latach 1988-1991 prof. Andrzej
Sobkowiak odby³ sta¿ naukowy w Depart-
ment of Chemistry, Texas A&M University
w College Station (Texas, USA), pracuj¹c
w grupie prof. Donalda T. Sawyera.
Nawi¹zane wówczas kontakty pozwoli³y
Mu na wielokrotne pobyty na uniwersyte-
tach amerykañskich (Texas A&M Univer-
sity, Washington State University, Univer-
sity of Minnesota). Efektem sta¿u nauko-
wego w USA by³o wspó³autorstwo mono-
grafii zatytu³owanej Electrochemistry for
Chemists wydanej w USA przez oficynê
John Wiley w 1995 r., przet³umaczonej na
jêzyk japoñski i wydanej w Tokio w 2003 r.

Profesor Andrzej Sobkowiak

Mgr in¿. Mieczys³aw P³ocica, asystent
w Katedrze Konstrukcji Maszyn na Wydzia-
le Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ sto-
pieñ naukowy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Po-
litechniki Rzeszowskiej w dniu 12 lipca
2006 r. Temat rozprawy doktorskiej: Wirtu-
alny i rzeczywisty ruch œrubowy odtaczania

w obróbce uzêbienia przek³adni sto¿kowych
o zmiennej wysokoœci zêbów. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ œp. prof. dr
hab. in¿. Zdzis³aw Wójcik , prof. zw. PRz.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr
in¿. dr h.c. Kazimierz Wieczorowski, prof.
zw. Politechniki Poznañskiej, i dr hab. in¿.
Adam Marciniec, prof. nadzw. PRz. Rada
Wydzia³u wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.

Bronis³aw Œwider
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W 2000 r. Andrzej Sobkowiak obj¹³
kierownictwo nowo utworzonego Zak³adu
Chemii Fizycznej (po reorganizacji Kate-
dry Chemii Fizycznej i Informatyki Chemi-
cznej). Opracowywa³ i prowadzi³ wyk³ady
z chemii fizycznej dla studentów wszyst-
kich specjalnoœci realizowanych na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Rzeszow-
skiej. Zaanga¿owa³ siê wówczas w utwo-
rzenie specjalnoœci biotechnologia na tym
Wydziale.

W swojej dotychczasowej dzia³alnoœci
naukowej opublikowa³ ponad 50 oryginal-
nych prac naukowych w czasopismach
o zasiêgu miêdzynarodowym. Uczestniczy³
w ponad 30 konferencjach miêdzynarodo-
wych, prezentuj¹c wyniki swoich badañ,
zrealizowa³ 3 projekty badawcze finanso-
wane przez Komitet Badañ Naukowych,
dwukrotnie otrzymywa³ granty NATO
w programie Collaborative Linkage Grant,
dwukrotnie równie¿ otrzyma³ granty apara-
turowe przyznawane przez KBN.

W tym czasie wypromowa³ 33 absol-
wentów studiów magisterskich i in¿ynier-
skich na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Rzeszowskiej oraz by³ promotorem
dwóch rozpraw doktorskich. Obecnie pod
Jego kierunkiem realizowane s¹ dwie prace
doktorskie. Jego dzia³alnoœæ naukowa zdo-
by³a uznanie w kraju i za granic¹. W la-

tach 2002-2004 prof. A. Sobkowiak
uczestniczy³ w pracach sekcji T09A KBN,
a w 2003 r. zosta³ wybrany na przedstawi-
ciela Wydzia³u Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej w Komitecie Chemii Pol-
skiej Akademii Nauk. Od 1996 r. do chwili
obecnej uczestniczy równie¿ w pracach
Komisji Elektroanalizy Komitetu Chemii
Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Pro-
fesor A. Sobkowiak jest cz³onkiem Mana-
gement Committee akcji COST (Coopera-
tion in Science and Technology) D21 - Me-
talloenzymes and Chemical Biomimetics
(od 2000 r.) i D29 - Sustainable/Green Che-
mistry and Chemical Technology (od
2002 r.).

W 1981 r. zosta³ cz³onkiem pierwsze-
go, demokratycznie wybranego Senatu Po-
litechniki Rzeszowskiej. Ponownie wybra-
ny do Senatu w 1996 r., zosta³ przewod-
nicz¹cym Senackiej Komisji ds. Wspó³pra-
cy z Zagranic¹. Zorganizowa³ wówczas
w Politechnice Rzeszowskiej Punkt Kon-
taktowy 5. Programu Ramowego Unii Eu-
ropejskiej. Punkt ten dzia³a nieprzerwanie
do chwili obecnej. W 1999 r. prof. Andrzej
Sobkowiak zosta³ wybrany na stanowisko
prorektora Politechniki Rzeszowskiej ds.
ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹. Oprócz
realizacji podstawowych dzia³añ do-
tycz¹cych realizacji programu Socra-

tes/Erasmus dla studentów oraz wymiany
miêdzynarodowej pracowników, rozsze-
rzy³ dzia³ania na obszar zwi¹zany z proble-
mami innowacyjnoœci i transferu technolo-
gii. I tak, w 2000 r. kierowa³ realizacj¹ pro-
jektu "Wspieranie Innowacyjnoœci na Pod-
karpaciu" finansowanego z funduszy PHA-
RE - SCI-TECH II. Zapocz¹tkowany w ra-
mach realizacji tego projektu konkurs Inno-
wator Podkarpacia, maj¹cy na celu wy-
³anianie i nagradzanie innowacyjnych
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw woje-
wództwa podkarpackiego, jest organizowa-
ny corocznie i jego 7. edycja odbêdzie siê
w 2006 r. Kierowa³ równie¿ zespo³em przy-
gotowuj¹cym Regionaln¹ Strategiê Inno-
wacyjnoœci Województwa Podkarpackie-
go. Od 1 wrzeœnia 2005 r. pe³ni funkcjê
rektora Politechniki Rzeszowskiej.

Szeroka aktywnoœæ prof. dr. hab. in¿.
Andrzeja Sobkowiaka w ró¿nych dziedzi-
nach spowodowa³a, ¿e w 1992 r. otrzyma³
nagrodê naukow¹ Polskiego Towarzystwa
Chemicznego, w 1998 r. zosta³ odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, w 2001 r. Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej,
w 2003 r. medalem "Zas³u¿onym dla Poli-
techniki Rzeszowskiej", a w 2005 r. Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski.

Anna Worosz

Prof. dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz - kie-
rownik Zak³adu Termodynamiki na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa - otrzy-
ma³ w dniu 22 czerwca 2006 r. w Pa³acu
Prezydenckim tytu³ naukowy profesora
nauk technicznych, nadany przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyñskiego postanowieniem z dnia
8 czerwca 2006 r.

Prof. dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz
urodzi³ siê w 1940 r. w G³uchowie k. £añ-
cuta. Uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej
nr 4 im. T. Koœciuszki i Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego Mêskiego im. ks. S. Konar-
skiego w Rzeszowie. Studia magisterskie
o specjalnoœci "samochody i ci¹gniki"
ukoñczy³ w 1961 r. Na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Krakowskiej im.
T. Koœciuszki w Krakowie obron¹ pracy
Zaprojektowaæ podwozie samochodu oso-

bowego. Po ukoñczeniu szkolenia artyleryj-
skiego na Studium Wojskowym Politechni-
ki Krakowskiej uzyska³ stopieñ plutonowe-
go rezerwy. W nastêpnych latach uzyska³
ostatecznie stopieñ podporucznika rezerwy
w specjalnoœci XII-3.

Po studiach pracowa³ krótko w Rze-
szowskiej Fabryce Sprzêtu Gospodarskie-
go w Rzeszowie na stanowisku technologa,
a nastêpnie 2 lata na WSK "PZL-Rzeszów"
w Dziale Prób i Badañ Silników (TK-3) na
stanowisku starszego konstruktora.

W grudniu 1963 r. rozpocz¹³ pracê
w obecnej Politechnice Rzeszowskiej na
stanowisku asystenta pocz¹tkowo w Zak³a-
dzie Konstrukcji Maszyn, a nastêpnie
w Zak³adzie Termodynamiki Technicznej
i Energetyki Cieplnej, kierowanym przez
prof. dr. in¿. Jana Madejskiego.

Pracê doktorsk¹ z wrzenia pêcherzyko-
wego pt. Wrzenie cieczy na powierzchni
cieczy wysokowrz¹cej obroni³ w Instytucie

Badañ J¹drowych w Œwierku w 1971 r.
W 1980 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych z zakre-
su mechaniki, termodynamiki i wymiany
ciep³a, nadany przez Radê Wydzia³u Me-
chaniczno-Energetycznego Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach na podstawie dotych-
czasowego dorobku i rozprawy habilitacyj-
nej pt. Wykorzystanie elektrolizy i analogii
miêdzy wymian¹ ciep³a i masy w projekto-
waniu elementów wymienników ciep³a
z konwekcj¹ wymuszon¹.

Profesor Bogumi³ Bieniasz odby³ sta¿
naukowy w Heat Transfer Division, Natio-
nal Engineering Laboratory, East Kilbride
(Szkocja - Wielka Brytania), w sekcji skra-
placzy energetycznych. Prowadzi³ tam ba-
dania doœwiadczalne: konwekcyjnej wy-
miany ciep³a podczas skraplania kropelko-
wego i konwekcyjnej wymiany masy przy
jednofazowym przep³ywie w rurze o po-
wierzchni spiralnej, z których zrodzi³y siê

Profesor Bogumil Bieniasz
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dwa raporty NEL. Odby³ te¿ sta¿ naukowy
w katedrze Thermodynamique et Turboma-
chines, Université Catholique de Louvain,
Louvain-la-Neuve (Belgia), a ponadto 3-ty-
godniowy "Internationaler Hochschulfe-
rienkurs für Germanistik", Technische
Universität, Karl-Marx-Stadt (NRD). Jest
autorem 17 prac projektowych i doœwiad-
czalno-konstrukcyjnych zastosowanych
w praktyce oraz 1 zg³oszenia patentowego.

Po habilitacji zajmowa³ siê pocz¹tko-
wo: rozbiegiem wymiany masy w rurze, in-
tensyfikacj¹ wymiany masy i ciep³a w ka-
nale przez stosowanie ró¿nych uk³adów
jego segmentów i jedn¹ z cieplnych technik
wyznaczania wspó³czynnika przejmowa-
nia ciep³a podczas konwekcji. Jednak naj-
wiêkszy wysi³ek skupi³ na systematycz-
nych, elektrolitycznych badaniach wysoko-
obrotowego regeneratora, na podstawie
których napisa³ monografiê pt. Konwekcyj-
na wymiana masy / ciep³a w p³ytkowych
wirnikach regeneratora obrotowego, wy-
dan¹ przez Oficynê Wydawnicz¹ Politech-
niki Rzeszowskiej w 2005 r. Wyniki tych
badañ maj¹ znaczenie zarówno poznawcze,
jak i praktyczne, gdy¿ mog¹ byæ wyko-
rzystywane w projektowaniu regenerato-
rów ciep³a.

Artyku³y naukowe publikowa³ w cza-
sopismach "Mechanika Teoretyczna i Sto-
sowana", "Int. J. Heat Mass Transfer",
"Bulletin de l'Academie Polonaise des
Sciences" i "Archives of Thermodyna-

mics", referaty zaœ umieszcza³ w mate-
ria³ach zjazdów, seminariów i konferencji
organizowanych przez œrodowisko termo-
dynamików. Ogó³em posiada 41 publikacji.

Jest promotorem 6 ukoñczonych prze-
wodów doktorskich, ostatnio zosta³ promo-
torem kolejnego - otwartego przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Po-
litechniki Rzeszowskiej. By³ recenzentem
w 4 przewodach doktorskich, obecnie re-

cenzuje pi¹t¹ pracê, tym razem dla Rady
Wydzia³u Mechanicznego Politechniki
Opolskiej.

Posiada 43-letni sta¿ pracy dydaktycz-
nej: by³ prodziekanem ds. dydaktycznych
na specjalnoœci "lotnictwo", a bezpoœrednio
potem dziekanem Wydzia³u Mechaniczne-
go Politechniki Rzeszowskiej w kadencji
1984-1987. Jest wspó³autorem i redakto-
rem 5 skryptów, naukowym redaktorem
jednego podrêcznika. Bra³ udzia³ w tworze-
niu od podstaw czterech laboratoriów. La-
boratorium wymiany ciep³a i masy dyspo-
nuje unikalnymi stanowiskami do badañ
konwekcyjnej wymiany masy technik¹
elektrolityczn¹ i technik¹ sublimacyjn¹.
Ciekawostk¹ w laboratorium alternatyw-
nych Ÿróde³ energii jest z kolei m.in. unikal-
na sieæ termoelementów do ci¹g³ej rejestra-
cji dyskretnego rozk³adu temperatury grun-
tu przy kolektorach wymiennika ciep³a
wspó³pracuj¹cego z pomp¹ grzejn¹ oraz
du¿y zbiornik do magazynowania energii.
Wypromowa³ 7 dyplomantów.

Jest opiekunem specjalnoœci "alterna-
tywne Ÿród³a i przetwarzanie energii" na
kierunku "mechanika i budowa maszyn" na
macierzystym wydziale, sprawowa³ nadzór
nad opracowaniem planu studiów i progra-
mów przedmiotowych dla tej specjalnoœci.
Pierwszych 11 dyplomantów tej specjalno-
œci obroni³o swe prace i zda³o egzamin dyp-
lomowy w czerwcu 2006 r.

Prowadzi wyk³ady z termodynamiki,
wymiany ciep³a oraz seminarium dyplomo-
we.

W ramach studiów EMES (European
Mechanical Engineering Studies) prowa-
dzi³ po niemiecku 6 ró¿nych wyk³adów mo-
nograficznych, w tym 4 wyk³ady 30-go-
dzinne. W jêzyku angielskim szkoli³ stu-
dentów z uniwersytetu w Portugalii, którzy
studiowali w Politechnice Rzeszowskiej
w ramach programów wymiany studentów.

Kierowa³ 7 zespo³owymi pracami na-
ukowymi w ramach dzia³alnoœci statutowej
i badañ w³asnych, kierowa³ realizacj¹ 2 pro-
gramów badawczych w ramach grantów
promotorskich

W latach 1990-1998 by³ cz³onkiem
Komitetu Termodynamiki i Spalania Pol-
skiej Akademii Nauk, a od 1999 r. do chwili
obecnej jest cz³onkiem Sekcji Termodyna-
miki KTiS PAN. By³ cz³onkiem Zespo³u
Dydaktyczno-Naukowego Wychowania
Technicznego Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego w kadencji 1986-1989.

Pe³ni³ szereg funkcji wychowawczych,
by³ te¿ rzecznikiem dyscyplinarnym PRz
dla nauczycieli akademickich. Uczestni-
czy³ w pracach komitetu organizacyjnego
IX Zjazdu Termodynamików w Polañczy-
ku oraz organizowa³ Seminarium Sekcji
Termodynamiki KTiS PAN w Rzeszowie
w 2001 r.

Opracowa³: 19 recenzji wydawniczych
dla redakcji czasopism i zeszytów nauko-
wych, 1 recenzjê monografii, 9 recenzji dla
Polskiej Bibliografii Analitycznej Mecha-
niki, 37 recenzji projektów badawczych
Komitetu Badañ Naukowych (KBN), 1 re-
cenzjê wniosku KBN o dofinansowanie
wspó³pracy i 1 recenzjê ca³okszta³tu dorob-
ku pracownika naukowego. Opracowa³
3 raporty koñcowe projektów badawczych
KBN.

Zosta³ odznaczony m.in. "Medalem
Komisji Edukacji Narodowej". Jest ¿onaty,
¿ona Ewa organizowa³a Bibliotekê G³ówn¹
naszej uczelni i kierowa³a ni¹ przez 28 lat.
Ma dwoje dzieci mieszkaj¹cych obecnie za
granic¹.

Marta Olejnik
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Profesor Janusz Rak
Prof. dr hab. in¿. Janusz Rak - kierownik
Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê i Odprowa-
dzania Œcieków na WBiIŒ - otrzyma³ w dniu
22 czerwca 2006 r. w Pa³acu Prezydenckim
tytu³ naukowy profesora nauk technicz-
nych, nadany przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego
postanowieniem z dnia 8 czerwca 2006 r.

Prof. Janusz Rak urodzi³ siê 10 stycz-
nia 1952 r. w Warszawie, jest absolwentem
Szko³y Podstwowej nr 3 i Technikum Me-
chaniczno-Elektrycznego w Rzeszowie.
W grudniu 1977 r. rozpocz¹³ pracê na stano-
wisku asystenta w Zak³adzie Oczyszczania
i Ochrony Wód w Politechnice Rzeszow-
skiej. W latach 1978-1979, w ramach Cen-
tralnego Programu Badañ PR-7, bra³ udzia³
w pracach naukowo-badawczych dotycz¹-
cych przydatnoœci diatomitów w oczysz-
czaniu wód i œcieków. W ramach programu
CPBR PR-5 w latach 1979-1980 kontynuo-
wa³ dzia³alnoœæ badawcz¹ zwi¹zan¹ z roz-
poznaniem techniczno-eksploatacyjnym
nowoczesnych typów filtrów stosowanych
do oczyszczania wody basenowej.
W 1984 r. na kongresie CHISA w Pradze
przedstawi³ referat nt. analizy statystycznej
awaryjnoœci filtrów poœpiesznych, ukaza³a
siê te¿ Jego pierwsza publikacja z tematyki
niezawodnoœci. W latach 1983-1985 odby³
18-miesiêczny sta¿ naukowy w Politechni-
ce Krakowskiej (za podsumowanie doko-
nañ w okresie sta¿u mo¿na uznaæ cykl 5 pu-
blikacji). Zosta³y one przedstawione na
miêdzynarodowej konferencji "Niezawod-
noœæ systemów wodoci¹gowych i kanaliza-
cyjnych" w 1986 r. W czerwcu 1986 r. obro-
ni³ pracê doktorsk¹ pt. Metody oceny nieza-
wodnoœci konwencjonalnych osadników
wstêpnych w miejskich oczyszczalniach
œcieków, której promotorem by³ prof. Artur
Wieczysty. W latach 1986-1990, w ramach
Centralnego Programu Badañ Podstawo-
wych "Metody analizy i u¿ytkowania zaso-
bów wodnych", prowadzi³ badania dot.
analizy niezawodnoœci Zak³adów Uzdat-
niania Wody (ZUzW). To w³aœnie w tym
okresie wykrystalizowa³ siê temat przysz³ej
rozprawy habilitacyjnej. Wyniki tej czêœci
badañ zosta³y opublikowane w monogra-
fii pod redakcj¹ prof. A. Wieczystego
w 1993 r.

Opieraj¹c siê na przedstawionych
osi¹gniêciach naukowych i zwi¹zanych
z nimi publikacjach, opracowa³ rozprawê
habilitacyjn¹ pt. Niezawodnoœæ systemu uz-
datniania wód powierzchniowych, która
ukaza³a siê w Zeszytach Naukowych Poli-
techniki Rzeszowskiej w 1993 r. W maju
1994 r. z wynikiem pozytywnym odby³ ko-
lokwium habilitacyjne na Wydziale In¿y-

nierii Œrodowiska Politechniki Krakow-
skiej, gdzie uchwa³¹ Rady Wydzia³u nada-
no Mu stopieñ naukowy doktora habilito-
wanego nauk technicznych w dyscyplinie
naukowej "in¿ynieria œrodowiska", w spe-
cjalnoœci "zaopatrzenie w wodê". Za naj-
wa¿niejsze osi¹gniêcie rozprawy habilita-
cyjnej uwa¿a siê podjêcie problematyki ja-
koœci wody do spo¿ycia w ujêciu niezawod-
noœci dotrzymania jej parametrów norma-
tywnych. Przedstawione modele niezawod-
noœciowe w odniesieniu do iloœci i jakoœci
wody, jak wykaza³y nastêpne lata, sta³y siê
nowym kierunkiem badañ niezawodnoœci
systemów zaopatrzenia w wodê (SZW).

Po uzyskaniu stopnia dr. hab. nauk
technicznych w dalszym ci¹gu wspó³praco-

wa³ z zespo³em prof. A. Wieczystego.
Pocz¹wszy od 1995 r., zajmowa³ siê bez-
pieczeñstwem funkcjonowania SZW.
W 1996 r., z ramienia w³adz Rzeszowa,
przewodniczy³ zespo³owi ds. komplekso-
wej poprawy jakoœci wody do spo¿ycia.
Wizytowa³ wodoci¹g paryski i trzy g³ówne
jego ZUzW - Choisy-le-Roi, Neully i Mery,
a tak¿e wodoci¹gi niemieckie w Essen,

Rostoku i Biebeshein. Wiêkszoœæ prac nau-
kowych prof. Janusza Raka by³a w latach
1998-2001 zwi¹zana z realizacj¹ projektu
badawczego KBN pt. "Metody oceny i pod-
noszenia niezawodnoœci dzia³ania komu-
nalnych systemów zaopatrzenia w wodê",
realizowanego w Politechnice Krakow-
skiej, gdzie opracowa³ czêœæ dotycz¹c¹ za-
sad okreœlania niezawodnoœci ZUzW. Wy-
niki tego grantu zosta³y opublikowane
w postaci monografii Komitetu In¿ynierii
Œrodowiska PAN, wyró¿nionej nagrod¹
MENiS w 2002 r.

1 stycznia 1995 r., po przejœciu na eme-
ryturê doc. M. Mysiaka, zosta³ kierow-
nikiem Zak³adu Urz¹dzeñ Sanitarnych.
W 1997 r. podj¹³ siê opieki naukowej nad
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trójk¹ nowo przyjêtych asystentów. Bior¹c
pod uwagê potencja³ specjalistów z kiero-
wanego przez Niego Zak³adu, zdecydowa³
siê podj¹æ tematykê niezawodnoœci funk-
cjonowania systemu dostawy ciep³a i gazu
ziemnego w ramach przewodów doktor-
skich, odpowiednio dr in¿. Bo¿eny Babiarz
i dr in¿. Barbary Tchórzewskiej-Cieœlak,
zrealizowanych w Politechnice Krakow-
skiej. W ten sposób rozszerzy³ swoje zain-
teresowania naukowe o niezawodnoœæ sy-
stemu zaopatrzenia w ciep³o (SZC) i syste-
mu zaopatrzenia w gaz ziemny (SZGZ).
Jednoczeœnie w Politechnice Bia³ostockiej
zosta³ zakoñczony doktorat dr. in¿. Andrze-
ja Studziñskiego, dotycz¹cy niezawodnoœci
uzdatniania wód podziemnych. W Politech-
nice Rzeszowskiej powsta³ zespó³ naukowy
zajmuj¹cy siê problematyk¹ niezawodnoœci
systemów komunalnych.

Pierwsz¹ publikacj¹ zwi¹zan¹ z ryzy-
kiem by³ artyku³ opublikowany w "Ochro-
nie Œrodowiska" w 2003 r. Da³ on pocz¹tek
cyklu 8 publikacji, które sta³y siê podstaw¹
Jego monografii Istota ryzyka w funkcjono-
waniu systemu zaopatrzenia w wodê wyda-
nej w 2004 r. Wiêkszoœæ przedstawionych
w niej metod szacowania ryzyka ma cha-
rakter autorski, gdy¿ jest to pierwsza mono-
grafia, która ukaza³a siê w Polsce o tej pro-
blematyce. Profesor J. Rak nadal rozwija
metody matrycowe szacowania ryzyka. Za
najbardziej zaawansowan¹ metodê uwa¿a
cztero- i piêcioparametryczn¹ matrycê ry-
zyka zwi¹zanego z funkcjonowaniem
SZW. Nowatorskim stwierdzeniem w tej
metodzie jest uwzglêdnienie odwrotnoœci
proporcjonalnej ochrony (O) w stosunku do
szacowanego ryzyka. W 2005 r. w serii Mo-
nografie Komitetu In¿ynierii Œrodowiska
PAN ukaza³a siê praca Jego autorstwa pt.
Podstawy bezpieczeñstwa systemów zaopa-
trzenia w wodê. Jest ona podsumowaniem
przemyœleñ naukowych zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem funkcjonowania wodo-
ci¹gów publicznych. System zaopatrzenia
w wodê jest zaliczany do infrastruktury kry-
tycznej zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo pañ-
stwa. Szerokie spektrum autorskich metod
oceny bezpieczeñstwa SZW mo¿e byæ wy-
korzystywane podczas analiz ró¿nego ro-
dzaju scenariuszy kryzysowych.

Obecnie "niezawodnoœciowy" zespó³
badawczy, którym kieruje, rozwija nowe
kierunki badañ zwi¹zanych z funkcjono-
waniem SZW, a wœród nich zw³aszcza: po-
jêcie gwarancji w SZW, zastosowanie me-
tod bayesowskich w ocenie niezawodnoœci,
badanie niezawodnoœci funkcjonowania in-
stalacji balneotechnicznych. Ostatni¹ mo-
nografi¹ wydan¹ w 2005 r. jest praca napi-

sana z dr in¿. Barbar¹ Tchórzewsk¹-Cieœlak
Metody analizy i oceny ryzyka w systemie
zaopatrzenia w wodê.

Za dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ zo-
sta³ siedmiokrotnie wyró¿niony nagrodami
rektora Politechniki Rzeszowskiej, a za mo-
nografiê Metody oceny i podnoszenia nie-
zawodnoœci dzia³ania komunalnych syste-
mów zaopatrzenia w wodê otrzyma³ nagro-
dê zespo³ow¹ Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Sportu za wspó³autorstwo.

Od 10 lat wspó³pracuje naukowo
z Politechnik¹ Lwowsk¹ i Uniwersytetem
Technicznym w Koszycach. Efekty tej
wspó³pracy zosta³y przedstawione w kilku-
nastu artyku³ach na cyklicznych konferen-
cjach naukowych "Aktualne problemy bu-
downictwa i in¿ynierii œrodowiska - jakoœæ,
niezawodnoœæ, bezpieczeñstwo" Rzeszów-
Lwów-Koszyce. Opublikowany dorobek
naukowy prof. J. Raka liczy ogó³em 188
prac, w tym 45 indywidualnych i 143
wspó³autorskich oraz 6 monografii. Jest
wspó³autorem 1 projektu racjonalizator-
skiego, 3 grantów KBN, 11 opracowañ na
zlecenie i 40 prac o charakterze wdro¿eñ in-
¿ynierskich. Te ostatnie dotycz¹ g³ównie
rozruchów oczyszczalni œcieków. Jest pro-
motorem 78 prac dyplomowych magister-
skich i 27 in¿ynierskich.

Za pracê na rzecz rozwoju uczelni
otrzyma³ w 2002 r. medal "Zas³u¿onym dla
Politechniki Rzeszowskiej", natomiast za
ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowo-dydak-
tycznej i organizacyjnej odznaczony zosta³
w 2000 r. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Za aktywny udzia³ w dzia³alnoœci Klubu
Uczelnianego AZS otrzyma³ Srebrn¹
i Z³ot¹ Odznakê AZS-u, podobnie za pracê
w Polskim Zrzeszeniu In¿ynierów i Tech-

ników Sanitarnych odznaczony zosta³
Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznak¹ PZITS.

Jest najm³odszym profesorem z ty-
tu³em naukowym na kierunku in¿ynierii
œrodowiska.

Cz³onkostwo w organizacjach nauko-
wo-technicznych:
� Komitet In¿ynierii Œrodowiska PAN

od 2003 r.,
� Sekcja In¿ynierii Sanitarnej Komitetu

In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN
od 1993 r.,

� Komisja Gospodarki Wodnej PAN
O/Kraków od 1996 r.

Uprawnienia:
� Od 1989 r. wyk³adowca PZITS w spe-

cjalnoœci: uzdatnianie wody i oczysz-
czanie œcieków.

� Bieg³y z listy Wojewody Podkarpackie-
go w zakresie sporz¹dzania prognoz
skutków wp³ywu ustaleñ planu zago-
spodarowania przestrzennego na œrodo-
wisko.

� Od 2004 r. cz³onek Panelu Ekspertów
z ramienia Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego ds. oceny merytorycz-
nej projektów wspó³finansowanych
z funduszy strukturalnych Unii Europe-
jskiej w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego.

� Od 2002 r. przewodnicz¹cy Wojewódz-
kiej Komisji ds. Ocen Oddzia³ywania
na Œrodowisko.

� Od 1998 r. cz³onek Wojewódzkiej Ko-
misji Ochrony Przyrody.
Prywatnie interesuje siê sportem (siat-

kówka, szachy), ¿yciorysami wielkich lu-
dzi oraz z pasj¹ pisze teksty popularyzuj¹ce
in¿ynieriê i ochronê œrodowiska na ³amach
"Gazety Politechniki".

Marta Olejnik

NOWY REDAKTOR NACZELNY
Przewodnicz¹cy Wydzia³u IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii

Nauk - prof. dr hab. in¿. cz³. koresp. PAN W³adys³aw K. W³osiñski powie-
rzy³ z dniem 30 marca 2006 r. prof. zw. dr. in¿. dr. h.c. Kazimierzowi E.
Oczosiowi z Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa pe³nienie funkcji redaktora naczelnego kwar-
talnika Advances in Manufacturing Science and Technology - Postêpy Tech-
nologii Maszyn wydawanego przez Komitet Budowy Maszyn PAN.

Prof. K.E. Oczoœ zosta³ równie¿ powo³any na sta³ego cz³onka S¹du
Konkursowego przyznaj¹cego z³ote medale za innowacyjne wyroby na
Miêdzynarodowych Targach Poznañskich.

Bronis³aw Œwider
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KRASP
Dokument nr 28/IV

Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie koniecznoœci

zwiêkszenia finansowania
szkolnictwa wy¿szego

Przywo³uj¹c uchwa³ê Zgromadzenia
Plenarnego Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkó³ Polskich z dnia 14 listopada
2005 r., apeluj¹c¹ "o nadanie - wœród prio-
rytetów polityki gospodarczo-spo³ecznej -
wysokiej rangi sprawom nauki oraz eduka-
cji, w tym szkolnictwa wy¿szego", Prezy-

dium KRASP zwraca siê do Parlamentu
RP i Rz¹du RP o zapewnienie w bud¿ecie
na rok 2007 zasadniczego wzrostu
nak³adów na szkolnictwo wy¿sze.

Istnieje pilna potrzeba zmiany polityki
dotycz¹cej szkolnictwa wy¿szego w na-
szym Kraju z polityki przetrwania na poli-
tykê prorozwojow¹. Stosowana od lat
zasada egalitaryzmu, znajduj¹ca swój wy-
raz w mechanizmie sp³aszczenia dotacji
w podziale skromnych funduszy na szkol-
nictwo wy¿sze i naukê, powoduj¹ powiê-
kszanie siê dystansu dziel¹cego polskie
uczelnie od uczelni zagranicznych. Popra-
wa jakoœci kszta³cenia i rozwój kadry aka-

demickiej s¹ mo¿liwe jedynie poprzez
wzrost dotacji przedmiotowej na dzia³al-
noœæ dydaktyczn¹.

Znaczne zwiêkszenie œrodków finan-
sowych dla szkolnictwa wy¿szego winno
byæ wykorzystane do realizacji przez Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego tzw. al-
gorytmu podzia³u dotacji bud¿etowej dla
prorozwojowych celów Rz¹du oraz
wzmocnienia kszta³cenia na najwy¿szym
poziomie jako niezwykle istotnej korzyœci
spo³ecznej.

Przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty

25 maja br. odby³o siê posiedzenie Senatu PRz. JM Rek-
tor wrêczy³ nominacje na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreœlony:

� dr. hab. in¿. Paw³owi Pawlusowi (WBMiL),
� dr. hab. in¿. Tadeuszowi Knapowi (WBMiL).
Nastêpnie Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mia-

nowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
� dr. hab. Vitalija Dugaeva na okres 5 lat (Katedra Fizy-

ki),
� prof. dr. hab. Viktora V. Starkova na okres 5 lat (Kate-

dra Matematyki),
� prof. dr. hab. Bronis³awa Wajnryba (Katedra Matema-

tyki),
� dr hab. Marii Kwaœnik na czas nieokreœlony (Katedra

Matematyki).
Senat wyrazi³ zgodê w sprawie wniosku dziekana Wy-

dzia³u Maszyn i Lotnictwa o mianowanie prof. dr. hab. in¿.
Vladimira Brusowa na stanowisko profesora zwyczajnego.

W dalszej kolejnoœci Senat pozytywnie rozpatrzy³ wnio-
sek Rady Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa w sprawie
wszczêcia postêpowania o nadanie tytu³u doktora honoris ca-
usa Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. in¿. Eugeniu-
szowi Œwitoñskiemu, profesorowi zwyczajnemu Poli-
techniki Œl¹skiej w Gliwicach. Funkcjê promotora doktoratu
honoris causa Senat powierzy³ prof. dr. hab. in¿. Tadeuszowi
Markowskiemu, prof. zw. PRz, wyrazi³ zgodê tak¿e na za-
opiniowanie wniosku przez senaty trzech uczelni: Akademii
Górniczo-Hutniczej, Politechniki £ódzkiej oraz Politechniki
Szczeciñskiej.

W dalszej czêœci obrad Senat podj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y:
� w sprawie ustalenia planowanej liczby przyjêæ studen-

tów na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007,

� w sprawie szczegó³owych zasad pobierania op³at za
œwiadczone us³ugi edukacyjne oraz trybu i warunków
zwalniania z op³at,

� w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia
pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim
2007/2008,

� w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia dok-
toranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
w roku akademickim 2006/2007 oraz 2007/2008,

� w sprawie korekty uchwa³y Senatu PRz z dnia 31 mar-
ca 2005 r. w sprawie szczegó³owych zasad przyjmo-
wania na studia laureatów i finalistów olimpiad przed-
miotowych,

� w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Rze-
szowskiej.

Cz³onkowie Senatu wys³uchali tak¿e:
� informacji prorektora ds. wspó³pracy miêdzynarodo-

wej i regionalnej dr. hab. in¿. Aleksandra Koz³owskie-
go, prof. PRz, dotycz¹cych bie¿¹cych dzia³añ uczelni
zwi¹zanych ze studentami zagranicznymi w Politech-
nice Rzeszowskiej, nieobjêtymi programem Socra-
tes-Erasmus,

� propozycji dzia³añ Senackiej Komisji ds. Historii
i Tradycji Uczelni, maj¹cych na celu pe³niejsze doku-
mentowanie historii Politechniki Rzeszowskiej,
przedstawionych przez przewodnicz¹cego komisji
dr. hab. in¿. Andrzeja Tomczyka, prof. PRz.

Ponadto Senat wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie
wniosku dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
dr. hab. Kazimierza Rajchela, prof. PRz, o wyra¿enie zgody
na przyst¹pienie wydzia³u do Podkarpackiej Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej.

Z OBRAD SENATU
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Kolejne, przedwakacyjne posiedzenie Senatu odby³o siê
22 czerwca br. Zebrani chwil¹ ciszy uczcili pamiêæ dr. hab.
in¿. W³adys³awa £akoty, prof. PRz, prodziekana ds. naucza-
nia Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

Nastêpnie JM Rektor poinformowa³, ¿e tytu³ profesorski
z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrali:

� dr hab. in¿. Janusz Rak (WBiIŒ),
� dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz (WBMiL).
Prorektor ds. ogólnych prof. dr hab. in¿. Tadeusz Mar-

kowski przypomnia³, ¿e Prezydent RP postanowieniem
z dnia 8 czerwca 2006 r. nada³ JM Rektorowi prof. Andrzejo-
wi Sobkowiakowi tytu³ naukowy profesora nauk chemicz-
nych. Wrêczenie nominacji odby³o siê 20 czerwca br.

Ponadto Senat:
� podj¹³ uchwa³ê w sprawie zasad ustalania w roku aka-

demickim 2006/2007 zakresu obowi¹zków nauczy-
cieli akademickich, w tym rodzajów zajêæ dydaktycz-

nych objêtych zakresem tych obowi¹zków, wymiaru
zadañ dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk,
zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w spra-
wie zasad i trybu powierzania zajêæ dydaktycznych
w wymiarze przekraczaj¹cym liczbê godzin ponadwy-
miarowych okreœlon¹ w ustawie,

� powo³a³ Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej;
funkcjê dziekana WMiFS JM Rektor powierzy³ prof.
dr. hab. in¿. Tadeuszowi Paszkiewiczowi,

� wys³ucha³ sprawozdania z ubieg³orocznej wydawni-
czej oraz poligraficznej dzia³alnoœci Oficyny Wydaw-
niczej PRz, przedstawionego przez mgr Barbarê Ma-
zewsk¹.

Podsumowuj¹c obrady, JM Rektor z³o¿y³ cz³onkom Se-
natu podziêkowania za rok wspólnej pracy na rzecz Politech-
niki Rzeszowskiej.

Agnieszka Pikor

UCHWA£A nr 25/2006 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia

Wydzia³u MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

Po rozpatrzeniu wniosku Rektora sfor-
mu³owanego na podstawie propozycji Ka-
tedry Fizyki i Katedry Matematyki z dnia
12 czerwca 2006 r. oraz po stwierdzeniu
spe³niania przez wnioskowane jednostki
obowi¹zuj¹cych wymagañ:
� kadrowych do prowadzenia studiów

pierwszego stopnia na kierunkach: fizy-
ka techniczna, matematyka,

� w zakresie stosunku liczby nauczycieli
akademickich zatrudnionych w pe³nym
wymiarze czasu pracy, posiadaj¹cych
tytu³ naukowy profesora lub stopieñ
naukowy doktora habilitowanego pro-
wadz¹cych zajêcia dydaktyczne na kie-
runkach fizyka techniczna, matematyka
do planowanej liczby studentów na tych
kierunkach,

� w zakresie prowadzenia badañ nauko-
wych,

� w zakresie posiadania przez Bibliotekê
G³ówn¹ PRz ksiêgozbioru obejmuj¹-
cego literaturê podstawow¹ dla zajêæ
prowadzonych przez wydzia³

oraz spe³nienia:
� warunków lokalowych i laboratoryj-

nych umo¿liwiaj¹cych prawid³ow¹ rea-
lizacjê kszta³cenia planowanej liczby
studentów,

� zabezpieczenia bazy socjalno-bytowej
dla planowanej liczby studentów,

� warunków do obs³ugi administracyjnej
pracowników i studentów

Senat Politechniki Rzeszowskiej na pod-
stawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym
(Dz.U. nr 164, poz. 1365) tworzy z dniem

1 wrzeœnia 2006 r. w Politechnice Rze-
szowskiej Wydzia³ "MATEMATYKI
i FIZYKI STOSOWANEJ".

Z dniem 1 wrzeœnia 2006 r. Wydzia³
MATEMATYKI i FIZYKI STOSOWA-
NEJ, na podstawie uchwa³:
� z dnia 19 czerwca 2006 r. Rady Wy-

dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
o zniesieniu kszta³cenia od roku ak.
2006/2007 na kierunku matematyka,

� z dnia 14 czerwca 2006 r. Rady Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
o zniesieniu kszta³cenia od roku ak.
2006/2007 na kierunku fizyka technicz-
na,

przejmuje osoby przyjête w wyniku rekru-
tacji na I rok studiów w roku ak. 2006/2007:

1. Przez Wydzia³ Zarz¹dzania i Marke-
tingu na kierunek matematyka,

2. Przez Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa na kierunek fizyka techniczna
oraz studentów ww. kierunków, którzy od-
bywali w roku ak. 2005/2006 studia na Wy-
dziale Zarz¹dzania i Marketingu oraz
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

W sk³ad powo³anego Wydzia³u wcho-
dz¹ dotychczasowe jednostki funkcjo-
nuj¹ce w strukturze Politechniki Rzeszow-
skiej jako jednostki miêdzywydzia³owe,
tj. Katedra Fizyki oraz Katedra Matematy-
ki; tym samym status wymienionych jedno-
stek ulega przekszta³ceniu w jednostki
wydzia³owe.

Rektor

Prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak

Rozmowa z prof. dr. hab. in¿. Tadeuszem
Markowskim - prorektorem ds. ogólnych

0 Na osiedlu akademickim naszej
uczelni przy ul. Poznañskiej trwa bu-
dowa nowego obiektu sportowego pn.
"Hala Sportowa", która jest realizo-
wana w ramach Centrum Sportowo-
Dydaktycznego Politechniki Rzeszow-
skiej. Zatem, jako prorektora odpo-
wiedzialnego za rozwój inwestycji
prowadzonych przez Politechnikê
Rzeszowsk¹, proszê o kilka istotnych
informacji zwi¹zanych m.in. z termi-
nem oddania tego obiektu do u¿ytku.

W ramach Centrum Sportowo-Dy-
daktycznego Politechniki Rzeszow-
skiej rozbudowana zostanie istniej¹ca
baza sportowo-dydaktyczna uczelni.
Ze wzglêdu na skalê przedsiêwziêcia
realizacja inwestycji podzielona zo-
sta³a na dwa etapy, przy czym pierwszy
etap obejmuje budowê hali sportowej,
drugi etap dotyczy budowy krytej
p³ywalni. Roboty budowlane pierwsze-
go etapu rozpoczêto z dniem przekaza-
nia wykonawcy placu budowy, co
nast¹pi³o 7 paŸdziernika 2004 r. Zgod-
nie z umow¹ o wykonawstwo robót bu-
dowlanych, zakoñczenie budowy
przewidziano na 30 wrzeœnia 2006 r.
Przekazanie spo³ecznoœci akademic-
kiej do u¿ytkowania hali sportowej

NOWA
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nast¹pi wraz z rozpoczêciem nowego
roku akademickiego 2006/2007.
0 Z jakich œrodków finansowana
jest ta inwestycja i jakie koszty z tym
s¹ zwi¹zane?

Inwestycja, poza œrodkami w³asny-
mi uczelni, finansowana jest z dwóch
Ÿróde³. S¹ to:

1. Œrodki Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w wysokoœci
2.300.000,00 z³, przekazywane przez
Ministerstwo Sportu w ramach umowy
zawartej 19 paŸdziernika 2004 r. Wnio-
sek o dofinansowanie hali sportowej
z³o¿ony zosta³ do ówczesnego Minister-
stwa Edukacji Narodowej w kwietniu
2004 r.

2. Œrodki Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego w wysokoœci
6.317.894,86 z³, które gwarantuje umo-
wa z 4 marca 2005 r.
0 Nowy obiekt po³¹czony jest ze
star¹ hal¹ sportow¹, gdzie w chwili
obecnej mo¿na korzystaæ z jednego
pe³nowymiarowego boiska do koszy-
kówki i pi³ki siatkowej. To trochê za
ma³o dla studentów naszej uczelni.
Co nowego pomieœci budowany
obiekt i jaka jest jego kubatura oraz
powierzchnia?

Budowany obiekt sportowy stanowi
- co podkreœlam drugi raz - rozbudowê
istniej¹cej bazy sportowej, która jest
niewystarczaj¹ca dla potrzeb dydak-
tycznych Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu. Obecna baza sportowa
ogranicza dzia³alnoœæ sportow¹ i wy-
chowawcz¹ studentów, zaspokajaj¹c
zaledwie 40% dziesiejszych potrzeb dy-
daktycznych. Wykonanie kompleksu
zdecydowanie poprawi warunki prowa-
dzenia zajêæ dydaktycznych i rozwoju
fizycznego m³odzie¿y studenckiej oraz
œrodowiska studenckiego. Dane ogólne
hali sportowej s¹ nastêpuj¹ce:

– kubatura budynku - 26.868,50 m3,
– powierzchnia zabudowy -

2.497,66 m2,

– powierzchnia budynku netto -
2.703,64 m2, w tym:
� powierzchnia u¿ytkowa -

1.971,36 m2,
� powierzchnia ruchu (klatka scho-

dowa, korytarze, wiatro³ap itp.) -
324,46 m2,
� powierzchnia us³ugowa, tzw. po-

mocnicza, czyli przebieralnie, natryski,
sanitariaty, pomieszczenia gospodar-
cze - 497,82 m2.

Wymiary budynku: d³ugoœæ 63,18 m,
szerokoœæ 45,22 m, wysokoœæ 11,81 m.

Wymiary hali sportowej: d³ugoœæ
42,54 m, szerokoœæ 40,84 m, powierzch-
nia areny 1.737,33 m2.

Pierwsza kondygnacja pomieœci
halê sportow¹ i magazyn sprzêtu spor-
towego, na drugiej kondygnacji bêdzie
³¹cznik z zapleczem socjalnym.

Jak widaæ, wymiary hali sportowej
s¹ imponuj¹ce, co pozwoli³o - po zasto-
sowaniu podnoszonej kurtyny - na wy-
dzielenie boisk przeznaczonych do
uprawiania ró¿nych dyscyplin sportu,
takich jak: siatkówka (2 boiska), koszy-
kówka (2 boiska), pi³ka rêczna (1 boi-
sko), tenis ziemny (2 boiska). Ponadto

w budynku znajdowaæ siê bêdzie rów-
nie¿ si³ownia.
0 Decyzja o pozwoleniu na budowê
hali sportowej wydana zosta³a przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa 27 lute-
go 2004 r. Chêtnie poznamy autora
dokumentacji technicznej i general-
nego wykonawcê inwestycji.

Autorem dokumentacji technicznej
jest Biuro Konstrukcyjno-Wdro¿eniowe
i Wykonawcze "KON-CHEM" z Lutory-

Hala w budowie.
Fot. M. Misiakiewicz

HALA SPORTOWA
niebawem
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¿a (gm. Boguchwa³a), a generalnym
wykonawc¹ jest "SKANSKA" SA Od-
dzia³ Budownictwa Ogólnego w Rze-
szowie z siedzib¹ w Rudnej Ma³ej.
0 Czy inne dyscypliny sportu mog¹
w przysz³oœci znaleŸæ tu swoje miej-
sce?

Tak. Oprócz uprzednio wymienio-
nych mo¿na bêdzie prowadziæ np. roz-
grywki tenisa sto³owego.
0 Z Rzeszowa pochodzi wielu œwiet-
nych p³ywaków i skoczków do wody,
w tej dyscyplinie sportu Rzeszów siê
specjalizuje. Rozmawiano te¿ o tym
w czasie wizyty wiceministra Adama
Giersza w kwietniu 2003 r. Czy usy-
tuowanie na terenie Politechniki kry-
tej p³ywalni spe³ni wieloletnie oczeki-
wania zwi¹zane z organizowaniem tu
mistrzostw p³ywackich?

Dokumentacja techniczna krytej
p³ywalni, któr¹ posiada uczelnia, to
projekt budowlano-wykonawczy nieza-
le¿nego budynku u¿ytecznoœci publicz-
nej typu wielozadaniowego z funk-
cjami: nauki p³ywania, sportu i zawo-
dów sportowych.

Wyposa¿enie hali basenowej stano-
wi:

a) basen do skoków o wymiarach
20 x 50 m i g³êbokoœci 5 m z pe³nym pro-
gramem platform i trampolin w uk³a-
dzie zawodniczym i treningowym z mo-
¿liwoœci¹ wykorzystania go do celów
treningowo-rozgrzewkowych dla sekcji
p³ywackich,

b) basen p³ywacki d³ugoœci 25 m,
8-torowy, g³êbokoœci 1,3 - 1,8 m,

c) basen do nauki p³ywania,
d) zespó³ baseników rozgrzewaj¹-

co-masuj¹cych.

Technologia krytej p³ywalni spe³nia
wszelkie przepisy oraz wymagania do-
tycz¹ce organizacji mistrzostw i zawo-
dów sportowych obowi¹zuj¹ce na dzieñ
sporz¹dzenia dokumentacji. Nie bez
znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e w budyn-
ku zaprojektowano zespó³ widowni
z siedziskami dla 500 osób.
0 Czy Centrum Sportowo-Dydak-
tyczne Politechniki Rzeszowskiej
udostêpnione zostanie spo³ecznoœci
miasta i regionu?

Politechnika Rzeszowska identyfi-
kuje siê z miastem Rzeszowem i ca³ym
regionem po³udniowo-wschodnim.
Z tych m.in. wzglêdów obiekty sportowe
bêd¹ udostêpnione nie tylko spo³eczno-
œci akademickiej, ale tak¿e mieszkañ-
com naszego regionu oraz goœciom
przebywaj¹cym na tym terenie.
0 Dziêkujê za rozmowê.

Marta Olejnik

Uchwa³¹ Senatu Politechniki Rze-
szowskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r.
uruchomiony zosta³ na Wydziale Che-
micznym Politechniki Rzeszowskiej
nowy kierunek studiów: biotechnolo-
gia, specjalnoœæ: oczyszczanie i analiza
produktów biotechnologicznych.

Wydzia³ Chemiczny Politechniki
Rzeszowskiej ze swoim bogatym do-
robkiem naukowym i technicznym,
zw³aszcza w zakresie technologii i in-
¿ynierii chemicznej, jest naturalnym
zapleczem dla podjêcia kszta³cenia ka-
dry biotechnologów. Wydzia³ jest bar-

dzo dobrze przygotowany do prowa-
dzenia przedmiotów technologicznych,
wymaganych podczas kszta³cenia in¿y-
nierów w ramach kierunku biotechno-
logia, takich jak in¿ynieria chemiczna
i bioprocesowa, modelowanie moleku-
larne, biopolimery i biomateria³y oraz
technologie informacyjne. Dotyczy to
równie¿ aparatury (np. NMR nowej ge-
neracji, kalorymetria, fotoreaktor).

Najm³odsza jednostka organizacyj-
na Wydzia³u, istniej¹ca od 2003 r. Kate-
dra Biochemii i Biotechnologii skupia
nauczycieli akademickich o specjalno-
œciach umo¿liwiaj¹cych prowadzenie
zajêæ z przedmiotów biologicznych, ta-
kich jak biologia komórki, biochemia,
enzymologia, immunologia, mikrobio-
logia ogólna i przemys³owa, biologia
molekularna z genetyk¹, hodowle tkan-
kowe, in¿ynieria bia³ek. Zespó³ Kate-
dry prowadzi badania naukowe (rów-
nie¿ we wspó³pracy z innymi jednost-
kami badawczymi) z zakresu modyfi-
kacji biomakromoleku³, ich oczyszcza-
nia, identyfikacji oraz analizy ich
w³aœciwoœci z zastosowaniem szerokie-

BIOTECHNOLOGIA

Jedno z laboratoriów.
Fot. w³asna
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go zakresu metod i technologii (chro-
matografia powinowactwa, elektro-
foreza jedno- i dwukierunkowa, immu-
nobloting, ELISA, hodowle komórko-
we).

Wydzia³ i ca³a uczelnia zainwesto-
wa³y znaczne œrodki finansowe w celu
przygotowania bazy dydaktycznej dla
kszta³cenia na kierunku biotechnolo-
gia.

Dotychczas zorganizowano bazê la-
boratoryjn¹ pozwalaj¹c¹ na prowadze-
nie zajêæ dydaktycznych z zakresu
biochemii, mikrobiologii i biotechnolo-
gii:
� laboratorium biologii komórki, mi-

krobiologii ogólnej i biotechnologii,
� laboratorium biochemii, biokatalizy

i enzymologii
oraz dydaktyczne laboratoria specjali-
styczne:
� laboratorium immunologii,
� laboratorium hodowli niepatogenne-

go nicienia Caenorhabditis elegans.
Dodatkowo, Katedra ma mo¿liwoœæ

korzystania z laboratoriów nale¿¹cych
do innych jednostek organizacyjnych
uczelni oraz laboratorium diagnostyki
medycznej (zlokalizowanego na terenie
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. F. Chopina w Rzeszo-
wie).

Katedra Biochemii i Biotechnologii
ma mo¿liwoœæ korzystania z nowoczes-
nych sal wyk³adowych z wyposa¿e-
niem multimedialnym, co pozwala na
wykorzystywanie posiadanych mate-
ria³ów (prezentacje power point) w pro-
cesie dydaktycznym. Tworzone jest
zaplecze sal wyk³adowych w postaci
zbiorów umo¿liwiaj¹cych demonstra-
cje z zakresu biotechnologii i bioinfor-
matyki.

Oprócz infrastruktury i wyposa¿e-
nia zgromadzonego w siedzibie Wy-
dzia³u, przejêto i wyremontowano
nowe budynki w Albigowej k. £añcuta,
w których jest tworzone nowoczesne
Centrum Biotechnologii Politechniki
Rzeszowskiej.

W budynku laboratoryjnym Cen-
trum wyposa¿onym w odpowiedni¹ in-
frastrukturê (sterylizatornia, pokój
ch³odnia, uzdatnianie wody, utylizacja
odpadów) znalaz³y pomieszczenie
cztery specjalistyczne laboratoria ba-

dawcze: laboratorium hodowli komó-
rek i immunologiczne, laboratorium
oczyszczania i analizy bia³ek, laborato-
rium bioinformatyki, laboratorium ana-
lizy produktów biotechnologicznych
oraz laboratorium analizy termicznej
polimerów i biopolimerów.

Uzyskano finansowe wsparcie w ra-
mach funduszy strukturalnych UE,
dziêki któremu Centrum jest obecnie
wyposa¿ane w nowoczesn¹ aparaturê
i sprzêt o wartoœci ponad 2 mln z³.

Studia na kierunku biotechnologia
rozpoczynaj¹ siê w paŸdzierniku br.
W pierwszych latach kszta³cenie odby-
waæ siê bêdzie na poziomie pierwszego
stopnia (studia in¿ynierskie: po 7 seme-
strach absolwenci otrzymaj¹ tytu³ za-
wodowy in¿yniera), a w perspektywie
kilku lat planuje siê uruchomienie stu-
diów II stopnia, magisterskich, które
trwaæ bêd¹ 4 semestry. Limit przyjêæ na
I rok studiów w roku akademickim
2006/2007 ustalony zosta³ na 75 osób.

Absolwent kierunku studiów bio-
technologia uzyskuje interdyscyplinar-
ne przygotowanie pozwalaj¹ce na pracê
w dziedzinach wymagaj¹cych ³¹czenia
wiadomoœci dotycz¹cych procesów
chemicznych i mechanizmów funkcjo-
nowania ¿ywych organizmów z zasto-
sowaniem nowoczesnych technik
eksperymentalnych i informatycznych.

Szczególny nacisk bêdzie po³o¿ony na
zagadnienia zwi¹zane z uzyskiwaniem,
oczyszczaniem i analiz¹ bioproduktów
wykorzystywanych w procesach tech-
nologicznych, przemyœle farmakolo-
gicznym i produkcji ¿ywnoœci. Absol-
went uzyska wiedzê umo¿liwiaj¹c¹
stosowanie szerokiego zakresu ró¿nych
technik analizy produktów biotechno-
logicznych, a tak¿e nowoczesnych me-
tod diagnostycznych z zachowaniem
wysokich standardów etycznych. Po-
zwoli mu to na podjêcie pracy w sze-
rokim zakresie specjalizacji we wszyst-
kich ga³êziach gospodarki, w których
stosowane s¹ nowoczesne metody izo-
lacji, oczyszczania i analizy produktów
biotechnologicznych: w przemyœle far-
maceutycznym, ochronie œrodowiska
oraz w laboratoriach badawczych i kon-
trolnych. Poniewa¿ po³o¿ono równie¿
du¿y nacisk na naukê teoretyczn¹
i praktyczn¹ jêzyków obcych (wyk³ady
i zajêcia anglojêzyczne oraz wymiana
studentów w ramach programów So-
crates-Erasmus), absolwenci bêd¹ mo-
gli podejmowaæ pracê równie¿ poza
granicami, w krajach UE oraz w pañ-
stwach stowarzyszonych.

El¿bieta Wa³ajtys-Rode
Dorota Antos

Henryk Galina

Centrum Biotechnologii w Albigowej.
Fot. w³asna
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W ostatnich szeœciu latach Wydzia³
Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej
(WCh PRz) znacznie zwiêkszy³ swoj¹
rangê. W latach 2002-2005 w struktu-
rze Wydzia³u dzia³a³o jedyne w woje-
wództwie podkarpackim Centrum

Doskona³oœci, które stanowi³o miêdzy-
narodowe forum wymiany myœli na-
ukowej. W ramach dzia³alnoœci
Centrum odby³o siê wiele konferencji
naukowych, w których uczestniczyli
naukowcy z wielu krajów Unii Euro-
pejskiej. Miêdzynarodowe kontakty za-
owocowa³y te¿ dalszym wzrostem po-
ziomu naukowego Wydzia³u. Efek-
tem intensyfikacji badañ w tym g³ów-
nym oœrodku naukowym by³o przy-
znanie przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego œrodków na
zakup nowoczesnego spektrometru
j¹drowego rezonansu magnetycznego
(NMR) z Funduszu Nauki i Techno-
logii Polskiej.

Wydzia³ Chemiczny PRz zakupi³ za
3 mln z³ spektrometr NMR Bruker
AvanceII 500. Laboratorium NMR roz-
poczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ 22 czerwca

br., a kierowanie Laborato-
rium Spektroskopii powie-
rzono prof. dr. hab. in¿.
Stanis³awowi Wo³owcowi.

W uroczystej inaugura-
cji dzia³alnoœci laborato-

rium uczestniczyli przedstawiciele
Rady Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego -
profesorowie Henryk Górecki i Zbig-
niew Florjañczyk oraz w³adze uczelni
na czele z rektorem prof. dr. hab. in¿.
Andrzejem Sobkowiakiem i dziekanem
Wydzia³u Chemicznego prof. dr. hab.
in¿. Henrykiem Galin¹ oraz zaproszo-
nymi goœæmi.

Spektrometr NMR jest podstawo-
wym instrumentem badawczym chemi-
ków, a zakupione urz¹dzenie jest
najnowoczeœniejszym œwiatowym
osi¹gniêciem technicznym. Spektro-
metr ten bêdzie u¿ywany przez pracow-
ników Wydzia³u Chemicznego do

na Wydziale Chemicznymna Wydziale Chemicznym

Uroczysta inauguracja. Spektrometr, chluba Wydzia³u.

Prezentacja urz¹dzenia przez prof. S. Wo³owca.
Fot. M. Misiakiewicz

SPEKTROMETRSPEKTROMETR

Przeciêcie wstêgi przez
JM Rektora i dziekana WCh.
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pracy badawczej. Jednoczeœnie Wy-
dzia³ bêdzie móg³ œwiadczyæ odp³atne
us³ugi dla jednostek badawczych i prze-
mys³owych spoza Politechniki. Zapo-
trzebowanie na badania metod¹ NMR

jest w regionie podkarpackim ogromne;
wiele zak³adów o profilu chemicznym
oczekiwa³o mo¿liwoœci dokonywania
szybkich analiz materia³ów prze-
mys³owych. Wydzia³ Chemiczny PRz

zamierza te¿ wykorzystaæ laboratorium
NMR do analiz produktów przetwór-
stwa ropy naftowej naszego regionu.

Stanis³aw Wo³owiec

Warszawa, 6 czerwca 2006 r.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Jego Magnificencja
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak
profesor nadzwyczajny PRz

Szanowny Panie Rektorze
Proszê przyj¹æ wyrazy uznania za osi¹gniêcia w dziedzinie bezpiecznego

szkolenia lotniczego studentów-pilotów, prowadzonego w Oœrodku Kszta³ce-
nia Lotniczego przy Politechnice Rzeszowskiej.

Wysoki poziom organizacji i profesjonalne podejœcie do wykonywanych za-
dañ, id¹ce w parze z wysokimi kwalifikacjami oraz merytorycznym przygoto-
waniem do wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych kadry instruktorskiej
zosta³y zauwa¿one i wysoko ocenione w czasie wstêpnej wizyty standaryzacyj-
nej przeprowadzonej przez audytorów Zrzeszenia W³adz Lotniczych (JAA) -
LIST, którzy w dniu 8 listopada 2005 r. wizytowali OKL.

Bardzo wysoko ocenili oni równie¿ pracê w³o¿on¹ w implementowanie
z³o¿onej procedury szkolenia studentów-pilotów zgodnie ze standardami
JAR-FCL 1. Audytorzy szczególnie podkreœlili fakt, ¿e szkolenie lotnicze jest
bardzo dobrze zorganizowane oraz prowadzone efektywnie i na bardzo wyso-
kim poziomie bezpieczeñstwa.

W mojej ocenie Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,
dziêki ciê¿kiej pracy wysoko wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, wypra-
cowa³ standard prowadzenia szkolenia lotniczego, który jest wzorem do naœla-
dowania dla innych organizacji, prowadz¹cych szkolenie lotnicze nie tylko
w Polsce, ale równie¿ poza jej granicami. Ponadto dzia³alnoœæ profilaktyczna
w zapobieganiu negatywnym zdarzeniom lotniczym zas³uguje na najwy¿sze uz-
nanie, za co Oœrodek zosta³ wyró¿niony w Biuletynie Informacyjnym Bezpie-
czeñstwa Lotów Nr 01-2006. Piloci wykszta³ceni w OKL, prezentuj¹cy wysokie
umiejêtnoœci pilota¿owe i wpojone im w okresie szkolenia poczucie odpowie-
dzialnoœci za wykonywane czynnoœci, s¹ bardzo poszukiwanymi i wysoko ce-
nionymi pracownikami przez przewoŸników lotniczych.

¯yczê Panu dalszych sukcesów i du¿o satysfakcji z pracy i osi¹gniêæ Oœrod-
ka Kszta³cenia Lotniczego na polu szkolenia lotniczego po³¹czonego z osi¹ga-
niem znakomitych wyników w zakresie bezpieczeñstwa dla wspólnego dobra
lotnictwa cywilnego w Polsce.

WICEPREZES ds. Operacyjno-Lotniczych
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego

Czes³aw Mikrut

Z Urzêdu Lotnictwa Cywilnego wp³ynê³o na rêce JM Rektora pismo
bêd¹ce rezultatem wizyty przedstawicieli w³adz lotniczych z³o¿onej
z Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego PRz w listopadzie 2005 r. Treœæ pisma
z przyjemnoœci¹ podajemy do wiadomoœci spo³ecznoœci akademickiej
naszej uczelni.

Od Redakcji:

W dniu 22 maja 2006 r. w siedzibie
NOT w Warszawie odby³a siê uroczys-
toœæ wrêczenia dorocznych nagród
i wyró¿nieñ ministra ds. budownictwa
za rok 2005. By³a to kolejna edycja kon-
kursu trwaj¹cego od 40 lat, mimo ¿e
doœæ czêsto zmienia on gospodarza
w œlad za zmianami systemu organiza-
cyjnego resortu budownictwa. A wiêc
mieliœmy konkursy o nagrody ministra
budownictwa i przemys³u materia³ów
budowlanych, ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa, ministra
spraw wewnêtrznych i administracji,
ministra rozwoju regionalnego i bu-
downictwa, ministra infrastruktury,
a w ostatniej edycji ministra transportu
i budownictwa, choæ w tzw. miêdzy-
czasie to ministerstwo zosta³o podzie-
lone na dwa i nagrody wrêcza³ minister
budownictwa Antoni Jaszczak.

W konkursie startuj¹ prace dyplo-
mowe, magisterskie, doktorskie, habili-
tacyjne oraz publikacje z dziedziny
architektury i urbanistyki, budownic-
twa, gospodarki przestrzennej, miesz-
kaniowej i komunalnej, geodezji
i kartografii, ekonomiki inwestycji,
a ostatnio tak¿e z dziedziny nierucho-
moœci. Ten piêkny jubileusz œwiadczy
o tym, ¿e idea nagradzania osi¹gniêæ
osób naukowo zwi¹zanych z budow-
nictwem jest trwa³a, a nagrody zyska³y
miano presti¿owych. W 2005 r. do Ko-
misji Nagród zg³oszono rekordow¹
liczbê 242 prac, z których nagrodzono
52, a wyró¿niono 72.

Nagrody
i wyró¿nienia

Ministra
Budownictwa

Nagrody
i wyró¿nienia

Ministra
Budownictwa

Nagrody
i wyró¿nienia

Ministra
Budownictwa
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Nagrody i wyró¿nienia s¹ odzwier-
ciedleniem stanu nauki, edukacji i za-
plecza naukowo-badawczego budow-
nictwa. Konkurs jest bowiem forum po-
równawczym dzia³alnoœci dydaktycz-
nej kilkudziesiêciu wydzia³ów uczelni,
mo¿liwoœci wdro¿eniowych dla bu-
downictwa, dysertacji doktorskich i ha-
bilitacyjnych, a tak¿e aktywnoœci auto-
rów i wydawców publikacji nauko-
wych.

Z Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska PRz nagrodzono
i wyró¿niono kilka prac. Nagrodê za
pracê magistersk¹ uzyska³a praca auto-
rów mgr. in¿. Tomasz Musia³a i mgr.
in¿. Emiliana Paj¹czkowskiego, tytu³
pracy: Koncepcje udro¿nienia ulicy
Jab³oñskiego w kierunku ulicy Czar-
neckiego w Rzeszowie z zastosowaniem
metod tunelowania; promotorem by³ dr
in¿. Krzysztof Trojnar.

Wyró¿niono dwie prace magister-
skie:
� autor: mgr in¿. Adam Sikora, tytu³

pracy: Przekrycie pow³okowe
z blach fa³dowych czytelni Wy-
dzia³u Budownictwa Politechniki
Rzeszowskiej, promotor: dr hab. in¿.
Adam Reichhart, prof. PRz,

� autor: mgr in¿. Damian Œlêczka,
tytu³ pracy: Analiza statyczna i dy-
namiczna masztu stalowego o wyso-
koœci H = 320 m; promotor: prof. dr
hab. in¿. Leonard Ziemiañski.

Nagrody otrzymali autorzy dwóch
prac doktorskich:
� autor: dr in¿. Izabela Skrzypczak,

tytu³ pracy: Statystyczna i rozmyta
kontrola wytrzyma³oœci betonu; pro-
motor: dr hab. in¿. Szczepan Woliñ-
ski, prof. PRz,

� autor: dr in¿. Zbigniew Bieniek,
tytu³ pracy: Kszta³towanie modular-
nych struktur przestrzennych; pro-
motor pracy: dr hab. in¿. arch. Ja-
nusz Rêbielak, prof. PWr.
Wyró¿nienie za wysoki poziom na-

ukowy i przedstawienie wa¿nej tematy-
ki z zakresu konstrukcji stalowych
uzyska³a publikacja wydana przez Ofi-
cynê Wydawnicz¹ PRz pt. Sztywnoœæ
i noœnoœæ stalowych ram przechy³o-
wych o wêz³ach podatnych, której jed-
nym z autorów jest dr hab. in¿. Alek-
sander Koz³owski, prof. PRz.

Nagrodzone prace godnie reprezen-
tuj¹ polsk¹ myœl techniczn¹ oraz s¹
wzorcem do dalszej dzia³alnoœci na-
ukowej i dydaktycznej.

Autorom nagrodzonych i wyró¿nio-
nych prac, promotorom oraz wydaw-
com sk³adamy serdeczne gratulacje.

Jadwiga Kaleta
Aleksander Koz³owski

Od prawej: minister budownictwa Antoni Jaszczak, dr in¿. Zbigniew Bieniek, pro-
motor dr hab. in¿. Janusz Rêbielak i wiceminister Piotr Styczeñ - w chwili po wrê-
czeniu wyró¿nienia za pracê doktorsk¹.

Fot. w³asna

Od lewej: dr in¿ Zbigniew Bieniek, mgr in¿. Damian Œlêczka, prof. Marian
Gi¿ejowski (Politechnika Warszawska), mgr Genowefa Spólnik - redaktor
wyró¿nionej monografii wydanej w Oficynie Wydawniczej PRz, dr in¿. Izabela
Skrzypczak, dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz - podczas bankietu po
rozdaniu nagród.

Fot. w³asna
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Odznaczenie HTW w Soest
dla profesora W³odzimierza Kality

Odznaczenie HTW w Soest
dla profesora W³odzimierza Kality
Prof. PRz dr hab. in¿. W³odzi-

mierz Kalita zosta³ uhonorowany
przez Fachhochschule Südwestfalen,
Hochschule für Technik und Wirts-
chaft odznaczeniem - Pierœcieniem
Zas³ugi przyznanym przez Senat
uczelni za wybitne osi¹gniêcia we
wzajemnej, partnerskiej wspó³pracy
pomiêdzy oddzia³em uczelni w Soest
i Politechnik¹ Rzeszowsk¹.

Uroczystoœæ przekazania odznacze-
nia odby³a siê na Wydziale Elektroener-
getycznym HTW w Soest (Niemcy)
14 czerwca 2006 r. z udzia³em w³adz
tamtejszej uczelni na czele z rektorem,
wiceburmistrza Soest, dziekana wy-
dzia³u oraz pracowników naukowo-dy-
daktycznych i studentów. Uroczystoœæ
uœwietni³ wystêp grupy muzycznej wy-
konuj¹cej utwory Chopina (na otwar-
cie) i Bethowena oraz Gaudeamus.
Pierœcieñ Zas³ugi jest pierwszym od-
znaczeniem przyznanym w historii tej
uczelni. Otwieraj¹c uroczystoœæ, dzie-
kan prof. Bitzer podkreœli³ wieloletnie
zas³ugi w tworzeniu podstaw wspó³pra-
cy miêdzy uczelniami zarówno na polu
wymiany naukowej, dydaktycznej, jak
te¿ dwustronnej wymiany studentów
w ramach praktyk semestralnych i dyp-
lomowych. Na tym tle okreœli³ genezê
ufundowania tego rodzaju odznaczenia
przez Fachhochschule Südwestfalen
(FS).

W kolejnym punkcie uroczystoœci
wiceburmistrz Marita Stratman,
mówi¹c ciep³o o dotychczasowych re-
zultatach bezpoœredniej wspó³pracy
miêdzyuczelnianej, podkreœli³a jej
wagê w szerszym kontekœcie i symboli-
czne znaczenie dla budowy dobrych
stosunków s¹siedzkich miêdzy naszy-
mi spo³eczeñstwami i krajami.

W laudacji wyg³oszonej przez prof.
Gerharda Sachsa zosta³a scharaktery-
zowana sylwetka zawodowa prof. PRz
W. Kality, w tym jego znacz¹cy doro-
bek naukowy i dydaktyczny, ze szcze-
gólnym podkreœleniem dzia³alnoœci

w przemyœle lotniczym, kontynuo-
wanej obecnie w inspirowanym przez
niego przedsiêbiorstwie wdro¿eniowo-
-produkcyjnym o bardzo nowoczesnym
profilu produkcji z wykorzystaniem
zaawansowanych technologii elektro-
nicznych, w którym m.in. odbywaj¹
praktyki niemieccy studenci, w tym

z uczelni w Soest. Uwypuklono rów-
nie¿ efektywn¹ wymianê naukow¹ po-
miêdzy pracownikami FS Soest i PRz,
obejmuj¹c¹ zw³aszcza zagadnienia
kompatybilnoœci elektromagnetycznej
oraz nowoczesnych materia³ów elek-
tronicznych odzwierciedlon¹ w wielu
publikacjach naukowych, a tak¿e
szczególnie intensywn¹ obustronn¹
wymianê studentów w ramach ró¿ne-
go rodzaju praktyk przy wykorzystaniu
ró¿norakich funduszy stypendialnych
(w ci¹gu 12 lat praktyki odby³o ok.
40 studentów z Politechniki Rzeszow-
skiej i 20 studentów z uczelni w Soest).

W tym kontekœcie prof. G. Sachs
podkreœli³ równie¿ zas³ugi na polu
wspó³pracy miêdzy uczelniami obecne-

go na uroczystoœci dr. in¿. Bogus³awa
Wisza, który w latach 1991-1993 jako
profesor wizytuj¹cy prowadzi³ zajêcia
dydaktyczne w FS Soest (w tym czasie
Uniwersytet Paderborn - Abteilung So-
est) z zakresu elektrotechniki, a nastêp-
nie czynnie uczestniczy³ w rozwoju
wzajemnych kontaktów, szczególnie

w odniesieniu do wymiany studentów.
Wrêczaj¹c Pierœcieñ Zas³ugi, rektor

prof. Jörg Liese podkreœli³ du¿y wk³ad
profesora W. Kality w kszta³towanie
wielce korzystnych stosunków partner-
skich miêdzy obiema uczelniami, wyra-
¿aj¹c przy tym przekonanie, ¿e bêd¹ siê
one równie intensywnie rozwijaæ
w przysz³oœci.

Dziêkuj¹c za uzyskane wyró¿nie-
nie, prof. W. Kalita zaakcentowa³ swo-
je, siêgaj¹ce jeszcze czasów realnego
socjalizmu, przekonanie o konieczno-
œci budowy racjonalnych - przyjaznych,
m¹drych i efektywnych stosunków
miêdzy naszymi spo³eczeñstwami, rea-
lizowanych zw³aszcza w bezpoœred-
nich kontaktach miêdzyludzkich.

Wrêczenie medalu przez rektora prof. J. Liese.
Fot. B. Wisz
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Przekonanie to znalaz³o swoje odzwier-
ciedlenie w podjêtej, blisko 30 lat temu,
planowej i aktywnej wspó³pracy z ucze-
lni¹ w Zwickau, a nastêpnie w Soest.
Dzisiaj, podsumowuj¹c owoce tej akty-
wnoœci, mo¿e wyraziæ ogromn¹ satys-
fakcjê: oprócz wymiernych osi¹gniêæ
naukowych, ma wielu przyjació³
w Niemczech, a niemieccy studenci
odbywaj¹ interesuj¹ce praktyki zawo-
dowe w kierowanym przez niego
Zak³adzie Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Politechnice
Rzeszowskiej oraz w nowoczesnej fir-
mie elektronicznej, której jest wspó³-
za³o¿ycielem. ¯ycz¹c FS w Soest,
a zw³aszcza pracownikom i studentom
Wydzia³u Elektroenergetyki, sukcesów
w dalszym rozwoju i osobistej pomyœl-
noœci, z ca³ym przekonaniem mówi³
o nadziei kontynuowania wzajemnie
korzystnej wspó³pracy, w któr¹ zaanga-

¿uj¹ siê kolejni, m³odsi pracownicy
obydwu uczelni oraz ich studenci. Na
zakoñczenie, w imieniu rektora naszej
uczelni prof. Andrzeja Sobkowiaka
i swoim w³asnym, wrêczy³ rektorowi
HTW prof. Jörgowi Liese model lampy
naftowej Ignacego £ukasiewicza, któ-
rego imiê nosi rzeszowska uczelnia
techniczna.

Uroczystoœæ nadania odznaczenia
zosta³a poprzedzona cyklem wyk³adów
fakultatywnych z wybranych zagad-
nieñ mikroelektroniki hybrydowej,
wyg³oszonych dla studentów w ramach
Programu Socrates, a nastêpnie pra-
cowników Wydzia³u Elektroenergetyki
FS w Soest zarówno przez prof. PRz
W. Kalitê, jak te¿ dr. in¿. B. Wisza, któ-
ry wiele lat temu, jako visiting profesor
uczestniczy³ w tworzeniu podstaw dzi-
siejszej wspó³pracy.

Marta Olejnik

Program CEEPUS jest pierwszym
programem wspó³pracy wielostronnej
w dziedzinie edukacji krajów Europy
Œrodkowej, ustanowionym na podsta-
wie wielostronnej umowy miêdzynaro-
dowej, podpisanej w 1993 r. przez
Austriê, Bu³gariê, Polskê, Wêgry,
S³owacjê i S³oweniê, a w póŸniejszym
terminie przez Czechy, Rumuniê
i S³owacjê. W ramach Programu CEE-
PUS:
� tworzone s¹ sieci wspó³pracy miê-

dzyuczelnianej z udzia³em partne-
rów z co najmniej 3 krajów,

� przyznawane s¹ stypendia na sta¿e
krótkoterminowe, studia semestral-
ne i praktyki,

� prowadzone s¹ seminaria dosko-
nal¹ce, kursy specjalistyczne.
Funkcjonowanie Programu opiera

siê na nastêpuj¹cych zasadach:
� brak transferu pieniêdzy (wspó³-

praca bezdewizowa) - ka¿dy kraj
uczestnicz¹cy zapewnia odpowied-
ni¹ pulê miesiêcy stypendialnych
i pokrywa koszty podró¿y swoich
stypendystów do miejsca i z miejsca

odbywania sta¿u oraz koszty pobytu
obcokrajowców w ramach zadekla-
rowanej puli stypendialnej,

� nie tworzy siê w krajach uczest-
nicz¹cych ¿adnych dodatkowych
struktur zarz¹dzaj¹cych Progra-
mem, do obs³ugi wykorzystywane
s¹ istniej¹ce jednostki organizacyj-
ne, w których strukturach wyodrêb-
niane s¹ Krajowe Biura Programu
CEEPUS (NCO).
Po up³ywie drugiego piêcioletniego

okresu obowi¹zywania Porozumienia
CEEPUS zaproponowano, aby zasady
organizacji i przebiegu wspó³pracy
miêdzyuczelnianej w ramach nowego
Programu CEEPUS II by³y podobne do
poprzednio obowi¹zuj¹cych. Wiêkszy
nacisk bêdzie po³o¿ony na uznawal-
noœæ okresu kszta³cenia odbytego w za-
granicznych uczelniach partnerskich
i zaliczonych tam egzaminów.

Obecnie sygnatariuszami Porozu-
mienia CEEPUS II s¹: Austria, Alba-
nia, Bu³garia, Chorwacja, Czechy,
Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia

i Czarnogóra, S³owacja, S³owenia oraz
Wêgry.

Z³o¿one aplikacje ocenia komisja
powo³ana przez Biuro Uznawalnoœci
Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzyna-
rodowej (BUWiWM). Biuro CEEPUS
dzia³aj¹ce w strukturach BUWiWM re-
funduje uczelni koszty stypendiów dla
cudzoziemców zgodnie z Decyzj¹ nr 48
Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19 lipca 2005 "W sprawie wysokoœci
stypendiów przys³uguj¹cych cudzo-
ziemcom bêd¹cym stypendystami stro-
ny polskiej" oraz koszty przejazdu (naj-
tañszym œrodkiem lokomocji) dla
Polaków wyje¿d¿aj¹cych za granicê.

Druki, adresy, oryginalny tekst po-
rozumienia mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej pod adresem www.cee-
pus.org/ceepus. Jesieni¹ 2006 na stro-
nie BUWiWN www.buwiwm.edu
opublikowane bêd¹ terminy aplikacji
na rok 2007/2008.

Wszystkich zainteresowanych za-
chêcam do zapoznania siê z ww. ofert¹.

Urszula Kluska
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Kiedy dowiadujemy siê o œmierci osoby, z któr¹ byliœmy w ja-
kiœ sposób zwi¹zani, to nie jeden raz przychodzi nam na myœl
ponadczasowy wers ksiêdza Jana Twardowskiego z wiersza
Œpieszmy siê - œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹…
I ka¿dy z osobna zadaje sobie wtedy pytanie, czy tej w³aœnie Oso-
bie, któr¹ podziwia³, któr¹ szanowa³, któr¹ darzy³ sympati¹, da³
odczuæ za ¿ycia, ¿e j¹ w³aœnie szanowa³ i lubi³.

Wydaje siê, ¿e po niespodziewanej wiadomoœci o œmierci na-
szego Profesora i Prodziekana, która zasmuci³a tyle osób, dla zde-
cydowanej wiêkszoœci z nich odpowiedŸ by³a jasna. Tak,
zd¹¿y³em Mu okazaæ moj¹ sympatiê. Pewnie nie mówiliœmy Mu
tego wprost, ale swoj¹ postaw¹, rzetelnym wype³nianiem na³o¿o-
nych przez Niego obowi¹zków dawaliœmy wyraz naszej pozytyw-
nej postawy wobec Jego osoby.

I nie mog³o byæ inaczej, bo w³aœnie On, pan profesor
W³adys³aw £AKOTA wymyœli³ wyjazdy integracyjne pracowni-
ków Wydzia³u. To On wypromowa³ œwietne zabawy studentów
"BETONY kontra ŒCIEKI" (studenci z kierunku budownictwo prze-
ciwko studentom z kierunku in¿ynieria œrodowiska). To On za-
proponowa³ sentymentalne OSTATNIE WYK£ADY dla studentów
koñcz¹cych studia.

Tegoroczny, trzeci wyjazd integracyjny odbyliœmy ju¿ bez Nie-
go. Rozmawialiœmy ze sob¹ o Nim, pocieszaj¹c siê, ¿e wróci do
zdrowia. Nie pora na to, aby teraz opisywaæ, co zwiedziliœmy.

Mo¿e tylko wypada nadmieniæ, ¿e dr Marek Goszty³a i prof. PRz
Micha³ Proksa zadali sobie trud pokazania nam w Przemyœlu tego,
czego oczy zwyk³ych turystów nie maj¹ najmniejszych szans
ogl¹daæ.

Czy bêdziemy kontynuowaæ zainicjowane przez Niego wyjaz-
dy? Chyba tak. Bêdzie to jakby wype³nianiem Jego woli poznawa-
nia siê pracowników Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska na niwie kole¿eñskiej.

Jerzy Gajdek

Wspomnienie Profesora W³adys³awa £akoty zamieszczone
zostanie w nastêpnym numerze "Gazety Politechniki".

... i kwiaty od studentów.
Fot. w³asna

Od Redakcji:

Tak Wydzia³ ¿egna³ swego Prodziekana.
Fot. M. Olejnik

Kocha³ i ³¹czy³ ludzi

Mo¿na odejœæ na zawsze by stale byæ blisko.
ks. J. Twardowski

W oczekiwaniu na wyprowadzenie z kaplicy....
Fot. w³asna
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Na spotkaniu poœwiêconym ochronie œrodowiska w Dynowie Politechnika Rzeszowska uhonorowana zosta³a statuetk¹
"Kropla Sanu". Statuetkê wrêczono obecnemu na spotkaniu prorektorowi ds. nauczania prof. dr. hab. in¿. Leszkowi WoŸ-
niakowi, bêd¹cemu zarazem wojewódzkim ekspertem ochrony œrodowiska w dziedzinie zagospodarowania odpadów.
O wyró¿nieniu z przyjemnoœci¹ informujemy na ³amach "GP".

Od Redakcji:
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ros³ych, prezentacjê ogóln¹
uczelni poprzez emisjê re-
klam Politechniki Rze-
szowskiej, konferansjerkê
oraz bie¿¹ce komentowa-
nie wydarzeñ. Ciekawy wy-
stêp Studenckiego Zespo³u
Pieœni i Tañca Politechniki
Rzeszowskiej "Po³oniny"
spotka³ siê z uznaniem
publicznoœci. Ponadto Ze-
spó³ dokona³ prezentacji
strojów ludowych. W pro-
gramie przygotowanym
przez nasz¹ uczelniê
wyst¹pi³ tak¿e zespó³
Klang.

Anna Worosz

Wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca "Po³oniny".
Fot. M. Misiakiewicz

Widoczny akcent naszej uczelni.
Fot. M. Misiakiewicz

podczas

2 czerwca br. podczas "Dni Rzeszowa" Politechnika Rze-
szowska zaprezentowa³a atrakcyjny program promocyjny. Pra-
cownicy PRz przygotowali bogaty program artystyczny
i informacyjny, promuj¹cy nasz¹ uczelniê.

Nasze stoisko znajdowa³o siê w Rynku. Podczas trwania
imprezy pracownicy i studenci uczelni udzielali wszelkich in-
formacji na temat Politechniki Rzeszowskiej, jej oferty eduka-
cyjnej i zasad rekrutacji na rok akademicki 2006/2007.

Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej
prowadzi³o wiele konkursów dla dzieci, m³odzie¿y i osób do-
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W dniach 10-12 maja 2006 r.
w miejscowoœci Podbanske na S³owa-
cji oby³a siê VII Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowa pt. "Zapewnie-
nie Jakoœci w Odlewnictwie". Konfe-
rencja stanowi forum odlewnicze, na
którym przedstawiane s¹ szeroko ujête
zagadnienia teoretyczne i praktyczne
stosowane w nowoczesnym odlewnic-
twie.

Potrzeba zajêcia siê kontrol¹ jakoœci
w odlewnictwie w sposób komplekso-
wy jest od wielu lat sygnalizowana
przez œrodowisko odlewnicze, szcze-
gólnie ze wzglêdu na rosn¹c¹ rolê pro-
dukcji odlewów na eksport oraz starañ
coraz wiêkszej liczby odlewni o uzy-
skanie certyfikatów jakoœci. St¹d te¿
wszystkie dzia³ania zmierzaj¹ce do za-
pewnienia jakoœci wyrobów odlewni-
czych ciesz¹ siê szerokim poparciem
odlewników, gdy¿ stwarzaj¹ wiêksze
szanse w rywalizacji z partnerami za-
chodnimi.

Zakres zagadnieñ interesuj¹cy od-
lewników jest ogromny. Dotyczy przy-
gotowania i kontroli jakoœci ciek³ego
metalu, doboru i przygotowania mas
formierskich, kszta³towania struktury
drog¹ krystalizacji pierwotnej i wtór-
nej, naprawy odlewów badañ nie-

niszcz¹cych i badañ niszcz¹cych oraz
wdra¿ania systemu zapewnienia jako-
œci.

Organizatorem konferencji by³a Ka-
tedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
WBMiL PRz, wspó³organizatorami zaœ
Technicka Univerzita v Košiciach, Wy-
dzia³ Odlewnictwa AGH w Krakowie,
Politechnika Œl¹ska, Politechnika
Wroc³awska, Katedra Slévárenství
Technickej Univerzity v Ostravie,
�ilinska Univerzita v �ilinie, Komisja
Odlewnictwa PAN Oddzia³ w Katowi-
cach, SekcjaTeorii Procesów Odlewni-
czych Komitetu Metalurgii PAN
w Krakowie, Instytut Odlewnictwa
w Krakowie oraz Stowarzyszenie Pro-
ducentów Komponentów Odlewni-
czych KOM-CAST.

Konferencja zgromadzi³a blisko
200 uczestników reprezentuj¹cych
uczelnie i jednostki naukowe, a uczest-
niczyli w niej naukowcy z Wydzia³u
Odlewnictwa AGH, Wydzia³u In¿ynie-
rii Mechanicznej i Robotyki AGH, Vy-
sokej Skoly Banskej - Technickej
University v Ostravie, Technickej Uni-
verzity v Liberci, Slovenskej Technic-
kej Univerzi ty v Brat is lavie ,
Technickej University w Kosicach, Po-

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

Zapewnienie jakoœci w odlewnictwieZapewnienie jakoœci w odlewnictwie

Obrady prowadzi dr h.c. prof. dr hab. in¿. Zbigniew Górny. Z lewej prof. dr hab.
in¿. Stanis³awa Kluska-Nawarecka, po prawej prof. dr hab. in¿. Andrzej Bia³o-
brzeski.

Fot. w³asna

Konferencjê otwiera prof. dr hab. in¿. A.W. Or³owicz.
Fot. w³asna
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litechnik: Œl¹skiej, Czêstochowskiej,
Warszawskiej, Wroc³awskiej, Szcze-
ciñskiej, Rzeszowskiej, Bia³ostockiej,
Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie, Akademii Morskiej
w Szczecinie, Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, Instytutu Odlew-
nictwa w Krakowie, Instytutu Metalur-
gii i In¿ynierii Materia³owej PAN
w Krakowie, Akademii Techniczno-

Rolniczej w Bydgoszczy, Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Biel-
sku-Bia³ej. Uczestnikami konferencji
byli równie¿ prezesi i in¿ynierowie sze-
regu firm bran¿y odlewniczej, w tym
m.in. z Zak³adu Metalurgicznego WSK
Rzeszów Sp. z o.o., Odlewni Polskich
SA, Odlewni ¯eliwa "Wulkan" SA,
SILSTOP Sp. z o.o., FERRO-TERM
Sp. z o.o., PROMEN, GUZERA Odle-
wnictwo, WSK "PZL-Rzeszów" SA,
FEDERAL-MOGUL Gorzyce SA, In-

nowacja Nowa Dêba, Przedsiêbiorstwa
Dostaw Materia³ów Odlewniczych PE-
DMO SA, ALCAN Decin EXTRU-
SIONS s.r.o., KERAMOST A.S.

W programie konferencji znalaz³y
siê 173 referaty i postery. Wyró¿nione
referaty nagrodzono okolicznoœciowy-
mi odlewami.

Tegoroczna konferencja odby³a siê
na S³owacji. Nastêpn¹ zobowi¹zali siê
zorganizowaæ odlewnicy z Czech.

Andrzej Trytek

W dniach 16-19 maja br. odby³a siê
w Sninie na S³owacji XI Miêdzynaro-
dowa Konferencja "Professional's Trai-
ning Within National Education
Innovation Improvement", zorganizo-
wana przez Pañstwowy Uniwersytet
Zakarpacki w U¿gorodzie (Ukraina).
Tematyka konferencji dotyczy³a pro-
blemu przygotowania specjalistów
w ró¿nych systemach kszta³cenia uni-
wersyteckiego Europy Œrodkowo-

Wschodniej, a referaty zosta³y wyg³o-
szone m.in. przez wyk³adowców z Wê-
gier, S³owacji, Czech, Polski, Rumu-
nii i Ukrainy.

Podczas konferencji zosta³y wy-
g³oszone m.in. referaty pt. Student mo-
bility systems in professional`s training
(J. Kalembkiewicz) oraz Wiedza i pro-
cesy edukacyjne jako czynniki umac-
niaj¹ce pozycje konkurencyjn¹ ka¿-
dego podmiotu (W. Filar).

Przewodnicz¹cym komitetu organi-
zacyjnego konferencji by³ prof. Fedir
Vashchuk, rektor Uniwersytetu Zakar-
packigo w U¿gorodzie.

Zainteresowanych Pañstwa uprzej-
mie informujê, ¿e informacje nt. wy-
mienionej konferencji dostêpne s¹ na
stronie www.ZAKDU.uz.ua lub u ni¿ej
podpisanego w pok. 145 na Wydziale
Chemicznym (tel. wew. 1541).

Jan Kalembkiewicz

Konferencja w Sninie

Z a g a d n i e n i e
Akademickich In-
kubatorów Przed-

siêbiorczoœci wzbudza w naszym kraju
coraz wiêksze zainteresowanie. Fakt
ten podkreœlano wielokrotnie 19 maja
2006 r. w Warszawie na ogólnopolskiej
konferencji: "Przedsiêbiorczoœæ Aka-
demicka w Polsce - Perspektywy roz-
woju".

Spotkanie zgromadzi³o m.in. przed-
stawicieli Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego oraz Ministerstwa
Gospodarki, polskich i zagranicznych
uczelni wy¿szych, a tak¿e zrzeszeñ stu-
denckich i organizacji wspieraj¹cych
akademick¹ przedsiêbiorczoœæ. W wy-
powiedziach prelegentów dominowa³a

kwestia przedsiêbiorczej aktywnoœci
studentów i pracowników nauki ujmo-
wanej w wielorakim kontekœcie. G³ów-
nymi tematami, poruszanymi podczas
wyst¹pieñ, by³y m.in.: ochrona patento-
wa, uniwersytety trzeciej generacji,
przyk³ady firm maj¹cych stycznoœæ ze
sfer¹ Akademickich Inkubatorów
Przedsiêbiorczoœci (AIP). Praktyczny
charakter wyra¿anych opinii pozwoli³
na dok³adne wskazanie szans i zagro-
¿eñ pojawiaj¹cych siê w trakcie kreo-
wania, wdra¿ania i utrzymywania
dzia³alnoœci Inkubatorów.

Podkreœlano równie¿ istotê upo-
wszechniania praktyki zg³oszeñ paten-
towych oraz tworzenia na uczelniach
firm technologicznych, tzw. spin-off
lub spin-out.

Obydwa instrumenty warunkuj¹
sprawne funkcjonowanie akademickiej
przedsiêbiorczoœci, gdy¿ s¹ sposoba-
mi komercjalizacji naukowego know-
-how. W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ osi¹-
gania korzyœci (dziêki funkcjonuj¹cym
inkubatorom) akcentowano nastêpu-
j¹ce rodzaje czynników motywu-
j¹cych do tworzenia firm typu spin-off:
� op³aty licencyjne wystêpuj¹ jedynie

od licencji wdro¿onych,
� istnieje mo¿liwoœæ wczeœniejszego

generowania zysku ni¿ w przypadku
op³at licencyjnych,

� stworzone firmy ponosz¹ stosunko-
wo ma³e op³aty za licencje na wyna-
lazki uniwersyteckie,

� op³aty licencyjne s¹ ³atwe do egzek-
wowania, zasady przejrzyste,

Konferencja

Rola i miejsce Akademickich Inkubatorów
Przedsiêbiorczoœci na uczelniach wy¿szych
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� istnieje wiêksza elastycznoœæ w bu-
dowaniu modelu biznesowego danej
firmy,

� osi¹ga siê blisko dziesiêciokrotnie
wy¿szy dochód ni¿ z licencji.
Jednoczeœnie podkreœlano koniecz-

noœæ przeprowadzenia dok³adnej anali-
zy potencja³u naukowego przed pod-
jêciem decyzji o utworzeniu inkubato-
rów. Na uzasadnienie takiej strategii
podano najistotniejsze czynniki o po-
tencjalnie ograniczaj¹cym oddzia³ywa-
niu, m.in.:
� istnieje trudnoœæ realizacji przedsiê-

wziêæ biznesowych opartych na
technologiach uniwersyteckich,

� rozmiar realizowanej wartoœci doda-
nej nie podlega rozwa¿aniom w kate-
goriach tworzenia ogromnego bo-
gactwa dla uniwersytetów,

� w ujêciu globalnym liczba firm spin-
-off ogranicza siê do ma³ej grupy
uczelni,

� bezpoœrednie wsparcie finansowe ze
strony uniwersytetu nie jest poleca-
nym rozwi¹zaniem,

� œwiadczona pomoc uniwersytetu jest
wa¿na dla firm tworzonych przez
pracowników i studentów,

� punktem krytycznym jest jak naj-
wczeœniejsze zidentyfikowanie po-
tencjalnego konfliktu interesów.
Du¿y nacisk po³o¿ono na znaczenie

i w³aœciwe podejœcie do kwestii paten-
towania wynalazków, w kontekœcie
tworzenia AIP. Wskazywano na po-
wszechny w Polsce brak wiedzy o mo¿-
liwoœci korzystania z ochrony paten-
towej. Nawet gdy wiedzê tak¹ posiada-
no, stwierdza³o siê:
� brak odpowiedniej wspó³pracy

z rzecznikiem patentowym,
� brak w³aœciwego wykorzystania

i przekazywania informacji patento-
wej,

� brak wiedzy z zakresu sposobu za-
wierania umów z jednostkami zagra-
nicznymi.
Wskazywane trudnoœci przyczy-

niaj¹ siê do niekorzystnego transferu
wiedzy naukowej za granicê, czêsto
przy ca³kowitej utracie praw w³asnoœci
do wynalazku.

Aby ograniczyæ to zjawisko, pro-
jektuje siê i realizuje dzia³ania kory-
guj¹ce oraz zapobiegawcze.

Sformu³owane w trakcie dyskusji
wnioski i rekomendacje stanowi¹ pod-
sumowanie problematyki Akademic-
kich Inkubatorów Przedsiêbiorczoœci,
bêd¹c równoczeœnie swoist¹ wizj¹
oczekiwanych zmian w przysz³oœci.
Najwa¿niejsze z nich zestawiono poni-
¿ej.

1. Bez wzglêdu na to, jak ukszta³tuje
siê mechanizm komercjalizacji poprzez
spó³ki spin-off, krzewienie zachowañ
przedsiêbiorczych w œrodowisku osób
powi¹zanych z uczelniami (pracownicy
naukowi, studenci, doktoranci) jest wy-
soce wskazane i ma³o ryzykowne. Wie-
dza i nawyki wynikaj¹ce z tradycji tego
œrodowiska powinny zostaæ tak ukie-
runkowane, aby s³u¿y³y tworzeniu
ma³ych firm, a nie poszukiwaniu pracy
etatowej (chodzi tu g³ównie o studen-
tów). Aby tak siê dzia³o, potrzebne s¹
kampanie czysto promocyjne, jak te¿
bardziej skuteczne nauczanie przedsiê-
biorczoœci przez:
� nowoczesne i atrakcyjne programy,
� formy nauczania,
� kontakt z praktykami,
� sta¿e biznesowe,
� dostêp do infrastruktury inkubato-

rów itd.
2. Zmiany w mechanizmach funk-

cjonowania uczelni bêd¹ niew¹tpliwie
korzystne dla krzewienia przedsiêbior-
czoœci zarówno wœród pracowników,
jak i studentów. Zmiany takie zachodz¹
bardzo wolno, dlatego wydaje siê ma³o
pragmatyczne, aby rozwój przedsiê-
biorczoœci akademickiej opieraæ na ta-
kim specyficznym i niepewnym funda-
mencie.

3. Zamiast proponowaæ system re-
gulacyjny, konieczne jest - oprócz pro-
mocji - wspieranie inicjatyw i pro-
jektów o charakterze infrastruktural-
nym (np. parki naukowe, inkubatory),
które nie s¹ w sensie organizacyjnym
i regulacyjnym zale¿ne od wspomnia-
nego œrodowiska. Inicjatywy te musz¹
byæ poprawnie skonstruowane, profe-
sjonalnie zarz¹dzane i systematycznie
ewaluowane.

4. Istnienie takich racjonalnie zo-
rientowanych projektów, wolnych
od œrodowiskowego tradycjonalizmu
i ostracyzmu, stanie siê odskoczni¹ dla
najbardziej biznesowo zorientowanych

osób. Bêdzie to tak¿e atrakcyjn¹ ofert¹
dla naukowców powracaj¹cych z za-
granicy. Powstaj¹ce i odnosz¹ce rynko-
we sukcesy spó³ki spin-off stan¹ siê
najlepsz¹ promocj¹ przedsiêbiorczoœci
akademickiej.

5. Koniecznoœæ weryfikowania go-
spodarczej u¿ytecznoœci znacznego po-
pytu na œrodki funduszy strukturalnych,
zg³aszanego przez œrodowiska badaw-
czo-naukowe, staje siê du¿ym wyzwa-
niem dla w³adz publicznych. Ko-
nieczne jest zwrócenie uwagi nie tylko
na:
� profesjonalizm oceny projektów

przedk³adanych do finansowania,
� niezale¿noœæ ocen,
� sposób osadzenia projektów w pol-

skiej rzeczywistoœci,
� czynniki warunkuj¹ce skutecznoœæ

danego rozwi¹zania.

Niektóre, nawet najbardziej efekty-
wne zagraniczne innowacje mog¹ siê
nie sprawdziæ w Polsce ze wzglêdu na
brak specyficznego kontekstu spo³ecz-
no-gospodarczego i kulturowego, któ-
rego niestety nie mo¿na ³atwo prze-
transferowaæ w przeciwieñstwie do sa-
mego rozwi¹zania prawno-organiza-
cyjnego.

Istniej¹ce zaanga¿owanie w proces
poprawy innowacyjnoœci gospodarki
rokuje szybszy postêp komercjalizacji
badañ naukowych. Jednoczeœnie stwa-
rza to szanse ca³kowitego wykorzysta-
nia œrodków Unii Europejskiej prze-
widzianych dla Polski w ramach fundu-
szy strukturalnych. Wspiera to tak¿e
osi¹ganie za³o¿onych w Strategii Liz-
boñskiej celów zwiêkszenia ogólnych
wydatków na badania i rozwój.

Sylwia Dziedzic
Leszek WoŸniak

Bo¿ydar Zió³kowski
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W dniach 17-19 maja 2006 r. odby³a
siê, organizowana w cyklu piêciolet-
nim, VII Konferencja Naukowo-Tech-
niczna pod nazw¹ "Wytwarzanie ele-
mentów maszyn ze stopów metali
o specjalnych w³aœciwoœciach". Orga-
nizatorem konferencji by³ Wydzia³ Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej wraz z Wytwórni¹ Sprzê-
tu Komunikacyjnego WSK "PZL-Rze-
szów" SA. Patronem konferencji by³o
Stowarzyszenie Grupy Przedsiêbior-
ców Przemys³u Lotniczego "Dolina
Lotnicza", skupiaj¹ce firmy przemys³u
lotniczego, oœrodki naukowo-badaw-
cze i szkoleniowo-edukacyjne Podkar-
pacia. Wœród patronów konferencji
by³y ponadto: Polskie Towarzystwo
Zarz¹dzania Produkcj¹, Akademia In-
¿ynierska w Polsce oraz Stowarzysze-
nie In¿ynierów i Techników Mecha-
ników Polskich SIMP.

Tematyka konferencji obejmowa³a
zagadnienia ró¿norodnych technologii
wytwarzania z³o¿onych elementów

i wyrobów pracuj¹cych w warunkach
du¿ych obci¹¿eñ lub w szczególnym

(destrukcyjnym) œrodowisku, m.in. do-
tycz¹cych przemys³u lotniczego, zbro-
jeniowego, œrodków transportu, w tym:
� konstytuowanie specjalnych w³aœci-

woœci objêtoœciowych i powierzch-
niowych stopów metali,

� konstrukcyjno-technologiczne
przedsiêwziêcia maj¹ce na celu po-
lepszenie trwa³oœci i niezawodnoœci
wyrobów,

� specjalne technologie zapewniaj¹ce
ekonomiczn¹ obrabialnoœæ ró¿no-
rodnych stopów metali,

� wytwarzanie narzêdzi i oprzyrz¹do-
wania do produkcji elementów
o specjalnym przeznaczeniu,

� metodologia badañ, pomiary i testo-
wanie w³aœciwoœci stopów, czêœci
i gotowych wyrobów w celu zapew-
nienia wymaganego poziomu jako-
œci,

� aspekty ekologiczne, ekonomiczne
i bezpieczeñstwa procesów wytwa-
rzania elementów i wyrobów o spe-
cjalnym przeznaczeniu,

Konferencja

WYTWARZANIE ELEMENTÓW MASZYN
ze stopów metali o specjalnych w³aœciwoœciach

WYTWARZANIE ELEMENTÓW MASZYN
ze stopów metali o specjalnych w³aœciwoœciach

Uczestnicy konferencji na schodach pa³acyku w Olszanicy.
Fot. w³asna

Prof. Politechniki Krakowskiej Cz. Ni¿ankowski podczas prowadzenia sesji
plenarnej.

Fot. w³asna
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� zarz¹dzanie systemem produkcyj-
nym w celu zapewnienia niezawod-
noœci procesów wytwarzania.
Do udzia³u w konferencji organiza-

torzy zaprosili zainteresowanych tema-
tyk¹ zarówno z oœrodków akade-
mickich, badawczo-rozwojowych, jak
i zwi¹zanych bezpoœrednio z prze-
mys³em. Liczymy na owocn¹ wymianê
doœwiadczeñ, prezentacjê wyników ba-
dañ oraz w³aœciwe ukierunkowanie dal-
szych prac rozwojowych w tej dzie-
dzinie.

Konferencja odby³a siê w Olszanicy
k. Leska, w atrakcyjnym, secesyjnym
pa³acu z 1905 r., w otoczeniu biesz-
czadzkiej przyrody. Zosta³o wyg³oszo-
nych 26 z 32 nades³anych referatów.
Obradom towarzyszy³a owocna i o¿y-

wiona dyskusja. Uczestnikami konfe-
rencji byli, co szczególnie cieszy,
przedstawiciele przemys³u. Prelegenci
z firm: WSK "PZL-Rzeszów" SA, San-
dvik Coromant i Pratt & Whitney Ka-
lisz przedstawili nowinki ze swojej
bran¿y oraz problemy, nad którymi
obecnie pracuj¹. Materia³y konferencji
zosta³y opublikowane przez Oficynê
Wydawnicz¹ Politechniki Rzeszow-
skiej jako Zeszyt Naukowy Mechanika
nr 66.

Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ
firmie WSK "PZL-Rzeszów" SA za
wspó³organizowanie i dofinansowanie
naszej konferencji oraz wszystkim
uczestnikom za udzia³ i zaanga¿owa-
nie, które uzasadnia celowoœæ tego ro-
dzaju spotkañ i wymiany informacji.

Kierujemy równie¿ podziêkowania do
wszystkich uczestników tej konferencji
z nastêpuj¹cych oœrodków naukowych:
Politechniki Warszawskiej, Politech-
niki Gdañskiej, Politechniki Wroc³aw-
skiej, Instytutu Zaawansowanych
Technologii Kraków, Politechniki Poz-
nañskiej, Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Politechniki Œl¹skiej, Oœrodka
Badawczo-Rozwojowego Sprzêtu Me-
chanicznego w Tarnowie, Politechniki
Koszaliñskiej, Politechniki Lubelskiej,
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytu-
tu Odlewnictwa w Krakowie, Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Biel-
sku-Bia³ej, Politechniki Czêstochow-
skiej i Politechniki Rzeszowskiej.

Pawe³ Pawlus
Lidia Ga³da

W dniach od 7 do 9 czerwca 2006 r.
odby³a siê IV Miêdzynarodowa Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna nt.
"Modu³owe Technologie i Konstrukcje
w Budowie Maszyn" organizowana
w cyklu 4-letnim. Konferencja odby³a
siê w malowniczo po³o¿onym Akade-
mickim Oœrodku Szybowcowym Po-

litechniki Rzeszowskiej w Bezmiecho-
wej.

Wœród organizatorów konferencji
by³ Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-
twa PRz (w imieniu którego ca³oœæ
spraw organizacyjnych prowadzi³a Ka-
tedra Technologii Maszyn i Organiza-
cji Produkcji), a tak¿e OBR Podstaw

Technologii i Konstrukcji Maszyn
TEKOMA Warszawa i inni.

Tematyka konferencji obejmowa³a
nastêpuj¹ce zagadnienia:

1. Problemy teoretyczne dotycz¹ce
podstaw, zasad i procedur modularyza-
cji konstrukcji wyrobów, procesów
technologicznych, wyposa¿enia

Konferencja

Modu³owe technologie i konstrukcje w budowie maszyn

Uczestnicy konferencji przed budynkiem AOS w Bezmiechowej.
Fot. w³asna

MTK 2006
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i oprzyrz¹dowania technologicznego,
uk³adów roboczych i in.

2. Zagadnienia praktyczne zwi¹za-
ne z projektowaniem, wytwarzaniem
i eksploatacj¹ zmodularyzowanych
urz¹dzeñ technologicznych, wyrobów
i procesów.

3. Efekty techniczno-ekonomiczne
i spo³eczno-organizacyjne zastosowañ
zmodularyzowanych konstrukcji i tech-
nologii w procesach wytwarzania,
a zw³aszcza monta¿u, oraz w eksploata-
cji systemów zmodularyzowanych.

4. Problemy jakoœci i niezawodno-
œci systemów zmodularyzowanych
oraz ich powi¹zania z procesami nor-
malizacyjnymi (unifikacja, typizacja)
w konstrukcjach i technologiach.

5. Problemy modularyzacji w proce-
sach zarz¹dzania produkcj¹ - wyodrêb-
nianie i wspó³dzia³anie modu³ów za-
rz¹dzania ró¿nymi dziedzinami dzia³al-
noœci (jakoœæ, œrodowisko, bezpie-
czeñstwo, koszty, park maszynowy,
zasoby, technologie itp.).

Przewodnicz¹cym Komitetu Orga-
nizacyjnego by³ prof. dr hab. in¿. Jerzy
£unarski, zastêpcami przewodnicz¹-
cego byli prof. dr hab. in¿. Wiktor Sza-
bajkowicz oraz mgr in¿. Ryszard
Œwierkowski (OBR TEKOMA). Pozo-
stali cz³onkowie to: mgr in¿. Tadeusz
Ró¿yñski (OBR TEKOMA), mgr in¿.
Ma³gorzata Barañska (OBR TEKO-
MA), dr in¿. Dorota Stadnicka (sekre-
tarz), mgr in¿. Katarzyna Antosz.
Przewodnicz¹cym Komitetu Nauko-
wo-Programowego by³ prof. dr hab.
in¿. Jan ¯urek z Politechniki Poznañ-
skiej.

W konferencji uczestniczy³o 49
osób, w tym m.in. profesorowie:
W. Bo¿ydarnik (rektor UT w £ucku),
B. Palczewski, V. Kyrylovych, W. Mo-
rozow z Ukrainy, M. Hajduk ze S³owa-
cji, B. Korpos z Wêgier, T. Men-
debajew z Kazachstanu, W. Timiria-
zew, J. Bakalin z Rosji, A. Maliarenko
z Bia³orusi oraz K. Tubielewicz, J. Go-
dzimirski, J. Jezierski, A. Streubel,
W. Taraneneko, M. Styp-Rekowski
z Polski.

Komitet Naukowo-Programowy
zakwalifikowa³ do prezentacji na kon-
ferencji 81 referatów.

Referaty zosta³y opublikowane
w kwartalniku "Technologia i Automa-
tyzacja Monta¿u" nr 2, 2006, wysoko
cenionym przez uczestników konferen-
cji, a zw³aszcza przez goœci zagranicz-
nych, jako jedyne na tak wysokim
poziomie czasopismo zajmuj¹ce siê za-
gadnieniami monta¿u, oraz w Zeszycie
Naukowym Politechniki Rzeszowskiej
"Mechanika" z. 67 pt. "Modu³owe tech-
nologie i konstrukcje w budowie ma-
szyn". Czêœæ referatów zostanie rów-
nie¿ opublikowana w kwartalniku
"Technologia i Automatyzacja Monta-
¿u" nr 3, 2006.

Referaty by³y prezentowane
w trzech sesjach dotycz¹cych ogólnych
problemów modularyzacji, problemów
modularyzacji w procesach wytwarza-
nia oraz problemów jakoœci w zmodu-
laryzowanych systemach.

Pracownicy i doktoranci Politechni-
ki Rzeszowskiej przedstawili na konfe-
rencji nastêpuj¹ce referaty:

1. J. £unarski - "Modularyzacja -
wa¿ne narzêdzie konkurencyjnoœci"
oraz "Automat pakuj¹cy kartusze
w pud³a kartonowe".

2. W. Szabajkowicz - "Mechanizm
konstytuowania wskaŸników jakoœci
wyrobów maszynowych".

3. B. Konefa³ (doktorant WBMiL) -
"Strukturalna optymalizacja automaty-
zowanego procesu monta¿u".

4. R. Kluz - "Dobór parametrów po-
wierzchni pomocniczej podczas mon-
ta¿u czopowo-tulejowych czêœci ma-
szyn".

5. M. Pyæ (doktorant WBMiL) -
"Normalizacja w produkcji maszyn bu-
dowlanych (na przyk³adzie spycharki
g¹sienicowej)".

Uczestnicy konferencji w przer-
wach miêdzy obradami mieli mo¿li-
woœæ podziwiania bieszczadzkich kraj-
obrazów, równie¿ podczas zorganizo-
wanej wycieczki do cerkwi, czemu
sprzyja³a s³oneczna pogoda. Oœrodek
Szkolenia Szybowcowego w Bezmie-
chowej wzbudzi³ podziw goœci, a prze-
lot szybowcem z naszym nieza-
st¹pionym pilotem p. Mieczys³awem
Górakiem, dyrektorem OKL PRz, po-
zostawi³ niezapomniane wra¿enia.

Wiêkszoœæ uczestników wyrazi³a
chêæ uczestnictwa w kolejnych impre-
zach poœwiêconych problemom monta-
¿u maszyn, podkreœlaj¹c rangê i po-
trzebê organizowania tego rodzaju kon-
ferencji.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Dorota Stadnicka

Dziekan Wydzia³u Informacyjno-Komputerowych Technologii w ¯ytomirskim
Instytucie In¿ynieryjno-Technologicznym prof. Valeriy Kyrylovych tu¿ przed
wzniesieniem siê w przestworza oraz ju¿ w powietrzu.

Fot. w³asna
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W dniach 6-11 czerwca 2006 r.
w Ja³tcie na Ukrainie odby³a siê Miê-
dzynarodowa Konferencja Naukowa
"Olwijskie Forum - 2006", zorganizo-
wana przez Uniwersytet w Miko³aje-
wie, w której udzia³ wziê³a przedsta-
wicielka PRz prof. dr hab. in¿. Galyna
Kalda. Tematyka konferencji dotyczy³a
bezpieczeñstwa ekologicznego, a refe-
raty wyg³osili m.in. wyk³adowcy z Pol-
ski, Ukrainy, Rosji i Stanów Zjedno-
czonych.

Podczas konferencji prof. G. Kalda
z Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê i Od-
prowadzania Œcieków na WBiIŒ
wyg³osi³a 3 referaty:

1. "Ryzyko jako miara bezpieczeñ-
stwa œrodowiska" (autorzy prof. dr hab.
in¿. J. Rak, dr in¿. B. Tchórzewska-Cie-
œlak, prof. dr hab. in¿. G. Kalda).

2. "Ekologiczny stan Ÿróde³ mine-
ralnych wód Chmelnitcziny" (wspó³au-
torzy prof. dr hab. in¿. J. Rak, dr in¿.

B. Tchórzewska-Cieœlak, prof. dr hab.
in¿. G. Kalda).

3. "Analiza radiacyjnego stanu œro-
dowiska terenu Ukrainy" (autorzy prof.
dr hab. in¿. V. Shevelya, prof. dr hab.
in¿. G. Kalda).

Artyku³y s¹ opublikowane w zeszy-
cie prac naukowych Uniwersytetu
Miko³ajewskiego t. 40, nr 28, str. 8-12
(1); str. 20-26 (2); str. 87-92 (3).

Galyna Kalda

Konferencja

Olwijskie Forum - 2006Olwijskie Forum - 2006

W dniach 21-23 czerwca 2006 r.
odby³a siê w Politechnice Rzeszow-
skiej XI Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna "Konstrukcje
Metalowe - Rzeszów 2006". Stanowi
ona kontynuacjê tradycji miêdzynaro-
dowych konferencji konstrukcji meta-
lowych, zapocz¹tkowanej w 1958 r.

Dwie ostatnie konferencje odby³y siê
w Krakowie (1995) i w Gdañsku
(2001).

Celem konferencji by³o zapewnie-
nie szerokiego forum do dyskusji i wy-
miany doœwiadczeñ w zakresie naj-
nowszych osi¹gniêæ dotycz¹cych ba-
dañ, metod analizy i projektowania,

normalizacji, edukacji, wykonawstwa,
monta¿u, utrzymania i rehabilitacji
konstrukcji stalowych, aluminiowych
i zespolonych. Organizatorem konfe-
rencji by³ Wydzia³ Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska PRz oraz Komitet
In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN, Ko-
mitet Konstrukcji Metalowych przy ZG
Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Tech-
ników Budownictwa, Polska Izba Kon-
strukcji Stalowych oraz Polska Izba
In¿ynierów Budownictwa.

Komitetowi Naukowemu sk³a-
daj¹cemu siê z 71 osób przewodniczy³
prof. Jerzy Zió³ko z Politechniki Gdañ-
skiej z zastêpcami - dr. hab. in¿. Maria-
nem Gi¿ejowskim z Politechniki War-
szawskiej oraz dr. hab. in¿. Aleksan-
drem Koz³owskim, prof. PRz. Komitet
Organizacyjny dzia³a³ pod przewodnic-
twem Aleksandra Koz³owskiego, Lu-
cjana Œlêczki (Politechnika Rze-
szowska) i Stanis³awa Sroki (Trans-
system SA).

Zarejestrowano 210 uczestników
konferencji, spoœród których na konfe-
rencjê przyby³y 192 osoby. Oko³o 35
osób reprezentowa³o przemys³, pozo-
stali (157) reprezentowali ró¿nego typu
uczelnie - 118 zarejestrowanych osób
pochodzi³o z Polski, 92 osoby z zagra-
nicy.

Konferencja

Ceremonia otwarcia konferencji. Przemawia prof. S. Kuœ, przewodnicz¹cy Komi-
tetu Honorowego konferencji, od lewej profesorowie A. Koz³owski, J. Zió³ko,
M. Gi¿ejowski, A. Reichhart.

Fot. w³asna

Rzeszów 2006

KONSTRUKCJE METALOWE
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Obrady konferencji podzielone by³y
na sesje plenarne i tematyczne. Podczas
sesji plenarnych zaprezentowano refe-
raty zamawiane:

1. "Konstrukcje z elementów profi-
lowanych na zimno" - Antoni Biegus,
Polska,

2. "Advanced analysis of steel fra-
mes - from theory to practice - W.F.
Chen, S.L. Chan (referat wyg³osi³ Siu-
Lai Chan), Hongkong,

3. "Modelling, analysis and design
of steel semi-continuous frames" - Ma-
rian A. Gi¿ejowski, Anna M. Barszcz,
Aleksander Koz³owski, Lucjan Œlêczka
(referat wyg³osi³ M.A. Gi¿ejowski),
Polska,

4. "Contemporary aluminium struc-
tures: state-of-the art in application, re-
search and codification" - Federico M.
Mazzolani, W³ochy.

5. "Wybrane zagadnienia obliczania
i projektowania konstrukcji ciêgno-
wych" - Szymon Pa³kowski, Polska,

6. "Conceptual Design of Light
Structures" - Jörg Schlaich, Niemcy,

7. "Project orientation of the compa-
ny as a factor of competitive advantage
on the global market - case study" - Sta-
nis³aw Sroka, Polska.

Kolejny autor - David A. Nethercot
(Wielka Brytania) z powodu swojej
choroby nie móg³ zaprezentowaæ oso-

biœcie referatu pt. "Resolving complex
behavioural issues in composite con-
struction by appropriate numerical mo-
deling".

Goœciem konferencji by³ tak¿e prof.
Andrzej Nowak z Nebrasca University,
USA, który w trakcie specjalnej sesji
zaprezentowa³ referat pt. "Programy
nauczania na wydzia³ach budowlanych
uczelni amerykañskich - mo¿liwoœci
i wyzwania na przysz³oœæ".

Podczas 17 sesji tematycznych za-
prezentowano 111 referatów indywidu-
alnych, zakwalifikowanych przez
Komitet Naukowy konferencji. Spoœród
nich 53 by³y zaprezentowane przez au-
torów z Polski, 58 przez autorów z za-
granicy (wg pierwszego autora, niektóre
przygotowa³y zespo³y mieszane).

Materia³y konferencyjne zosta³y wy-
dane przez wydawnictwo Balkema
z Holandii, cz³onka Taylor&Francis
Group, w postaci 408-stronicowej
ksi¹¿ki, zawieraj¹cej pe³ne wersje refe-
ratów zamawianych oraz dwustronico-
we streszczenia referatów indywidual-
nych. Ich pe³ne wersje zawarte s¹ na
do³¹czonej do ksi¹¿ki p³ycie CD. Re-
daktorami wydawnictwa byli: Marian
A. Gi¿ejowski, Aleksander Koz³owski,
Lucjan Œlêczka i Jerzy Zió³ko.

Materia³y konferencyjne zosta³y po-
dzielone na nastêpuj¹ce rozdzia³y:

1. Referaty zamawiane - 8 referatów.
2. Noœnoœæ, statecznoœæ i stan pod-

krytyczny - 13 referatów.
3. Wêz³y i ³¹czniki - 13 referatów.
4. Konstrukcje zespolone stalowo-

betonowe - 8 referatów.
5. Konstrukcje z kszta³towników

giêtych i blach profilowanych na zimno
- 6 referatów.

6. Konstrukcje aluminiowe - 6 refe-
ratów.

Sala obrad konferencji. W pierwszym rzêdzie siedz¹ - prezes Transsystem SA
S. Sroka i JM Rektor PRz prof. A. Sobkowiak.

Fot. w³asna

Zmontowany na czas konferencji budynek firmy AmTech.
Fot. w³asna
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7. Zwichrzenie i wp³yw elementów
usztywniaj¹cych na noœnoœæ prêtów -
6 referatów.

8. Dynamika, obci¹¿enia udarowe
i sejsmiczne - 6 referatów.

9. Mosty i k³adki - 6 referatów.
10. W³aœciwoœci stali konstrukcyj-

nych, zagadnienia metalurgiczne i za-
chowanie siê konstrukcji w po¿arze -
7 referatów.

11. Konstrukcje przemys³owe
i przestrzenne - 7 referatów.

12. Wp³yw imperfekcji i analiza nie-
liniowa - 4 referaty.

13. Optymalizacja i eksperckie sy-
stemy oceny noœnoœci konstrukcji -
7 referatów.

14. Analiza i ocena bezpieczeñstwa
konstrukcji - 8 referatów.

15. Obci¹¿enie wiatrem na kon-
strukcje - 4 referaty.

16. Konstrukcje ciêgnowe i sprê¿o-
ne - 5 referatów.

17. Zagadnienia ró¿ne: architektura,
szklane fasady, tolerancje wykonawcze
- 5 referatów.

Sponsorem tytularnym i wspó³orga-
nizatorem konferencji by³o przedsiê-
biorstwo Transsystem SA z Woli
Dalszej k. £añcuta, najwiêkszy ekspor-

ter konstrukcji stalowych w Polsce,
producent systemów transportu we-
wnêtrznego dla zak³adów przemys³u
motoryzacyjnego ca³ego œwiata. Pozo-
sta³ymi, g³ównymi sponsorami byli
najwiêksi producenci i dostawcy stali
w Polsce, firmy Mittal Steel Poland
i Arcelor, regionalni producenci ele-
mentów i konstrukcji stalowych: Am-
Tech, Œrubex, Hilti oraz inni. Firma
AmTech, producent cienkoœciennych
elementów do budowy domków jedno-
rodzinnych i nadbudów budynków,
specjalnie na cele prezentacji podczas

konferencji wznios³a 1-piêtrowy, przy-
k³adowy budynek jednorodzinny.

Tradycj¹ tych konferencji s¹ wy-
cieczki techniczne. Organizatorzy przy-
gotowali wycieczkê do Bóbrki k. Kros-
na - kolebki œwiatowego przemys³u
petrochemicznego. Po drodze uczest-
nicy konferencji zwiedzili zabytki sa-
kralnego budownictwa drewnianego
w Bliznem i Haczowie.

Wiêcej informacji o konferencji pod
adresem: www.icms2006.prz.rze-
szow.pl

Aleksander Koz³owski

Na rysunku pokazano zestawienie "geograficzne" referatów pochodz¹cych z za-
granicy, wg pañstwa pochodzenia.

XIX Krajowa, VII Miêdzynarodo-
wa Konferencja Naukowo-Techniczna
pt. "Zaopatrzenie w wodê, jakoœæ
i ochrona wód" tym razem odby³a siê
w górskiej stolicy Polski - Zakopanem -
w dniach 18-21 czerwca br., w miejscu
naznaczonym piêkn¹ przyrod¹, wspa-
nia³ym folklorem oraz tradycj¹ spotkañ
wielu wybitnych twórców kultury, na-
uki i sportu. O niezwyk³oœci tego miej-
sca œwiadcz¹ piêkne góralskie koœcio³y,
muzea oraz nazwiska ludzi spoczy-
waj¹cych na historycznym cmentarzu.

Korzenie konferencji siêgaj¹ roku
1956, a od 1994 r. konferencje maj¹
charakter miêdzynarodowy.

Przez minione 40 lat zaprezentowa-
no ponad 2700 referatów (ok. 4000 au-

torów), a wiele z nich by³o publikowa-
nych w renomowanych czasopismach
naukowo-technicznych krajowych i za-
granicznych. W dotychczasowych
18 konferencjach wziê³o udzia³ ok.
8400 uczestników z 80 krajów œwiata.

Konferencje utrzymywane s¹
na wysokim poziomie merytorycznym
i organizacyjnym, o czym œwiadcz¹
opinie jej uczestników oraz czytelni-
ków materia³ów konferencyjnych.

Inicjatorem i g³ównym organizato-
rem omawianej konferencji jest Od-
dzia³ Wielkopolskiego PZITS, Instytut
In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Po-
znañskiej oraz Canadian Society for
Civil Engineering. Patronat naukowy
nad konferencj¹ obj¹³ Komitet In¿y-
nierii Œrodowiska PAN z jej prze-
wodnicz¹cym prof. Lucjanem
Paw³owskim.

Autorami 150 publikacji zamiesz-
czonych w 2-tomowych materia³ach
konferencyjnych w obecnej edycji kon-
ferencji s¹ przedstawiciele nauki z kra-
jowych i zagranicznych uczelni, a tak¿e
z instytutów badawczych, przedsiê-
biorstw wodoci¹gowych i firm badaw-
czo-wdro¿eniowych.

WATER SUPPLY AND WATER QUALITYWATER SUPPLY AND WATER QUALITY

Konferencja

"...brak wody mo¿e byæ najwa¿niejsz¹

kwesti¹, z któr¹ ludzkoœæ bêdzie mia³a

do czynienia w najbli¿szej przysz³oœci".

Jan Pawe³ II
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Znacz¹c¹ liczbê 12 referatów pre-
zentowali pracownicy Politechniki
Rzeszowskiej: prof. dr hab. in¿. Janusz
Rak, dr in¿. Jadwiga Kaleta, dr in¿. Bo-
gumi³ Kucharski, dr in¿. Dorota Pap-
ciak, dr in¿. Alicja Puszkarewicz i dr
in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak.

Przygotowane na konferencjê publi-
kacje wskazuj¹ na nowe problemy ba-
dawcze zaopatrzenia w wodê i jakoœci
wód zwi¹zane z kompleksowym syste-
mem œrodowiska wodnego i jego
ochron¹, ze z³o¿onoœci¹ organizacji
przestrzennej ¿ycia spo³eczno-gospo-
darczego i jego poziomem sanitarno-hi-
gienicznym.

Wymiana pogl¹dów i bardzo o¿y-
wione, mniej oficjalne dyskusje odby-
wa³y siê w trakcie uroczystej kolacji
w "Sza³asie Holnym", do którego
uczestnicy konferencji dowo¿eni byli
doro¿kami.

W drugim dniu obrad, co sta³o siê
ju¿ tradycj¹ konferencji, zosta³a uro-
czyœcie wrêczona nagroda SEEN-P-
ZITS AQUARINA im. Krzysztofa
Lipiñskiego. Nagroda przyznawana
jest wybitnym przedstawicielom za-
równo polskiego, jak i zagranicznego
œrodowiska naukowego i in¿ynierskie-
go za osi¹gniêcia w dziedzinie ochrony
œrodowiska oraz istotny wk³ad osobisty
w rozwój nauki, osi¹gniêcia dydaktycz-

ne, wdro¿enia innowacyjne i aktyw-
noœæ zawodow¹ oraz dzia³alnoœæ na
rzecz œrodowiska.

W ostatnim dniu konferencji odby³y
siê wycieczki techniczne do wodo-
ci¹gów zakopiañskich, geotermii pod-
halañskiej oraz na pokaz bezwy-
kopowej renowacji wodoci¹gu prowa-
dzony przez firmê Per Aarslef Polska.

Wspólne obrady, wymiana po-
gl¹dów, uczestnictwo w dyskusjach
spowodowa³y, ¿e konferencja sta³a siê
niezapomnian¹ przygod¹ zawodow¹
oraz pozostawi³a wspomnienia zachê-
caj¹ce do uczestnictwa w nastêpnych
jej edycjach.

Jadwiga Kaleta

Nawet ludziom znaj¹cym urodê
wysp Morza Œródziemnego Rodos
utrwala siê ¿ywo w pamiêci sw¹ wyró¿-
niaj¹c¹ siê przynale¿noœci¹ do greckiej
cywilizacji i silnymi zwi¹zkami z Pelo-
ponezem. Szczytowy rozkwit jej w³as-
nej kultury i zasobnoœci przypada na
III i II wiek BC. Oczywiœcie to nie jest
miejsce, aby siê nad tymi sprawami roz-
wodziæ - idzie tu bowiem przede wszy-
stkim o sprawozdanie z udzia³u w po-
wa¿nej miêdzynarodowej konferencji,
któr¹ w trwaj¹cym ju¿ 15 lat cyklu or-
ganizuje prof. Pol D. Spanos - Rice Uni-
vers i ty , Houston, Texas - pt .
"Computational Stochastic Mecha-
nics". Organizator chêtnie sytuuje je na
jednej z wysp greckich (a by³o ju¿ Cor-
fu i by³o Santorini), ka¿dorazowo
dok³adaj¹c wiele wysi³ku, aby oprócz
aspektu zawodowego przydaæ swej
konferencji atrakcyjnoœci turystycz-
no-krajoznawczej i jak dot¹d - udaje mu
siê to wyj¹tkowo dobrze.

Konferencja przebiega³a w dniach
21-23 czerwca br. w postaci tematycz-
nych sesji dwugodzinnych obej-
muj¹cych po 8 referatów, zgrupo-
wanych przez prof. P.D. Spanosa - po-
czynaj¹c od problematyki platform
wiertniczych ropy naftowej, poprzez
niezawodnoœæ, stochastyczn¹ dynami-

kê, stochastyczne materia³y, metodê
Monte Carlo, uk³ady z losowoœci¹, sto-
chastyczny element skoñczony po pro-
blematykê trzêsieñ ziemi, analizowan¹
równie¿ od strony ekonomicznej i mar-
ketingowej. Razem z prof. Luci¹ Fara-
vel l i z Uniwersytetu w Pawii
prowadzi³em czwart¹ z kolei sesjê tej
konferencji, podczas której wyg³oszo-

no siedem referatów dotycz¹cych pro-
blemów optymizacji (nale¿¹cych do te-
matyki badañ operacyjnych
wyk³adanych na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu PRz - ale pewnie nie tyl-
ko) i wielu praktycznych problemów
dynamiki w ujêciu stochastycznym
o powa¿nym matematycznym zaple-
czu. W³asny referat poœwiêcony zasto-

Konferencja

Na R O D O S

Rodos.
Fot. w³asna
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sowaniu metody Monte Carlo do
symulowania taktyk szybowcowych -
pokrewnych problemom matematycz-
nej teorii zapasów nale¿¹cych do tema-
tyki ekonomicznej - a bêd¹cy
przedmiotem obronionej na naszym
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
24 kwietnia br. pracy doktorskiej mojej
podopiecznej dr in¿. H. Bober - przed-
stawi³em na sesji siódmej, poœwiêconej
metodzie Monte Carlo. Mo¿na jednak
powiedzieæ, ¿e metoda ta stanowi³a
swoisty "nadzbiór" tematyczny Konfe-
rencji, nie tylko bowiem autorzy tych
oœmiu referatów, które Chairman zesta-
wi³ do prezentacji na tej sesji, ale wielu
innych korzysta³o z metody Monte Car-
lo w najró¿norodniejszy sposób. Refe-
rat bêdzie wydrukowany w monografii
konferencji, a ponadto aplikujê o jego
druk w miesiêczniku z listy filadelfij-
skiej Journal of Probabilistic Enginee-
ring Mechanics, którego prof. P.D.
Spanos jest edytorem. Nazwisko autora
niniejszego tekstu figuruje wœród
cz³onków Komitetu Naukowego tej
Konferencji. Osobiœcie wys³ucha³em
ponad 70 referatów - co poch³onê³o 8 +
8 + 3 godziny.

Udzia³ w Konferencji nale¿y obiek-
tywnie uznaæ za bardzo udany i przy-
nosz¹cy naszej Alma Mater wiele pre-
sti¿u, a mnie osobiœcie - wiele korzyœci
profesjonalnych. Konferencja taka daje
niebywa³y boost - dop³yw œwie¿ej pro-
blematyki - "prosto z warsztatów" -
wielu wysoko postawionych oœrodków
naukowych, wœród których g³ówne
miejsce zajmuje USA. Po nich najlicz-
niej by³y reprezentowane W³ochy - po
kilku uczestników przyby³o z Norwe-
gii, Danii, Niemiec, Francji, Grecji, Ho-
landii, Japonii, Indii, Chin, Brazylii,
Singapoore, po jednym z Chile, Izraela,
Libanu, Anglii, Australii, Cypru,
Po³udniowej Afryki. Polskê reprezen-
towa³y trzy oœrodki: Wroc³aw, Warsza-
wa i Rzeszów. Prof. P. Œniady
(Wroc³aw) przyby³ na Konferencjê
w towarzystwie trzech wychowanków
prezentuj¹cych dwa referaty. Z Instytu-
tu Podstawowych Problemów Techniki
PAN przyby³ tym razem prof. S. Jendo,
który "podmieni³" zwykle bior¹cego
udzia³ w tych konferencjach prof. K.
Sobczyka - co nie wychodzi na jedno.

By³ na Rodos jeszcze jeden polski
uczony - pracuj¹cy na University of the
Witwaterstand w Johannesburgu - prof.
R. Iwankiewicz, obok oko³o 15 osób
o d³ugim sta¿u w tej tematyce (do któ-
rych jest zaliczany pisz¹cy te s³owa) -

przyby³a spora grupa naukowców
w sile wieku, dope³niaj¹c¹ frakcjê sta-
nowi³a m³odzie¿, wœród której najlicz-
niej prezentowane by³y W³ochy
zarówno ze wzglêdu na bezpoœrednie
s¹siedztwo, jak i na wyraŸn¹ naukow¹
ekspansywnoœæ tego kraju. Co-Chair-
manem Konferencji by³ prof. Mario Di
Paola - Universi ty of Palermo,
wspó³ator trzech kontrybucji. Dosko-
na³y fachowiec prof. Arvid Naess (Nor-
vegian University, Trondheim)
osobiœcie prezentowa³ dwa referaty.
Dodam, ¿e prof. P.D. Spanos wyst¹pi³
jako wspó³autor czterech referatów. On
sam bardzo chêtnie na tych konferen-
cjach widzi ludzi rozpoczynaj¹cych na-
ukow¹ karierê. Warto te¿ powiedzieæ,
¿e na tych konferencjach nie widzi siê
s³abych referatów. A trafiaj¹ siê zgo³a
"wystrza³owe" zarówno co do treœci,
jak i co do formy. Chyba najbardziej
spektakularna by³a prezentacja, któr¹
przywióz³ z Pasadeny dr Gregory
L. Davis, pt. "Monte Carlo Simulation
of the Mars Exploration Rover Termi-

nal Descent Sequence". Zawiera³a dwie
animacje l¹dowania robotów marsjañ-
skich. Oprócz ludzi, z którymi powita-
nia s¹ zawsze ciep³e, przy okazji tej
konferencji pozna³em kilka osobisto-
œci, których dot¹d nigdy nie spotka³em.

Wœród nich by³ prof. A. Der Kiureghian
z Berkeley oraz prof. George Cai z Flo-
rydy, wspó³pracownik profesora Y.K.
Lina (tym razem nieobecnego). Po raz
kolejny spotka³em prof. Lorena Lutesa
- Texas A&M Univ., z którym dzielimy
inicja³y. Przywióz³ œwietny referat,
mimo przejœcia na emeryturê. Kilku
osób z grona prominentnego zabrak³o.
Nie przyjecha³, z powodów k³opotów
rodzinnych, nestor tych konferencji
prof. Masanobu Shinozuka. Inne obo-
wi¹zki zatrzyma³y niezawodnego prof.
G. Schuellera - Innsbruck, jeszcze kil-
ku. Mo¿e jeszcze spotkamy siê za 4 la-
ta? Na koniec powiem, ¿e blisko po-
³owa uczestników to matematycy
"siedz¹cy w aplikacjach" - niekiedy
wybitni i zas³u¿eni, jak leciwy prof.
Ove Ditlevsen z Danii czy prof. G.
Athanassoulis z Aten. Dodam na koniec
uwagê o pog³êbiaj¹cym siê rysie inter-
dyscyplinarnoœci, co by zas³ugiwa³o na
d³u¿szy komentarz.

Ludomir Laudañski

Prof. Loren Lutes.
Fot. w³asna
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Akademicki Oœrodek Szybowcowy
w Bezmiechowej wpisa³ siê ju¿ trwale
jako miejsce ró¿norodnych konferencji
i seminariów organizowanych przez
œrodowisko akademickie naszej uczel-
ni. Symbolika tego miejsca nabiera
szczególnego znaczenia, gdy na obra-
dach spotykaj¹ siê ludzie zwi¹zani
z lotnictwem, co ju¿ niejednokrotnie siê
zdarzy³o. Tak te¿ siê sta³o w ostatnim
tygodniu maja br., kiedy zosta³ zainau-
gurowany cykl seminariów organizo-
wanych przez Sieæ Naukow¹ Aero-
nautica Integra. Poniewa¿ podstawow¹
misj¹ Sieci Aeronautica Integra jest in-
tegracja œrodowisk zajmuj¹cych siê
szeroko rozumianym lotnictwem i kos-
monautyk¹, forma seminarium stanowi
wspania³¹ mo¿liwoœæ wymiany myœli,
dyskusji o problemach i przekazywania
wiedzy w trakcie bezpoœrednich roz-
mów.

Zaproszenie do udzia³u przyjêli
przedstawiciele wszystkich krajowych
oœrodków akademickich kszta³c¹cych
kadry dla lotnictwa zarówno cywilne-
go, jak i wojskowego. Problematyka
zwi¹zana z tym kszta³ceniem, jak¿e
¿ywa z racji reform szkolnictwa wy¿-
szego, których jesteœmy równie¿
uczestnikami, zdominowa³a tematykê
zg³oszonych referatów. Tematyka ta
w swoim zakresie nie ograniczy³a siê
jedynie do kalejdoskopu programów
nauczania i siatek godzin, lecz poprzez
prezentacjê dorobku materialnego i na-
ukowego otar³a siê równie¿ o aspekty
filozoficzne i etyczne zwi¹zane z edu-
kacj¹ m³odzie¿y. Pozostaj¹ce w mniej-
szoœci referaty o czysto naukowym
charakterze stanowi³y chwilê wy-
tchnienia podczas obrad.

Wyje¿d¿aj¹cych uczestników semi-
narium Rzeszów ¿egna³ ulewnym de-
szczem i grzmotami przetaczaj¹cego
siê frontu burzowego. Jednak na-
wa³nica nie trwa³a d³ugo i zarówno
zwiedzanie sanockiego zamku, jak

i sam przyjazd do Oœrodka odby³y siê
bez przeszkód.

Zasadniczym dniem obrad by³a so-
bota. Seminarium otworzy³ dziekan
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa prof. Feliks Stachowicz, w kilku
s³owach charakteryzuj¹c Wydzia³.
W imieniu organizatorów uczestników
seminarium powita³ przewodnicz¹cy
Sieci prof. Marek Orkisz.

Pierwszym prelegentem by³ prof.
Jerzy Lewitowicz z Instytutu Technicz-
nego Wojsk Lotniczych, który wskaza³,
jak wa¿ne we wspó³czesnym lotnictwie
jest myœlenie eksploatacyjne. Kolejne
referaty zaprezentowane w dwóch blo-
kach obejmowa³y problematykê
kszta³cenia studentów na specjalno-
œciach lotniczych. S³uchacze mieli mo-
¿liwoœæ zapoznania siê z histori¹
i dniem dzisiejszym zarówno takich
prekursorów, jak Politechnika War-
szawska, Wojskowa Akademia Tech-
niczna czy Wy¿sza Szko³a Oficerska
Si³ Powietrznych w Dêblinie, jak
i uczelni nieco m³odszych, jak Akade-
mia Obrony Narodowej i PWSZ
w Che³mie. Pomimo swoistoœci ka¿dej
z uczelni, jednym ze wspólnych moty-
wów przewijaj¹cych siê w referatach
by³a troska o poziom przysz³ego absol-
wenta wynikaj¹cy z nowych standar-
dów kszta³cenia. Wywo³a³o to wœród
uczestników dyskusjê na temat wci¹¿
kurcz¹cej siê liczby godzin, a wraz
z tym ograniczanego zakresu wyk³ada-
nej wiedzy. Okazuje siê, i¿ problem ten
nie dotyczy jedynie naszego kraju.
Autor niniejszego tekstu, uczestnicz¹c
tydzieñ wczeœniej w konferencji na
S³owacji, mia³ mo¿liwoœæ wys³uchania
referatu z Uniwersytetu Technicznego
w Pradze, gdzie prelegent, na przyk³a-
dzie stopniowej likwidacji przedmio-
tów z mechaniki cia³a sta³ego, w barw-
ny sposób zapowiada³ nadchodz¹c¹
katastrofê. Referat ten wœród po³udnio-
wych s¹siadów spowodowa³ dyskusjê

podobn¹ do tej, jaka odby³a siê w Bez-
miechowej. Oprócz tego, w omawia-
nej serii referatów zaprezentowano do-
robek naukowy oraz bazê laboratoryj-
no-badawcz¹ poszczególnych instytu-
cji. Na nadchodz¹cy, wraz z wprowa-
dzeniem samolotu myœliwskiego F-16,
skok jakoœciowy w kszta³ceniu pilotów
w WSOSP w Dêblinie wskaza³ dr Ma-
rek Grzegorzewski.

Blok poobiedni przeniós³ œrodek
ciê¿koœci referatów bli¿ej zagadnieñ
naukowych. Prof. Krzysztof Arczewski
(Politechnika Warszawska) w intere-
suj¹cy sposób, na przyk³adzie elemen-
tarnej belki Bernoulliego, pokaza³
alternatywn¹ metodê wyk³adania za-
gadnieñ z mechaniki. W nastêpnych
prelekcjach s³uchaczy zapoznano z pra-
cami badawczymi prowadzonymi
przez Instytut Techniki Lotniczej i Me-
chaniki Stosowanej PW. Korzystaj¹c
z rezerw czasowych, historiê szybowi-
ska w Bezmiechowej zaprezentowa³
zebranym dr Miros³aw Rodzewicz -
cz³onek zespo³u konstrukcyjnego dra
Romana Œwitkiewicza i jeden z powo-
jennych odkrywców Bezmiechowej.

Jako ostatnie zosta³y zaprezentowa-
ne referaty gospodarzy. Zaznajomiono
zebranych z dorobkiem i baz¹ "lotni-
czych" katedr (Awioniki i Sterowania,
Samolotów i Silników Lotniczych oraz
Aerodynamiki i Mechaniki P³ynów),
a tak¿e przybli¿ono dzia³alnoœæ Oœrod-
ka Kszta³cenia Lotniczego. Kropkê nad
"i" w dyskusji o standardach kszta³ce-
nia w lotnictwie z punktu widzenia na-
szej uczelni postawili profesorowie Jan
Gruszecki i Henryk Kopecki.

W koñcowej dyskusji stwierdzono
celowoœæ podobnych spotkañ. Obrady
zamkn¹³ prof. Marek Orkisz, zapra-
szaj¹c na uroczyst¹ kolacjê.

Wszystkie prezentowane referaty
zostan¹ opublikowane w piœmie Jour-
nal of Aeronautica Integra.

Jerzy Bakunowicz

Seminarium

I Seminarium Sieci Naukowej Aeronautica Integra
Rzeszów-Bezmiechowa, 26-28 maja 2006 r.
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W ramach dzia³alnoœci naukowej
i popularnonaukowej Oddzia³u Rze-
szowskiego Polskiego Towarzystwa
Matematycznego odby³y siê ostatnio na
Politechnice Rzeszowskiej odczyty
prof. Stefana Jackowskiego, prof. Mi-
cha³a Zarichnyi oraz prof. Nataschy
Movchan. Prof. Stefan Jackowski, re-
prezentuj¹cy Wydzia³ Matematyki
Uniwersytetu Warszawskiego i bêd¹cy
obecnym prezesem Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego, wyg³osi³
w semestrze letnim odczyt popularno-
-naukowy pt. Mozaiki, kryszta³y i gru-
py. W wyk³adzie zapozna³ nas z szero-
ko rozumianym pojêciem symetrii i je-
go obecnoœci¹ w ¿yciu. Wiele przy-
k³adów zastosowania symetrii mo¿na
znaleŸæ na pa³acowych posadzkach.
Podobnie kryszta³y substancji chemicz-
nych wype³niaj¹ trójwymiarow¹ prze-
strzeñ. Jedna z centralnych dziedzin
wspó³czesnej matematyki - teoria grup
- pozwala precyzyjnie opisywaæ takie
formy geometryczne.

Kolejnym wyk³adem prof. S. Jac-
kowskiego by³ wyk³ad naukowy pt.
Wiek topologii algebraicznej, w którym
przedstawi³ rozwój topologii w ostat-

nich 100 latach oraz jej zwi¹zki z inny-
mi dzia³ami matematyki.

Prof. M. Zarichnyi z Uniwersytetu
Lwowskiego im. Ivana Franki wyg³osi³
1 czerwca wyk³ad pt. Topologia asym-
ptotyczna. Prof. Zarichnyi jest kontynu-
atorem tradycji lwowskiej szko³y
matematycznej, której g³ównymi
przedstawicielami s¹: Stefan Banach,

Hugo Steinhaus, Stanis³aw Mazur, Ka-
zimierz Bartel, Antoni £omnicki, Kazi-
mierz Kuratorski, W³odzimierz Sto¿ek,
Stanis³aw Ulam, W³adys³aw Orlicz,
Juliusz Pawe³ Schauder, Marek Kac,
Herman Auerbach, Stanis³aw Ruzie-
wicz, Stefan Karczmarz, Stanis³aw
Saks (przy okazji gor¹co polecam cie-
kaw¹ witrynê internetow¹ o Lwowie
http://www.lwow.com.pl/).

Topologia asymptotyczna zajmuje
siê badaniami w³asnoœci przestrzeni
metrycznych lub ogólniejszych struktur
w "wielkiej skali". Tematem odczytu
by³y niezmienniki asymptotycznych
oraz istnienie przestrzeni uniwersal-
nych dla wymiaru asymptotycznego.

Prof. N. Movchan (Uniwersytet
w Liverpool, UK) 8 czerwca br. wy-
g³osi³a kolejny wyk³ad dotycz¹cy za-
stosowañ matematyki. Tematyka wy-
k³adu pt. Moving cracks on imperfect
interfaces obejmowa³a analizê zacho-
wania bimateria³ów (czyli z³o¿onych
z dwóch ró¿nych materia³ów) podda-
wanych naprê¿eniom i przemieszcze-
niom. Wyniki teoretyczne ilustrowane
by³y obliczeniami numerycznymi oraz
przyk³adami praktycznymi.

Stanis³awa Kanas

Wyk³ady w ramach dzia³alnoœci OR PTMWyk³ady w ramach dzia³alnoœci OR PTM

Prof. S. Jackowski podczas wyk³adu.
Fot. w³asna

Przed trzema laty, a dok³adnie 24
maja 2003 r., na murku wzniesionym
obok hangaru Akademickiego Oœrodka
Szybowcowego PRz w Bezmiechowej
p³k pil. Tadeusz Góra osobiœcie
ods³oni³ tablicê upamiêtniaj¹c¹ jego
start z tego miejsca do rekordowego
przelotu szybowcowego nagrodzonego
pierwszym w œwiecie medalem Lilient-
hala. Ods³oniêcie tablicy planowano
o tydzieñ wczeœniej - 18 maja, dok³ad-
nie w 65. rocznicê medalowego lotu,
ale… Tadeusz Góra przebywa³ w tym

czasie o 578 kilometrów na pó³noc od
Bezmiechowej, w Ma³ych Soleczni-
kach na Litwie, czyli w miejscu zakoñ-
czenia rekordowego przelotu. To-
warzyszy³em mu w tej wyprawie, któ-
rej celem by³o dok³adne ustalenie
punktu l¹dowania. Zrodzi³ siê bowiem
pomys³, aby w Solecznikach, podobnie
jak w miejscu startu w Bezmiechowej,
umieœciæ tablicê przypominaj¹c¹ pa-
miêtne l¹dowanie.

By³ to zamiar trudniejszy w realiza-
cji choæby z dwóch wzglêdów: nale¿a³o

uzyskaæ akceptacjê strony litewskiej,
a przede wszystkim ustaliæ miejsce
l¹dowania. W Bezmiechowej p³k T.
Góra mo¿e z dok³adnoœci¹ do metra
wskazaæ miejsce, z którego jego
PWS-101 oderwa³ siê od ziemi, rozpo-
czynaj¹c lot po medal Lilienthala.
W Solecznikach nie by³ od tamtego
dnia przez 65 lat! Pamiêta³ jednak,
¿e przyziemienie szybowca nast¹pi³o
w odleg³oœci ok. 100 metrów od dwor-
ku hrabiego Platera, który po l¹dowa-
niu zaprosi³ go na obiad, a potem

Raport z Litwy
Pamiêtne l¹dowanie Tadeusza Góry
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odwióz³ samochodem do rodziców
w Wilnie. Ba, ale po dworku nie zosta³a
nawet podmurówka! W tym miejscu s¹
dziœ zaniedbane obiekty gospodarskie
by³ego ko³chozu.

W zmienionej zupe³nie topografii
uwagê moj¹ zwróci³a grupa drzew z dê-
bem poœrodku. Rozgl¹daj¹cego siê bez-
radnie pu³kownika zapyta³em, czy
w otoczeniu dworku nie by³o przypad-
kiem - jak zazwyczaj w ziemskich
maj¹tkach - jakiejœ alei, drzew, parku.
Potwierdzi³.

– No, to ten d¹b - wskaza³em - jest
jedynym œwiadkiem tamtego l¹dowa-
nia. Odmierzyliœmy krokami w kierun-
ku po³udniowym, sk¹d nadlecia³, te 100
metrów od dêbu, no i w miejscu rozpa-
daj¹cej siê obórki Tadeusz Góra stwier-
dzi³:

– Tak. To by³o tutaj.
Tyle historii sprzed trzech lat.

Pokonywanie barier

Zdawa³o siê, ¿e od pomys³u do rea-
lizacji nie powinno up³yn¹æ wiêcej ni¿
rok, bo najodpowiedniejsz¹ dat¹
ods³oniêcia tablicy w Ma³ych Soleczni-
kach wydawa³a siê kolejna, 66. roczni-
ca wykonania przelotu. Przyjêto, ¿e
kszta³t i treœæ napisu na niej bêd¹ iden-
tyczne jak "bezmiechowska". Pierwsze

kontrowersje pojawi³y siê, gdy pad³a
propozycja, aby tablica by³a dwujê-
zyczna - tylko czy w jêzyku francuskim
(uwa¿anym za oficjalny jêzyk FAI),
czy w angielskim, jako bardziej dziœ
u¿ywanym. Jakoœ nikt nie pomyœla³, ¿e
napis powinien byæ po polsku i po… li-
tewsku. Mo¿e ten drobny z pozoru
szczegó³ sprawi³, ¿e starania o uzyska-
nie zgody w³adz litewskich na umiesz-
czenie tablicy w Ma³ych Solecznikach
od pocz¹tku mia³y… "pod górkê". Czas
p³yn¹³, a sprawa nie mog³a ruszyæ
z miejsca. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e
nic siê nie dzia³o. Oto bowiem z inicja-
tywy pani Lucyny Matuszewskiej, dy-
rektorki Szko³y Podstawowej im.
Szybowników Polskich w Bezmiecho-
wej, nawi¹zana zosta³a wspó³praca ze
szko³¹ polsk¹ w Solecznikach. Tym-
czasem zainteresowany spraw¹ tablicy
konsul generalny RP w Wilnie - pan
Stanis³aw Cygnarowski doradzi³, aby
zamiast drogi dyplomatycznej wy-
braæ… "ni¿szy szczebel". Tak dosz³o
do nawi¹zania partnerskiego porozu-
mienia pomiêdzy samorz¹dami Œwid-
nika i Solecznik, a efektem tego by³o
wzajemne uzgodnienie, ¿e pierwszym
krokiem wspó³pracy obu miejscowoœci
bêdzie w³aœnie ods³oniêcie wspomnia-
nej tablicy. I ruszy³a machina dzia³añ
pilotowanych przez œwidnicki Klub Se-

niorów Lotnictwa. Uzgodniono przede
wszystkim, ¿e tablice w jêzyku polskim
i litewskim umieszczone zostan¹ nie
w po³o¿onym na odludziu miejscu
l¹dowania Tadeusza Góry, lecz na bu-
dynku polskiej szko³y w centrum
Ma³ych Solecznik. Pocz¹tkowe pertur-
bacje ust¹pi³y miejsca sprawnym
dzia³aniom, które w koñcu doprowa-
dzi³y do ustalenia, ¿e uroczyste ods³o-
niêcie tablic nast¹pi dok³adnie w tym
samym dniu co w Bezmiechowej -
24 maja, tylko roku 2006.

Trzecia wyprawa
do Solecznik

Wszystko ju¿ by³o "dopiête na ostat-
ni guzik". Rozes³ano zaproszenia do
oficjeli, tablice zosta³y wmurowane
obok g³ównego wejœcia do budynku
szko³y polskiej w Ma³ych Soleczni-
kach, a na œwidnickim lotnisku czeka³
przygotowany œmig³owiec z LPU "He-
liseco", aby p³ka pil. Tadeusza Górê
z towarzysz¹cymi mu osobami prze-
transportowaæ bezpoœrednio do Solecz-
nik. Jakoœ te¿ uda³o siê pogodziæ wielu
chêtnych, którzy zabiegali o miejsca
w autokarze wyruszaj¹cym na Litwê.
I nagle, na trzy dni przed wyruszeniem
w drogê, 88-letni p³k Góra poczu³ siê
niedysponowany. Gdyby to chodzi³o

Karta pocztowa wydana na okolicznoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej w Sole-
cznikach Ma³ych k. Wilna.

T. Góra pod dêbem w miejscu l¹dowa-
nia w Solecznikach Ma³ych.

Fot. w³asna
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o krótszy dystans, to pewnie by siê zde-
cydowa³, bo bardzo chcia³ po raz trzeci
zawitaæ do Solecznik.

Kiedy o pó³nocy 23 maja 2006 r.
autokar dotar³ na miejsce, nikt z ocze-
kuj¹cych na bohatera pamiêtnego prze-
lotu sprzed 68 lat nie chcia³ wierzyæ, ¿e
go nie zobaczy. Danuta Butko, dyrek-
tor szko³y w Solecznikach, rankiem
nastêpnego dnia telefonowa³a na lotni-
sko w Wilnie, pytaj¹c, o której przyleci
œmig³owiec ze Œwidnika!

W samo po³udnie 24 maja br., obok
tablic przewieszonych wstêgami o bar-
wach narodowych Polski i Litwy,
stan¹³ poczet sztandarowy Litewskich
Si³ Powietrznych. Przyby³ych goœci po-
witali: w imieniu Zwi¹zku Polaków na
Litwie - wicemer Rejonu Solecznickie-
go Zdzis³aw Palewicz i dyrektor szko³y
- Danuta Butko. Stronê polsk¹ repre-
zentowali na uroczystoœci: ambasador
RP w Wilnie - Janusz Skolimowski,
konsul generalny - Stanis³aw Cygna-

rowski, prezes Krajowej Rady Lotnic-
twa - Jan Karpiñski, komendant-rektor
Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Si³ Po-
wietrznych - gen. pil. Ryszard Haæ,
przewodnicz¹cy Rady Seniorów Lot-
nictwa - Ryszard Witkowski, burmistrz
miasta Œwidnika - Waldemar Jakson.
Stronê litewsk¹: dowódca Si³ Powietrz-
nych Litwy - p³k pil. Arturas Leita,
przedstawiciel Aeroklubu Litewskiego
- Stasys Murza, mer Rejonu Solecznic-
kiego - Leonard Talmont. Dziedziniec
przed szko³¹ szczelnie wype³nili miesz-
kañcy Ma³ych Solecznik, seniorzy lot-
nictwa ze Œwidnika i Lublina oraz
miejscowa m³odzie¿. Wobec nieobec-
noœci p³ka pil. Tadeusza Góry zapoz-
na³em zebranych z jego bogatym lot-
niczym ¿yciorysem, po czym g³os
zabierali zarówno przedstawiciele
w³adz, jak i przyjaciele znakomitego
pilota. Wspólnego ods³oniêcia tablic

dokonali mer Rejonu Solecznickiego -
Leonard Talmont i burmistrz miasta
Œwidnika - Waldemar Jakson. W trak-
cie uroczystoœci p³k Arturas Leita nada³

p³k. Tadeuszowi Górze medal okolicz-
noœciowy Litewskich Si³ Powietrz-
nych, a polskiej szkole w Ma³ych
Solecznikach przekaza³em w imieniu
naszego znakomitego niegdyœ szybow-
nika replikê jego medalu Lilienthala.

Gen. pil. Ryszard Haæ na zakoñcze-
nie uroczystoœci w Solecznikach przed-
stawi³ propozycjê zorganizowania
rajdu samolotowego na trasie Warsza-
wa - Wilno z wizyt¹ w… Solecznikach!

Tekst i fot. Tadeusz Chwa³czyk
Klub Seniorów Lotnictwa w Œwidniku

Od prawej: Stanis³aw Cygnarowski - konsul generalny, Janusz Skolimowski -
ambasador RP w Wilnie, Leonard Talmont - mer Solecznik, gen.pil. Ryszard Haæ -
komendant-rektor WSOSP w Dêblinie, p³k pil. Arturas Leita - dowódca Si³
Powietrznych Litwy oraz oficerowie litewskiego lotnictwa.

Fot. w³asna

W sierpniu 2004 r. odby³a siê uroczystoœæ oddania do u¿ytku Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej i nada-
nia mu imienia Tadeusza Góry, w Jego obecnoœci (vide GP 9-10/2004).
Uwieñczeniem zas³ug Patrona AOS by³o umieszczenie jego imienia w Alei
Gwiazd Polskiego Lotnictwa w Wy¿szej Szkole Oficerskiej Si³ Powietrznych
w Dêblinie: uroczystoœæ odby³a siê 14 czerwca br.

Od Redakcji:

Program Fulbrighta opracowany
zosta³ przez senatora J. Williama Ful-
brighta, zatwierdzony nastêpnie przez
Kongres USA i podpisany przez pre-
zydenta Harry'ego Trumana w dniu
1 sierpnia 1946 r. G³ówne cele progra-
mu to wspieranie i organizowanie
wszelkiej dzia³alnoœci w zakresie stu-
diów i badañ naukowych pomiêdzy
oœrodkami naukowymi w Stanach
Zjednoczonych i w Polsce. Wymiana
naukowa dotyczy nauk œcis³ych, rolni-
czych i technicznych, humanistycz-

nych, ekonomicznych i spo³ecznych
oraz sztuk piêknych.

Obecnie Program Fulbrighta obej-
muje swoj¹ dzia³alnoœci¹ ponad 150
krajów, a fundusze zatwierdzane s¹
przez Kongres USA. W Polsce Pro-
gram rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w 1959 r.
i jest wspierany finansowo przez rz¹d
naszego kraju. Stypendium Fulbrighta
uznawane jest obecnie za najbardziej
presti¿owe stypendium dostêpne dla
polskich naukowców. Fundacja Ful-
brighta pokrywa m.in. koszty utrzyma-

Pracownicy PRz stypendystami FULBRIGHTA
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nia stypendysty i czêœciowo jego rodzi-
ny, ubezpieczenia oraz udzia³ w kon-
ferencjach naukowych (w trakcie reali-
zacji stypendium). Z kolei Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
pokrywa koszty podró¿y. Wszelkie in-
formacje o Fundacji i konkursach mo¿-
na znaleŸæ na stronie internetowej
www.fulbright.edu.pl.

Najwiêkszym zainteresowaniem
ciesz¹ siê dwa programy: "Fulbright Ju-
nior Advanced Research Grants" prze-
znaczony dla s³uchaczy studiów
doktoranckich i asystentów oraz "Se-
nior Fulbright Advanced Research
Grants" przeznaczonych dla pracowni-
ków naukowych i naukowo-dydaktycz-
nych ze stopniem doktora, zatrud-
nionych w uczelniach wy¿szych lub in-
stytucjach naukowych. Stypendia s¹
przeznaczone na realizacjê w³asnego
projektu badawczego w wybranym
oœrodku naukowym w USA. Kryteria
formalne wymagaj¹ m.in. przedstawie-
nia dok³adnego opisu programu badaw-
czego, przed³o¿enia zaproszenia
z uczelni amerykañskiej oraz przes³ania
trzech listów rekomendacyjnych bez-
poœrednio na adres Fundacji.

Konkurs przeprowadzany jest
w dwu etapach. Najpierw projekty ba-
dawcze poddane s¹ ocenie merytorycz-
nej przez niezale¿nych recenzentów

powo³anych przez Fundacjê Fulbrighta.
Istotne znaczenie ma tu nowatorstwo
planowanych badañ oraz uzasadnienie
wyboru oœrodka, w którym bêd¹ reali-
zowane. Najlepsze projekty przechodz¹
do nastêpnego etapu - rozmowy kwali-
fikacyjnej. Odbywa siê ona przed ko-
misj¹, w sk³ad której wchodzi pra-
cownik Ambasady USA w Polsce,
przedstawiciel Programu Fulbrighta
i ekspert z danej dziedziny nauki. Od
kandydata oczekuje siê m.in. wskazania
korzyœci dla rozwoju jego kariery na-
ukowej oraz mo¿liwoœci kontynuacji
badañ po powrocie ze stypendium.
Wszystkie dokumenty oraz rozmowa
kwalifikacyjna s¹ w jêzyku angielskim.

Stypendia badawcze "Senior Ful-
bright Advanced Research Grants"
przyznawane s¹ maksymalnie na 5 mie-
siêcy do realizacji w danym roku akade-
mickim. W tym roku stypendia
przyznano 13 osobom, wœród których
po raz pierwszy znaleŸli siê równie¿
pracownicy Politechniki Rzeszowskiej:
� dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. PRz

- prodziekan WCh, pracownik Kate-
dry In¿ynierii i Sterowania Procesa-
mi Chemicznymi (4-miesiêczne sty-
pendium w University of Virginia),

oraz
� dr in¿. Jolanta Warcho³ - adiunkt

w Zak³adzie Oczyszczania i Ochro-

ny Wód WBiIŒ (5-miesiêczne sty-
pendium w New Mexico Institute of
Mining and Technology).
Uroczyste wrêczenie stypendiów

polskim stypendystom wyje¿d¿aj¹cym
do USA odby³o siê 5 czerwca br. w re-
zydencji Ambasadora Stanów Zjedno-
czonych Victora Ashe w Warszawie.
Do wziêcia udzia³u w uroczystoœci za-
proszono m.in. JM Rektora prof. An-
drzeja Sobkowiaka, prodziekana WCh
prof. Romana Petrusa oraz rodziny sty-
pendystów.

Jolanta Warcho³

Dyplom w imieniu pani J. Warcho³ odebra³ m¹¿ w towarzystwie syna (poœrodku).
Od lewej stoj¹: prof. S. Jurga, wiceminister, i prof. M. Seweryñski, minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego, z prawej ambasador USA V. Ashe.

Fot. w³asna

WSPÓ£PRACA
naukowo-badawcza
Polski i Singapuru

W 2005 r. zosta³a podpisana w Sin-
gapurze rz¹dowa umowa o wspó³pracy
naukowej pomiêdzy RP i Republik¹
Singapuru. Wspó³praca ma umo¿liwiæ
wzajemny transfer osi¹gniêæ nauko-
wych. Projekty badawcze wybierane s¹
przez Komitety Steruj¹ce. Obecnie
w sk³ad polskiego Komitetu wchodz¹:
prof. Henryk Górecki z Politechniki
Wroc³awskiej, gen. bryg. prof. Bo-
gus³aw Smólski z Wojskowej Akade-
mii Technicznej i Jacek Mazur,
dyrektor Departamentu Badañ Nauko-
wych MNiSzW.

Singapur znajduje siê w czo³ówce
pañstw inwestuj¹cych w nowoczesne
technologie i rozwój naukowo-badaw-
czy. Przez lata zaskarbi³ sobie miano
centrum innowacyjnoœci. Rozwój na-
uki jest dla Singapuru niekwestionowa-
nym priorytetem. Polska, z doœwiad-
czeniem zespo³ów badawczych oraz
zapleczem teoretycznym, jest dla Sin-
gapuru partnerem stwarzaj¹cym szcze-
gólne mo¿liwoœci wspó³pracy, z obo-
pólnymi korzyœciami.

Ambasador Polski w Singapurze
Bogus³aw Majewski zachêca polskie
uczelnie, aby w planach wspó³pracy
miêdzynarodowej uwzglêdniæ Singa-
pur - zarówno w zakresie umowy miê-
dzyrz¹dowej, jak i wspó³pracy dwu-
stronnej z uczelniami i oœrodkami ba-
dawczymi. Dodatkowe pytania mo¿na
kierowaæ na adres: ambasador@paci-
fic.net.sg.

Urszula Kluska
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Od dwóch lat Politechnika Rze-
szowska wspó³pracuje z Uniwersyte-
tem Yasar w Izmirze - w Turcji. Izmir to
prawie 4-milionowe, trzecie co do wiel-
koœci po Ankarze i Istambule miasto
Turcji. Po³o¿one nad zatok¹, rozci¹ga
siê na wzgórzach; po³¹czenie drog¹
morsk¹ pomiêdzy poszczególnymi
punktami miasta jest znakomite. Bez
przerwy kursuj¹ ma³e statki, które za
niewielk¹ op³at¹ po 10 minutach prze-
wioz¹ pasa¿era na drugi brzeg. Dodat-
kowo w mieœcie kursuje komunikacja
miejska i metro, które bêdzie jeszcze
rozbudowywane.

Yasar University powsta³ dopiero
kilka lat temu, ale ma ogromne wspar-
cie przemys³u i dziêki temu bardzo
prê¿nie siê rozwija. Wszystkie zajêcia
odbywaj¹ siê w jêzyku angielskim, stu-
denci maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia
w intensywnych kursach jêzykowych
przygotowuj¹cych do aktywnego
uczestnictwa w zajêciach. Zajêcia s¹
prowadzone w ma³ych grupach
w œwietnie wyposa¿onych salach.
Uczelnia nie posiada akademików, ale
pomaga znaleŸæ mieszkanie. Wy¿ywie-
nie w studenckiej kantynie jest bardzo
smaczne i niedrogie.

Izmir to bardzo nowoczesne i libe-
ralne miasto, czêœæ kobiet nosi chusty,
ale znaczna wiêkszoœæ ubiera siê po eu-
ropejsku. Wiele kobiet pracuje zawodo-
wo, studiuje i prowadzi samochody.
Kuchnia turecka jest bardzo smaczna,
z miês mo¿na spróbowaæ wo³owiny,
drobiu i oczywiœcie jagniêciny. Ta
ostatnia ze wzglêdu na specyficzny
smak i zapach nie ka¿demu bêdzie sma-
kowaæ, ale prawdziwy turecki kebab
musi siê sk³adaæ z cienkiego ciasta typu
naleœnikowego i baraniny. Turcy spo-
¿ywaj¹ du¿o ryb, warzyw (szczególnie
czêsto pojawia siê bak³a¿an, ober¿yna,
pomidory i ogórki), owoców. Wszyst-
kie miêsa s¹ duszone, grillowane, pie-
czone, ale nie sma¿one. Ciekawostk¹
jest ³¹czenie miêsa np. z jogurtem lub
mlekiem. Typowa turecka pizza to
cienkie ciasto wraz z serem lub miêsem.
Wspaniale smakuj¹ soki przygotowane
ze œwie¿ych owoców.

Temperatura latem przekracza
40 oC, zim¹ mo¿e spaœæ do zera, ale
zdarza siê to rzadko, bo raczej jest to
kilka stopni w plusie, tylko wiej¹cy od
morza ch³odny wiatr wzmaga uczucie
zimna. Najlepszy czas do odwiedzenia
tego miasta to wiosna, kiedy temperatu-

ra nie przekracza dwudziestu kilku sto-
pni, wieje przyjemna, ³agodna bryza
morska.

Najwa¿niejszymi zabytkami Izmiru
s¹:
� wie¿a zegarowa - symbol miasta -

ciekawa budowla wraz z a¿urowymi
zdobieniami,

� meczet Hisar z 1600 r.,
� wiele innych meczetów na Konaku,

Kemeralti i w innych miejscach -
wszystkie z XVII i XVIII w.,

� koœció³ œw. Polikarpa z XVII w.,
� ruiny zamku Kadifecale, sk¹d roz-

ci¹ga siê przepiêkny widok na ca³y
Izmir.
W mieœcie jest tak¿e Kulturpark,

gdzie jest zoo, weso³e miasteczko,
ogrody, kawiarnie, staw z gondolami
w kszta³cie ³abêdzi. Oko³o godziny dro-
gi samochodem od Izmiru jest Efez,
gdzie znajduje siê ma³y kamienny do-
mek, oficjalnie uznany za ostatnie miej-
sce pobytu Maryi na ziemi. Poni¿ej
domku s¹ trzy Ÿród³a. Trzeba dobrze siê
zastanowiæ, z którego siê napiæ wody,
gdy¿ mo¿na tylko z jednego - ka¿de
z nich mo¿e zapewniæ powodzenie
w jednej dziedzinie: pomyœlnoœci, zdro-
wia lub mi³oœci. Poni¿ej wzgórza, gdzie
jest domek, s¹ ruiny staro¿ytnego Efe-
zu, gdzie mieszka³o kilka tysiêcy
mieszkañców, miasto mia³o wspania³e
ulice z piêknymi kolumnami, œwi¹ty-
nie, odeon - miejsce na koncerty mu-
zyczne, ogromny teatr dla 6000 wi-
dzów, ³aŸnie, szpital, sklepy, bibliotekê
Celsjusza, nawet latryny z bie¿¹c¹
wod¹.

Piêæ razy dziennie z meczetów
s³ychaæ g³os muezina nawo³uj¹cego do
modlitwy, jednak¿e ¿ycie w mieœcie nie
zamiera, nadal wszyscy chodz¹, pra-
cuj¹ i kupuj¹. Niew¹tpliwie bardzo cie-
kawym miejscem jest turecki bazar,
gdzie mo¿na znaleŸæ wszystko: ciuchy,
jedzenie, owoce, buty, zabawki, pa-
mi¹tki i jeszcze milion ró¿nych rzeczy.
Sprzedawcy s¹ bardzo uprzejmi, czasa-
mi nawet za bardzo, bo trudno odmówiæ
zakupu. Mo¿na siê jednak targowaæ

Droga w Efezie z zachowanymi resztkami kolumnady.
Fot. w³asna

Turcja - kraj kontrastów i egzotykiTurcja - kraj kontrastów i egzotykiTurcja - kraj kontrastów i egzotyki

Ci¹g dalszy na str. 54.
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Po raz kolejny zosta³y przyznane na-
grody dla studentów studiów stacjonar-
nych - aktywnych i wyró¿niaj¹cych siê
w dzia³alnoœci na rzecz œrodowiska aka-
demickiego Politechniki Rzeszowskiej.
Uroczystoœæ wrêczenia przez JM Rek-
tora prof. Andrzeja Sobkowiaka listów
gratulacyjnych studentom wyró¿nia-
j¹cym siê w roku akademickim
2005/2006 w nauce, pracy w studenc-
kim ruchu naukowym, w samorz¹dzie
studenckim oraz w dzia³alnoœci kul-
turalnej i sportowej odby³a siê w dniu
13 czerwca 2006 r. Na wnioski dzieka-
nów, opiekunów kó³ naukowych, pre-
zesa KU AZS, kierownika Biura ds.
Przysposobienia Obronnego Studen-
tów wyró¿niono 115 studentów, w któ-
rych gronie znaleŸli siê przedstawiciele
wszystkich kierunków studiów. Wœród
wyró¿nionych s¹ uczestnicy sympo-
zjów kó³ naukowych, organizatorzy
szeregu imprez studenckich, m.in. tar-
gów edukacyjnych, przedstawiciele
Akademickiego Radia i Telewizji
"Centrum" oraz Studenckiego Zespo³u
Pieœni i Tañca "Po³oniny", wreszcie
osoby zaanga¿owane w dzia³alnoœæ sa-
morz¹du studenckiego, medaliœci ró¿-
nych dyscyplin sportowych oraz orga-
nizatorzy ¿ycia sportowego na uczelni.

Nagrody stanowi¹ podsumowanie
ca³orocznej dzia³alnoœci, s¹ rezultatem
ciê¿kiej, solidnej i systematycznej pra-
cy. Wyró¿nionym serdecznie gratuluje-
my, kadrze nauczycieli akademickich
dziêkujemy za opiekê i w³o¿ony trud
oraz zaanga¿owanie w pracê z m³o-
dzie¿¹.

W czasie uroczystego rozdania na-
gród prorektor ds. nauczania prof. dr
hab. in¿. Leszek WoŸniak poinformo-
wa³, ¿e nagrody za dzia³alnoœæ stu-
denck¹ w roku akademickim
2005/2006 otrzymuje 115 studentów.
� Za dzia³alnoœæ w Samorz¹dzie

Studenckim (4 osoby): Aneta Pêk,
Robert Prus, Adam Sarat, Krzysztof
Skrzyñski.

� Za dzia³alnoœæ w samorz¹dach wy-
dzia³owych i osi¹gniêcia w stu-
denckim ruchu naukowym nagro-
dy otrzymali:

� z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
(8 osób): Wojciech Homik, Beata
Krahel , Jakub Krupka, Adam
Mas³oñ, Patrycja Poniatowska, Joan-
na Rymarowicz, £ukasz Szarek,
Edyta Szeremeta.

� z WYDZIA£U BUDOWY MA-
SZYN I LOTNICTWA (31 osób):
Marek Ba³ucki, Dariusz Borek, To-
masz Boœ, Marcin Brañka, Pawe³
Chmura, Piotr Cury³o, Andrzej Czo-
por, Marcin Daleki, Paulina Duer,
Agata Glanda, Tomasz Góra, Prze-
mys³aw Jagie³o, £ukasz Kozik,
Krzysztof Kubik, Krzysztof Lew,
Grzegorz £obodziñski, Sebastian
Majewski, Konrad Matys, Micha³
Rybak, Patrycja Ryndak, Grzegorz
Sieñko, Rafa³ Skicki, £ukasz Szuba,
Marcin Szyszka, Mateusz R¿any,
£ukasz Tylski, Beata Wedman,
Aneta Wójcik, Katarzyna Wyrwas,
Rafa³ ¯uk oraz Krzysztof Sypieñ
za uczestnictwo w finale I Ogólno-
polskiej Olimpiady Jêzyka Niemiec-
kiego,

� z WYDZIA£U ELEKTROTECH-
NIKI I INFORMATYKI (9 osób):
Piotr Bartman, Pawe³ Cebula, Prze-
mys³aw Ksi¹¿ek, Piotr Marek, Anna
Niedzia³ek, Bartosz Pustelak, Jakub
Œwider, Krzysztof Wa¿ny, Jacek
Wywrot.

� z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
(12 osób): Irena B¹k, Katarzyna Cza-
pla, Dominika Kobia³ka, Wojciech
Kucaba, Agnieszka Leœ, Rafa³ Ma-
chlarz, Agnieszka Nowak, Joanna
Paradowska, Urszula Paszek, Domi-
nika Rylska-Malita, Joanna To³pa,
Wojciech Wiater.

� z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA
I MARKETINGU (25 osób): Konrad
Augustyniak, Mariola Baradziej,

Anna Cygan, Grzegorz Depa, Da-
mian Gêbarowski, Paulina Gurgul,
Grzegorz Hammer, Anna Ko³odziej-
czyk, Piotr Kulpa, Agnieszka Lipiec,
Pawe³ Luchowski, Joanna £ysiak,
Maciej Miga, Monika Przykaza, Ali-
cja Rogo¿, Barbara Rybka, Monika
Sabat, Marta Sowa, Przemys³aw
Szajwaj, Miros³aw Szurek, Agniesz-
ka Szymañska, Kinga Œliwa, Monika
Wiœniewska, Agnieszka Wojtyniak,
Anna Ziêtek.

� Za osi¹gniêcia sportowe nagrody
przyznano 19 osobom. S¹ to: Mag-
dalena Balana (WEiI), Paulina Cha-
merska (WZiM), Jacek Czech
(WEiI), Sebastian Duszkiewicz
(WBiIŒ), Anna Gil (WBiIŒ), Anna
Hogendorf (WCh), Anna Janas
(WCh), Piotr Kosiorowski (WZiM),
Micha³ Lebryk (WBiIŒ), Krzysztof
Michnal (WZiM), Piotr Pastu³a
(WBMiL), Marcin Piecuch
(WBiIŒ), Andrzej S³uja (WBiIŒ),
Gabriel Sowa (WBiIŒ), Grzegorz
Suchorzepka (WBiIŒ), Micha³ Szy-
bis ty (WEiI) , Justyna Turek
(WZiM), Krzysztof Wanat (WEiI),
Daria Wójcik (WCh).

� Nagrody za dzia³alnoœæ w Akade-
mickim Radiu i Telewizji "Cen-
trum" otrzymali tak¿e studenci:
Pawe³ Grzybowski (WBMiL) i Ma-
rek £uszcz (WZiM) oraz w Studenc-
kim Zespole Pieœni i Tañca "Po³oni-
ny": Beata Krahel (WBiIŒ), Sylwia
Ksi¹¿ek (WEiI), Magdalena Kycko
(WBiIŒ) , Tomasz Pisaniak
(WBMiL), Piotr Œmia³ek (WEiI).
"Przyznane nagrody stanowi¹ pod-

sumowanie dzia³alnoœci studenckiej
w roku akademickim 2005/2006. S¹
wyrazem uznania za pracê studentów
w Samorz¹dzie Studenckim, ruchu na-
ukowym, kulturalnym i sporcie. Sa-
morz¹d Studencki jako reprezentant
ogó³u studentów prowadzi dzia³alnoœæ
w zakresie spraw socjalno-bytowych,
kulturalnych, naukowych i sportowych.

zosta³y wrêczone

Nagrody dla studentówNagrody dla studentów
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By³ organizatorem kolejnych, VIII Tar-
gów Edukacyjnych. Prowadzi akcjê
"Pokój dla ¯aka", jest inicjatorem sze-
regu imprez studenckich, m.in. cyklu
imprez kulturalnych. Studenci zrzesze-
ni w organizacjach studenckich, tj.
Akademickim Klubie Lotniczym oraz
w Akademickim Zwi¹zku Sportowym,
organizuj¹ imprezy o charakterze

uczelnianym i œrodowiskowym, m.in.
pokazy lotnicze, cykl rozgrywek spor-
towych. W ramach 26 kó³ naukowych
dzia³aj¹cych w uczelni powstaje szereg
ciekawych prac, które czêsto prezento-
wane s¹ podczas seminariów i konfe-
rencji naukowych w kraju oraz za
granic¹.

Wszystkim nagrodzonym studen-
tom gratulujê osi¹gniêæ, dziêkujê ka-
drze nauczycieli akademickich za oka-
zywan¹ pomoc i opiekê nad dzia³alno-
œci¹ studenck¹, dziekanom za pomoc fi-
nansow¹ i okazywan¹ ¿yczliwoœæ" -
powiedzia³ w czasie uroczystoœci pro-
rektor Leszek WoŸniak.

Barbara Pasaman

Uroczystoœæ zakoñczenia pierwszego roku zajêæ
prowadzonych przez IBM w Politechnice Rzeszowskiej

W semestrze letnim 2006 r. prowa-
dzona by³a druga czêœæ kursu IBM
przeznaczona dla pracowników oraz
studentów Politechniki Rzeszowskiej
w ramach Inicjatywy Akademickiej
IBM. W dniu 30 czerwca br. w sali Se-
natu PRz odby³a siê uroczystoœæ wrê-
czenia dyplomów uczestnikom tego
kursu. W uroczystoœci udzia³ wziê³y za-
równo w³adze uczelni, jak i kierownic-
two IBM Polska. W gronie goœci byli
tak¿e administrator systemów typu
mainframe z Uniwersytetu A. Mickie-
wicza w Poznaniu oraz przedstawiciel
firmy CompFort Meridian. Z Politech-
niki Rzeszowskiej w uroczystoœci
udzia³ wziêli:

� JM Rektor - prof. dr hab. in¿. An-
drzej Sobkowiak,

� prorektor ds. nauki - dr hab. in¿.
Jacek Kluska, prof. PRz,

� dziekan Wydzia³u Elektrotechni-
ki i Informatyki - dr hab. in¿. Ka-
zimierz Buczek, prof. PRz,

natomiast z IBM Polska:
� Krzysztof Bulaszewski - dyrektor

Dzia³u Systemów i Technologii
IBM Polska,

� Gra¿yna G³ódŸ - dyrektor Cen-
trum Edukacyjnego IBM,

� Renata Kuœmider - kierownik
Dzia³u ds. Relacji z Uczelniami,

� Wies³aw Krasnodêbski - specjali-
sta zSeries,

� Micha³ Sierakowski - kierownik
techniczny Platformy System
w regionie CEMAAS.

Goœæmi byli równie¿:
� Marcin Dro¿an - administrator

systemowy z Uniwersytetu
A. Mickiewicza w Poznaniu,

� Ryszard Powiedziuk - in¿ynier
systemowy z firmy CompFort
Meridian.

Uczestnicy drugiego semestru zajêæ
prowadzonych przez wyk³adowców
zwi¹zanych z IBM doskonalili umiejêt-
noœci z zakresu czterech kursów prowa-
dzonych w oœrodkach szkoleniowych
tej korporacji. Przeprowadzone zajêcia
obejmowa³y dzia³anie platformy CICS,
dzia³anie i administracjê sztandarowej
bazy danych firmy IBM-DB2 na syste-

Kilka s³ów o Inicjatywie Akademickiej IBM

Inicjatywa Akademicka jest programem firmy IBM stworzonym w celu wspierania
edukacji w zakresie nowoczesnych technologii oraz rozwijania wspó³pracy firmy
z uczelniami wy¿szymi z ca³ego œwiata. Poprzez specjalne programy edukacyjne Inicjaty-
wa Akademicka promuje wybitne uzdolnienia studentów i absolwentów uczelni tech-
nicznych. Obecnie w wymianie wiedzy i doœwiadczeñ pomiêdzy IBM a oœrodkami
akademickimi uczestniczy ponad 150 uczelni z ca³ego œwiata, w tym 31 z Polski. Dziêki
Inicjatywie Akademickiej studenci i pracownicy naukowi z najlepszych uczelni otrzy-
muj¹ praktyczn¹ wiedzê na temat zastosowania najnowszych rozwi¹zañ IT (Infor-
mation Technology).

Wyró¿nienie za najlepsze wyniki w nauce w II semestrze zajêæ prowadzonych przez
IBM otrzyma³ Patryk Wojtowicz, student WEiI.

Fot. M. Misiakiewicz
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mie z/OS (tematyka dwóch kursów)
oraz technologie tworzenia aplikacji
Javy na podstawie œrodowiska Rational
Application Developer for WebSphere.

W trakcie trwania uroczystoœci,
otwartej przez prorektora ds. nauki
prof. PRz Jacka Kluskê, przeprowadzo-
no prezentacjê rozwoju technologii
IBM na rynkach polskich oraz œwiato-
wych. Przedstawiono tak¿e praktyczne
zastosowanie i mo¿liwoœci komputera
klasy mainframe na podstawie do-
œwiadczeñ Uniwersytetu A. Mickiewi-
cza w Poznaniu. Pan Krzysztof Bula-
szewski, dyrektor Dzia³u Systemów
i Technologii IBM Polska, wystosowa³
równie¿ apel do studentów uczest-
nicz¹cych w zajêciach, aby nie opusz-
czali ojczyzny w poszukiwaniu pracy,
gdy¿ dobrze wykszta³ceni m³odzi lu-
dzie ju¿ w tym momencie mog¹ w na-
szym kraju liczyæ na zatrudnienie
w dobrych firmach za "uczciwe" pie-
ni¹dze. Jako poparcie tej tezy przedsta-
wiono szereg mo¿liwoœci zatrudnienia
absolwentów uczelni wy¿szych przez
firmê IBM Polska - zarówno tych, któ-
rzy skoñczyli w³aœnie studia, jak i tych,
którzy w paŸdzierniku bêd¹ zaczynali
ostatni rok zajêæ. W trakcie trwania uro-
czystoœci wyró¿niono trzech najlep-
szych studentów, którzy oprócz
dyplomów IBM otrzymali upominki

w postaci gad¿etów elektronicznych.
Dodatkowo dwóch najlepszych studen-
tów otrzyma³o mo¿liwoœæ uczestnicze-
nia w 10 zajêciach, wybranych z do-
wolnych kursów prowadzonych przez
firmê IBM w oœrodku szkoleniowym
w Warszawie. Najlepszymi studentami
w drugim semestrze zajêæ byli: Patryk
Wojtowicz, £ukasz £ojek oraz Marcin
Wawryszczuk. Zwieñczeniem uroczy-
stoœci by³o wrêczenie dyplomów ukoñ-
czenia kursu uczestnikom drugiego
semestru zajêæ.

W czasie pierwszego roku zajêæ pro-
wadzonych przez firmê IBM w Poli-
technice Rzeszowskiej wytworzy³y siê

bardzo dobre relacje pomiêdzy obiema
instytucjami. St¹d te¿ planowane jest
kontynuowanie wspólnych zajêæ
w kolejnym roku akademickim.
Zak³ada siê równie¿, ¿e w niedalekiej
przysz³oœci nauczyciele akademiccy
Politechniki Rzeszowskiej zostan¹ cer-
tyfikowani przez firmê IBM i bêd¹ mo-
gli przej¹æ rolê wyk³adowców zwi¹-
zanych z t¹ firm¹. Rozwi¹zanie takie
pozwoli na poszerzenie oferty eduka-
cyjnej PRz. Dodatkowo zajêcia z tego
zakresu bêd¹ dostêpne dla du¿ej rzeszy
studentów (w tym momencie mo¿li-
woœæ uczestniczenia w zajêciach ma
20 osób).

Tomasz Kaczmarski

Pami¹tkowe zdjêcie w sali Senatu.
Fot. M. Misiakiewicz

Rozmowa ze studentami V roku kierunku studiów elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki: Miros³awem Piwko -
przewodnicz¹cym Ko³a, Miros³awem Pondo - wiceprzewodnicz¹cym, studentami-sta¿ystami w WSK "PZL-Rzeszów" SA

0 Na Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki nowe studenckie ko³o nau-
kowe zaingurowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ.

Tak, w ramach dzia³alnoœci Zak³adu
Metrologii i Systemów Pomiarowych
kierowanego przez prof. PRz Adama

Kowalczyka studenci ostatnich lat stu-
diów wiosn¹ br. wyst¹pili z inicjatyw¹
utworzenia Studenckiego Ko³a Nauko-
wego pn. Ko³o Pomiarowców "6sig-
ma". Po akceptacji naszego pomys³u
przez dziekana Wydzia³u prof. PRz Ka-
zimierza Buczka, w dniu 1 czerwca br.

odby³a siê uroczysta inauguracja na-
szej dzia³alnoœci w Sali Rady Wydzia³u.

0 Jak dosz³o do powstania Ko³a i jaki
jest g³ówny cel jego dzia³alnoœci?

Inspiracj¹ do za³o¿enia Ko³a sta³o
siê du¿e zainteresowanie studentów te-

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

Nowe ko³o naukowe na WEiINowe ko³o naukowe na WEiI
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matyk¹ przedmiotów prowadzonych
przez dr. in¿. Romana Tabisza pt. "prze-
mys³owe systemy pomiarowo-diagno-
styczne" i "systemy sterowania ja-
koœci¹" oraz nasze praktyczne doœwiad-
czenia z tej dziedziny zdobyte na sta¿u
w WSK "PZL-Rzeszów" SA. Doœwiad-
czenia oraz realizacja prac dyplomo-
wych z tego tematu potwierdzi³y tê
wiedzê, któr¹ zdobyliœmy na wyk³a-
dach.

Zebraliœmy z naszego i o rok m³od-
szego rocznika 18 kolegów, którzy byli
zainteresowani za³o¿eniem takiego
ko³a i o tej tematyce, i w rezultacie
w kwietniu br. ustaliliœmy wspólnie sta-
tut Ko³a, który zosta³ w maju br. za-
twierdzony przez Rektora uczelni.

Celem dzia³alnoœci Ko³a jest pozna-
wanie teoretycznych i praktycznych
problemów zwi¹zanych z zastosowa-
niem systemów pomiarowych w prze-
myœle oraz popularyzacja indywidu-
alnych osi¹gniêæ cz³onków Ko³a w tym
zakresie.

0 Sk¹d taka nazwa Ko³a?

Nazwa Ko³a wziê³a siê od nazwy sy-
stemu "Six Sigma". Jest to strategia
ci¹g³ego doskonalenia wszystkich pro-
cesów firmy, aby osi¹gn¹æ œwiatowej
klasy efektywnoœæ i produkowaæ naj-
wy¿szej jakoœci wyroby dostarczane na
czas w celu pe³nego zadowolenia klien-
tów. Zagadnienia, którymi zajmuje siê
nasze Ko³o, s¹ jednym z elementów tej
strategii, jak równie¿ nasze prace dyp-
lomowe realizowane w WSK, po-
wi¹zane z t¹ strategi¹.

0 Jaki wp³yw na zaanga¿owanie
w utworzenie Ko³a mia³ Panów sta¿
w WSK i jak wielu studentów kiero-
wanych jest tam na praktyki/sta¿?

W sk³ad zarz¹du naszego Ko³a
wchodz¹ studenci-sta¿yœci w WSK.
Zarz¹d Ko³a zosta³ wybrany drog¹
g³osowania na pierwszym walnym
zgromadzeniu. Sta¿e maj¹ na celu -
oprócz zdobywania doœwiadczenia za-
wodowego - nawi¹zanie wspó³pracy
firmy z Politechnik¹, wiedza bowiem
zdobyta na uczelni mo¿e byæ tam wyko-
rzystana w rzeczywistych warunkach
przemys³owych.

Z drugiej strony, firma stawia kon-
kretne wymagania dotycz¹ce przygoto-

wania merytorycznego swoich przy-
sz³ych pracowników. Zak³adaj¹c Ko³o,
chcieliœmy powi¹zaæ te dwie sprawy,
rozwijaæ wiedzê na temat systemów sto-
sowanych w przemyœle i dzieliæ siê
praktyczn¹ wiedz¹ zdobyt¹ w trakcie
sta¿u. Zarówno w ubieg³ym, jak i w tym
roku z naszej specjalnoœci przyjêto na
sta¿ drog¹ rekrutacji 2 osoby.

0 Jak oceniaj¹ Panowie przebieg sta-
¿u i jego rezultaty?

Bardzo pozytywnie. Sta¿ trwa³ 2 la-
ta, w pierwszym roku uczestniczyliœmy
w serii wyk³adów prowadzonych przez
fachowców z ró¿nych dziedzin firmy,
poznawaliœmy sposoby dzia³ania du-
¿ych firm z bran¿y lotniczej od za-
rz¹dzania po produkcjê.

Drugi rok poœwiêcony by³ realizacji
pracy dyplomowej i poznawaniu firmy
od tzw. kuchni w konkretnej jednostce
WSK.

0 Niew¹tpliwie, kierowani tam stu-
denci maj¹ znacznie u³atwiony start
w przysz³e ¿ycie zawodowe. Co, Wa-
szym zdaniem, najbardziej zas³uguje
na podkreœlenie?

Zdobyte doœwiadczenie zawodowe
przez te dwa lata sta¿u pozwoli³o nam
zaaklimatyzowaæ siê ju¿ w firmie, dziêki
temu jesteœmy gotowi rozpocz¹æ pracê
od razu na konkretnym stanowisku pra-

cy. Koñcz¹c sta¿ w WSK, wiemy, czego
siê oczekuje i wymaga od nas jako
przysz³ych pracowników tej firmy i nie
tylko. Wiemy te¿, czym moglibyœmy siê
zajmowaæ w tej firmie.

0 Ilu studentów zainteresowanych
jest prac¹ w tym Kole?

Za³o¿ycielami Ko³a by³o 18 studen-
tów. Obecnie liczy ono ju¿ 23 cz³onków.
Po wakacjach bêdziemy zachêcaæ do
przy³¹czenia siê m³odszych kolegów,
szczególnie z obecnego trzeciego rocz-
nika.

0 Opiekunem Ko³a jest…

Opiekunem Ko³a jest Pan dr in¿. Ro-
man Tabisz, który bardzo pomóg³ nam

w za³o¿eniu Ko³a. Nale¿y podkreœliæ, i¿
wiêkszoœæ studentów, cz³onków nasze-
go Ko³a, zachêci³a do przyst¹pienia te-
matyka przedmiotów dodatkowych
prowadzonych przez dr. R. Tabisza.

0 Na czym polega dzia³alnoœæ Ko³a od
momentu jego utworzenia?

Podczas spotkañ dzielimy siê na-
wzajem doœwiadczeniami w tej dziedzi-
nie oraz naszymi osi¹gniêciami
i problemami naszych prac dyplomo-
wych. Uczestniczyliœmy w konferencji
dotycz¹cej systemów pomiarowych
prowadzonej przez przedstawicieli fir-

Inauguracja dzia³alnoœci Ko³a w sali Rady WEiI.
Fot. M. Misiakiewicz
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my "Keithley". W przysz³oœci chcemy
równie¿ zwiedzaæ inne firmy, z którymi
chcemy nawi¹zaæ wspó³pracê.

0 Kto mo¿e byæ cz³onkiem ko³a na-
ukowego pomiarowców "6sigma"?

Jest to ko³o studenckie ca³ego Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki.
W naszym Kole mog¹ dzia³aæ i dzia³aj¹
studenci obydwu kierunków studiów
i wszystkich specjalnoœci, którzy s¹ za-
interesowani prac¹ w Kole i akceptuj¹
jego zatwierdzony statut.

0 Plany na przysz³oœæ?

Powiêkszyæ Ko³o. Chcemy zachêciæ
m³odszych kolegów tematyk¹ Ko³a, aby
przetrwa³o po ukoñczeniu przez nas
studiów, a doœwiadczenia zdobyte w ra-
mach Ko³a by³y ci¹g³e przekazywane
m³odszym rocznikom. Chcemy równie¿
nawi¹zaæ wspó³pracê z firmami, szcze-
gólnie z regionu Podkarpacia.

0 Dziêkuj¹c za rozmowê, ¿yczê Pa-
nom wielu sukcesów w rozwijaniu tej

cennej idei, a tak¿e w przysz³ej pracy
zawodowej.

My równie¿ dziêkujemy za rozmowê.

Marta Olejnik

Rozmawiali: M. Pondo (z lewej) i M. Piwko.
Fot. M. Olejnik

W dniu 2 czerwca 2006 r. na terenie
miasteczka akademickiego PRz odby³
siê pokaz najnowszego sprzêtu geode-
zyjnego. Imprezê przygotowa³o i zor-
ganizowa³o Naukowe Ko³o Geodetów

GL�B z Wydzia³u Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska, którego opieku-
nem jest st. wyk³adowca Jerzy Gajdek.
G³ówn¹ atrakcj¹ pokazu by³o spraw-
dzenie i wytyczenie punktów pod budo-

wê krytej p³ywalni za pomoc¹ satelitar-
nego odbiornika Hiper Pro japoñskiej
firmy Topcon. Punkty obrysu p³ywalni
studenci GL�B-u wytyczyli wczeœniej
metod¹ klasyczn¹ (biegunow¹). Teraz
dziêki systemom GPS i GLONASS
mo¿liwe by³o sprawdzenie tego wyty-
czenia, a raczej sprawdzenie, czy dane
z tych systemów pozwol¹ "trafiæ" na
uprzednio wytyczone punkty. Ekspery-
ment siê uda³, stwierdzono bowiem
ró¿nice na wczeœniej wytyczonych
punktach zawieraj¹ce siê w przedziale
5-25 mm.

Systemy satelitarne s¹ jedn¹ z naj-
prê¿niej rozwijaj¹cych siê dziedzin ge-
odezj i . Odbiornik Hiper Pro
wykorzystuje zarówno amerykañskie
satelity GPS, jak i rosyjskie GLO-
NASS, a w niedalekiej przysz³oœci rów-
nie¿ bêd¹ to europejskie satelity
GALILEO. Niestety, chocia¿ ich pre-
cyzja pomiaru jest bardzo du¿a, mierz¹
ju¿ z dok³adnoœci¹ do 1 cm, to powa¿n¹
barier¹ w ich szerszym stosowaniu jest
cena, poniewa¿ najtañszy kosztuje

Kosmiczne tyczenie

Kosmiczne tyczenie to nieodleg³a przysz³oœæ.
Fot. M. Misiakiewicz
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100 tys. z³. Jednak mimo tej wysokiej
ceny, ich sprzeda¿ roœnie z roku na rok
dwukrotnie. Firmy geodezyjne zdaj¹
sobie sprawê z tego, ¿e dziêki temu
zwiêkszaj¹ swoj¹ wydajnoœæ nawet
5-krotnie. Do obs³ugi Hiper Pro wy-
starczy jedna osoba i co najwa¿niejsze,
prace wytyczeniowe (realizacyjne)
mo¿na prowadziæ te¿ po zapadniêciu
zmroku, co ma kapitalne znaczenie
w odrabianiu zaleg³oœci w budowie au-
tostrad. Odbiorniki maj¹ równie¿ nie-
ograniczony dostêp do internetu, dziêki
czemu wyniki pomiaru mo¿na od razu
przes³aæ e-mailem do dowolnego miej-
sca w Polsce.

Oprócz odbiorników GPS, oddzia³y
firmy Topcon warszawski i rzeszowski
udostêpni³y te¿ kilka innych atrakcyj-
nych "cacek". Studenci mogli poznaæ
takie dzie³a techniki, jak laserowe ni-
welatory, samonaprowadzaj¹ce tachi-
metry czy podrêczne zminiatury-
zowane dalmierze. Ca³ej zabawie
przygl¹da³o siê liczne grono studentów
oraz przedstawiciele kilku rzeszow-
skich firm budowlanych i administracji
geodezyjnej.

Mateusz Sobek
wiceprezes GL�BU

Konkurs na najlepsz¹ pracê doktorsk¹ i magistersk¹ przygotowan¹ z za-
stosowaniem narzêdzi statystyki i analizy danych zawartych w programach
z rodziny Statistica jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc.
i StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac
korzystaj¹cych z metod analizy danych oraz popularyzacja umiejêtnoœci sto-
sowania nowoczesnych narzêdzi analitycznych zawartych w programach
z rodziny Statistica.

W ósmej edycji, zorganizowanej w 2005 r., na konkurs nades³ano ponad
30 prac pochodz¹cych z ró¿nych dziedzin badañ naukowych. Nagrodzono
trzy prace w kategorii prac magisterskich. W kategorii prac doktorskich Ko-
misja najwy¿ej oceni³a pracê dr. in¿. Janusza Konkola (adiunkta w Zak³adzie
In¿ynierii Materia³owej i Technologii Budownictwa Politechniki Rzeszow-
skiej) zatytu³owan¹ Zastosowanie analizy struktury do oceny w³aœciwoœci be-
tonów. Promotorem nagrodzonej pracy by³ dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski,
prof. PRz. Oprócz nagrody dla autora i promotora pracy Wydzia³ Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej promuj¹cy pracê
otrzyma roczn¹ 15-stanowiskow¹ akademick¹ licencjê Statistica.

Gratulujemy Autorowi i Promotorowi oraz zapraszamy zainteresowane
osoby do udzia³u w dziewi¹tej edycji konkursu w 2006 r.

Jadwiga Kaleta

Konkurs na najlepsz¹ pracê

z wykorzystaniem

programu STATISTICA

Konkurs na najlepsz¹ pracê

z wykorzystaniem

programu STATISTICA

Redakcja miesiêcznika "Forum Akademickie" og³asza drug¹ edycjê konkursu
na artyku³ popularnonaukowy

SKOMPLIKOWANE I PROSTE
M£ODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Honorowy patronat nad konkursem obj¹³
prof. Micha³ Seweryñski, minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ pracownicy naukowi
uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy
nie ukoñczyli 35. roku ¿ycia.

Artyku³y powinny dotyczyæ w³asnych badañ nauko-
wych uczestników konkursu lub badañ, w których brali
udzia³. Na konkurs bêd¹ przyjmowane teksty w jêzyku pol-
skim o objêtoœci 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech
egzemplarzach opatrzonych god³em (tekstowym lub graficz-
nym).

Mo¿na do³¹czyæ fotografie i rysunki obrazuj¹ce badania.
Do prac nale¿y dodaæ zaklejon¹ kopertê z god³em zawie-

raj¹c¹ dane osobowe autora (imiê, nazwisko, wiek, stopieñ
naukowy, adres, numer telefonu, adres e-mail) i krótk¹ notê
o przebiegu pracy naukowej.

Prace prosimy przesy³aæ pod adresem redakcji do 30 li-
stopada 2006 r. z dopiskiem "Konkurs" (liczy siê data stem-
pla pocztowego).

Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w grudniu 2006.
NAGRODY:
� I nagroda: laptop, ufundowany przez Zwi¹zek Banków

Polskich, oraz weekend w pa³acu Wiejce www.wiejce.pl
dla dwóch osób, w apartamencie z wy¿ywieniem, o war-
toœci 1200 z³, ufundowany przez firmê Horizon Travel,
www.horizon-travel.pl, profesjonalnego organizatora
konferencji i twórcê portalu organizatorów konferencji
(www.confero.pl).

� II nagroda: 2 noclegi w hotelu St. George w Kudowie
Zdroju www.kongrescentrum.pl (dla 2 osób, ze œniada-
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niem, obiadokolacj¹ i 2 zabiegami w klinice Beauty and
Spa), ufundowana przez Horizon Travel, oraz nagroda
pieniê¿na 2000 z³ ufundowana przez firmê Carl Zeiss sp.
z o.o., dostawcê sprzêtu mikroskopowego i oprogramo-
wania do analizy obrazu.

� III nagroda: weekend w hotelu Qubus 4*w Krakowie
www.qubushotel.com (dwa noclegi dla dwóch osób, ze
œniadaniem), ufundowana przez Horizon Travel, oraz na-
groda pieniê¿na ufundowana przez Millipore, producenta
sprzêtu do filtracji laboratoryjnej i przemys³owej.

WYRÓ¯NIENIA:
Ka¿dy laureat trzech równorzêdnych wyró¿nieñ otrzyma

trzy komplety nagród ufundowanych przez SAS Institute,
œwiatowego lidera w zakresie Business Intelligence:

� Oprogramowanie SAS Learning Edition
http://support.sas.com/rnd/le/index.html
JMP IN

http://www.sas.com/apps/pubscat/bookdetails.jsp?ca-
tid=1&pc=70035

� Dwie dowolne ksi¹¿ki z SAS Publishing, zgodnie z za-
interesowaniami laureata
http://www.sas.com/apps/pubscat/welcome.jsp

� Kursy on-line: SAS Self-Paced e-Learning
Nagroda dla jednej osoby ma wartoœæ ponad 2000 z³.
Najlepsze artyku³y zostan¹ nagrodzone i opublikowa-

ne w "Forum Akademickim".
W jury zasi¹d¹ znani popularyzatorzy nauki.
Teksty nades³ane na konkurs nie bêd¹ zwracane.
Szczegó³owe informacje:
Grzegorz Filip
tel.: (0-81) 524 02 55, 528 08 22-23.
Regulamin konkursu na stronie internetowej www.fo-

rumakad.pl

W dniach od 30 maja do 1 czerwca
2006 r. w sali posiedzeñ Rady Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
odby³a siê kolejna wystawa naukowej
ksi¹¿ki zagranicznej, zorganizowana
przez International Publishing Service
przy wspó³udziale Biblioteki G³ównej
PRz. Zaprezentowanych zosta³o prze-
sz³o 500 tytu³ów, z których znaczn¹
czêœæ stanowi³y dezyderaty pracowni-
ków PRz. Mimo ograniczonych œrod-
ków finansowych zakupiono oko³o
100 pozycji. Szeœædziesi¹t dwie ksi¹¿-

ki trafi³y do ksiêgozbioru Biblioteki
G³ównej PRz, sk¹d zostan¹ wypo¿y-
czone zainteresowanym, pozosta³e zaœ
do innych jednostek uczelni i osób pry-
watnych.

Formu³a wystawy, polegaj¹ca na
mo¿liwoœci rezygnacji z zamówionej
ksi¹¿ki bez konsekwencji finansowych,
gwarantuje trafnoœæ wyboru.

Otwarcie wystawy przez prodziekana ds.
nauki WBMiL prof. PRz Andrzeja Tom-
czyka.

Fot. M. Misiakiewicz

Zainteresowanie wystaw¹ by³o du¿e.
Fot. M. Misiakiewicz
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Wystawie towarzyszy³a prezentacja
podrêczników akademickich z zastoso-
waniem nowych technologii grupy wy-
dawniczej Pearson Education, wspo-
magaj¹cych dydaktykê w szkole wy¿-
szej.

Organizatorzy stwierdzaj¹
z ogromn¹ satysfakcj¹, ¿e impreza cie-
szy³a siê niekwestionowanym zaintere-
sowaniem œrodowiska naukowego
Politechniki Rzeszowskiej.

El¿bieta Ka³u¿a

Na pierwszym planie od lewej: p. Barbara Gêbka (IPS – organizator wystawy),
prof. PRz Romana Œliwa i p. Dorota Murawska (Pearson Education).

Fot. M. Misiakiewicz

W³adze ZNP
na now¹ kadencjê

W dniu 24 maja 2006 r. odby³o
siê Walne Zebranie Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego w naszej
uczelni, w czasie którego wybrano
na now¹ kadencjê zarz¹d w sk³a-
dzie:

�dr in¿. W³adys³aw Proszak -
przewodnicz¹cy,

�dr in¿. Julian Kozio³ - wice-
przewodnicz¹cy,

�Krystyna Karmelita - sekre-
tarz,

�cz³onkowie: mgr in¿. Halina
Nycz, dr in¿. Jan Mróz, dr in¿.
Artur Stec.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej
wchodz¹:

�mgr in¿. Witold Gawlik,
�dr Wies³aw Stêpieñ,
�mgr in¿. Piotr Sza³añski.
W wymienionym sk³adzie

zarz¹d dzia³aæ bêdzie do 2010 r.
Krystyna Karmelita

27 i 28 maja br. na stadionie "Re-
sovii" po ponad 70-letniej przerwie
odby³y siê miêdzynarodowe zawody
w skokach przez przeszkody. Brali
w nich tak¿e udzia³ zawodnicy z za-
granicy, m.in. z W³och, S³owacji,
Ukrainy, Bia³orusi.

Mimo nie najlepszej pogody wi-
downia by³a liczna, poniewa¿ organi-
zatorzy zawodów skutecznie zadbali
o szerok¹ reklamê tej imprezy w œrod-
kach masowego przekazu. Oprócz
konkursów skoków mo¿na by³o siê
przejechaæ wierzchem na koniu hu-
culskim lub skorzystaæ z przeja¿d¿ki
bryczk¹.

O puchar Rektora
w skokach przez przeszkody

O puchar Rektora
w skokach przez przeszkody

JeŸdziec i koñ w pokonywaniu przeszkód.
Fot. M. Misiakiewicz
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G³ównym organizatorem zawo-
dów by³ Uniwersytet Rzeszowski
(st¹d ich akademicki charakter) oraz
JeŸdziecki Klub Sportowy "Pogórze",
a do grona sponsorów nagród w³¹-
czy³a siê Politechnika Rzeszowska.
Wœród nagród do zdobycia by³y m.in.
puchary rektorów Politechniki Rze-
szowskiej i Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Puchar Rektora Politechniki
Rzeszowskiej zdoby³ absolwent na-
szej uczelni S³awomir Uchwat, repre-
zentant JKS "Pogórze".

Anna Worosz S³awek Uchwat - zdobywca pucharu Rektora PRz, z prawej prorektor Leszek
WoŸniak.

Fot. M. Misiakiewicz
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Debata o przy-
sz³oœci lotniska
w Jasionce – in-
formuje GW z 25

maja 2006 r. W redakcji GW odby³a siê
z udzia³em w³adz samorz¹dowych woje-
wództwa podkarpackiego debata nt.
przysz³oœci lotniska w Jasionce. Ze strony
PRz w debacie uczestniczy³ prof. J. Gru-
szecki z WBMiL. "Zaproszeni goœcie nie
mieli w¹tpliwoœci, ¿e budowa nowego ter-
minalu na podrzeszowskim lotnisku jest
kluczem do tego by mog³o siê rozwijaæ".

* * *
Zaloguj siê na Politechnikê – proponuje

GW z 27 maja 2006 r. "W tym roku po raz
pierwszy kandydaci na Politechnikê Rze-
szowsk¹, by z³o¿yæ podanie, w ogóle nie
bêd¹ musieli siê pojawiæ na uczelni. Rusza
elektroniczna rekrutacja". W nowym roku
akademickim studenci PRz otrzymaj¹ te¿
elektroniczne legitymacje studenckie – in-
formuje w tym samym numerze GW.

* * *
Miêdzynarodowe skakanie na Resovii

– donosi GW z 29 maja 2006 r. Zawody
w skokach przez przeszkody, zorganizowa-
ne przez Uniwersytet Rzeszowski i JKS
"Pogórze", to nowoœæ w Rzeszowie. 27 i 28
maja br. po ponad 70 latach odby³y siê na
stadionie Resovii miêdzynarodowe zawody
w tej konkurencji. W konkursie o puchar
rektora Politechniki Rzeszowskiej zwyciê-
¿y³ S³awomir Uchwat, absolwent Wydzia³u

Zarz¹dzania i Marketingu PRz. Podobne in-
formacje przekaza³y "Super Nowoœci" i te-
lewizja regionalna.

* * *
Politechnika wyró¿ni³a swoich najlep-

szych studentów – informuje GW z 14
czerwca 2006 r. 13 czerwca br. w Klubie
Studenckim PLUS odby³o siê uroczyste
wrêczenie nagród rektora 116 studentom
naszej uczelni. Wœród najlepszych znalaz³a
siê wychowana w tradycji lotniczej Aneta
Wójcik z Bydgoszczy – studentka III roku
pilota¿u na WBMiL.

* * *
Politechnika siê rozrasta – czytamy

w GW z 27 czerwca 2006 r. "Na Politechni-
ce Rzeszowskiej w³aœnie powsta³ nowy
Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej.
To szósty wydzia³ na tej uczelni". Podobn¹
informacjê zamieœci³ w lipcowym wydaniu
"Nasz Dom". O powo³aniu nowego wy-
dzia³u piszemy na str. 4. GP.

Mokre Dni
Rzeszowa –
czytamy w SN
z 6 czerwca
2006 r. "W nie-

dzielnym koncercie na scenie w Rynku za-
tañczy³ m.in. Zespó³ Pieœni i Tañca "Po³oni-
ny". Od lat dzia³aj¹cy na uczelni zespó³ fol-
klorystyczny "Po³oniny" uœwietnia wiele
miejskich i regionalnych uroczystosci, re-
gularnie uczestniczy w organizowanych

przez w³adze miasta Dniach Rzeszowa,
w kraju i w œwiecie znakomicie promuje
macierzyst¹ uczelniê.

* * *
Elektroniczna politechnika – informuj¹

SN z 1 czerwca 2006 r. "Bez stosu podañ
i druków. Tak od tego roku bêdzie wy-
gl¹da³a rekrutacja na Politechnikê Rze-
szowsk¹. Wystarczy zasi¹œæ przed kompu-
terem i zarejestrowaæ siê na wybranym kie-
runku". Kandydaci niemaj¹cy dostêpu do
komputera mog¹ osobiœcie siê zg³osiæ na
uczelniê. Oprócz wprowadzenia systemu
internetowej rekrutacji na studia, uczelnia
w nowym roku akademickim wprowadza
elektroniczne legitymacje studenckie. "Od
paŸdziernika br. uczelnia wprowadzi rów-
nie¿ nowe legitymacje. Na razie elektro-
niczn¹ wersjê dostan¹ studenci pierwszego
roku" – czytamy. O wprowadzeniu elektro-
nicznej legitymacji poinformowa³y tak¿e
"nowiny".

* * *
Wa¿na nie tylko œrednia – czytamy

w SN z 16 czerwca 2006 r. "Kwiaty, dyplo-
my i kwitek do uczelnianej kasy otrzymali
najlepsi studenci Politechniki Rzeszow-
skiej. W tym roku akademickim nagrody
rektora otrzyma³o a¿ 116 osób". Nagrody
przyznawane s¹ za dzia³alnoœæ naukow¹,
organizacyjn¹, sportow¹ i kulturaln¹.
"O otrzymaniu wyró¿nienia decyduje nie
tylko œrednia ocen, choæ doœæ czêsto bywa
tak, ¿e wysokie oceny id¹ w parze z innymi
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talentami" – poinformowa³ na ³amach pro-
rektor ds. nauczania prof. Leszek WoŸniak.

* * *
Naukowcy w Rzeszowie – informuj¹ SN

z 22 czerwca 2006 r. w zwi¹zku z odby-
waj¹c¹ siê w naszej uczelni miêdzynaro-
dow¹ konferencj¹ pt. "Konstrukcje metalo-
we". "W programie s¹ sesje plenarne i tema-
tyczne. Zostanie wyg³oszonych 111 refera-
tów, których wspó³autorami s¹ naukowcy
z 26 krajów, m.in. Australii, Japonii, Bu³ga-
rii, Chorwacji, Grecji, Wêgier, W³och Ira-
nu, Niemiec, USA. Jest to ju¿ XII edycja tej
presti¿owej konferencji. W tym roku orga-
nizuje j¹ politechnika" – czytamy. Podobne
informacje zamieœci³ dziennik "nowiny".

* * *
Rektor politechniki profesorem – do-

nosz¹ SN z 22 czerwca 2006 r. "Andrzej
Sobkowiak, rektor Politechniki Rzeszow-
skiej, otrzyma³ tytu³ naukowy profesora.
Nominacjê wrêczy³ mu prezydent Lech Ka-
czyñski, we wtorek (20 bm.)". Podobn¹ in-
formacjê zamieœci³ dziennik "nowiny".
Szerzej o nominacji na str. 8 GP.

* * *
Indeksy czekaj¹ – czytamy w SN 6 lipca

2006 r. "Na Politechnice Rzeszowskiej zo-
sta³a utworzona nowa jednostka. Jest ni¹
Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej.
Na wydziale tym mo¿na studiowaæ mate-
matykê, specjalnoœæ nauczycielsk¹ z infor-
matyk¹ lub matematykê ze specjalnoœci¹
zastosowania matematyki w ekonomii oraz
fizykê techniczn¹, specjalnoœæ fizyczne
podstawy diagnostyki i miernictwa". Infor-
macjê pt. "Nowy wydzia³" zamieœci³ rów-
nie¿ "Nasz Dom" 20 lipca br.

* * *
Nie bêdzie likwidacji kierunków – in-

formuj¹ SN z 9 sierpnia 2006 r. "Zakoñ-
czy³a siê rekrutacja na studia dzienne.
Uczelnie przeliczy³y przysz³ych studen-
tów. Na Politechnice Rzeszowskiej jest
o 20 proc. mniej kandydatów ni¿ w ub.r.
Uczelnia nie przewiduje jednak likwidacji
kierunków. Do 15 wrzeœnia trwa dodatko-
wy nabór na studia dzienne". Powodem
zmniejszenia liczby kandydatów jest ni¿
demograficzny i nowa matura. Rektor A.
Sobkowiak zapewni³, ¿e uczelnia nie spo-
cznie na laurach i wci¹¿ poszerza liczbê kie-
runków i specjalnoœci ciesz¹cych siê zain-
teresowaniem kandydatów.

* * *
Cieplej i oszczêdniej – informuj¹ SN

z 25 sierpnia 2006 r. "10 milionów z³otych
otrzyma³a Politechnika Rzeszowska na ter-
moizolacjê jednego ze swoich budynków
dydaktycznych. Prace rozpoczn¹ siê jesz-
cze w tym roku i potrwaj¹ trzy lata" – czy-
tamy. Œrodki na ten cel pochodz¹ce
z MNiSzW przeznaczone zostan¹ na docie-

plenie bud. L i modernizacjê centralnego
ogrzewania tam¿e.

* * *
Studenci szukaj¹ stancji – informuj¹

SN z 30 sierpnia 2006 r. Samorz¹d Studen-
cki PRz od wielu lat prowadzi skuteczn¹
akcjê "Pokój dla ¿aka", informuj¹c przy
okazji o oczekiwaniach studentów i w³aœci-
cieli wynajmowanych mieszkañ.

S t u d e n t
z elektroniczn¹
kart¹ – infor-
muj¹ "nowiny"

z 29 maja 2006 r. "Politechnika Rzeszow-
ska jako pierwsza w kraju uczelnia publicz-
na wprowadzi od przysz³ego roku akademi-
ckiego elektroniczn¹ legitymacjê stu-
denck¹. Przetarg na wykonanie ca³ego sy-
stemu wygra³a firma OPTeam z Rzeszowa"
– czytamy.

* * *
Nie ¿erujcie na m³odych ludziach –

apeluj¹ "nowiny" z 30 maja 2006 r. "Matu-
rzyœci, którzy sk³adaj¹ podania na studia, s¹
przera¿eni wysokoœci¹ op³at wstêpnych.
Uczelnie mog¹ ¿¹daæ od 80 z³ do 150 z³ od
podania. Jeœli ktoœ nie dostanie siê na wy-
brany kierunek, pieni¹dze przepadn¹".
W ub. roku op³ata na wybrany kierunek stu-
diów w PRz wynosi³a 80 z³. W tym roku, na
podstawie decyzji MNiSzW, zwiêkszona
zosta³a do 85 z³.

* * *
Miejsce na basen wska¿¹ satelity – do-

nosz¹ "nowiny" z 31 maja 2006 r. "Studenci
studiów dziennych PRz ju¿ wyznaczyli te
punkty metod¹ tradycyjn¹" – poinformowa³
na ³amach dziennika starszy wyk³adowca
Jerzy Gajdek. Centrum Dydaktyczno-Spor-
towe PRz to pierwszy budynek w Rzeszo-
wie, którego kubaturê wyznaczono z u¿y-
ciem sygna³ów nadawanych przez rosyj-
skie i amerykañskie satelity. Pokaz zorgani-
zowano we wspó³pracy z warszawsk¹ firm¹
TOPCON. Powtórzenie informacji pt.
"Basen wska¿¹ satelity" ukaza³o siê
1 czerwca br.

* * *
Bez dodatkowych egzaminów – infor-

muj¹ "nowiny" z 31 maja 2006 r. "Politech-
nika Rzeszowska nie planuje dodatkowych
egzaminów dla kandydatów na studia. Ma-
turzyœci, którzy nie zdawali matury z wy-
maganego na dany kierunek przedmiotu,
dostan¹ z niego zero punktów". O przyjêciu
na studia w PRz decyduje od wielu lat kon-
kurs œwiadectw.

* * *
Satelity na us³ugach studentów – czyta-

my w "nowinach" z 6 czerwca 2006 r. "Stu-
denci Politechniki Rzeszowskiej z Ko³a
Naukowego Geodetów GLOB wytyczyli
punkty pod budowê krytej p³ywalni. Zrobili

to dziêki sygna³om nadawanym przez ame-
rykañskie satelity GPS i rosyjskie GLO-
NASS". Podobne informacje zamieœci³y
SN.

* * *
Spe³ni³y siê marzenia rzeszowskich

chemików – czytamy w "nowinach" z 22
czerwca 2006 r. "Przypomina rakietê kos-
miczn¹. Jest najnowoczeœniejszy na œwie-
cie. Spektrometr wart 3 mln z³ – o to
urz¹dzenie do badañ chemicznych wzboga-
ci³a siê Politechnika Rzeszowska". Wyda-
rzenie odnotowane zosta³o 23 czerwca br.
na ³amach GW. Szerzej na ten temat na str.
18 GP.

* * *
Politechnika ma nowych profesorów –

informuj¹ "nowiny" z 27 czerwca 2006 r.
"Prezydent Lech Kaczyñski nada³ Bogu-
mi³owi Bieniaszowi oraz Januszowi Rako-
wi z Politechniki Rzeszowskiej tytu³y na-
ukowe profesorów nauk technicznych".
Szerzej o nominacji na str. 9-12 GP.

* * *
Sukces – informuj¹ "nowiny" z 6 lipca

2006 r. "Prof. W³odzimierz Kalita z Poli-
techniki Rzeszowskiej zosta³ uhonorowany
Pierœcieniem Zas³ugi przez Fachhochschu-
le Südwestfalen, Hochschule für Technic
und Wirtschaft". Podobn¹ informacjê za-
mieœci³ w lipcowym wydaniu "Nasz Dom".
Szerzej o wyró¿nieniu piszemy na str. 21.

* * *
Zaczyna siê walka o indeksy – donosz¹

"nowiny" 12 lipca 2006 r. Najwiêkszym za-
interesowaniem kandydatów na studia
w PRz – informuje rzecznik uczelni – ciesz¹
siê kierunki: informatyka, budownictwo
oraz zarz¹dzanie i marketing. W artykule
pt. "O indeksy trzeba walczyæ" z 14 lipca br.
"nowiny" informuj¹, ¿e "Politechnika przy-
gotowa³a ponad 5,5 tys. indeksów na 15
kierunkach, z czego 3 tys. studentów na stu-
dia dzienne".

* * *
Ten ranking odstrasza przysz³ych stu-

dentów – czytamy w "nowinach" 22 sierp-
nia 2006 r. "Ogólnopolski DZIENNIK
w rankingu Uwaga! Te kierunki mog¹ byæ
zamkniête wymieni³ Uniwersytet i Polite-
chnikê Rzeszowsk¹ oraz uczelnie z Prze-
myœla i Tyczyna. Rektorzy s¹ zaskoczeni t¹
nieprawdziw¹ informacj¹". W raporcie
o uczelniach zdyskredytowano Wydzia³
Zarz¹dzania i Marketingu, a jego autor
opar³ siê na danych sprzed 3 lat. Sprawê wy-
jaœni³ na ³amach DZIENNIKA przewod-
nicz¹cy PKA na korzyœæ WZiM.

* * *
Uczelnie nie czekaj¹ na "maturzystów

Giertycha" – czytamy w "nowinach" z 25
sierpnia 2006 r. "Maturzyœci z amnestii
wci¹¿ nie maj¹ œwiadectw. Minister eduka-
cji nie podpisa³ rozporz¹dzenia i nie wiado-
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mo, kiedy to zrobi. Uczniowie nie mog¹
wiêc sk³adaæ dokumentów na studia". Za-
koñczenie naboru na studia w PRz up³ywa
z dniem 15 wrzeœnia 2005 r., co pozwala
s¹dziæ, ¿e miejsca na najbardziej atrakcyj-
nych kierunkach bêd¹ zajête nawet
w przypadku zorganizowania dodatkowego
naboru.

U nas ju¿
ekstraklasa –
informuje DzP

z 5 czerwca 2006 r. "Miêdzynarodowe za-
wody w skokach przez przeszkody wzbu-
dzi³y ciekawoœæ wielu rzeszowian. Rozma-
chem imprezy zorganizowanej w tym mie-

œcie po raz pierwszy od lat 30. ubieg³ego
stulecia zaskoczeni byli sami jeŸdŸcy".
W czasie zawodów rozegrano m.in. kon-
kurs o puchar rektora Politechniki Rze-
szowskiej.

Opracowanie
Marta Olejnik

W dniach 18-19 maja 2006 r. pra-
cownicy Katedry Fizyki Politechniki
Rzeszowskiej, wspólnie z cz³onkami
Polskiego Towarzystwa Fizycznego
(oddzia³y w Lublinie i Rzeszowie) oraz
Fundacji Nauka dla Przemys³u i Œrodo-
wiska, ju¿ po raz ósmy zorganizowali
pokazy doœwiadczeñ z fizyki dla ucz-
niów szkó³ regionu podkarpackiego,
kandydatów na studia i studentów.

Pokazy odbywa³y siê w sali S-1 Ze-
spo³u Sal Wyk³adowych Politechniki
Rzeszowskiej przy al. Powstañców
Warszawy 10. Chocia¿ odby³y siê one
w maju br., a nie w zwyczajowym
czerwcowym terminie, cieszy³y siê
ogromnym zainteresowaniem widzów.
W szczególnoœci chêtnych do udzia³u
w seansach o godz. 8, 10 i 12 zawsze

by³o wiêcej ni¿ miejsc na sali, a wiêc nie
wszyscy chêtni mogli obejrzeæ ciekawe
zjawiska fizyczne.

Pokazy pozwoli³y powi¹zaæ znane
z podrêczników prawa fizyki ze zjawi-
skami wystêpuj¹cymi w otaczaj¹cym
nas œwiecie i uœwiadomiæ, ¿e prawa te
okreœlone zosta³y przez naturê, a w wy-
niku badañ naukowych jedynie opisano
je za pomoc¹ regu³ i formu³ matematy-

cznych. Ta opinia jest zapewne Ÿród³em
pogl¹du, ¿e fizyka jest przedmiotem
trudnym, chocia¿ ciekawym.

Tematyka pokazów obejmowa³a:
mechanikê, elektrostatykê, w³aœciwo-
œci cia³ w niskiej temperaturze, a tak¿e
w³aœciwoœci cieczy i gazów. Dr
Zdzis³aw W. Zarêbski (UMCS) bardzo
interesuj¹co przedstawia³ w³aœciwoœci

cieczy i gazów. Dziêki wielu zestawom
pokazowym o zamkniêtym obiegu
wody mo¿na by³o obserwowaæ ekspe-
rymenty dotycz¹ce praw hydrostatyki
i hydrodynamiki. Miêdzy innymi zilu-
strowano: prawo Archimedesa, prawo
Pascala, wyp³ywy i przep³ywy p³ynów,
studniê artezyjsk¹, paradoks hydrosta-
tyczny i nurka Kartezjusza. W zachwyt
wprawi³o obserwatorów doœwiadcze-
nie ze s³oikiem wype³nionym wod¹,
z którego po odwróceniu do góry dnem
woda siê nie wylewa³a. Nastêpowa³o to
tylko po okrzyku publicznoœci "wylej
siê wodo".

Mgr Krzysztof Kiszczak (UMCS)
prezentowa³ doœwiadczenia z elektro-
statyki. Przedstawione eksperymenty
pozwala³y obserwatorowi przeœledziæ
i zrozumieæ szereg zjawisk spotyka-
nych w ¿yciu codziennym i, mamy na-
dziejê, zrozumieæ, a tak¿e zmieniæ s¹d
o tej "strasznej" dziedzinie wiedzy. Do
bardziej widowiskowych pokazów
z elektrostatyki mo¿na zaliczyæ zjawi-
ska wystêpuj¹ce w obszarze dzia³ania
silnych pól elektrycznych. Niektóre
z prezentowanych doœwiadczeñ mog³y
zaniepokoiæ osoby zapraszane do po-
mocy w pokazach. Aby unaoczniæ
kszta³t pola elektrycznego powodu-
j¹cego unoszenie siê wst¹¿eczek na
czapeczce w³o¿onej na g³owê zapro-
szonego widza, trzeba pod³¹czyæ go do
Ÿród³a potencja³u o wartoœci blisko
50000 V. Na ogó³ nieœwiadomi jesteœ-
my tego, ¿e podobne efekty towarzysz¹
nam podczas czesania suchych w³osów
czy œci¹gania z siebie sweterka wyko-
nanego z w³ókna syntetycznego. Za-
równo nasza odzie¿, grzebieñ, jak
i w³osy mog¹ ³atwo siê ³adowaæ elek-
trycznie do potencja³u rzêdu tysiêcy

Ósme POKAZY z FIZYKIÓsme POKAZY z FIZYKI

Dr T. Wiêcek symuluje start rakiety wykonanej z butelki plastikowej.
Fot. w³asna
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woltów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszyst-
kie eksperymenty, nawet te z zastoso-
waniem bardzo wysokiego napiêcia,
prowadzone by³y w sposób zapew-
niaj¹cy pe³ne bezpieczeñstwo zarówno
widzów, jak i prowadz¹cych prezen-
tacje, o czym najlepiej œwiadczy
uœmiechniêta, aczkolwiek nieco zasko-
czona mina m³odej uczestniczki ekspe-
rymentu (na za³¹czonej fotografii).

Prof. dr hab. Karol Krop wraz z mgr.
Marcinem Kowalikiem i panem Emi-
lem Pêkal¹ (Katedra Fizyki PRz) de-
monstrowali w temperaturze ciek³ego
azotu, tj. w temperaturze 77 K, zacho-
wanie siê cia³ sta³ych, takich jak rtêæ,
guma, o³ów, oraz gazów, takich jak ar-
gon, hel i dwutlenek wêgla. Zosta³ skro-
plony argon i zestalony dwutlenek
wêgla. Skroplono tak¿e powietrze i po-
kazano, ¿e jest ono wzbogacone
w ciek³y tlen. W temperaturze ciek³ego
azotu pokazano wyraŸnie widoczn¹
w ciemnoœci fluorescencjê skorupki jaj-
ka wywo³an¹ naœwietlaniem ultrafiole-

tem. W temperaturze pokojowej tego
zjawiska nie mo¿na zaobserwowaæ.

Prawa zachowania pêdu, momentu
pêdu i energii oraz zastosowanie prawa
Bernoulliego, a tak¿e rurê Reijkiego
g³oœno tr¹bi¹c¹ podczas przep³ywu
podgrzanego powietrza przedstawili dr
Tadeusz Jasiñski i dr in¿. Tomasz Wiê-
cek (Katedra Fizyki PRz).

W pokazach brali udzia³ równie¿
studenci pierwszego roku fizyki tech-
nicznej - ci¹gle jeszcze nowego kierun-
ku studiów prowadzonych w Poli-
technice Rzeszowskiej.

Pokazy zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹
prorektor ds. nauczania prof. dr hab.
in¿. Leszek WoŸniak, a red. Gra¿yna
Bochenek z Polskiego Radia Rzeszów
przeprowadzi³a wywiady z uczestnika-
mi pokazów i ich organizatorami.
W dwudniowych pokazach wziê³y
udzia³ blisko trzy tysi¹ce osób z ponad
70 szkó³ województwa podkarpackie-
go. Po ka¿dym seansie m³odzie¿ oraz
opiekunowie dziêkowali organizato-

rom i wykonawcom za bardzo ciekawe
pokazy oraz wyra¿ali nadziejê, ¿e na-
stêpne bêd¹ równie atrakcyjne jak obec-
ne.

Tadeusz Jasiñski
Tadeusz Paszkiewicz

Fot. w³asna

Dziewczêta w tradycyjnych chustach.
Fot. w³asna

Ci¹g dalszy ze str. 42

Turcja - kraj kontrastów i egzotyki
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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.

Start ze szczytu w Bezmiechowej. 

L¹dowisko w Semonzo (W³ochy).

Fot. Archiwum Katedry Fizyki

Otwarcie pokazów przez prorektora ds. nauczania - prof. L. WoŸniaka 
(w œrodku).

Demonstracja zasady zachowania momentu pêdu przez dr. T. Jasiñskiego. 

Dr Z. Zarêbski i prawo Pascala. 

Zabawa z ciek³ym azotem, z lewej prof. K. Krop.

Sala S-1 wype³niona by³a po brzegi. W II rzêdzie od lewej prof. T. Paszkie-
wicz, kierownik Katedry Fizyki. 

Mgr K. Kiszczak prezentuje doœwiadczenia z elektrostatyki. 
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Fina³ Pucharu Polski w tenisie sto³owym zosta³ zorganizowany przez Uczelniany 
AZS w hali PRz w dniach 10-11 czerwca br. Oprócz naszego beniaminka zgromadzi³ trzy 

czo³owe dru¿yny ekstraklasy LKS 
ROBEN ODRA G£OSKA Ksiêginice 
(Mistrz Polski) KS TUR RAVAK 
DARTOM Jaktorów (br¹zowy medalista) 
i MKSTS TRASKO Ostrzeszów (szóste 
miejsce). W pó³finale nasz zespó³ nie 
sprosta³ obecnemu mistrzowi kraju 
i póŸniejszemu zdobywcy Pucharu Polski 
z Ksiêginic, a w meczu o trzecie miejsce 
przegra³ 1:4 z MKSTS TRASKO 
Ostrzeszów.

Puchar dla Mistrza

Puchar Polski wrêcza 
Wiceprezydent Rzeszowa R. Winiarski.

JM Rektor w rozmowie z M. Balan¹,  pierwsz¹  kolar-
k¹ PRz.

Sportowcy AZS. Na pierwszym planie J. Czech "z³oty"
 p³ywak.

W œrodowe popo³udnie 7 czerwca br. spotkali siê przy ognisku sportowcy, dzia³acze 
i sympatycy AZS-u, by podsumowaæ koñcz¹cy siê rok akademicki i po¿egnaæ sportow- 
ców koñcz¹cych studia. Kole¿anki i koledzy (35 osób), którzy przez piêæ lat godnie 
reprezentowali barwy AZS i PRz, otrzymali z r¹k prorektorów prof. T. Markowskiego  
i prof. L. WoŸniaka listy gratulacyjne oraz pami¹tkowe plakietki i klubowe koszulki.

Obecny by³ równie¿ na imprezie szef firmy Baæ-Pol - pan Leszek Baæ - g³ówny 
sponsor dru¿yny tenisa sto³owego AZS PRz. Pan Baæ wrêczy³ zawodnikom, którzy 
wywalczyli awans do ekstraklasy, koperty, i z tego co wiemy - nie by³a to korespondencja. 
Po czêœci oficjalnej, ju¿ na luzie, przy grillu i piwie wspominaliœmy wydarzenia minio-
nego roku i snuliœmy plany na przysz³oœæ do póŸnych godzin nocnych. 

We wtorek 13 czerwca w Klubie Studenckim PLUS, jak co roku najlepsi z najlepszych 
w nauce, sporcie i dzia³alnoœci organizacyjnej na rzecz œrodowiska akademickiego PRz 
spotkali siê z Rektorem prof. A. Sobkowiakiem. JM Rektor serdecznie pogratulowa³ 
wyró¿nionym  studentom oraz ¿yczy³ dalszych sukcesów. Po czêœci oficjalnej spotka³ siê 
na krótko z grup¹ sportowców i dzia³aczy. Wyrazi³ zainteresowanie naszymi osi¹gniê-
ciami i problemami, zapewni³ równie¿, ¿e sport akademicki bêdzie móg³ liczyæ na pomoc 
w³adz uczelni w miarê skromnych obecnie mo¿liwoœci finansowych. W tym roku grupa 
19 osób zwi¹zanych ze sportem akademickim wyró¿niona zosta³a Nagrod¹ Rektora PRz.

Zakoñczenie sportowego
roku akademickiego

Nagrody Rektora PRz
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