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Inwestycja XXI wieku

Widoczna na ok³adce makieta to wizja kolejnej - bliskiej zreszt¹ realizacji - 
inwestycji Politechniki Rzeszowskiej, niew¹tpliwie na miarê XXI wieku.
Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Rzeszowskiej  usytuowane 
zostanie przy ul. Poznañskiej na terenie naszego osiedla studenckiego. W sk³ad 

kompleksu wejdzie basen z nieck¹ i 10,5-metrow¹ wie¿¹ do skoków, spe³niaj¹cy olimpijskie wymogi 8-torowy basen o d³. 25 m.b., 
brodzik do nauki  p³ywania, hala sportowa dobudowana do ju¿ istniej¹cej, kryte korty tenisowe, sauny, si³ownie, sale do æwiczeñ, a tak¿e 
bar, restauracja, kawiarnia. Koncepcjê programowo-przestrzenn¹ opracowali architekci z firmy "TEAM" s.c. z  Buska-Zdroju.

Inwestycja w³¹czona zosta³a do "Programu rozwoju bazy sportowej województwa podkarpackiego na lata 2000-2003", pomoc 
finansow¹ przyrzek³ Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu (UKFiS), a zamierzenia te uzyska³y akceptacjê Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego.

Z tej te¿ okazji 14 grudnia 2000 r. goœcili w Politechnice: Prezes UKFiS - Mieczys³aw Nowicki, Wicemarsza³ek Województwa 
Podkarpackiego - Wiktor Stasiak, Prezes Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego - Krzysztof Usielski oraz Prezes Podkarpackiego Zwi¹zku 
P³ywackiego - Jerzy Szczerbaty. Autorzy projektu zaprezentowali mo¿liwoœæ wykorzystania na wskroœ nowoczesnego obiektu.

Ta odwa¿na decyzja to tak¿e stworzenie szans studentom i  mieszkañcom Rzeszowa oraz ca³ego regionu na rozwój kultury fizycznej, 
poszerzenie bazy sportowej i popularyzacjê sportów wodnych. Byæ mo¿e po³¹czona w przysz³oœci z Oœrodkiem Przygotowañ 
Olimpijskich w Skokach do Wody pozwoli Rzeszowowi doczekaæ siê olimpijczyków?

Marta Olejnik

JM Rektor - prof. T. Markowski prezentuje kon- 
cepcjê przestrzenn¹. Z lewej: Prezes UKFiS 
Mieczys³aw Nowicki.

Argumenty JM Rektora by³y niepodwa¿alne. Spotkanie odby³o siê w sali Senatu.

Od lewej:Jerzy Szczerbaty i Krzysztof Usielski dyskutuj¹ 
nad prezentowanymi przez architekta rozwi¹zaniami. 

Fot. M. Misiakiewicz



Nr 1(85)–STYCZEÑ 2001 3

Chemia - NOBEL 2000Chemia - NOBEL 2000
Tradycyjnie, 10 paŸdziernika og³o-

szono, ¿e Nagrodê Nobla w dziedzinie
chemii w 2000 r. otrzymali Alan J. Hee-
ger z University of California, Santa
Barbara, Alan G. MacDiarmid z Unive-
rsity of Pennsylvania, Philadelphia,
i Hideki Shirakawa z University of Tsu-
kuba, za odkrycie przewodz¹cych poli-
merów oraz prace nad nimi.

Polimery - organiczne tworzywa
sztuczne - s¹ powszechnie znane i sto-
sowane. Czytaj¹c - mam nadziejê - tê
notatkê, na pewno w zasiêgu wzroku
znajdziemy wiele ró¿nych przedmio-
tów, które powsta³y na bazie polime-
rów. Historia tworzyw sztucznych
siêga pocz¹tków minionego stulecia,
kiedy w 1905 r. belgijski chemik Leo
Hendrik Baekeland odkry³ sposób kon-
trolowania reakcji fenolu z formaldehy-
dem, tak, aby otrzymaæ proszek, który
póŸniej modelowany i prasowany pod
ciœnieniem - daje u¿yteczny materia³,
nazwany od nazwiska wynalazcy bake-
litem. Co prawda, wczeœniej zaczêto
produkowaæ sztuczne tworzywa na ba-
zie celulozy (celofan), to jednak bakelit
jest uznawany za pierwsze, ca³kowicie
syntetyczne tworzywo sztuczne i mimo
up³ywu lat ma ono w dalszym ci¹gu
bardzo du¿e zastosowanie. Wkrótce po
odkryciu bakelitu w USA otrzymano
podobne tworzywa w reakcji mocznika
z formaldehydem czy te¿ gliceryny
z bezwodnikiem ftalowym. Jednak
podstawy teoretyczne tych procesów

by³y niezrozumia³e i budowa tych ma-
teria³ów by³a nieznana. Hermann Stau-
dinger zaproponowa³, za co otrzyma³
Nagrodê Nobla z dziedziny chemii
w 1953 r., ¿e materia³y te s¹ z³o¿one
z du¿ych cz¹stek, które nazwa³ makro-
moleku³ami, a które s¹ po³¹czone
wi¹zaniami walencyjnymi. Pogl¹dy te
przez wiêkszoœæ chemików nie by³y
wówczas akceptowane. Mimo tych nie-
jasnoœci przemys³ chemiczny widzia³
w nowych materia³ach przysz³oœæ i dla-
tego wiele firm rozpoczê³o intensywne
badania w tej dziedzinie. Osi¹gano nie-
zwyk³e rezultaty. Polimery znalaz³y za-
stosowanie niemal w ka¿dej dziedzinie
i trudno sobie wyobraziæ bez nich nasz¹
dzia³alnoœæ.

Polimery s¹ izolatorami - nie prze-
wodz¹ pr¹du elektrycznego. Powleka-
ne s¹ nimi np. przewody elektryczne.
Co zatem sprawi³o, ¿e zaczê³y one prze-
wodziæ pr¹d elektryczny? Otó¿ polimer
przewodz¹cy pr¹d musi mieæ na prze-
mian wi¹zania pojedyncze i podwójne
miêdzy atomami. Musi byæ tak¿e “do-
mieszkowany”, co oznacza usuniêcie
(w procesie utleniania) lub dodanie
(w procesie redukcji) elektronów. Wy-
tworzone w procesie utleniania “dziu-
ry” (wolne miejsca po elektronach) lub
dodane elektrony mog¹ siê przemiesz-
czaæ w cz¹steczce polimeru i staje siê
on przewodnikiem elektrycznoœci.

Heeger, MacDiarmid i Shirakawa
odkryli pod koniec lat siedemdzie-

si¹tych, ¿e cienka folia poliacetylenu
mo¿e byæ utleniona w parach jodu, co
powoduje niezwyk³y wzrost przewod-
noœci elektrycznej. Odkrycie to pozwo-
li³o na wytworzenie szeregu prze-
wodz¹cych polimerów, które ju¿ zna-
laz³y bardzo wiele zastosowañ. S¹ one
u¿ywane jako antystatyczne dodatki do
filmów fotograficznych, ekrany pro-
mieniowania elekromagnetycznego
w monitorach, “inteligentne” szyby -
mog¹ce wyeliminowaæ promieniowa-
nie s³oneczne. Du¿e znaczenie odgry-
waj¹ polimery przewodz¹ce w elektro-
nice i elektrotechnice jako emituj¹ce
œwiat³o diody (LED), materia³y do bu-
dowy ogniw galwanicznych i baterii
s³onecznych, jako wyœwietlacze w tele-
fonach komórkowych czy te¿ niewiel-
kie, kolorowe ekrany telewizorów.

Jednym z powodów gwa³townej ko-
mercjalizacji polimerów przewodz¹-
cych jest fakt, ¿e mog¹ byæ one produ-
kowane szybko i tanio. Przewiduje siê
w najbli¿szej przysz³oœci, ¿e na bazie
polimerów przewodz¹cych bêd¹ pro-
dukowane czêœci elektroniczne i obwo-
dy scalone. A dalej - obwody scalone na
bazie cz¹steczek? Tak wiêc, elektroni-
cy powinni myœleæ o uczeniu siê che-
mii. A powa¿niej, widaæ, jak wielkie
znaczenie ma dzisiaj in¿ynieria mate-
ria³owa. Szkoda, ¿e ta dziedzina, tak
popularna w krajach uprzemys³owio-
nych, jest niedoceniana w Polsce.

Andrzej Sobkowiak

Ostatni rok XX wieku Politechnika
Rzeszowska zakoñczy³a uruchomie-
niem studiów doktoranckich na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Jak pamiêci¹ siêgam, temat ten, zwi¹-
zany œciœle z ubieganiem siê WBMiL
o prawa habilitowania, powraca³ ci¹gle
na kolejnych spotkaniach Rady Wy-

dzia³u, w których bra³em udzia³ jeszcze
jako przedstawiciel studentów. Dziœ
mo¿na stwierdziæ, ¿e Wydzia³ ten swo-
je 50-lecie istnienia koñczy sukcesem,
którego zwieñczeniem jest rozpoczêcie
kszta³cenia na tak wysokim poziomie.
Ze swej strony cieszê siê, ¿e dziêki zde-
cydowanej postawie w³adz naszej ucze-

lni mo¿emy œwiêtowaæ to osi¹gniêcie
w ramach Politechniki Rzeszowskiej,
a nie uniwersytetu, w którego strukturê
usi³owa³ nas w³¹czyæ by³y Minister
Edukacji Narodowej.

W ci¹gu 50 lat funkcjonowania Po-
litechnika Rzeszowska, jako uczelnia
techniczna, dopracowa³a siê kadr o naj-

Studia doktoranckie na WBMiL
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wy¿szych kwalifikacjach, a wiadomo,
¿e potencja³ ludzki jest motorem roz-
woju ka¿dej uczelni. Dysponuj¹c odpo-
wiedni¹ liczb¹ samodzielnych pra-
cowników naukowych, mo¿na wiêc
by³o z³o¿yæ wniosek o uzyskanie przez
WBMiL prawa nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego.
Z chwil¹, gdy wydzia³ prawo takie
otrzyma³, otworzy³y siê przed nim mo¿-
liwoœci kszta³cenia na poziomie 4-let-
nich studiów doktoranckich. Nowa
oferta Politechniki Rzeszowskiej spot-
ka³a siê ze znacznym, jak na pierwszy
rok funkcjonowania, zainteresowa-
niem. D¹¿enie do poprawy swego wy-
kszta³cenia przez studiowanie bardzo
specjalistycznych zagadnieñ, tak chara-
kterystyczne dla Zachodu, zaczyna siê
zaznaczaæ i w naszym kraju. Konkretna
i bardzo pog³êbiona wiedza z danej
dziedziny bêdzie na pewno w niedale-
kim czasie wa¿n¹ kart¹ przetargow¹ na
rynku pracy, decyduj¹c¹ o mo¿liwoœci
awansu.

Politechnika, prowadz¹c nabór na
pierwszy rok studiów, wysz³a naprze-
ciw oczekiwaniom i indywidualnym
predyspozycjom zainteresowanych
osób. Dlatego te¿ ka¿dy z potencjal-
nych uczestników studiów otrzyma³
mo¿liwoœæ swobodnego wyboru kate-
dry lub zak³adu, w którym zamierza
prowadziæ badania i pisaæ pracê doktor-
sk¹. Ubiegaj¹cy siê o przyjêcie musieli
ponadto zdobyæ pisemn¹ deklaracjê
opieki naukowej ze strony pracownika
Wydzia³u posiadaj¹cego stopieñ na-
ukowy doktora habilitowanego lub
tytu³ profesora. Ostateczny “przydzia³”
doktorantów do wybranych zak³adów
oraz ich opiekunów naukowych przed-
stawia siê nastêpuj¹co: prof. Jerzy
£unarski - Katedra Technologii Ma-

szyn i Organizacji Produkcji - 3 dokto-
rantów; prof. Wiktor Szabajkowicz -
Katedra Technologii Maszyn i Organi-
zacji Produkcji - 3 doktorantów; prof.
Feliks Stachowicz - Katedra Przeróbki
Plastycznej - 2 doktorantów; prof. Ta-
deusz Markowski - Katedra Konstru-
kcji Maszyn - 6 doktorantów; prof. Ma-
rek Orkisz - Katedra Samolotów i Silni-
ków Lotniczych - 1 doktorant; dr hab.
in¿. Mieczys³aw Korzyñski, prof. PRz -
Katedra Technologii Maszyn i Organi-
zacji Produkcji - 3 doktorantów; dr hab.
in¿. Ludomir Laudañski, prof. PRz -
Katedra Samolotów i Silników Lotni-
czych - 1 doktorant; dr hab. in¿. Zenon
Hendzel, prof. PRz - Katedra Mechani-
ki Stosowanej i Robotyki - 1 doktorant;
dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
- Zak³ad Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych - 1 doktorant;
prof. Henryk Kopecki - Katedra Me-
chaniki Stosowanej i Robotyki - 2 do-
ktorantów; prof. zw. Kazimierz E.
Oczoœ - Katedra Technik Wytwarzania
i Automatyzacji - 1 doktorant; prof. Wi-
ktor Lubimow - Katedra Technik Wy-
twarzania i Automatyzacji - 2 dokto-
rantów; dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski,
prof. PRz - Katedra Mechaniki Stoso-
wanej i Robotyki - 1 doktorant; dr hab.
in¿. Antoni W. Or³owicz, prof. PRz -
Zak³ad Odlewnictwa i Spawalnictwa -
1 doktorant.

Wed³ug stanu na 1 paŸdziernika
2000 r. na studia doktoranckie przyjêto
29 osób (21 na studia dzienne i 8 na stu-
dia zaoczne). W wybranych przez sie-
bie zak³adach i katedrach doktoranci
maj¹ zapewniony dostêp do specjalisty-
cznych urz¹dzeñ przeznaczonych do
prac badawczych. Nale¿y podkreœliæ,
¿e WBMiL dysponuje w tym zakresie
bogatym i nowoczesnym zapleczem,

do którego mo¿na zaliczyæ m.in. labo-
ratorium wytrzyma³oœci materia³ów z
unikalnym urz¹dzeniem do zamra¿ania
naprê¿eñ. Ponadto w najbli¿szym cza-
sie do Katedry Konstrukcji Maszyn zo-
stanie sprowadzone urz¹dzenie do
stereolitografii laserowej, wspó³pra-
cuj¹ce z systemami CAD/CAE. Wypo-
sa¿enie Wydzia³u stwarza mo¿liwoœci
efektywnej pracy i doœwiadczalnego
weryfikowania jej wyników. Wykorzy-
stanie oferowanego potencja³u badaw-
czego zale¿y jednak g³ównie od in-
wencji samych zainteresowanych.

Nie mo¿na zapominaæ, ¿e oprócz
z³o¿enia pracy doktorskiej uczestni-
ków studiów doktoranckich obowi¹zu-
je zaliczenie programu przewidzianego
planem studiów. Sk³adaj¹ siê na niego
m.in. wybrane zagadnienia z matema-
tyki oraz budowy i eksploatacji ma-
szyn, techniki informatyczne, semi-
naria z jêzyka obcego (terminologia te-
chniczna), przedmiot humanistyczny
i prowadzenie zajêæ dydaktycznych
przez doktoranta.

* * *
W dniu 8 grudnia 2000 r. o godz.

1600 w auli Zespo³u Sal Wyk³adowych
PRz odby³o siê oficjalne rozpoczêcie
I roku akademickiego studiów dokto-
ranckich na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa. Piêciu osobom przyznano
stypendia doktoranckie. Wypada mieæ
nadziejê, ¿e ci¹g³y rozwój naszej uczel-
ni umo¿liwi w przysz³oœci powstanie
tej formy kszta³cenia tak¿e na innych
wydzia³ach, co przyczyni siê znacznie
do umocnienia pozycji Politechniki
Rzeszowskiej w œrodowisku akademic-
kim Rzeszowa.

Mieczys³aw P³ocica

Ogromny sukces odnios³a grupa studentów Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej na
II Ogólnopolskim Sympozjum Uczelni Ekonomicznych, któ-
re odby³o siê w dn. 8-10 grudnia 2000 r. w Warszawie. Stu-
denci IV roku Zarz¹dzania i Marketingu naszej uczelni:
Joanna Niemiec, Agnieszka Nikolas, Ma³gorzata Mi-
cha³ek, Regina Murdzia, Bernadetta Niedziela, Anetta
Migacz, Bartosz Górski, £ukasz O¿óg, Jakub Grygiel,
Pawe³ Pezdan, Robert Fronczyk i Marek Drobot zajêli

I miejsce w konkursie na najlepsz¹ kampaniê reklamow¹
mBanku. Zwyciêskim projektem pokonali 200 najlepszych
studentów renomowanych uczelni (m.in.: Szko³y G³ównej
Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Uniwersy-
tetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Uniwersytetu £ódzkiego,
Uniwersytetu Gdañskiego, AE Poznañ, AE Kraków, AE
Wroc³aw, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu) wybranych przez Radê Na-
ukow¹ UW z 1500 kandydatów.

NASI GÓR¥
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Oto relacja z przebiegu Sym-
pozjum.

W pierwszym dniu Sympo-

zjum odby³y siê dwa wyk³ady
w Szkole G³ównej Handlowej.
Pierwszy z nich, prowadzony
przez Miros³awa A. Boruca, Pre-
zesa Instytutu Marki Polskiej, pt.
“Teoretyczne za³o¿enia marki
i markowoœci” by³ dla nas tak¿e
pierwszym zadaniem. Zostaliœmy
poproszeni o wype³nienie cieka-
wych ankiet, które znacznie po-
szerzy³y nasz¹ wiedzê o marce,
a wrêcz diametralnie zmieni³y do
niej podejœcie. Natomiast drugi
wyk³ad pt. “Tworzenie nowych
marek w Polsce i na œwiecie - su-
kcesy i pora¿ki”, wyg³oszony
przez Leszka Stafieja z Miêdzyna-
rodowego Stowarzyszenia Rekla-
my (IAA), pokazywa³, w jaki
sposób ta wiedza mo¿e byæ wykorzystywana w praktyce. Zo-
staliœmy wrêcz “zasypani” filmami reklamowymi, ciekawo-
stkami ze œwiata reklamy, a tak¿e wci¹gniêci do dyskusji,
która pokaza³a, ¿e wyk³ad by³ bardzo dobrze przyjêty przez
wszystkich uczestników. Ca³oœæ zakoñczy³ ma³y bankiet, któ-
ry by³ jednoczeœnie okazj¹ do poznania studentów z ca³ego
kraju.

Drugi dzieñ Sympozjum (najbardziej pracowity) odby³
siê na Wydziale Zarz¹dzania UW. Pawe³ Kucharski z
mBanku przedstawi³ pokaz “Bankowoœæ wirtualna na œwie-
cie na przyk³adzie ING Bank i Egg”, proces zaœ powstawania
kampanii reklamowej wy³o¿y³ Pawe³ Nowakowski z Agencji
Reklamowej NoS/BBDO. Drugi z wyk³adów by³ w zasadzie
przedstawieniem pracy agencji reklamowej, czyli przedsma-
kiem tego, co czeka³o nas wkrótce.

Nastêpnie zostaliœmy podzieleni na 12-osobowe grupy
i w przydzielonych salach komputerowych rozpoczêliœmy
pracê nad casem “Wprowadzenie nowego produktu na rynek
na przyk³adzie mBanku”. Otrzymaliœmy tzw. creative brief -
wypunktowanie naszych poczynañ. W ka¿dej z grup, czy jak
nazwano nas roboczo “agencji reklamowych”, wydzielono
zespo³y odpowiedzialne za strategiê marketingow¹, kreacjê,
media oraz public relations. W przeprowadzenie warsztatów
byli zaanga¿owani pracownicy mBanku, agencji reklamowej
NoS/BBDO, Domu Mediowego Media Direction oraz Kate-
dry Marketingu Wydzia³u Zarz¹dzania UW, którzy kontrolo-
wali nasze poczynania i udzielali pomocnych wskazówek.
Prace trwa³y do póŸnych godzin wieczornych, a w naszym
przypadku do godz. 1.00 w nocy.

Trzeci dzieñ Sympozjum to ostateczny termin oddawania
projektów (najczêstsz¹ form¹ by³y prezentacje w programie
PowerPoint). Podczas obrad jury wys³uchaliœmy znakomite-
go wyk³adu “Marketing polityczny. Przypadek: Kampania
prezydencka w Polsce w roku 2000” wyg³oszonego przez

Macieja Grabowskiego (United PR/MS&L), który by³ okazj¹
poznania kulisów tworzenia wizerunku Andrzeja Olechow-
skiego. Po nerwowej, krótkiej przerwie zostali wy³onieni fi-
naliœci. Okaza³y siê nimi grupy z SGH, Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki Rzeszo-
wskiej. Ostateczny werdykt mia³ zapaœæ po 15-minutowych
prezentacjach ka¿dej z fina³owych grup. Nasz projekt pre-
zentowali: Bernadetta Niedziela - mediaplan, £ukasz O¿óg -
billboardy, Pawe³ Pezdan - spoty telewizyjne i Bartosz Gór-

ski - za³o¿enia strategii reklamowej.
Po tych prezentacjach jury uda³o siê na burzliwe obrady

i po chwili og³osi³o werdykt:
I miejsce - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów,
II miejsce - Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ,
III miejsce - Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa.
Nagrod¹ za zdobycie I miejsca s¹ sta¿e w najlepszych

agencjach reklamowych w ca³ym kraju, a tak¿e w Krajowej
Radzie Radiofonii i Telewizji oraz mo¿liwoœæ wyjazdu do
USA na konkurs organizowany przez IAA.

Patronami Sympozjum byli: prof. dr hab. Marek Rocki -
Rektor Szko³y G³ównej Handlowej, prof. dr hab. Kazimierz
Ryæ - Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Katedra Marketingu Wydzia³u Zarz¹dzania
Uniwersytetu Warszawskiego, IAA Miêdzynarodowe Sto-
warzyszenie Reklamy, Zwi¹zek Polskiego Przemys³u, Hand-
lu i Finansów, Instytut Marki Polskiej Polskie Stowarzysze-
nie Produktów Markowych “Pro-Marka”, Agencja Reklamo-
wa NoS/BBDO. Sponsorem Sympozjum by³ mBank.

Bartosz Górski

Praca nad projektem.
Fot. w³asna

Studenci pragn¹ serdecznie podziêkowaæ Panu mgr.

Alfredowi Szyde³ce za okazan¹ pomoc.
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PERSONALIA

HABILITACJE

Dr in¿. Marian Mija³, adiunkt w Kate-
drze Konstrukcji Maszyn na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie dyscypliny budo-
wa i eksploatacja maszyn, nadany przez
Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Zarz¹-
dzania Politechniki Poznañskiej w dniu
2 czerwca 2000 r. Centralna Komisja do

spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Nauko-
wych w dniu 18 grudnia 2000 r. zatwierdzi³a
uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia
naukowego doktora habilitowanego. Temat
rozprawy habilitacyjnej: “Synteza falowych

przek³adni zêbatych. Zagadnienia konstru-

kcyjno-technologiczne”.

Bronis³aw Œwider

Regionalne i Bran¿owe Punkty Kontaktowe w roku 2001

Konkurs wniosków o dofinansowanie dzia³añ
wspomagaj¹cych przygotowanie do uczestnictwa

w 5. Programie Ramowym UE

Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 25/99 Komi-
tetu Badañ Naukowych z 15 wrzeœnia
1999 r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania œrodków finansowych na
realizacjê zadañ dotycz¹cych uczestni-
ctwa polskich zespo³ów w projektach 5.
Programu Ramowego UE w latach
1999-2002 oraz Uchwa³¹ Nr 35/2000
Komitetu Badañ Naukowych z 11 grud-
nia 2000 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w spra-
wie kryteriów i trybu przyznawania
œrodków finansowych na dofinansowa-
nie realizacji zadañ dotycz¹cych ucze-
stnictwa polskich zespo³ów w projek-
tach Pi¹tego Programu Ramowego Ba-
dañ, Rozwoju Technicznego i Prezen-
tacji Unii Europejskiej w latach 1999-
-2002, KBN bêdzie kontynuowa³
wspieranie sieci regionalnych i bran¿o-
wych punktów kontaktowych, koordy-

nowanej przez Krajowy Punkt Konta-
ktowy utworzony w Instytucie Podsta-
wowych Problemów Techniki PAN.
W tym celu KBN ponownie zaprasza
instytucje dysponuj¹ce odpowiednim
przygotowaniem merytorycznym i po-
tencja³em wykonawczym do sk³adania
wniosków o dofinansowanie dzia³añ
organizacyjno-informacyjnych wspo-
magaj¹cych przygotowanie polskich
zespo³ów do uczestnictwa w projektach
5. PR. Zaproszenie to obejmuje rów-
nie¿ jednostki, które uzyska³y status re-
gionalnego lub bran¿owego punktu
kontaktowego oraz dofinansowanie
z KBN w 2000 r. i maj¹ zamiar konty-
nuowaæ tê dzia³alnoœæ. Do wniosku
sporz¹dzonego wed³ug poni¿ej przed-
stawionych zasad musz¹ one do³¹czyæ
sprawozdanie z dzia³alnoœci w 2000 r.

Wnioski powinny zawieraæ infor-
macje okreœlone w ust. 16 za³¹cznika do
Uchwa³y Nr 29/97 (Dz. Urz. KBN Nr 9,
poz. 30) Komitetu Badañ Naukowych
z 10 paŸdziernika 1997 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania œrod-
ków finansowych na dofinansowanie
dzia³alnoœci ogólnotechnicznej i wspo-
magaj¹cej badania oraz na dofinanso-
wanie podmiotów dzia³aj¹cych na
rzecz nauki.

Ponadto nale¿y podaæ nastêpuj¹ce
informacje:

�przewidywany zakres dzia³ania
(nale¿y okreœliæ program lub pro-
gramy szczegó³owe 5. PR oraz te-
rytorium planowane do obs³ugi-
wania),

�przewidywane zatrudnienie, for-
my i techniki dzia³ania,

informujeKBN
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�planowane pe³ne koszty realizacji
zadañ oraz wysokoœæ mo¿liwych
do zaanga¿owania œrodków w³as-
nych,

�doœwiadczenia z uczestnictwa
w europejskich programach bada-
wczych (programy UE, COST,
EUREKA),

�dotychczasowa dzia³alnoœæ w za-
kresie informowania, szkolenia
i kojarzenia partnerów,

�posiadana baza techniczna (po-
mieszczenia, wyposa¿enie infor-

matyczne, adres strony interneto-
wej),

�inne doœwiadczenia ze wspó³pra-
cy z Uni¹ Europejsk¹ (np. udzia³
w gremiach ewaluacyjnych lub
doradczych Komisji Europej-
skiej).

Termin sk³adania wniosków w De-
partamencie Wspó³pracy z Zagranic¹
i Integracji Europejskiej KBN (00-529
Warszawa 53, ul. Wspólna 1/3) up³ywa
31 stycznia 2001 r. Wnioski zostan¹
ocenione przez opiniodawczo-dorad-

czy Zespó³ ds. Wspó³pracy Naukowej
i Naukowo-Technicznej z Zagranic¹
oraz Krajowy Punkt Kontaktowy. Prze-
wodnicz¹cy KBN, po zapoznaniu siê
z ich opini¹, podejmie decyzjê o przy-
znaniu wybranym jednostkom dofinan-
sowania, którego wysokoœæ bêdzie
zale¿eæ od zakresu zadañ planowanych
do wykonania w 2001 r. oraz od wielko-
œci przewidywanych do zaanga¿owania
œrodków w³asnych.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2000 r.

UCHWA£A
Komisji Badañ Podstawowych Komitetu Badañ Naukowych

oraz Komisji Badañ Stosowanych Komitetu Badañ Naukowych

Zgromadzeni 6 grudnia 2000 r. na wspólnym posiedzeniu
wybrani przez œrodowisko naukowe cz³onkowie Komisji Ba-
dañ Podstawowych Komitetu Badañ Naukowych oraz Ko-
misji Badañ Stosowanych Komitetu Badañ Naukowych
zdecydowanie wystêpuj¹ przeciw zapowiedzianej decyzji
Ministra Finansów odbieraj¹cej nauce polskiej 3,5 proc.
przyznanych jej i tak ¿enuj¹co niskich œrodków finanso-
wych.

Decyzja Ministra Finansów bêdzie oznaczaæ, ¿e wszy-
stkie oœwiadczenia rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej o roli na-
uki w rozwoju kraju s¹ jedynie pustymi frazesami.

Przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie Komisji Badañ
Podstawowych i cz³onkowie Komisji

Badañ Stosowanych KBN
Warszawa, 6 grudnia 2000 r.

Rzecznik Prasowy KBN
dr Tadeusz Zaleski

< Mgr in¿. Andrzej Smykla, asystent w Zak³adzie Informa-
tyki, wyg³osi³ w dniu 6 grudnia 2000 r. referat pt.: “Analiza
stanów naprê¿enia w ustrojach noœnych kszta³towanych
na podstawie skanowanych przekrojów” na seminarium
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

< Mgr in¿. Wies³aw Sabat, asystent w Zak³adzie Uk³adów
Elektronicznych, wyg³osi³ w dniu 6 grudnia 2000 r. referat
pt.: “Uwarunkowania propagacji zak³óceñ przewodzo-
nych w hybrydowych strukturach mikroelektronicznych”
na seminarium zorganizowanym przez Dziekana Wy-
dzia³u Elektrycznego oraz Oddzia³ Rzeszowski Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

< Zak³ad In¿ynierii i Chemii Œrodowiska na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska zorganizowa³ w dniu
7 grudnia 2000 r. seminarium z referatem mgr. in¿. Piotra

Koszelnika, asystenta w tym¿e Zak³adzie, pt.: “Retencja
azotu w wybranych zbiornikach zaporowych”.

< Dr in¿. Gra¿yna Groszek, adiunkt w Katedrze Technologii
i Materia³oznawstwa Chemicznego, wyg³osi³a w dniu 7
grudnia 2000 r. referat pt.: “Synteza wybranych zwi¹zków
biologicznie czynnych” na seminarium Wydzia³u Chemi-
cznego.

< Z inicjatywy Katedry Mostów na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska oraz Zwi¹zku Mostowców Rze-
czypospolitej Polskiej zorganizowano w dniu 12 grudnia
2000 r. seminarium z referatem prof. Andrzeja Jarominia-
ka pt.: “Pale CFA (wykonywane œwidrem ci¹g³ym) - pro-
blemy wykonania na przyk³adzie budowy fundamentu
komina w Elektrowni Dolna Odra”.

Bronis³aw Œwider

WYDARZENIA NAUKOWE
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Profesor Andrzej Jarominiak uro-
dzi³ siê 14 sierpnia 1930 r. w Koninie.
W czasie okupacji, po wysiedleniu
z Wielkopolski, przebywa³ w Bi³gora-
ju, Warszawie i ¯elechowie. Na tajnych
kompletach ukoñczy³ dwie klasy gi-
mnazjum. W 1947 roku zda³ maturê
w Gimnazjum im. T. Koœciuszki w Ko-
ninie. Do 1948 roku by³ instruktorem
ZHP. Po studiach w Szkole In¿ynie-
rskiej w Poznaniu otrzyma³ w 1951 r.
stopieñ in¿yniera budownictwa l¹do-
wego w zakresie mostów i konstrukcji,
uzyskuj¹c na roku najwy¿sz¹ œredni¹
ocenê z ca³oœci studiów.

Maj¹c dyplom in¿yniera, podj¹³ pra-
cê w Pañstwowym Przedsiêbiorstwie
Robót Kolejowych Nr 1 w Warszawie,
w Oddziale Robót Kesonowych i Mon-
ta¿owych (ORKiM). By³ m.in. kierow-
nikiem grupy robót z siedzib¹ w Ry-
kach, która zbudowa³a stalowy most
drogowy przez Wieprz w Woli Skro-
mowskiej i nasypy dojazdów do mostu
przez Wieprz w Koœminie. W 1952
roku rozpocz¹³ studia na kursie magi-
sterskim Wydzia³u Budownictwa
L¹dowego Politechniki Warszawskiej.
Tytu³ magistra in¿yniera budownictwa
l¹dowego uzyska³ w 1956 r. Zosta³
w tym czasie wspó³pracownikiem prof.
Zbigniewa Wasiutyñskiego w kierowa-
nej przez niego Pracowni Kszta³towa-
nia Wytrzyma³oœciowego Konstrukcji
IPPT PAN. W 1954 roku zosta³ oddele-
gowany do Szczecina przez utworzone
z ORKiM Przedsiêbiorstwo Robót Ko-
lejowych Nr 15 na stanowisko g³ówne-
go in¿yniera Odcinka Budowlanego
Nr 1. Pracowa³ tam do 1957 r. Oprócz
dozoru technicznego nad wieloma bu-

dowami mostów, w tym przez Odrê
w Krajniku Dolnym oraz 2 mostów ko-
lejowych i 2 miejskich w Szczecinie,
których podpory odbudowywano w ke-
sonach, oraz dozoru nad umocnieniami
brzegów Ba³tyku, zaprojektowa³ pier-
wsze w Polsce sp³awiane kesony ¿elbe-
towe i pierwszy suchy dok do ich
prefabrykacji, w którym wykonywano
kesony mostów kolejowych przez Odrê
w Szczecinie. Z tego okresu pochodzi
Jego opatentowane rozwi¹zanie wodo-
miotacza kesonowego i prefabrykowa-
nego p³aszcza kesonowego.

W 1957 roku powróci³ do Warsza-
wy i zosta³ starszym asystentem prof.
Z. Wasiutyñskiego w II Katedrze Mo-
stów Politechniki Warszawskiej. Na
tym stanowisku pracowa³ do 1961 r.
Oprócz prowadzenia æwiczeñ audyto-
ryjnych i projektowych na studiach
dziennych wyk³ada³ budownictwo mo-

stowe na Studium Zaocznym Wydzia³u
Komunikacji Politechniki Warsza-
wskiej. W tym czasie uczestniczy³
w badaniach i prowadzi³ badania mo-
stów oraz opracowa³ szereg projektów,
m.in. oryginaln¹ koncepcjê budowy tu-
nelu do studni zbiorczej w Wiœle (“Gru-
bej Kaœki”). Kierowa³ prac¹ magi-
stersk¹, której tematem by³o pierwsze
w kraju zastosowanie pali wielkoœred-
nicowych w moœcie drogowym przez
Bzurê w Koz³owie Biskupim. Opraco-
wa³ technologiê betonowania tych pali,
nadzorowa³ ich wdro¿enie i przeprowa-
dzi³ badania pali obci¹¿anych si³ami
poziomymi oraz pionowymi.

W 1961 roku podj¹³ pracê w Centra-
lnym Oœrodku Badañ i Rozwoju Tech-
niki Drogowej (COBiRTD) w War-
szawie (obecnie Instytut Badawczy
Dróg i Mostów - IBDiM), któr¹ konty-
nuowa³ do 1990 r. By³ tam m.in. samo-
dzielnym pracownikiem naukowo-ba-
dawczym (od 1964 r.), docentem (od
1973 r.), profesorem nadzwyczajnym
(od 1989 r.), kierownikiem Zak³adu
Fundamentowania Mostów i naczel-
nym dyrektorem (w latach 1973-1978).
W 1981 roku wybrano Go na przewod-
nicz¹cego samorz¹du pracowniczego
IBDiM.

Dziêki inicjatywie i staraniom
profesora Andrzeja Jarominiaka
COBiRTD zosta³ w 1973 r. przemia-
nowany na IBDiM.

Od 1976 roku przez oko³o 10 lat by³
cz³onkiem Prezydium Rady Technicz-
no-Ekonomicznej przy Ministerstwie
Komunikacji, przez kilka kadencji
cz³onkiem Sekcji Budowy i Utrzyma-
nia Kolei RTE przy Dyrekcji General-

Jubileusze

PROFESOR ANDRZEJ JAROMINIAK

70-LECIE URODZIN
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nej PKP oraz cz³onkiem Komisji
Gospodarki Mostowej przy Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych.

Od kwietnia 1991 r. do grudnia
1992 r. byt dyrektorem Zak³adu Funda-
mentowania Przedsiêbiorstwa Innowa-
cyjno-Produkcyjnego INKOM Pszczy-
na, a od 1993 r. opracowuje ekspertyzy,
prowadzi doradztwo i projektuje budo-
wle in¿ynierskie w ramach firmy “Fun-
damenty - Mosty Andrzej Jarominiak”.

Kierowany przez Profesora zespó³
pracowników COBiRTD (IBDiM) oraz
wspó³pracuj¹cych z nim pracowników
ZREMB-u wprowadzi³ w kraju pale
wielkoœrednicowe wykonywane sprzê-
tem produkcji polskiej. Dziêki temu na-
st¹pi³a w Polsce historyczna zmiana
metod budowy fundamentów du¿ych
mostów - ca³kowita eliminacja szkodli-
wych dla zdrowia robót kesonowych.
Wymaga³o to m.in. wielu lat pracy nad
urz¹dzeniami wiertniczymi; w rezulta-
cie uzyskano wybieraki d³utowe, dŸwi-
gnice do ich obs³ugi, palownice “Ku-
jawy”, g³owice pokrêtne, œwidry ku-
b³owe, d³uta itd. Profesor Andrzej Jaro-
miniak by³ inicjatorem tych prac, uzy-
skiwa³ niezbêdne œrodki finansowe,
twórczo uczestniczy³ w realizacji, w ba-
daniach i wdro¿eniach sprzêtu. Za
wprowadzenie w Polsce pali wielko-
œrednicowych zespó³ Andrzeja Jaromi-
niaka otrzyma³ w 1970 r. nagrodê
pañstwow¹ II stopnia.

Realizacja koncepcji Profesora do-
tycz¹cej stosowania do budowy funda-
mentów palowych w g³êbokich rzekach
skrzyñ sp³awianych zrewolucjonizo-
wa³a posadawianie filarów mostowych
w du¿ych przeszkodach wodnych. Me-
toda zosta³a wykorzystana w budowie
mostów kolejowych przez rzekê Dziw-
n¹ w Wolinie i przez Wis³ê w Zaduszni-
kach, mostu drogowego przez Wis³ê
pod Zakroczymiem i autostradowego
przez Wis³ê w Toruniu-Grabowcu. Te
opracowania zosta³y uhonorowane
m.in. zespo³owymi nagrodami I stopnia
w 1977 r. - Ministra Budownictwa
i Przemys³u Materia³ów Budowlanych
za opracowanie nowej metody posada-
wiania obiektów w g³êbokich zbiorni-
kach wodnych, w 1980 r. - Woje-
wódzkiego Oddzia³u Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej (NOT) w Tarno-

brzegu za rozwi¹zanie podpór mostu
kolejowego przez Wis³ê w Zaduszni-
kach, w 1999 r. - Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji za zreali-
zowany projekt mostu przez Wis³ê ko³o
Torunia w ci¹gu Transeuropejskiej Au-
tostrady Pó³noc-Po³udnie.

Oprócz zaanga¿owania w nowator-
skie rozwi¹zania posadowieñ du¿ych
mostów Profesor zaprojektowa³ i wdro-
¿y³ szereg innowacyjnych rozwi¹zañ
specjalnych fundamentów wielu obie-
któw mostowych, które musia³y byæ
dostosowane do trudnych warunków
w miejscach budowy. O oryginalnoœci
tych rozwi¹zañ œwiadczy przyznanie
Mu w 1977 r. przez Ministra Komuni-
kacji specjalnej nagrody zespo³owej za
opracowanie i wdro¿enie metod budo-
wy podpór mostowych, usytuowanych
na u¿ytkowanych szlakach komunika-
cyjnych.

Dziêki opracowaniom zespo³u kie-
rowanego przez profesora Andrzeja Ja-
rominiaka Polska by³a jednym z pier-
wszych krajów na œwiecie, w którym
zaczêto wykorzystywaæ œciany szczeli-
nowe jako fundamenty. Oryginalnie
rozwi¹zane przez Niego fundamenty ze
œcian szczelinowych zastosowano do
posadowieñ obiektów mostowych na
terenach szkód górniczych.

Od 1983 roku prof. Andrzej Jaromi-
niak pracuje w Politechnice Rzeszo-
wskiej. Zorganizowa³ tu Katedrê
Mostów, która swoimi osi¹gniêciami
zdobywa uznanie w œrodowiskach pol-
skich mostowców. W 1990 roku zosta³
powo³any na stanowisko profesora
zwyczajnego. W latach 1990-1993 by³
dziekanem Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska. Za Jego kaden-
cji Wydzia³ ten uzyska³ prawo doktory-
zowania.

Katedra kierowana przez profesora
Jarominiaka by³a pierwsz¹ w Polsce,
która uruchomi³a kszta³cenie na stu-
diach dziennych z zakresu utrzymania
mostów. Dotychczas dyplomy magi-
strów in¿ynierów o specjalnoœci “budo-
wa i utrzymanie mostów” uzyska³o
ponad 180 wychowanków Katedry.
Profesor wypromowa³ dwóch dokto-
rów nauk technicznych. Katedra reali-
zuje szereg oryginalnych prac badaw-
czych, m.in. z zakresu napraw i moder-

nizacji obiektów mostowych, zastoso-
wania pomostów aluminiowych, fun-
damentowania mostów i stabilizacji
osuwisk.

Oprócz pracy dydaktycznej w Poli-
technice Rzeszowskiej prof. A. Jaromi-
niak wyk³ada³ tak¿e w innych uczel-
niach: Politechnice Wroc³awskiej
i ostatnio w Politechnice Warszawskiej
na studiach dziennych przedmiot “fun-
damenty specjalne” (w latach 1996-
-l998 i 2000) oraz na studium po-
dyplomowym “podpory mostów”
(1999/2000).

Dziedzin¹ dydaktyki od wielu lat
szczególnie interesuj¹c¹ prof. Andrzeja
Jarominiaka jest ustawiczne kszta³ce-
nie podyplomowe. Da³ temu wyraz
przewodnicz¹c przez dwie kadencje
G³ównej Komisji Kszta³cenia i Wyko-
rzystania Kadr Technicznych Stowa-
rzyszenia In¿ynierów i Techników
Komunikacji (SITK) i bêd¹c cz³onkiem
Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej
tego Stowarzyszenia. W swojej dzia³al-
noœci w Politechnice Rzeszowskiej k³a-
dzie nacisk na stwarzanie pracowni-
kom administracji dróg krajowych i sa-
morz¹dowych, przedsiêbiorstw mo-
stowych i biur projektów warunków
umo¿liwiaj¹cych podnoszenie kwalifi-
kacji z zakresu problematyki mostowej.
Katedra, jako jedna z nielicznych
w Polsce, od wielu lat szkoli systematy-
cznie pracowników drogownictwa na
ró¿nych kursach w Rzeszowie i w in-
nych regionach Polski. Dotychczas zo-
sta³o przeszkolonych ponad 200 inspe-
ktorów mostowych z terenu ca³ego kra-
ju.

Profesor jest twórc¹ lub wspó³-
twórc¹ wielu rozwi¹zañ innowacyj-
nych, z których wiêkszoœæ zosta³a za-
stosowana w praktyce in¿ynierskiej,
w tym ponad 40 opatentowanych.
Przyk³adami s¹: konstrukcje oporowe
quasi-skrzyniowe, kaszyce z podk³a-
dów kolejowych, metoda przeciw-
dzia³ania osuwiskom, dŸwignica bra-
mowa do monta¿u mostów belkowych
niedu¿ych rozpiêtoœci, wykorzystanie
zjawiska elektroosmozy do zwiêksza-
nia przyczepnoœci nowego betonu do
starego, pale wiercone z komorami
iniekcyjnymi, których zastosowanie
obni¿y³o koszt fundamentów mostu au-
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tostradowego przez Wis³ê ko³o Torunia
o prawie 120 tysiêcy z³otych.

Profesor A. Jarominiak jest autorem
lub wspó³autorem 11 ksi¹¿ek i skryp-
tów (w tym monografii: “Pale i funda-
menty palowe” - praca zbiorowa,
Arkady 1976, “Katastrofy i awarie mo-
stów” - wspólnie z Adriann¹ Rosset,
WK£ 1986, “Przegl¹dy obiektów mo-
stowych”, WK£ 1991, “Betonowanie
w wodzie i w zawiesinie i³owej”, 1993,
oraz “Lekkie konstrukcje oporowe”,
WK£ III wyd. 1999 (za tê ksi¹¿kê
otrzyma³ w 2000 r. nagrodê Ministra
Edukacji Narodowej), skryptu “Mosty
podwieszone”, Politechnika Rzeszo-
wska 1997), ponad 200 artyku³ów
w czasopismach technicznych i refera-
tów opublikowanych w materia³ach
konferencji naukowo-technicznych
oraz kilkuset opinii, ekspertyz i recen-
zji. Publikacje Profesora cechuje przy-
datnoœæ w praktyce in¿ynierskiej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e Profesor jest
zapraszany do rozwi¹zywania szczegó-
lnie trudnych problemów, nie tylko do-
tycz¹cych fundamentowania obiektów
mostowych. Przyk³adami z ostatnich lat
s¹: przyczó³ki Mostu C³owego przez
Odrê Wschodni¹ w Szczecinie prze-
mieszczaj¹ce siê w kierunku rzeki,
wzmocnienie fundamentu o niewystar-
czaj¹cej noœnoœci podpory rzecznej nr 7
mostu autostradowego pod Toruniem,
konstrukcja pomnika Ernesta Malino-

wskiego w rejonie sejsmicznym na
Prze³êczy Ticlio w Peru, osuwisko dro-
gi nr 4 w Przemyœlu, modernizacja
konstrukcji przêse³ mostu ³ukowego
w ¯arnowej.

Oprócz nagrody pañstwowej oraz
wielu innych nagród i wyró¿nieñ przy-
znanych przez ministrów komunikacji
oraz edukacji narodowej, a tak¿e rekto-
ra Politechniki Rzeszowskiej, prof.
A. Jarominiak jest laureatem:
� nagrody I stopnia miasta Rzeszo-

wa w dziedzinie nauki i techniki
w 1998 r. za ca³okszta³t dzia³alnoœci
naukowo-technicznej z zakresu tech-
nologii mostowych,

� nagrody I stopnia zespo³owej przy-
znanej przez Radê Wojewódzk¹ Fe-
deracji NOT w Rzeszowie w 1999 r.
za rozwi¹zanie odbudowy odcinka
drogi nr 4 wzd³u¿ ul. Krakowskiej.
Profesor Andrzej Jarominiak by³

cz³onkiem Komitetu Geotechniki NOT
(od 1970 r.), Polskiego Komitetu Geo-
techniki, Sekcji G³ównej Techniki Mo-
stowej SITK, Komitetu Transportu
PAN, Sekcji Mechaniki Gruntów i Ska³
oraz Sekcji In¿ynierii Komunikacyjnej
Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej
PAN.

By³ tak¿e inicjatorem utworzenia
Rzeszowsko-Lubelskiego Oddzia³u
Zwi¹zku Mostowców Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Jest aktywnym cz³onkiem
Oddzia³u; przygotowa³ wiele intere-

suj¹cych referatów, które prezentowa³
na konferencjach i zebraniach Zwi¹zku.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ prof. Andrzej
Jarominiak otrzyma³ szereg odznaczeñ,
w tym Krzy¿ Oficerski Odrodzenia Pol-
ski (1986), Z³ot¹ Odznakê Honorow¹
NOT (1989), Z³ot¹ Odznakê Honorow¹
SITK (1975), Medal im. Aleksandra
i Zbigniewa Wasiutyñskich (SITK
1994), Z³ot¹ Odznakê Przoduj¹cy Dro-
gowiec (1976), Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej (1996), Medal “Zas³u-
¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej”.

Jest Profesor Andrzej Jarominiak
jednym z najwybitniejszych pracowni-
ków nauki z zakresu mostownictwa,
a niew¹tpliwie najwybitniejszym w za-
kresie fundamentowania i budowy pod-
pór mostów w Polsce. W swojej dzia-
³alnoœci zawodowej ³¹czy doœwiadcze-
nie zdobyte w wykonawstwie z wiedz¹
naukowca. Owocuje to znakomitymi
rozwi¹zaniami, które na trwa³e wesz³y
do polskiego mostownictwa.

Pasjê, z jak¹ wykonuje swój zawód,
przekazuje swoim wspó³pracownikom
i wychowankom. Dziêki Jego ogro-
mnemu zaanga¿owaniu Katedra Mo-
stów Politechniki Rzeszowskiej sta³a
siê prê¿nym i cenionym w Polsce oœro-
dkiem kszta³c¹cym w zakresie mostow-
nictwa zarówno studentów studiów
dziennych, jak i osoby pracuj¹ce w ad-
ministracji drogowej.

Ewa Michalak

Laboratorium Zak³adu Mechaniki P³ynów i Aerodynami-
ki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej wzbogaci³o siê o instalacjê sieci sprê¿onego
powietrza. Pe³na nowoczesna sieæ firmy Legris doprowadzi
sprê¿one powietrze do stanowisk badawczych i dydaktycz-
nych laboratorium. Bêdzie równie¿ wykorzystana do dodat-
kowego zasilania niektórych elementów w tunelu
aerodynamicznym. Instalacjê tê ufundowa³a firma ARA Pne-
umatik z Wroc³awia. W³aœciciel firmy, mgr in¿. T. Koœciel-

niak, w ten sposób da³ dowód pe³nego zrozumienia potrzeb
placówek badawczo-dydaktycznych tak bardzo niedofinan-
sowanych polskich wy¿szych uczelni. Z laboratorium korzy-
staj¹ studenci Wydzia³u Chemicznego oraz Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa. Prowadzi siê te¿ badania z za-
kresu przep³ywów oraz rozdzielania faz w trakcie kontrolo-
wanego przep³ywu. Informacjê tê podajemy jako przyk³ad
wspó³pracy niektórych firm z oœrodkami naukowymi w Pol-
sce.

£ukasz N. Wêsierski

Firma ARA Pneumatik
dla Politechniki Rzeszowskiejdla Politechniki Rzeszowskiej
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Inspiracj¹ do napisania niniejszego
wspomnienia o przedwczeœnie zmar-
³ym profesorze Janie Madejskim by³a
dla mnie nie tylko Jego niezwyk³a, nie-
mal charyzmatyczna osobowoœæ, ale
tak¿e towarzyszenie Mu w dzia³alnoœci
organizacyjnej w latach szeœædzie-
si¹tych i póŸniejsze, nacechowane ser-
decznoœci¹, ró¿nego rodzaju nasze
zwi¹zki na niwie uczelni i Polskiej
Akademii Nauk.

Jan Madejski urodzi³ siê 12 maja
1925 r. w Ksi¹¿u Wielkim, pow. Mie-
chów, jako syn W³adys³awa i Ireny
z domu Œwiêtochowskiej. Jego ojciec
by³ zawodowym oficerem, majorem
lotnictwa do 1939 r., w czasie wojny
podpu³kownikiem (w Anglii), a po
wojnie pu³kownikiem lotnictwa, w la-
tach 1946-1947 komendantem OSL
w Dêblinie.

Do 1939 roku Jan Madejski miesz-
ka³ przewa¿nie w Warszawie. Podczas
drugiej wojny œwiatowej pracowa³
w ró¿nych przedsiêbiorstwach war-
szawskich: w latach 1941-1942 jako
uczeñ œlusarski w Zak³adach Mechani-
cznych Jana Zieliñskiego, póŸniej
w latach 1942-1943 jako pomocnik to-
karza w Zak³adach Mechanicznych
in¿. Jerzego Niemczyka, w koñcu,
w latach 1943-1944 w Zak³adach
Mechanicznych Bronis³awa Kapicy
na stanowisku technika-konstruktora.
W 1943 roku zda³ egzamin maturalny
na tajnych kompletach w Gimnazjum
imienia T. Rejtana w Warszawie, po
czym rozpocz¹³ studia na tajnej Polite-
chnice Warszawskiej.

Pocz¹wszy od 1941 r. nale¿a³ do Ar-
mii Krajowej (ZWZ, PZP). Od 1943
roku by³ w oddziale specjalnym pu³ku
AK “Dêby”, a w 1944 r. w oddziale pa-
rtyzanckim na wschód od Warszawy.
We wrzeœniu 1944 r. wst¹pi³ ochotni-

czo do I Armii Wojska Polskiego
i s³u¿y³ w 6 pu³ku piechoty jako dowó-
dca plutonu. Podczas walk na Wale
Pomorskim zosta³ ciê¿ko ranny. Zosta³
wyró¿niony 6 odznaczeniami wojsko-
wymi, w tym Srebrnym Medalem
Zas³u¿onym na Polu Chwa³y, Meda-
lem za Warszawê oraz Medalem Zwy-
ciêstwa i Wolnoœci.

Po zdemobilizowaniu we wrzeœniu
1945 r. pracowa³ w Fabryce Obrabia-
rek im. J. Strzelczyka w £odzi na sta-
nowisku zastêpcy kierownika od-
dzia³u remontowego. W marcu 1946 r.
wst¹pi³ na Politechnikê Gdañsk¹ w ce-
lu kontynuowania studiów na Wydzia-
le Mechanicznym. Studia ukoñczy³
w czerwcu 1948 roku, uzyskuj¹c dyp-
lom magistra in¿yniera.

Od 1 paŸdziernika 1947 r. pracowa³
w Politechnice Gdañskiej, z pocz¹tku
jako m³odszy asystent (do sierpnia
1948 r.), nastêpnie starszy asystent,
a od 1 wrzeœnia 1954 r. jako zastêpca
profesora. W roku akademickim
1953/1954 kierowa³ Katedr¹ Mecha-
niki na Wydziale Budowy Okrêtów.
Z dniem 1 paŸdziernika 1954 r. obj¹³

kierownictwo Katedry Teorii Maszyn
Cieplnych i Laboratorium Cieplnego
Politechniki Gdañskiej, która z dniem
1 grudnia 1955 r. sta³a siê Katedr¹ Ze-
spo³ow¹. Do 1965 roku sprawowa³
funkcjê kierownika Katedry Podstaw
Techniki Cieplnej na Wydziale Budo-
wy Maszyn Politechniki Gdañskiej.

W dniu 28 listopada 1957 roku
otrzyma³ tytu³ naukowy docenta,
a w dniu 31 marca 1958 r. - stopieñ na-
ukowy kandydata nauk technicznych
(równowa¿ny póŸniejszemu doktoro-
wi nauk technicznych) na podstawie
rozprawy dotycz¹cej zastosowania dy-
namicznej teorii plastycznoœci.

Oprócz pracy w Politechnice Gdañ-
skiej podejmowa³ w latach 1948-1962
zajêcia dodatkowe na stanowiskach:
in¿yniera do spraw nadzoru remontów
okrêtowych w Szefostwie Technicz-
nym Marynarki Wojennej (1948-
-1949), kierownika monta¿u urz¹dzeñ
okrêtowych i starszego konstruktora
w Zak³adach Mechanicznych
w Elbl¹gu (1950-1952) oraz kierowni-
ka Zak³adu Termodynamiki w Instytu-
cie Maszyn Przep³ywowych Polskiej
Akademii Nauk w Gdañsku (1953-
-1962).

W 1965 roku otrzyma³ tytu³ nau-
kowy profesora nadzwyczajnego.
Z dniem 1 wrzeœnia 1965 r. przeniós³
siê do Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej
w Rzeszowie ze wzglêdu na zdrowie
syna chorego na astmê. W tej uczelni
obj¹³ kierownictwo Zespo³u Przed-
miotowego Termodynamiki oraz nie-
odp³atnie pe³ni³ obowi¹zki dziekana
Wydzia³u Mechanicznego w roku aka-
demickim 1965/1966 w ramach zajêæ
organizacyjnych. Z dniem 1 wrzeœnia
1966 r. Minister Szkolnictwa Wy¿sze-
go powo³a³ w kadencji lat 1966-1969
profesora Jana Madejskiego na stano-

WSPOMNIENIE O PROFESORZE

JANIE MADEJSKIM

Z ¿a³obnej karty
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wisko dziekana Wydzia³u Mechanicz-
nego Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej
w Rzeszowie, które sprawowa³, kie-
ruj¹c jednoczeœnie Zespo³em Termo-
dynamiki i Energetyki Cieplnej. Pod-
czas inauguracji roku akademickiego
1967/1968 otrzyma³ indywidualn¹ na-
grodê II stopnia Ministra Oœwiaty
i Szkolnictwa Wy¿szego za dzia³al-
noœæ dydaktyczn¹.

Z dniem 1 lipca 1969 r. profesor Jan
Madejski opuœci³ Rzeszów i przeniós³
siê do Instytutu Badañ J¹drowych
(IBJ) w Œwierku-Otwocku. W tej pla-
cówce by³ zatrudniony na stanowisku
samodzielnego pracownika naukowo-
-badawczego, profesora nadzwyczaj-
nego i dyrektora Instytutu (w latach
1970-1971). Podczas pracy w IBJ zo-
sta³ wybrany w 1973 r. cz³onkiem-
-korespondentem Polskiej Akademii
Nauk.

W 1976 roku profesor Jan Madejski
ponownie podj¹³ - na usiln¹ proœbê re-
ktora - pracê w rzeszowskiej uczelni,
obejmuj¹c z dniem 1 lutego 1976 r.
kierownictwo Zak³adu Termodynami-
ki i Silników na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Rzeszowskiej, prze-
kszta³conego z dniem 1 grudnia 1980 r.
w Zak³ad Termodynamiki i Mechaniki
P³ynów. Podj¹³ równie¿ w latach
1981-1982 dodatkowe zatrudnienie
w Instytucie Techniki Cieplnej
i Ch³odnictwa Politechniki £ódzkiej.
W latach 1977-1982 uczestniczy³
w pracach Komisji Nagród Ministra
dla Nauczycieli Akademickich.
W 1986 roku zosta³ wybrany cz³on-
kiem rzeczywistym Polskiej Akade-
mii Nauk. Z dniem 15 lutego 1988 r.
przeszed³ na wczeœniejsz¹ emeryturê.

G³ówne kierunki dzia³alnoœci na-
ukowej Profesora w specjalnoœci - ter-
modynamika i wymiana ciep³a - obej-
mowa³y problemy wymiany ciep³a
podczas wrzenia i przep³ywów dwufa-

zowych, wymiany ciep³a podczas
krzepniêcia, wymiany ciep³a w techni-
ce napylania plazmowego, wyznacza-
nia w³aœciwoœci cieplnych substancji
ze szczególnym uwzglêdnieniem po-
miaru przewodnoœci cieplnej oraz ob-
liczania pól temperatury w maszy-
nach, zw³aszcza w turbinach gazo-
wych i turbinowych silnikach lotni-
czych. Prace, które przynios³y Mu
szczególne uznanie, dotyczy³y wymia-
ny ciep³a podczas wrzenia i prze-
p³ywów dwufazowych, w których za-
stosowa³ racjonalne metody fizyczne
i analityczne. By³y to równie¿ prace
z zakresu teorii maszyn cieplnych i ter-
modynamiki uk³adów wielosk³adni-
kowych oraz mechaniki cia³ od-
kszta³calnych.

Profesor Jan Madejski jest autorem
niezwykle wartoœciowych 4 monogra-
fii pt.: “Teoria wymiany ciep³a”
(1963), “Wymiana ciep³a przy wrze-
niu i przep³ywy dwufazowe” - cz. I
(1971) i II (1973), “Wymiana ciep³a
w turbinach cieplnych” (1988) i “Tra-
ktat o œmig³ach” (1991). Opracowa³
podrêcznik akademicki pt. “Termody-
namika techniczna” wydany w czte-
rech wersjach (1972, 1977, 1984,
2000). Ponadto opublikowa³ przesz³o
100 prac naukowych, g³ównie w reno-
mowanych periodykach krajowych
i zagranicznych.

Wypromowa³ ponad 20 doktorów
nauk, spoœród których wielu siê habili-
towa³o (w tym obecny profesor Polite-
chniki Rzeszowskiej Bogumi³ Bie-
niasz), a niektórzy otrzymali tytu³y na-
ukowe profesora.

Cieszy³ siê wielkim autorytetem
w œrodowisku naukowym. By³ cz³on-
kiem Centralnej Komisji Kwalifika-
cyjnej ds. Kadr Naukowych, cz³on-
kiem za³o¿ycielem Polskiego Towa-
rzystwa Mechaniki Teoretycznej i Sto-
sowanej, cz³onkiem Komitetu Naro-

dowego IUTAM (Miêdzynarodowej
Unii Mechaniki Teoretycznej i Stoso-
wanej), cz³onkiem Scientific Advisory
Board czasopisma International Jour-
nal of Multiphase Flow.

W Polskiej Akademii Nauk profesor
Jan Madejski udziela³ siê szczególnie
w pracach Komitetu Termodynamiki
i Spalania, którego by³ wiceprzewod-
nicz¹cym, oraz w bie¿¹cych pracach
IV Wydzia³u Nauk Technicznych, np.
ostatnio jako przewodnicz¹cy komisji
ds. oceny placówek. By³ ponadto
cz³onkiem Komitetu Mechaniki i Fizy-
ki Cia³a Sta³ego oraz cz³onkiem wielu
rad naukowych placówek PAN.

Jego dzia³alnoœæ naukowa, dydakty-
czna i organizacyjna by³a wielokrotnie
wyró¿niana przez przyznanie Mu
m.in. Tytu³u Honorowego “Zas³u¿o-
nego Nauczyciela PRL” (1976), Krzy-
¿a Kawalerskiego (1973) i Krzy¿a Ofi-
cerskiego Orderu Odrodzenia Polski
(1981) oraz Medalu Komisji Edukacji
Narodowej (1978), a tak¿e nagród Mi-
nistra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego
i Techniki, w tym nagród I stopnia za
osi¹gniêcia w dziedzinie badañ nauko-
wych w latach 1977 i 1979. W 1983
roku otrzyma³ medal “Zas³u¿onym dla
Politechniki Rzeszowskiej”.

Profesor Jan Madejski by³ wybitnym
uczonym i niekwestionowanym auto-
rytetem w zakresie termodynamiki
i spalania, cechuj¹cym siê jednoczeœ-
nie niezwyk³¹ skromnoœci¹. Bardzo
¿yczliwy ludziom, odznacza³ siê wiel-
kim patriotyzmem i nieposzlakowan¹
uczciwoœci¹. By³ gor¹cym orêdowni-
kiem rozwoju kierunku lotniczego
w Politechnice Rzeszowskiej.

Zmar³ nagle 21 paŸdziernika 2000 r.,
zosta³ pochowany na Cmentarzu Ko-
munalnym w Wólce Wêglowej (War-
szawa).

Kazimierz E. Oczoœ

Fascynuj¹cy jest dorobek naukowy profesora Jana M. Madejskiego. Chronologiczny wykaz prac Profesora zamieœcimy
w lutowym wydaniu “GP”.

Od Redakcji:
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MATEMATYKA, FIZYKA I ASTRONOMIA

Complexity from Microscopic to Macroscopic Scales:
Coherence and Large Deviations
17-27 Apr 2001: Geilo, Norway
Co-Directors: Prof. Arne Skjeltorp, Institute for Energy Technolo-
gy, Physics
Dept., PO Box 40, N-2027 Kjeller, Norway
(Fax: 47 638 10 920, E-mail: arne.skjeltorp@ife.no)
Prof. T. Vicsek, Eotvos University, Hungary
(E-mail: h845vic@ella.hu)

Advances in the Interplay between Quantum
and Gravity Physics
30 Apr - 10 May 2001: Erice, Sicily, Italy
Co-Directors: Prof. V. De Sabbata, University of Bologna,
Department of Physics,
Via Irnerio 46, 40126 Bologna, Italy
(Fax: 39 051 247244, E-mail: nip9566@pop.iperbole.bologna.it)
Prof. Alexsandr Zheltukhin, Academy of Science,
Kharkov, Ukraine
(E-mail: zheltukhin@kipt.kharkov.ua)

Spectroscopy of Systems with Spatially Confined Structures
15-30 Jun 2001: Erice, Italy
Co-Directors: Prof. B. Di Bartolo, Boston College, Department of
Physics,
Chestnut Hill, MA 02467, USA
(Fax: 617/552 8478, E-mail: dibartob@bc.edu)
Prof. A. Voitovich, The National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Belarus
(E-mail: inter@presidium.bas-net.by)

Virtual Nonlinear Multibody Systems
18-29 Jun 2001: Varna, Bulgaria
Co-Directors: Prof. Werner Schiehlen, University of Stuttgart,
Institute B of Mechanics, Pfaffenwaldring 9,
D-70550 Stuttgart, Germany
(Fax: 49 (0)711 685 6400, E-mail: wos@mechb.uni-stuttgart.de)
Prof. Evtim Zahariev, Bulgarian Academy of Sciences,
Sofia, Bulgaria
(E-mail: evtimvz@bgcict.acad.bg)

Symmetric Functions 2001: Surveys of Developments
and Perspectives

25 Jun - 6 Jul 2001: Cambridge, UK
Co-Directors: Prof. Sergey Fomin, University of Michigan,
Department of Mathematics,
525 East University Avenue, Ann Arbor, MI 48109-1109, USA
(Fax: 1 734 763 0937, E-mail: fomin@math.lsa.umich.edu)
Prof. Grigori Olshanski, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
URL: http://www.newton.cam.ac.uk/programs/SFM/sfmw03.html

Physics of Biomolecules and Cells
2-27 Jul 2001: Les Houches, France
Co-Directors: Dr. Henrik Flyvbjerg, Niels Bohr Institute,
Blegdamsvej 17,
DK-2100 Copenhagen, Denmark
(Fax: 45 353 25016, E-mail: h.flyvbjerg@nbi.dk)
Dr. Pal Ormos, Institute of Biophysics, Szeged, Hungary
(E-mail: pali@nucleus.szbk.u-szeged.hu)
URL: http://www-houches.ujf-grenoble.fr/session-75.shtml

Modern Methods in Scientific Computing and Applications
9-20 Jul 2001: Montreal, Canada
Co-Directors: Prof. G. Sabidussi, Universite de Montreal,
Departement de Mathematiques
et de Statistique, C.P. 6128, Succ. Centre-Ville, Montreal,
Quebec H3C 3J7, Canada
(Fax: 514 343 5700, E-mail: sab@dms.umontreal.ca)
Prof. Karol Mikula, Slovak Technical University, Slovak Republic
(E-mail: mikula@vox.svf.stuba.sk)
URL: http://www.dms.umontreal.ca/sms

Asymptotic Combinatorics with Application to Mathematical
Physics
9-22 Jul 2001: St. Petersburg, Russia
Co-Directors: Prof. Vadim Malyshev, I.N.R.I.A., Rocquencourt,
B.P. 105,
78153 Le Chesnay, France
(Fax: 33 1 39635372, E-mail: vadim.Malyshev@inria.fr)
Prof. Anatoly Vershik, POMI, St. Petersburg, Russia
(E-mail: vershik@pdmi.ras.ru)

Konferencje organizowane

w 2001 roku przez NATO

Konferencje organizowane

w 2001 roku przez NATO
Znany jest ju¿ kalendarz konferencji organizowanych przez NATO w bie¿¹cym roku. Poni¿ej jest on

przedstawiony dla dziedzin naukowych reprezentowanych w naszej uczelni. Podobnie jak w roku
ubieg³ym, chcia³bym zachêciæ Pañstwa do podjêcia próby uczestniczenia w tych konferencjach, tym bar-
dziej ¿e istnieje mo¿liwoœæ znacznego dofinansowania kosztów, szczególnie m³odym pracownikom.
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Unity from Duality: Gravity, Gauge Theory and Strings
30 Jul - 31 Aug 2001: Les Houches, France
Co-Directors: Prof. C. Bachas, Ecole Normale Supérieure,
Lab. de Physique
Théorique, 24 rue Lhomond, 75231 Paris, Cédex 5, France
(Fax: 33 1 4336 7666, E-mail: bachas@physique.ens.fr)
Dr. Nikita Nekrasov, Institute for Theoretical & Experimental Phy-
sics, Moscow, Russia
(E-mail: nikita@feynman.princeton.edu)
URL: http://www-houches.ujf-grenoble.fr/session-76.shtml

QCD Perspectives on hot and dense matter
6-18 Aug 2001: Cargese, Corsica, France
Co-Directors: Dr. J-P Blaizot, Service de Physique Théorique,
CEA Saclay,
91191 Gif-sur-Yvette Cédex, France
(Fax: 33-169088120, E-mail: blaizot@spht.saclay.cea.fr)
Dr. A. Leonidov, Lebedev Physical Institute, Russia
(E-mail: leonidov@lpi.ac.ru)

Heavy Flavour Physics
7-23 Aug 2001: St. Andrews, UK
Co-Directors: Prof. Ken Peach, University of Edinburgh,
Department of Physics
and Astronomy, James Clerk Maxwell Building,
Mayfield Road, Edinburgh EH9 3JZ, UK
(Fax: 44 131 650 7165, E-mail: ken.peach@ed.ac.uk)
Prof. Yosef Nir, Weizmann Institute of Science, Israel
(E-mail: ftnir@wicc.weizmann.ac.il)

Field Theory of Strongly Correlated Fermions
and Bosons in Low - Dimensional Disordered Systems
13-25 Aug 2001: Windsor, UK
Co-Directors: Prof. Igor Lerner, The University of Birmingham,
School of Physics & Space Research, Edgbaston,
Birmingham B15 2TT, UK
(Fax: 44 121 4144719, E-mail: ivl@th.ph.bham.ac.uk)
Prof. Igor Kukushkin, Russian Academy of Sciences, Russia
(E-mail: kukush@issp.ac.ru)

Chemical Physics of Thin Film Deposition Processes
for Micro- and Nano-Technologies
3-14 Sep 2001: Kaunas, Lithuania
Co-Directors: Prof. Yves Pauleau,
National Polytechnic Institute of Grenoble,
CNRS-LEMD, 25 rue des Martyrs - BP166,
38042 Grenoble Cédex 9, France
(Fax: 33 4 76 88 79 45, E-mail: pauleau@polycnrs-gre.fr)
Prof. L. Pranevicius, Vytautas Magnus University, Kaunas,
Lithuania
(E-mail: liudvikas_pranevicius@fc.vdu.lt)

Perspectives in Astrobiology
29 Sep - 10 Oct 2001: Chania, Crete, Greece
Co-Directors: Mr. R. Hoover, George C. Marshall Space Flight
Center, Space Sciences Laboratory/ES82, Huntsville,
AL 35812, USA
(Fax: 256 544 5056, E-mail: richard.hoover@msfc.nasa.gov)
Prof. A. Rozanov, Moscow State University, Russia
(E-mail: aroza@paleo.ru)

CHEMIA I IN¯YNIERIA MATERIA£OWA

Molten Salts: From Fundamentals to Applications
4-14 May 2001: Kas, Turkey
Co-Directors: Dr. M. Gaune-Escard,
Institute Universitaire des Systèmes Thermiques,
Technopole de Chateau Gombert, 5 Rue Enrico Fermi,
13453 Marseille Cedex 13, France
(Fax: 33 4 91117439, E-mail: mge@iusti,univ-mrs.fr)
Prof. Sergiy Volkov, Ukrainian National Academy of Sciences,
Kyiv, Ukraine
(E-mail: root@ionc.kar.net)

Polyoxometalate Molecular Science
September 2001: Tenerife, Spain
Co-Directors: Prof. E. Coronado, Universitat de Valencia,
Dept. Quimica
Inorganica, Doctor Moliner 50, 46100 Burjasot, Spain
(Fax: 34 96 386 4859, E-mail: eugenio.coronado@uv.es)
Prof. Leonid Kazansky, Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia
(E-mail: leoka@ipc.rssi.ru)

New Frontiers in Mass Spectrometry.
Recent Development in Instrumentation and Applications
1-11 Sep 2001: Tetouan, Morocco
Co-Directors: Prof. G. Sindona, Universitá della Calabria,
Dip.to di Chimica,
87030 Arcavacata di Rende (Cs), Italy
(Fax: 39 984 49 2044, E-mail: sindona@pop3.unical.it)
Dr. Adam Hachimi, University Abdelmalek Essaadi, Tetouan,
Morocco
(E-mail: adam.hachimi@wanadoo.fr)

Computational Materials Science
9-22 Sep 2001: Il Ciocco, Italy
Co-Directors: Prof. C.R.A. Catlow, The Royal Institution, 21,
Albemarle Street, London W1X 4BS, UK
(Fax: 44 207 670 2920, E-mail: richard@ri.ac.uk)
Prof. E.A. Kotomin, University of Latvia, Riga, Latvia
(E-mail: kotomin@latnet.lv)

IN¯YNIERIA ŒRODOWISKA

In-Situ Assessment and Remediation of Contaminated Sites
24 May - 2 Jun 2001: Prague, Czech Republic
Co-Directors: Prof. Danny Reible, Louisiana State University,
HSRC/S&SW, Baton Rouge, LA 70803, USA
(Fax: 225 388 5043, E-mail: reible@che.lsu.edu)
Prof. K. Demnerova, Institute of Chemical Technology,
Prague, Czech Republic
(E-mail: demnerok@vscht.cz)

Environmental UV Radiation: Impact on Ecosystems
and Human Health and Predictive Models
18-28 Jun 2001: Il Ciocco, Italy
Co-Directors: Dr. F. Ghetti, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Istituto di Biofisica, Area della Ricerca di Pisa, Via Alfieri 1,
San Cataldo, 56010 Ghezzano Pisa, Italy
(Fax: 39 050 3152760, E-mail: francesco.ghetti@ib.pi.cnr.it)
Dr. Imre Vass, Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Hungary
(E-mail: imre@nucleus.szbk.u-szeged.hu)
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NAUKI STOSOWANE I TECHNICZNE

Responsive Systems for Active Vibration Control
July 2001: Maratea, Italy
Co-Directors: Prof. A. Preumont, Universite Libre de Bruxelles,
C.P. 165/42,
Av. F.D. Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles, Belgique
(Fax: 32 2 650 4660, E-mail: andre.preumont@ulb.ac.be)
Prof. R. Bansevicius, Kaunas University of Technology, Lithuania
(E-mail: bansevicius@cr.ktu.lt)

Proof and System-Reliability
24 Jul - 5 Aug 2001: Marktoberdorf, Germany
Co-Directors: Prof. H. Schwichtenberg, Ludwig-Maximilians-Uni-
versitat,
Mathematisches Institut, Theresienstrasse 39, 80333 Munchen,
Germany
(Fax: 49 89 2805 248,
E-mail: schwicht@rz.mathematik.uni-muenchen.de)
Prof. J. Tiuryn, Warsaw University, Poland
(E-mail: tiuryn@mimuw.edu.pl)

Neural Networks for Instrumentation, Measurement and Rela-
ted Industrial Applications - NIMIA ‘2001
09-20 October 2001: Crema, Italy
Co-Directors: Prof. Vincenzo Piuri, Politecnico di Milano, Dept.
Electronics and Information,
Piazza L. Da Vinci 32, 20133 Milano, Italy
(Fax: 39 02 2399 3411, E-mail: piuri@elet.polimi.it)
Prof. Sergey Ablameyko, Belarus National Academy of Sciences,
Minsk, Belarus
(E-mail: abl@newman.bas-net.by)
URL: http://www.ims.unico.it/2001/

Polymer Based Systems on Tissue Engineering,
Replacement and Regeneration
15-25 Oct 2001: Alvor, Portugal
Co-Directors: Prof. Rui Reis, University of Minho,
School of Engineering,
Dept.of Polymer Engineer., Campus de Azurem,
4800-058 Guimaraes, Portugal
(Fax: 351 253 510249, E-mail: rgreis@eng.uminho.pt)
Prof. Daniel Cohn, The Hebrew University of Jerusalem, Israel
(E-mail: danielc@vms.huji.ac.il)

MATEMATYKA, FIZYKA I ASTRONOMIA

High Spin Physics 2001
6-10 Feb 2001: Warsaw, Poland
Co-Directors: Dr. Cyrus Baktash, Oak Ridge National Laboratory,
Physics Division,
Oak Ridge, TN 37831-6371, USA
(Fax: 1 865 574 1268, E-mail: BaktashC@ornl.gov)
Prof. S. Rohozinski, University of Warsaw, Poland
(E-mail: Stanislaw-G.Rohozinski@fuw.edu.pl)
URL: http://www.fuw.edu.pl/~hs2001/

Application of Physics in Economic Modelling
8-10 Feb 2001: Prague, Czech Republic
Co-Directors: Dr. Jean-Philippe Bouchaud,
Centre d’Etudes de Saclay,
Service de Physique de l’Etat Condensé, Orme des Mérisiers 91,
191 Gif-sur-Yvette Cédex, France

(Fax: 01 69 088786, E-mail: bouchau@spec.saclay.cea.fr)
Dr. Frantisek Slanina, Czech Academy of Sciences,
Czech Republic
(E-mail: slanina@fzu.cz)

Applications of Algebraic Geometry to Coding Theory,
Mathematical Physics and Computation
25 Feb - 2 Mar 2001: Eilat, Israel
Co-Directors: Prof. Ciro Ciliberto, University of Roma Tor Verga-
ta, Dip. Di Matematica,
Via della Ric. Scient., 00173 Roma, Italy
(Fax: 0672599699, E-mail: ciliberto@ext.mat.uniromal.it)
Prof. Mina Teicher, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel
(E-mail: teicher@macs.biu.ac.il)

Cosmic Radiation: From Astronomy to Particle Physics
21-23 Mar 2001: Oujda, Morocco
Co-Directors: Prof. G. Giacomelli, University of Bologna, Physics
Dept, Via
Berti-Pichat 6/2, I-40127 Bologna, Italy
(Fax: 0039 0512095269, E-mail: giacomelli@bo.infn.it)
Prof. Mohammed Derkaoui, Mohamed 1st University, Oujda, Mo-
rocco
(E-mail: derkaoui@sciences.univ-oujda.ac.ma)

Hydrogen Isotope Recycling at Plasma Facing Materials
in Fusion Reactors
25-27 Apr 2001: Argonne, Illinois USA
Co-Directors: Dr. Ahmed Hassanein, Argonne National Laborato-
ry, 9700 South Cass Avenue, Argonne, IL 60439, USA
(Fax: 630 252 5287, E-mail: hassanein@anl.gov)
Prof. A. Zakharov, Russian Academy of Science, Moscow, Russia
(E-mail: a.p.zakharov@ipc.rssi.ru)

New Kinds of Phase Transitions: Transformations
in Disordered Substances
30 May -3 Jun 2001: Russia
Co-Directors: Prof. H.E. Stanley, Boston University,
Ctr for Polymer Studies,
Dept. of Physics, 590 Commonwealth Avenue, Boston,
MA 02215, USA
(Fax: 1-617 353 3783, E-mail: hes@argento.bu.edu)
Prof. V. Brazhkin, Russian Academy of Sciences, Troitsk, Russia
(E-mail: brazhkinv@hppi.troitsk.ru)

The Nuclear Many-Body Problem 2001
2-5 Jun 2001: Brijuni, Pula, Croatia
Co-Directors: Prof. W. Nazarewicz, University of Tennessee,
Dept. of Physics and Astronomy, Knoxville, TN 37996, USA
(Fax: 1 865 5744745, E-mail: witek-nazarewicz@utk.edu)
Prof. Darioa Vretenar, University of Zagreb, Croatia
(E-mail: vretenar@phy.hr)

Acceleration and Radiation of Relativistic Electrons
in Dense Media
25-29 Jun 2001: Yerevan, Armenia
Co-Directors: Prof. Helmut Wiedemann, Stanford University,
SLAC/SSRL, P.O. Box 4349,
Stanford, CA, USA
(Fax: 650 926 4100, E-mail: wiedemann@slac.stanford.edu)
Dr. Robert Avagyan, Academy of Sciences of Rep. of Armenia,
Yerevan, Armenia
(E-mail: ravakian@hermes.desy.de)
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Interpretation of the New Diffractive Phenomena
in Quantum Chromodynamics and in the S-Matrix Theory
4-8 Sep 2001: Yalta, Crimea, Ukraine
Co-Directors: Prof. Roberto Fiore, Universita della Calabria,
Dipartimento di Fisica,
I-87036 Rende (Cosenza), Italy
(Fax: 39 0984 493187, E-mail: fiore@cs.infn.it)
Prof. L. Jenkovszky, National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
(E-mail: jenk@gluk.org)

CHEMIA I IN¯YNIERIA MATERIA£OWA

Frontiers of High Pressure Research II : Application of High
Pressure to Low-Dimensional Novel Electronic Materials
10-15 Jun 2001: Pingree Park, CO, USA
Co-Directors: Prof. H.D. Hochheimer, Colorado State University,
Department of Physics,
Fort Collins, CO 80523, USA
(Fax: 970 491 7947, E-mail: dieter@lamar.colostate.edu)
Prof. B. Kuchta, Wroclaw University of Technology, Poland
(E-mail: kuchta@kchf.ch.pwr.wroc.pl)
URL: http://lamar.colostate.edu/~natoarw/

Atomistic Aspects of Epitaxial Growth
26-30 Jun 2001: Corfu, Greece
Co-Directors: Prof. L.T. Wille, Florida Atlantic University,
Department of Physics,
777 Glades Road, Boca Raton, FL 33431, USA
(Fax: +1 561 297 2662, E-mail: willel@fau.edu)
Dr. Miroslav Kotrla, AVCR, Praha, Czech Republic
(E-mail: kotrla@fzu.cz)

Magnetic Resonance in Colloid and Interface Science
26-30 Jun 2001: St. Petersburg, Russia
Co-Directors: Prof. Jacques Fraissard, Université Pierre et Marie
Curie, Lab de Chimie des Surfaces, CNRS-URA1428, 4 Place Jus-
sieu, Case 196, Tour 54-55,
75252 Paris Cédex 05, France
(Fax: 33 (0)1 44 275536, E-mail: jfr@ccr.jussieu.fr)
Prof. Valentin Parmon, Boreskov Institute of Catalysis,
Novosibirsk, Russia
(E-mail: parmon@catalysis.nsk.su)

Molecular Low Dimensional and Nanostructured Materials for
Advanced Applications
3-7 Sep 2001: Poznan, Poland
Co-Directors: Prof. A. Graja, Polish Academy of Sciences,
Institute of Molecular Physics,
ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznan, Poland
(Fax: 48 61 86 84 524, E-mail: graja@ifmpan.poznan.pl)
Prof. V.M. Agranovich, Russian Academy of Sciences,
Troitsk, Russia
(E-mail: agran@isan.troitsk.ru)

IN¯YNIERIA ŒRODOWISKA

New Paradigms in River and Estuarine Management
26-28 Mar 2001: Boise, Idaho, USA
Co-Directors: Prof. P. Goodwin, University of Idaho,
College of Engineering -

Boise, 800 Park Blvd., Suite 200, Boise, ID 83712, USA
(Fax: 208 387 1246, E-mail: pgoodwin@uidaho.edu)
Mr. Peter Tomka, Representative of Slovakia to United Nations
(E-mail: mission.sloval@ties.itu.ch)

Geographical Information Systems (GIS) for Emergency Pre-
paredness and Health Risk Reduction
22-27 Apr 2001: Dubrovnik, Croatia
Co-Directors: Prof. David Briggs, Imperial College of Science,
Technology and Medicine, Department of Epidemiology & Public
Health, Nordolf Place, W2 1PG London UK
(Fax: 44 0 207 402 2150, E-mail: d.briggs@ic.ac.uk)
Mr. Spase Vulic, MED-EKON, Zagreb, Croatia
(E-mail: med-ekon@zg.tel.hr)

An Evaluation of Progress in Coastal Policies at the National
Level : A Transatlantic and Euro-Mediterranean Perspective
1-3 Jun 2001: Ljubljana, Slovenia
Co-Directors: Prof. Biliana Cicin-Sain,
University of Delaware, Center for the
Study of Marine Policy, 301 Robinson Hall, Newark,
DE 19711, USA
(Fax: 1 302 831 3668, E-mail: bcs@udel.edu)
Prof. Aleksandra Kornhauser, University of Ljubljana, Slovenia
(E-mail: aleksandra.kornhauser@uni-lj.si)

Global Atmospheric Change and its Impact on Regional Air
Quality - Physical Chemical Processes in the Atmosphere
29 Jul - 2 Aug 2001: Irkutsk, Lake Baikal, Russia
Co-Directors: Prof. K.H. Becker, Universitat Wuppertal, Physikali-
sche Chemie /
FB 9, Gauss-Strasse 20, D-42097 Wuppertal, Germany
(Fax: 49 202 439 2505,
E-mail: becker@physchem.uni-wuppertal.de)
Prof. Igor Morozov, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
(E-mail: morozov@center.chph.ras.ru)

NAUKI STOSOWANE I TECHNICZNE

Telemedicine in Central Asia: Applications
in Emergency Medicine
2-4 Apr 2001: Tashkent, Uzbekistan
Co-Directors: Dr. Jeffrey Smith, George Washington University,
Medical Center,
2140 Pennsylvania Avenue, Washington, DC 20037, USA
(Fax: 202 994 3924, E-mail: emdjps@gwumc.edu)
Prof. Zukhra Adilova, Acad. of Sciences of Uzbekistan, Tashkent,
Uzbekistan
E-mail: z.adilova@ic.ac.uz)

Limitations and Future Trends of Neural Computation
11 - 13 Jun 2001: Pontignano, Siena, Italy
Co-Directors: Prof. Marco Gori, Universita di Siena,
Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Via Roma 56, 53100 Siena, Italy
(Fax: 39 0577 233602, E-mail: marco@ing.unisi.it)
Prof. Liviu Goras, Technical University of Iasi, Romania
(E-mail: lgoras@zeta.etc.tuiasi.ro)

Andrzej Sobkowiak
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21 paŸdziernika 2000 r., po krótkiej
chorobie, zakoñczy³ w Warszawie ¿y-
cie prof. dr in¿. Jan Mieczys³aw Madej-
ski.

Urodzony 12 maja 1925 r. w Ksi¹¿u
Wielkim powiat Miechów w rodzinie
póŸniejszego pu³kownika lotnictwa
W³adys³awa Madejskiego i jego Ma³-
¿onki Ireny Zofii Œwiêtochowskiej.

Ojciec W³adys³aw (podajemy za Pol-
skim S³ownikiem Biograficznym t.
XIX - l, str. 118) w czasie II wojny œwia-
towej walczy³ w Polskich Si³ach Po-
wietrznych, w 305 Dywizjonie Bombo-
wców Lekkich, a nastêpnie sprawowa³
funkcjê dowódcy polskich jednostek
lotniczych przy dowódcy 21 grupy Ar-
mii Brytyjskiej marsza³ka B. Mont-
gomery’ego.

Matka Irena Zofia Œwiêtochowska
pochodzi³a z mazowieckiej rodziny zie-
miañskiej.

Jan Madejski do 6 roku ¿ycia wycho-
wuje siê w Bydgoszczy, Toruniu i Dêb-
linie.

Œwiadectwo ukoñczenia pierwszej
klasy szko³y powszechnej otrzymuje
w Gzowie k. Pu³tuska, drug¹ i trzeci¹
klasê koñczy w Szkole Rodziny Woj-
skowej przy Inspektoracie Si³ Zbroj-
nych w Warszawie. Do czwartej i pi¹-
tej klasy uczêszcza w szkole œw. Anny
we Lwowie, szóst¹ zaœ klasê koñczy
w szkole powszechnej nr 83 w Warsza-
wie.

Po ukoñczeniu szko³y powszechnej,
w roku 1937, wstêpuje do gimnazjum
im. St. Staszica w Warszawie, w któ-
rym w 1939 r. otrzymuje promocjê do
trzeciej klasy.

Po wybuchu II wojny œwiatowej
uczêszcza na tajne komplety w gimna-
zjum im. St. Staszica, a nastêpnie na

kursy przygotowawcze do szkó³ techni-
cznych II stopnia. Na wiosnê 1941 r.
zdaje tzw. ma³¹ maturê. Jesieni¹ 1941 r.
zdaje egzamin wstêpny i zostaje przyjê-
ty do Pañstwowej Szko³y Budowy Ma-
szyn i Elektrotechniki im. Wawelberga
i Rotwanda. Musi jednak przerwaæ na-
ukê i rozpoczyna pracê w firmie Za-
k³ady Mechaniczne Bronis³awa Kapicy
w Warszawie, gdzie pracuje do lipca
1944 r., ostatnio jako kreœlarz-konstru-
ktor.

Jednoczeœnie prywatnie uczy siê ma-
tematyki u prof. Szymanowskiego i jê-
zyka polskiego u prof. Szymanowskiej.
Wiosn¹ 1943 r. zdaje egzamin matural-
ny. W tym czasie zostaje przyjêty na
kursy kreœlarskie prof. Jagodziñskiego,
czyli na tajn¹ Politechnikê Warszaw-
sk¹. W czerwcu 1944 r. zalicza III se-
mestr na Wydziale Mechanicznym tej
uczelni.

W czasie nocnych bombardowañ
Warszawy kreœli projekty z czêœci ma-
szyn, który to przedmiot wyk³ada³ wte-
dy profesor Wac³aw Moszyñski.

W pierwszej po³owie 1941 r. zostaje
zwerbowany do pracy konspiracyjnej.
Organizacja wojskowa Wnuki Warsza-
wy powsta³a zaraz po zakoñczeniu
kampanii wrzeœniowej, a w 1941 r. zo-
sta³a w³¹czona do III Rejonu Dêby
VII Obwodu Obro¿a Okrêgu Warsza-
wskiego ZWZ-AK, jako l kompania.
W pierwszym plutonie tej kompanii jest
Jan Madejski, w 1942 r., dowódc¹ se-
kcji, a w koñcu 1943 r., po ukoñczeniu
Szko³y Ni¿szych Dowódców, zostaje
przeniesiony do Oddzia³u Specjalnego
(Kedyw), na stanowisko dowódcy se-
kcji.

We wrzeœniu 1944 r., po wyzwoleniu
Pragi, grupa ok. 40 ¿o³nierzy III Rejonu

z majorem Tatarem, kapitanem Jastrzê-
biem i kilku innymi oficerami na czele
wstêpuje do Armii Berlinga. Nied³ugo
potem major Tatar i kapitan Jastrz¹b
zostali przez NKWD aresztowani i wy-
wiezieni w g³¹b Rosji. Jan Madejski
wraz z innymi ¿o³nierzami III Rejonu
AK znalaz³ siê w koñcu wrzeœnia
w 6 pu³ku piechoty, który przebywa³
w tym czasie na froncie na pó³nocnej
Pradze. Mianowany dowódc¹ III pluto-
nu 5 kompanii strzeleckiej, bierze
udzia³ w walkach na Pradze, na ¯eraniu
i w Jab³onnie, gdzie w po³owie stycznia
1945 r. forsuje Wis³ê, dowodz¹c pu³-
kowym oddzia³em rozpoznawczym
w marszu do Warszawy.

W walkach na Pomorzu w czasie
prze³amywania pozycji ryglowej Wa³u
Pomorskiego zostaje ciê¿ko ranny.
Przez kilka miesiêcy przebywa w szpi-
talu, a nastêpnie rozkazem MON
w koñcu 1945 r. zostaje zdemobilizo-
wany.

Od marca 1946 r. kontynuuje studia
na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Gdañskiej. Studia koñczy w 1948 r.
na sekcji ogólnokonstrukcyjnej.

Po ukoñczeniu studiów zostaje pono-
wnie powo³any do wojska i skierowany
do Szefostwa Technicznego Marynarki
Wojennej, gdzie pe³ni obowi¹zki in¿y-
niera ds. remontów okrêtów wojennych
w Biurze Nadzoru Marynarki Wojennej
w Stoczni Gdyñskiej.

Uzyskuje zgodê MON na dodatkow¹
pracê jako starszy asystent w Katedrze
Teorii Maszyn Cieplnych i Laborato-
rium Cieplnym Politechniki Gdañskiej,
gdzie by³ zatrudniony ju¿ od 1947 r.

W 1949 roku, w okresie nasilonych
aresztowañ przedwojennych oficerów
Marynarki Wojennej, udaje siê Janowi

– wspó³pracownicy z Gdañska

O Pr orze Janie MadejskimofesO Pr orze Janie Madejskimofes
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Madejskiemu opuœciæ Marynarkê Wo-
jenn¹.

W 1950 roku kierownik Katedry Teo-
rii Maszyn Cieplnych i Laboratorium
Cieplnego, bezpoœredni prze³o¿ony
Jana Madejskiego i Jego nauczyciel,
profesor Wiktor Wiœniowski, zostaje
karnie przeniesiony do Politechniki
Wroc³awskiej, za to, ¿e odwa¿y³ siê ob-
laæ studenta bêd¹cego sekretarzem ko-
mitetu wojewódzkiego PZPR.

Po odejœciu prof. Wiœniowskiego Jan
Madejski znalaz³ zatrudnienie w Kate-
drze Czêœci Maszyn, kierowanej przez
Profesora Adolfa Polaka, z jednoczes-
nym zatrudnieniem na stanowisku star-
szego konstruktora w biurze konstru-
kcyjnym Zak³adów Zamech w Elbl¹gu,
kierowanym równie¿ przez prof. Po-
laka.

W tej katedrze pracowa³ na pocz¹tku
jako starszy asystent, nastêpnie jako ad-
iunkt, a ponadto zosta³ delegowany do
Stoczni Gdañskiej, gdzie nadzorowa³
monta¿ i eksploatacjê okrêtowych ma-
szyn parowych (Lentza) typu MZ8a,
a tak¿e innych mechanizmów okrêto-
wych. Pod kierunkiem prof. Polaka roz-
pocz¹³ studia konstrukcyjne nad
urz¹dzeniem do badania procesu p³uka-
nia w cylindrze silnika Diesla wielkiej
mocy.

W tym czasie pracuje równie¿ jako
asystent, prowadz¹c æwiczenia proje-
ktowe z maszyn parowych w Wieczo-
rowej Szkole In¿ynierskiej.

W tym okresie debiutuje trzema pub-
likacjami naukowymi w redagowanym
przez Profesora Witolda Nowackiego
czasopiœmie Archiwum Mechaniki Sto-
sowanej 1951-1953. Ka¿da z tych prac
by³a z innej dziedziny: pierwsza z wy-
miany ciep³a, druga z teorii sprê¿ysto-
œci, a trzecia z teorii regulacji. Ta ostat-
nia by³a jedyn¹ prac¹ J. Madejskiego
z tej dziedziny, a jej wyniki okaza³y siê
przydatne w 40 lat póŸniej.

W 1951 roku rozpoczyna prowadze-
nie wyk³adów sprê¿arki t³okowe na
Wydziale Mechanicznym i Budowy
Okrêtów. W dwa lata póŸniej obejmuje
kierownictwo Katedry Mechaniki na

Wydziale Budowy Okrêtów, zwolnio-
ne z chwil¹ przeniesienia siê do
Warszawy profesora Micha³a £unca,
i otrzymuje stanowisko zastêpcy profe-
sora. W tym¿e roku 1953 wstêpuje
w zwi¹zek ma³¿eñski z Alin¹ Mari¹ ze
S³upczyñskich. Katedr¹ Mechaniki kie-
ruje tylko jeden rok akademicki.
W 1954 roku obejmuje kierownictwo
Katedry Teorii Maszyn Cieplnych na
Wydziale Mechanicznym, w której to
katedrze siedem lat wczeœniej rozpo-
czyna³ karierê naukow¹.

W zwi¹zku z objêciem tej katedry
koñczy rozpoczête prace z dziedziny
mechaniki cia³a sta³ego - zapropono-
wan¹ teoriê plastycznoœci, t³umacz¹c¹
zjawiska pe³zania, relaksacji naprê¿eñ,
zmêczenia i twardoœci - i stopniowo
przestawia siê na problematykê termo-
dynamiki i wymiany ciep³a.

Jednoczeœnie z kierownictwem tej
katedry obejmuje kierownictwo praco-
wni, a nastêpnie Zak³adu Termodyna-
miki i Wymiany Ciep³a w organizowa-
nym przez profesora Roberta Szewal-
skiego Zak³adzie, a nastêpnie Instytucie
Maszyn Przep³ywowych Polskiej Aka-
demii Nauk w Gdañsku. W 1957 roku
przedstawia pracê kandydack¹ pt. Za-
stosowanie dynamicznej teorii plasty-
cznoœci, której promotorem jest profe-
sor Adolf Polak, a recenzentami profe-
sor Robert Szewalski i profesor Ja-
ros³aw Naleszkiewicz. Publiczna obro-
na odby³a siê 31 marca 1958 r. W tym
roku zostaje powo³any na stanowisko
docenta. Opublikowana w 1958 r. praca
zapocz¹tkowa³a szczególn¹ spe-
cjalnoœæ naukow¹ J. Madejskiego,
a mianowicie problematykê wymiany
ciep³a podczas wrzenia i przep³ywy
dwufazowe.

Instytut Maszyn Przep³ywowych
PAN wydaje, pod redakcj¹ Eustachego
S. Burki, ksi¹¿kê napisan¹ przez J. Ma-
dejskiego pt. Teoria wymiany ciep³a,
która by³a g³ównym argumentem we
wniosku awansowym na profesora nad-
zwyczajnego. Opiniodawca - Profesor
Stanis³aw Ochêduszko - uzna³ j¹ za
równowa¿n¹ pracy habilitacyjnej. No-

minacjê na profesora nadzwyczajnego
otrzymuje J. Madejski w 1965 r. Dru-
gie, uzupe³nione wydanie tej ksi¹¿ki
ukaza³o siê w 1998 r.

By³a to nowoczesna monografia pre-
zentuj¹ca wiedzê na miarê najlepszych
w danym czasie. Stanowi³a ona “bibliê”
dla polskich naukowców z tej dziedzi-
ny.

W tym czasie k³opoty rodzinne zmu-
szaj¹ profesora Jana Madejskiego do
przeniesienia siê na po³udnie kraju.
Najstarszy z trzech synów, W³adys³aw,
ur. w 1954 r., zachorowa³ na astmê
uczuleniow¹. Jedynym sposobem na
wyleczenie by³a zmiana klimatu i lecze-
nie w sanatorium w Rymanowie.

Profesor Madejski z ¿alem ¿egna siê
z Gdañskiem i przenosi wraz z rodzin¹
do Rzeszowa, obejmuj¹c w organi-
zuj¹cej siê tam Wy¿szej Szkole In¿y-
nierskiej kierownictwo Zak³adu Ter-
modynamiki oraz stanowisko dziekana
Wydzia³u Mechanicznego.

Przeniesienie z Gdañska do Rzeszo-
wa pozwala na ca³kowite wyleczenie
syna W³adys³awa, ale wp³ywa nieko-
rzystnie na œwietnie rozpoczêt¹
w Gdañsku karierê naukow¹. Rozpo-
czyna wspó³pracê naukow¹ z Instytu-
tem Badañ J¹drowych (IBJ) w Œwierku,
z Zak³adem In¿ynierii Reaktorowej
oraz Zak³adem Fizyki i Techniki Plaz-
my. Wspó³praca ta wp³ywa na dalsz¹
dzia³alnoœæ naukow¹ profesora Madej-
skiego w dziedzinie reaktorów BWR
oraz LMFBR, a w póŸniejszym okresie
plazmotronów i napylania plazmo-
wego.

W 1969 roku czyni starania o przenie-
sienie do IBJ, co spotyka siê z ostrym
sprzeciwem kierownictwa rzeszo-
wskiej uczelni. Dopiero po pó³rocznym
proteœcie, wyra¿aj¹cym siê odmow¹
pobierania pensji w Wy¿szej Szkole In-
¿ynierskiej w Rzeszowie, uzyskuje
zgodê na przeniesienie.

W 1970 roku zostaje mianowany dy-
rektorem naczelnym IBJ. Wkrótce po
tym nastêpuj¹ wypadki grudniowe
i zmiana ekipy rz¹dz¹cej. Profesor Jan
Madejski orientuje siê, ¿e nie bêdzie
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móg³ dostosowaæ siê do okolicznoœci
i w 1971 r. sk³ada rezygnacjê z zajmo-
wanego stanowiska. W tym czasie
wspólnie z prof. Bogumi³em Stanisze-
wskim pisze ksi¹¿kê: Wymiana ciep³a
przy wrzeniu i przep³ywy dwufazowe,
czêœæ I, oraz samodzielnie czêœæ II tego
dzie³a, jako pierwsze opracowanie na
ten temat w Polsce. Opracowuje i publi-
kuje oryginaln¹ teoriê cieczy. Nadal
pracuje w IBJ w Œwierku. W 1973 roku
zostaje wybrany cz³onkiem korespon-
dentem Polskiej Akademii Nauk
(PAN).

W 1974 roku Wy¿sza Szko³a
In¿ynierska w Rzeszowie zostaje prze-
mianowana na Politechnikê Rze-
szowsk¹, w której powo³ano Instytut
Lotnictwa. Rektor Politechniki Rzeszo-
wskiej proponuje prof. Madejskiemu
objêcie stanowiska kierownika Zak³adu
Termodynamiki i Silników Lotniczych.
Profesor Madejski przyjmuje propozy-
cjê i przestawia swoj¹ dzia³alnoœæ na-
ukow¹ na tematykê lotnicz¹. W tym
czasie pisze dwie ksi¹¿ki: Wymiana
ciep³a w turbinach cieplnych i Traktat
o œmig³ach wydane jako 1 i 7 tom Wy-
dawnictwa Monograficznego Maszyny
Przep³ywowe pod redakcj¹ prof. Eusta-
chego S. Burki, nak³adem Instytutu
Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañ-
sku. Wiele wysi³ku poœwiêca równie¿
opracowaniu nowego napêdu lotnicze-
go, w którym do regulacji zmiany
skoku ³opaty napêdowej zosta³ u¿yty
regulator opracowany przez J. Madej-
skiego w 1951 r.

W 1986 roku profesor J. Madejski zo-
staje wybrany cz³onkiem rzeczywistym
PAN.

W tym czasie odnowi³a siê choroba
okupacyjna i zmusi³a prof. Madejskie-
go do wielomiesiêcznego leczenia
w sanatorium w Zakopanem. Po powro-
cie z sanatorium, kiedy dojazdy z War-
szawy do Rzeszowa sta³y siê bardzo
uci¹¿liwe, profesor podejmuje decyzjê
wczeœniejszego przejœcia na emeryturê,
co nastêpuje w 1988 r.

Niespodziewany zawa³ miêœnia ser-
cowego wy³¹cza Profesora z czynnej

pracy naukowej, zajmuje siê w tym cza-
sie muzyk¹ i rozrachunkiem z prze-
sz³oœci¹ wojenn¹. Pisze wspomnienia
z okresu walki z okupantem pt. Oddzia³
Specjalny i wydaje w³asnym sumptem.
Pisze urocze bajki dla dzieci z w³asny-
mi ilustracjami. Komponuje dwie opery
oraz w³asnorêcznie odlewa w kuchni
cynowe ¿o³nierzyki, maluje mundury
odpowiadaj¹ce w najmniejszych szcze-
gó³ach historycznym orygina³om.

Po powrocie do zdrowia wraca
w 1991 r. do pracy naukowej, wspó³pra-
cuj¹c przede wszystkim z Instytutem
Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañ-
sku, w którym jest cz³onkiem Rady Na-
ukowej, ale tak¿e z politechnikami
w Gdañsku, £odzi, Bia³ymstoku i War-
szawie. Pisze i publikuje oryginalne
prace g³ównie z dziedziny przep³ywów
dwufazowych w urz¹dzeniach energe-
tycznych. Publikuje w 2000 r. orygi-
naln¹ pracê dotycz¹c¹ nowej propozy-
cji œmig³owca o skrzyd³ach obra-
caj¹cych siê nie w osi pionowej, ale po-
ziomej.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e w roku akade-
mickim 1967/1968 prowadzi wyk³ady
w Politechnice Krakowskiej na studium
podyplomowym organizowanym przez
prof. Chrzanowskiego, a w roku akade-
mickim 1981/1982 jest zatrudniony
w wymiarze 1/2 etatu w Politechnice
£ódzkiej.

Profesor Jan Madejski by³ wycho-
wawc¹ licznej grupy in¿ynierów spe-
cjalistów techniki cieplnej. Jego ucz-
niowie zajmuj¹ obecnie powa¿ne sta-
nowiska w przemyœle, energetyce, a ta-
k¿e w placówkach naukowych. Kilka-
dziesi¹t prac dyplomowych, 20 ukoñ-
czonych z Jego promotorstwem prac
doktorskich - oto niektóre liczby z d³u-
goletniej dzia³alnoœci dydaktycznej
Profesora. A¿ dziwne siê wydaje, jak
bogata i wszechstronna jest dotychcza-
sowa dzia³alnoœæ Profesora. Jak ró¿no-
rodne, wa¿kie i trwa³e s¹ efekty tej
dzia³alnoœci - w nauce, w szkolnictwie
wy¿szym i przemyœle. Ogromny doro-
bek naukowy i stworzenie w³asnej
szko³y naukowej, promotorstwo licz-

nych prac doktorskich, opieka nad pra-
cami habilitacyjnymi, ofiarny udzia³
w doradczej dzia³alnoœci rad i komisji
naukowych zaowocowa³y licznymi
wyró¿nieniami i odznaczeniami pañ-
stwowymi.

By³ cz³onkiem oraz wieloletnim wi-
ceprzewodnicz¹cym Komitetu Termo-
dynamiki i Spalania PAN, cz³onkiem
Komitetu Energetyki PAN, cz³onkiem
Komitetu Mechaniki PAN oraz cz³on-
kiem wielu Towarzystw Naukowych
w kraju i za granic¹.

Najwiêksz¹ jednak satysfakcjê spra-
wi³a Profesorowi Odznaka Oddzia³ów
Specjalnych Kedyw Okrêgu Warsza-
wskiego AK, któr¹ wrêczy³ Mu Jego do-
wódca major Roman Grotowski Ers
dnia 29 listopada 1981 r., w obecnoœci
pp³k. dypl. Wojciecha Borzobohatego.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ o Jego
wnukach, których jest szeœcioro, a które
by³y Jego radoœci¹ i chlub¹, mianowi-
cie: Anna (ur. 1982) i Jan Mieczys³aw
(ur. 1984) - dzieci syna W³adys³awa;
Agata (ur.1979) i Katarzyna (ur.1982) -
dzieci syna Andrzeja; Aleksandra Fili-
pa (ur. 1985) i Konrad Józef (ur. 1988) -
dzieci syna Romana.

Odszed³ od nas wybitny uczony i na-
uczyciel, wybitny technik i humanista
na miarê naszych najwybitniejszych.
Wybitny Polak, Cz³owiek o niespoty-
kanym ju¿ dziœ autorytecie i to nie tylko
naukowym, ale tak¿e autorytecie mora-
lnym. Cz³owiek wielkiej skromnoœci
i ¿yczliwoœci.

Twórczoœæ i postawa badawcza Pro-
fesora pozostanie dla Jego kolegów,
uczniów i wspó³pracowników zawsze
wzorem, przedmiotem podziwu i sza-
cunku.

Eustachy S. Burka
Jaros³aw Mikielewicz

Instytut Maszyn Przep³ywowych
Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku

Listopad 2000 r.
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Tradycyjnie ju¿ z inicjatywy Zarz¹du Oddzia³u Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w Rzeszowie oraz
Ko³a SEP Politechniki Rzeszowskiej zorganizowano kon-
kurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ studentów Wydzia³u
Elektrycznego naszej uczelni. Konkurs ten cieszy siê dobr¹
opini¹ wœród absolwentów, a jego fina³, przeprowadzany
w siedzibie Zarz¹du Oddzia³u SEP w Rzeszowie, stanowi
sympatyczne spotkanie m³odych in¿ynierów elektryków
z cz³onkami Jury, w którego sk³ad wchodz¹ przedstawiciele
uczelni i zak³adów przemys³owych naszego regionu. W roku
ubieg³ym fina³ konkursu odby³ siê 10 listopada.

Jury, pod przewodnictwem prezesa Zarz¹du Oddzia³u
SEP w Rzeszowie - mgr. in¿. Adama Szalwy, przyzna³o na-
grody pieniê¿ne i dyplomy nastêpuj¹cym autorom:
� I nagroda - mgr in¿. Piotr Krukar

“Ocena przydatnoœci metody spektroskopii masowej
(SNMS) do analizy profilowej wielowarstwowej struktury
grubowarstwowej.” Konsultantem pracy by³ dr hab. in¿.
Jerzy Potencki, prof. PRz.

� II nagroda - mgr in¿. Roman Ogorza³ek
“Zastosowanie standardu PC/SC do wspó³pracy z karta-
mi procesorowymi.” Konsultantem pracy by³ dr in¿.
Wac³aw Irzeñski.

� III nagroda - mgr in¿. Rafa³ Szatan
“Zdalna wielou¿ytkownikowa praca w systemie NOVUM-
BANK 3GL w oparciu o system operacyjny LINUX”. Kon-
sultantem pracy by³ dr in¿. Kazimierz Lal.

� Wyró¿nienia otrzymali:
� mgr in¿. Dariusz Borowiec i mgr in¿. Ireneusz Bre-

wczyñski
“Realizacja filtrów cyfrowych na procesorze syg-
na³owym ADSP - 2181”. Konsultantem pracy by³
dr in¿. Andrzej Szpytma.

� mgr in¿. Piotr Bramberger
“SYBASE POWERBUILDER 6.0 - nowoczesne narzê-
dzie do tworzenia systemów baz danych”. Konsultan-
tem pracy by³ dr in¿. Kazimierz Lal.

� mgr in¿. Krzysztof Dzioba i mgr in¿. Marek Wia-
necki
“Oprogramowanie w jêzyku JAVA inteligentnych
agentów realizuj¹cych transakcje kupna i sprzeda¿y
w sieci INTERNET”. Konsultantem pracy by³ dr hab.
in¿. Marian Wysocki, prof. PRz.

Ryszard Schab

Konkurs SEP na najlepsz¹ pracê dyplomow¹

na Wydziale Elektrycznym

XI Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
“Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych

i maszyn roboczych samojezdnych. Zarz¹dzanie i marketing w motoryzacji”

W dniach 20-23 wrzeœnia 2000 r. odby³a siê XI Miêdzy-
narodowa Konferencja Naukowa SAKON 2000, któr¹ -
pocz¹wszy od 1990 r. - organizuje Zak³ad Pojazdów Samo-
chodowych i Silników Spalinowych Politechniki Rzeszo-
wskiej. Konferencja jest organizowana corocznie, o tej samej
specjalistycznej problematyce: “Metody obliczeniowe i ba-
dawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn
roboczych samojezdnych”. Od trzech lat zakres tematycz-
ny poszerzono o zagadnienia zarz¹dzania i marketingu moto-
ryzacyjnego, co zosta³o odzwierciedlone równie¿ w tytule.

Zak³ad Pojazdów Samochodowych i Silników Spalino-
wych posiada podpisane wieloletnie umowy o wspó³pracy
naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Trans-
portu Ukrainy w Kijowie oraz Akademi¹ Transportu Ukrainy
- Zachodnim Centrum we Lwowie. W ramach tych porozu-
mieñ ka¿dorazowo w konferencjach uczestnicz¹ przedstawi-
ciele obu tych instytucji.

Podczas tegorocznej, jedenastej ju¿, konferencji szcze-
gólny nacisk zosta³ po³o¿ony na poziom naukowy prezento-
wanych referatów. Wszystkie by³y recenzowane przez samo-

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

SAKON 2000
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dzielnych pracowników nauki, specjalistów z zakresu tema-
tyki konferencji. Wœród recenzentów byli równie¿ przedsta-
wiciele Uniwersytetu Transportu Ukrainy w Kijowie.
Artyku³y, po pozytywnych recenzjach, wydano w mate-
ria³ach konferencyjnych.

Obrady konferencji odby³y siê w przepiêknej scenerii
zamku w Przec³awiu k. Mielca. Uczestniczyli w nich nauko-
wcy i praktycy z kraju i z zagranicy. Szczególnie liczna by³a
grupa goœci z Ukrainy, reprezentuj¹ca zarówno œrodowisko
naukowe, jak i mened¿erów przemys³u oraz biznesu. Wœród
zaproszonych goœci by³a równie¿ liczna grupa prezesów wie-
lu polskich spó³ek przemys³u samochodowego i silniko-
wego.

W czasie dwudniowych obrad wyg³oszono ogó³em 36 re-
feratów w sesjach plenarnych. Oprócz prac teoretycznych
i eksperymentalnych z oœrodków akademickich zaprezento-
wano równie¿ ciekawe prace wdro¿eniowe z przemys³u,
obejmuj¹ce zarówno sferê produkcji, jak i eksploatacji. Prze-
bieg konferencji SAKON 2000 potwierdzi³ jej ustawiczny
rozwój oraz wzrost poziomu naukowego i organizacyjnego.

Specjalne ¿yczenia uczestnikom konferencji przes³a³ Prze-
wodnicz¹cy Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji
Oddzia³u Krakowskiego PAN - prof. zw. dr hab. in¿. Bo-
les³aw Stolarski, podkreœlaj¹c jej rangê w rozwoju motory-
zacji.

Przedstawiciele strony ukraiñskiej wielokrotnie apelowali
w swoich wypowiedziach o nawi¹zanie œciœlejszych konta-
któw naukowych i gospodarczych z bran¿¹ motoryzacyjn¹
(dot. to g³ównie silników wysokoprê¿nych i autobusów) w ra-
mach Euroregionu Karpackiego. Podkreœlali, ¿e organizowa-
nie konferencji o takiej formule znakomicie tê formê
kontaktów u³atwia. Wspólnie uœciœlono równie¿ wybrane za-
gadnienia transportu na konferencjê SAKON 2001, które
bêd¹ prezentowane jako referaty zamówione.

Organizatorzy konferencji pragn¹ w tym miejscu podziê-
kowaæ za jej dofinansowanie Komitetowi Badañ Naukowych
oraz pozosta³ym sponsorom, w tym szczególnie Wytwórni
Silników PZL-Mielec Sp. z o.o. Udzielona pomoc finansowa
pozwoli³a w znacznym stopniu pokryæ koszty organizacyjne
konferencji.

Kazimierz Lejda

W dniach 28-30 wrzeœnia 2000 r. w oœrodku Jawor nad
Jeziorem Soliñskim odby³a siê kolejna, XII Konferencja
Ciep³owników nt. “Systemy grzewcze w budownictwie”,
zorganizowana przez Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyzacji
WBiIŒ Politechniki Rzeszowskiej, przy wspó³pracy Od-
dzia³u PZITS oraz MPEC-u w Rzeszowie.

W piêknej scenerii bieszczadzkiej jesieni spotka³o siê 220
uczestników z ca³ej Polski i z zagranicy, którzy w ci¹gu
trzech dni wymieniali swoje zawodowe doœwiadczenia.
W materia³ach konferencyjnych opublikowano 40 referatów
opracowanych przez autorów krajowych i goœci zagranicz-
nych ze S³owacji, Ukrainy oraz Niemiec. Nad merytoryczn¹
stron¹ konferencji czuwa³ Komitet Naukowy, w sk³ad które-
go weszli bran¿owi specjaliœci zarówno krajowi, jak i zagra-
niczni pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. in¿. Witolda
Wasilewskiego z Politechniki Warszawskiej - nestora pol-
skiego ciep³ownictwa.

Uroczystego otwarcia konferencji dokona³ przewod-
nicz¹cy - dr in¿. W³adys³aw Szymañski, który podkreœli³ nie-
bagatelne znaczenie tych cyklicznych spotkañ dla wymiany
pogl¹dów i nowoœci w bran¿y ciep³owniczej. Dziekan
WBiIŒ - dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz - w swoim
wyst¹pieniu podkreœli³ znaczenie organizowanej konferencji
na rynku krajowym oraz nakreœli³ historiê WBiIŒ w œwietle
jubileuszu 50-lecia Politechniki Rzeszowskiej. Konferen-
cja by³a po³¹czona równie¿ z 35-leciem rzeszowskiego
MPEC-u.

Program konferencji obejmowa³ piêæ sesji programo-
wych, w których by³y prezentowane referaty oraz wyst¹pie-
nia 25 firm bran¿owych, promuj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ.
Planowanie energetyczne, wybór Ÿróde³ ciep³a, benchmar-
king systemów ciep³owniczych, wykorzystanie niekon-
wencjonalnych Ÿróde³ energii - to tylko niektóre z d³ugiej li-
sty ciekawych tematów przedstawionych podczas konferen-
cji. Oprócz tego pokazano nowoœci na rynku krajowym
i zagranicznym w bran¿y ciep³owniczej i ogrzewniczej oraz
wskazano na dalszy dynamiczny jej rozwój.

¯arliwe dyskusje zawodowe nie zamyka³y siê jedynie
w programach sesji. Przenios³y siê do kuluarów i trwa³y na-
wet podczas uroczystej kolacji. Przerywa³ je jedynie wystêp
gwiazdy wieczoru, któr¹ by³ niew¹tpliwie Zbigniew Wode-
cki. Szampañski nastrój z “Pszczó³k¹ Maj¹” trwa³ do bia³ego
rana. Kolejn¹ atrakcjê stanowi³y pieczone nad ogniskiem -
przy dŸwiêkach kapeli podwórkowej - dziki polewane czer-
wonym winem, których smak pozostanie na d³ugo w pamiêci
goœci.

W ostatnim dniu konferencji odby³y siê dwie wycieczki:
techniczna - po³¹czona ze zwiedzaniem Hydroelektrowni
Solina - oraz wycieczka statkiem do trudno dostêpnych
zak¹tków Zalewu Soliñskiego i zapoznanie goœci z histori¹
tamtych terenów.

Po obiedzie i gratulacjach dla organizatorów konferencji,
wspólnie po¿egnaliœmy goœcinn¹ Solinê z nadziej¹ powrotu
w nowym tysi¹cleciu.

Maria Anna Bukowska

Konferencja

SOLINA 2000
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Zak³ad Mechaniki P³ynów i Aero-
dynamiki na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej, wspólnie z Politechnik¹
Œwiêtokrzysk¹ i Oœrodkiem Badaw-
czo-Rozwojowym Elementów i Uk³a-
dów Pneumatyki w Kielcach, zorga-
nizowa³ XII Krajow¹ Konferencjê
PNEUMA 2000 nt.: “P³ynowe syste-
my zasilaj¹ce, napêdowe i steruj¹ce”.
Konferencja, która odby³a siê w Cedzy-
nie k. Kielc w dniach 25-27 paŸdzierni-
ka 2000 r., zgromadzi³a ok. 50 ucze-
stników z 13 oœrodków akademickich
i badawczo-rozwojowych, 10 firm han-
dlowych i produkcyjnych, dzia³aj¹cych
w bran¿y pneumatycznej, oraz przed-
siêbiorstw przemys³owych stosuj¹cych
pneumatykê. Patronat medialny spra-
wowa³o czasopismo “Pneumatyka”.
Zakres tematyczny obejmowa³ zagad-
nienia zwi¹zane z wytwarzaniem i wy-
korzystaniem sprê¿onego powietrza,
a tak¿e projektowaniem, badaniami
i zastosowaniem elementów oraz
uk³adów pneumatycznych i hydraulicz-
nych.

Konferencjê rozpoczê³a sesja ple-
narna prowadzona przez prof. B. KuŸ-

niewskiego z Wy¿szej Szko³y Morskiej
w Szczecinie. Wyg³oszono 3 referaty
przegl¹dowe, które traktowa³y o pro-
blemach mikropneumatyki, tenden-
cjach rozwojowych napêdów pneu-
matycznych i sterowaniu systemami
zasilania sprê¿onym powietrzem. Tego
samego dnia, w dwóch kolejnych se-
sjach, prowadzonych przez prof.
M. Werszkê z Politechniki Wroc³aw-
skiej i prof. PRz £.N. Wêsierskiego
z Politechniki Rzeszowskiej, wyg³o-
szono 10 referatów, w których poruszo-
no zarówno zagadnienia zwi¹zane
z modelowaniem matematycznym i ko-
mputerow¹ symulacj¹ uk³adów pneu-
matycznych, jak i bezpoœrednio z u¿yt-
kowaniem urz¹dzeñ pneumatycznych:
mówiono np. o redukcji kosztów eks-
ploatacyjnych w sieciach sprê¿onego
powietrza, sterowaniu sprê¿arkami
³opatkowymi. By³a te¿ mowa o nowa-
torskich rozwi¹zaniach konstrukcyj-
nych, takich jak zdwojony rozdzielacz
do pras czy zastosowanie armatki po-
wietrznej do przygotowywania form
odlewniczych.

Drugi dzieñ konferencji rozpocz¹³
siê od sesji prowadzonej przez prof.

F. Siemieniakê z Politechniki Bia³osto-
ckiej i by³ zdominowany przez referaty
prezentuj¹ce ró¿ne zastosowania pneu-
matyki. Wyg³oszono m.in. dwa referaty
dotycz¹ce wykorzystania pneumatyki
w medycynie, zaprezentowano urz¹-
dzenie do pomiarów ciœnienia œródcza-
szkowego i przyrz¹d do wspomagania
oddechu, stosowany do rehabilitacji.
Kolejne wyst¹pienia dotyczy³y wyko-
rzystania uk³adów pneumatycznych do
biernego i czynnego t³umienia drgañ
mechanicznych oraz drgañ w samych
si³ownikach pneumatycznych. Jeden
z referatów by³ poœwiêcony stosowaniu
powietrza w nowoczesnych technolo-
giach w³ókienniczych.

W ostatnim dniu konferencji swoj¹
ofertê handlow¹ zaprezentowa³o
10 firm. W tym dniu odby³o siê te¿ wrê-
czenie nagród laureatom konkursu na
najlepsz¹ pracê in¿yniersk¹, magister-
sk¹ i doktorsk¹ z zakresu pneumatyki,
zorganizowanego przez redakcjê czaso-
pisma “Pneumatyka”.

Kolejn¹, XIII Krajow¹ Konferencjê
PNEUMA zorganizuje Politechnika
Bia³ostocka w 2002 roku.

£ukasz N. Wêsierski

PNEUMA 2000

Konferencja

W deszczowy jesienny wieczór,
10 listopada 2000 r. w Klubie Studenc-
kim “Plus”, odby³a siê “I Integracyjna
Impreza Studenckich Kó³ Nauko-
wych Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu”. W spotkaniu, zorganizo-
wanym przez Studenckie Ko³o Nauko-
we Reklamy, wziê³o udzia³ blisko 100
osób. W gronie zaproszonych goœci
znaleŸli siê m.in.: przedstawiciele
w³adz uczelni, cz³onkowie w³adz wy-
dzia³u, opiekun kó³ naukowych w PRz,
opiekunowie wszystkich kó³ nauko-
wych dzia³aj¹cych na Wydziale Za-

rz¹dzania i Marketingu oraz kierowni-
cy katedr i zak³adów z tego¿ wydzia-
³u. Na imprezê licznie przybyli studen-
ci WZiM zrzeszeni w wielu organiza-
cjach akademickich.

W pierwszej czêœci spotkania od-
by³a siê prezentacja kó³ naukowych.
W imieniu poszczególnych organizacji
kolejno g³os zabierali:

� mgr Marek Sobolewski - Studen-
ckie Ko³o Naukowe In¿ynierii Fi-
nansowej,

� Pawe³ Cudek - Studenckie Ko³o
Naukowe Rachunkowoœci,

� dr Wac³aw Kotliñski - Studenckie
Ko³o Naukowe Ekonomistów,

� mgr in¿. Miros³aw So³tysiak -
Studenckie Ko³o Naukowe Za-
rz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci,

Po³¹czone si³y Studenckich Kó³ Naukowych
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu

Po³¹czone si³y Studenckich Kó³ Naukowych
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu



Nr 1(85)–STYCZEÑ 2001 19

W dniach 16-17 lutego 2001 r. na terenie
Centrum Kongresowego Politechniki Rze-

szowskiej przy al. Powstañców Warszawy 10 w Rzeszowie
odbêd¹ siê III Targi Edukacyjne.

Celem imprezy jest zaprezentowanie m³odzie¿y szkó³
œrednich, a zw³aszcza przysz³ym kandydatom na studia,
pe³nej oferty dydaktycznej szkó³ wy¿szych woj. podkarpac-
kiego i województw oœciennych, w tym zasad naboru na po-
szczególne kierunki studiów. Do uczestnictwa w Targach
Edukacyjnych zapraszamy szko³y wy¿sze, w tym równie¿
niepañstwowe.

Warto przypomnieæ, ¿e tegoroczna impreza ma charakter
wyj¹tkowy, poniewa¿ zbiega siê z Jubileuszem 50-lecia Poli-
techniki Rzeszowskiej. Przygotowujemy wiêc informacje
o zakresie kszta³cenia na poszczególnych wydzia³ach oraz
o ró¿nych organizacjach studenckich (sportowych, kultural-
nych, naukowych) dzia³aj¹cych na naszej uczelni. Proponu-
jemy równie¿ imprezê towarzysz¹c¹ Targom, czyli Dni
Otwarte Politechniki Rzeszowskiej, podczas których umo¿-
liwimy zainteresowanym zwiedzanie budynków uczelni.

El¿bieta Kanior
Koordynator III Targów Edukacyjnych

Info Kurier Samorzadu StudentówInfo Kurier Samorzadu Studentów
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

Targi Edukacyjne

� Marcin Gêbarowski - Studenckie
Ko³o Naukowe Reklamy.

W swoich wyst¹pieniach do studen-
tów zwrócili siê: dr hab. in¿. Jerzy Po-
tencki, prof. PRz - prorektor ds. na-
uczania, prof. dr hab. in¿. Wladimir
Lubimow - pe³nomocnik rektora ds.
studenckich kó³ naukowych, prof. dr
hab. Krzes³aw Stok³osa - kierownik Ka-
tedry Ekonomii, oraz dr Grzegorz
Ostasz - prodziekan WZiM, który
wyg³aszaj¹c toast, zakoñczy³ oficjaln¹
czêœæ imprezy.

Drug¹ czêœæ spotkania wype³ni³a
œwietna zabawa przy muzyce, a przy
stolikach toczy³y siê niekoniecznie na-
ukowe rozmowy.

W zamierzeniach organizatorów
i pomys³odawców “I Integracyjnej Im-
prezy Studenckich Kó³ Naukowych
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu”
by³a popularyzacja dzia³alnoœci studen-
ckich kó³ naukowych oraz zachêcenie
studentów m³odszych roczników do
w³¹czenia siê w prace akademickiego
ruchu naukowego. G³ównym jej celem
by³o zintegrowanie dzia³añ cz³onków
poszczególnych organizacji. Byæ mo¿e
efektem tego spotkania bêdzie realiza-
cja wspólnych przedsiêwziêæ, zapropo-

nowanych przez przedstawiciela Stu-
denckiego Ko³a Naukowego Reklamy:
stworzenie pod stronami Politechniki
Rzeszowskiej witryny internetowej,
przedstawiaj¹cej dzia³alnoœæ w szy-
stkich kó³ naukowych, przygotowa-
nie wspólnej prezentacji na Targi
Edukacyjne, pozyskanie gabloty œcien-
nej na wy³¹czny u¿ytek kó³ nauko-
wych, a w dalszej przysz³oœci wspólne
przygotowanie konferencji nauko-
wej.

Miejmy nadziejê, ¿e podobne im-
prezy bêd¹ siê odbywaæ corocznie,
aktywizuj¹c ruch akademicki na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu.
Dzia³alnoœæ kó³ naukowych zale¿y jed-
nak od samych studentów, którzy przez
udzia³ w pracach tych organizacji mog¹
rozwijaæ swoje ró¿norodne zaintereso-
wania.

Marcin Gêbarowski

Integracja na parkiecie

Fot. Marcin O³tuszyk
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Wydawnictwa opublikowane
przez Oficynê Wydawnicz¹
Politechniki Rzeszowskiej

w 2000 r.
Podrêczniki i skrypty

� J. Adamczyk: Marketing i zarz¹dzanie w agrobiznesie
� J. Bajorek, L. Go³êbiowski, W. Posiewa³a: Obwody elektryczne. Laboratorium kompu-

terowe. Wyd. II
� J. Bajorek, A. Kubaszek, G. Mas³owski: Sygna³y i uk³ady. Laboratorium. Wyd. III
� J. Burek: Maszyny technologiczne
� J. Burek: Maszyny technologiczne. Laboratorium
� A. Cyunczyk: Fizyka metali
� A. Cyunczyk: Podstawy in¿ynierii spieków metalowych
� A. Cyunczyk: Podstawy nauki o materia³ach. Wyd. II
� A. Cyunczyk: Podstawy nauki o materia³ach. Æwiczenia. Wyd. II
� Z. Hendzel, W. ¯ylski: Mechanika ogólna. Statyka
� B. Januszewski, J. Bieniasz: Geometryczne podstawy grafiki in¿ynierskiej. Cz. II
� J. Madejski: Termodynamika techniczna. Wyd. IV
� T. Markowski, M. Mija³, E. Rejman: Podstawy konstrukcji maszyn. Cz. I. Wyd. II
� K. Pyœ: Pomiary w maszynach elektrycznych. Laboratorium. Wyd. II
� K. Pyœ: Pomiary w maszynach elektrycznych. Wybrane zagadnienia. Wyd. II
� K. Rajchel, S. Wieczorek: Prawno-ergonomiczne zagadnienia bezpieczeñstwa w ruchu

drogowym
� A. Rylski: Metrologia II. Pr¹d zmienny
� R. Schab, A. Szlachta: Napêd elektryczny i automatyka napêdu. Laboratorium.

Wyd. IV
� M. Sobolak: Grafika in¿ynierska. AutoCAD14PL. Rysunek 2D
� F. Stachowicz: Przeróbka plastyczna. Laboratorium. Wyd. III
� J. Stankiewicz, K. Wilczek: Algebra z geometri¹. Teoria, przyk³ady, zadania
� J. Stankiewicz, K. Wilczek: Elementy rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki

matematycznej. Teoria, przyk³ady, zadania
� B. Trala: Ochrona w³asnoœci przemys³owej. Podstawowe informacje wed³ug stanu

prawnego na dzieñ 29.02.2000
� F. Wolañczyk: Termodynamika. Przyk³ady i zadania
� S. Wo³ek: Wstêp do informatyki

Materia³y pomocnicze

� J. Bajorek: Sygna³y i uk³ady. Wyd. II
� T. Filip, M. Kolczuga: Wytrzyma³oœæ materia³ów. Geometria pól, si³y wewnêtrzne

w p³askich uk³adach prêtowych
� W. Homik, B. Kozik: Grafika in¿ynierska. AutoCAD 14. Wybrane zagadnienia

z æwiczeniami
� M. Kolczuga: Podstawy teorii stanu naprê¿enia i odkszta³cenia
� A. Laska, R. Piêtowska-Laska, S. Wieczorek: Podstawy dzia³alnoœci projektowej

w ergonomii
� J. Nyklewicz: Planowanie i organizacja technicznego przygotowania produkcji
� A. Pacana: Sterowanie jakoœci¹. Wyd. II
� S. Wo³ek (red.): Informatyka ekonomiczna
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Monografie

� J. Bucior: Kszta³towanie niezawodnoœci ³opatek wirnika sprê¿arki lotniczych silników
turbinowych metodami technologicznymi

� K. Buczek: Modele przyrz¹dów pó³przewodnikowych mocy i uk³adów energoelektro-
nicznych pracuj¹cych impulsowo

� A. Daszkiewicz: Referendum i wybory w województwie rzeszowskim w latach 1946-1947
� J. Górnicki: Dyskretne aspekty nieliniowej teorii ergodycznej (aproksymacje punktów

sta³ych ci¹gami s³abo zbie¿nymi)
� L. Licho³ai: Analiza funkcjonowania pasywnych systemów ogrzewania s³onecznego

i prognozowanie ich efektywnoœci energetycznej
� W. Or³owicz: Zastosowanie ultradŸwiêków w odlewnictwie
� M. Œmieszek: Ruch i zapotrzebowanie na energiê automatycznie kierowanego pojazdu

transportowego - ko³owego robota mobilnego
� L. Ziemiañski: Sieci neuronowe w dynamice konstrukcji. Wybrane zagadnienia

Materia³y konferencyjne

� Flawonoidy i ich zastosowanie. Wyd. II
� Mechanics 2000
� Mechanics 2000. Supplement
� Metrologia 2000. II Konferencja Grantowa
� MKM 2000. XXXII Miêdzyuczelniana Konferencja Metrologów. T. I i II
� Metody i technika przetwarzania sygna³ów w pomiarach fizycznych
� Obróbka œcierna. Podstawy i technika
� Projektowanie koncepcyjne - kszta³towanie konstrukcji. Konstrukcje z blach fa³dowych.

Konstrukcje ciêgnowe
� Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku
� SAKON’00. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i ma-

szyn roboczych samojezdnych. Zarz¹dzanie i marketing w motoryzacji

Zeszyty Naukowe

� Budownictwo i In¿ynieria Œrodowiska z. 32. Aktualne problemy budownictwa i in¿ynierii
œrodowiska. Cz. I – Budownictwo

� Budownictwo i In¿ynieria Œrodowiska z. 32. Aktualne problemy budownictwa i in¿ynierii
œrodowiska. Cz. II – In¿ynieria Œrodowiska

� Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 8
� Mechanika z. 53
� Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 1998/1999

Wydawnictwa informacyjne

� Plany i programy studiów. Informator dla kierunku Informatyka. Studia dzienne
� Plany i programy studiów. Informator dla kierunku Informatyka. Studia zaoczne
� Plany i programy studiów magisterskich uzupe³niaj¹cych. Informator dla kierunku Infor-

matyka. Studia zaoczne
� Plany i programy studiów magisterskich uzupe³niaj¹cych. Informator dla kierunku Ele-

ktrotechnika. Studia zaoczne
� 35-lecie Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Informator Jubileuszowy
� Plany i programy studiów. Informator dla kierunku Mechanika i budowa maszyn. Specja-

lnoœæ Organizacja i zarz¹dzanie w przemyœle
� Plany i programy studiów. Informator dla kierunku Mechanika i budowa maszyn. Specja-

lnoœci: Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, Pojazdy samochodowe
� Rzeszow University of Technology. Guide for the exchange students. Socrates Erasmus

Genowefa Spólnik
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Mijaj¹cy sezon, ze wzglêdu na
wyj¹tkowo niesprzyjaj¹ce uprawianiu
naszego sportu warunki pogodowe, musi-
my uznaæ za ma³o udany. Mimo wszystko
w³aœnie w tym sezonie nasi cz³onkowie
zorganizowali m.in. IV Ogólnopolski
Wielobój Paralotniowy Studentów Szkó³
Wy¿szych, obóz naukowo-badawczy
w Bezmiechowej, byliœmy wspó³organi-
zatorami Ogólnopolskiego Spotkania Pi-
lotów Szybowcowych w Têgoborzu.
Braliœmy tak¿e udzia³ w spotkaniu cz³on-
ków listy dyskusyjnej “pl.rec.paralotnie”
na ¯arze i lataliœmy na zawodach w Piñ-
czowie. Koledzy z sekcji szybowcowej
wspó³organizowali pokaz szybowca
PW-6 na lotnisku w Jasionce i w Bezmie-
chowej.

Obecnie w Akademickim Klubie Lot-
niczym (AKL) Politechniki Rzeszo-
wskiej dzia³aj¹ dwie sekcje: paralotniowa
i szybowcowa.

Sekcja paralotniowa

Sekcja paralotniowa jest najlicz-
niejsz¹ sekcj¹ AKL. Od kilku lat
wspó³pracujemy z AZS PRz. W tym se-
zonie uda³o nam siê zdobyæ kilka licencji
paralotniowych wszystkich stopni (L, H,
Aogr, Apl, B). Uprawnienia operatorów
wyci¹garkowych i kierowników lotów
otrzymaliœmy na kursie zorganizowanym
przez Leszka Mañkowskiego z Aeroklu-
bu Krakowskiego. Stopnie A i B otrzyma-
liœmy na sesjach egzaminacyjnych
zorganizowanych przez Aeroklub Polski.
Sporo godzin spêdziliœmy, lataj¹c nad
Skrzycznem i ¯arem, sk¹d uda³o siê nam,
pomimo trudnych warunków, wykonaæ
krótkie przeloty.

Odkryliœmy œwietne miejsce do lata-
nia na Laworcie ko³o Ustrzyk. Teren jest
trudny technicznie, ale widoki i œwietny,
laminarny ¿agiel z nawi¹zk¹ wynagra-
dzaj¹ trudy podchodzenia pod górê. Zba-
daliœmy pó³ki startowe i wykonywaliœmy
loty z gór w okolicach Têgoborza. Œwiet-
nie siê nam lata³o za holem w Aeroklubie
Piñczowskim, gdzie zosta³ ustanowiony
nasz klubowy rekord: hol na wysokoœæ
500 metrów. Ze wzglêdów oszczêdno-
œciowych nie organizowaliœmy w tym
roku wypraw na latanie za granic¹. Za-

oszczêdzone w ten sposób œrodki chcieli-
œmy przeznaczyæ na zakup w³asnej
wyci¹garki, o któr¹ staramy siê ju¿ od
prawie trzech lat. Niestety, i w tym roku
nic z naszego zakupu nie wysz³o. A szko-
da, bo latanie za wyci¹gark¹ np. na lotni-
sku w Jasionce jest najtañsz¹ form¹
latania paralotniowego. Polska jest
w wiêkszoœci jednak krajem nizinnym,
gdzie ³atwiej znaleŸæ wolny kawa³ek ³¹ki
do startu ni¿ wzgórze o odpowiedniej
konfiguracji.

Sekcja szybowcowa

Opiekunami sekcji szybowcowej s¹
Marek Zagórski i Rafa³ Morawiec - stu-
denci WBMiL. W ramach porozumienia
pomiêdzy AKL a Oœrodkiem Kszta³cenia
Lotniczego (OKL) i Aeroklubem Rzeszo-
wskim (ARz) nasi cz³onkowie korzystaj¹
ze sprzêtu bêd¹cego w dyspozycji OKL
i ARz. W tym roku z powodu “trudnoœci
lotniskowych” nie lataliœmy na lotnisku
w Jasionce.

W Bezmiechowej ko³o Leska w Aka-
demickim Centrum Szybowcowym by³y
wykonywane loty szybowcowe razem
z Aeroklubem Bieszczadzkim, który za
zgod¹ JM Rektora mo¿e korzystaæ z na-
szego terenu. Nasi cz³onkowie wykony-
wali loty termiczne i ¿aglowe na
szybowcach jedno- i dwumiejscowych.
Zdobyli uprawnienia do startów z lin gu-
mowych oraz operatorów wyci¹garki
szybowcowej. Nalot i wykonane tam æwi-
czenia pozwoli³y na uzyskanie licencji
szybowcowych.

Olbrzymiej pomocy w szkoleniu na-
szych pilotów udzieli³ nam Micha³ Om-
bach, instruktor pilot I klasy, absolwent
naszej uczelni i cz³onek AKL. Dziêki jego
pasji i poœwiêceniu mogliœmy naprawdê
trochê polataæ. Swoje umiejêtnoœci de-
monstrowa³ zebranym na szczycie Jo-
d³owca widzom i uczestnikom Ogólno-
polskiego Spotkania Pilotów Szybowco-
wych. Na przysz³y sezon zaplano-
waliœmy z nim znacznie wiêcej latania
i du¿o przelotów.

Prezes
Akademickiego Klubu Lotniczego

Politechniki Rzeszowskiej
Wies³aw Bielak

Akademicki Klub Lotniczy

Politechniki Rzeszowskiej

Akademicki Klub Lotniczy

Politechniki Rzeszowskiej
w sezonie lotniczym 2000

COŒ Z SZACHÓW
To ka¿dy gracz
wytrawny wie,
¿e pionki te¿
licz¹ siê w grze.

POPISOWA ROLA
Na popisow¹ rolê
ka¿dy mo¿e wyjœæ w pole.

NIESTETY
Ka¿da szyszka
choæ taaka,
musi trzymaæ
siê chojaka.

SAM WINIEN
By³ specem tak wytrawnym,
¿e sta³ siê ma³o strawnym.

CENA S£AWY
Najpierw na kolumnie,
a potem kalumnie.

BURZLIWY
Przeszed³ przez ¿ycie
jak burza,
zosta³a po nim
ka³u¿a.

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki

Stanis³awa Siekañca



Tam te¿ lataliœmy
w roku 2000
Tam te¿ lataliœmy
w roku 2000

Instruktor pilot Micha³ Ombach z AKL PRz nad 
szczytem Jod³owca na szybowcu PW-2 “GAPA”.

Start szybowca PW-3 Bakcyl z lin gumowych. 
Po³udniowy stok w Bezmiechowej.

Fot. Archiwum AKL
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Widok ze startowiska na Jod³owcu.

Smerek w Bieszczadach. Start na paralotni przy bocznym 
wietrze to ciê¿ka sprawa.
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Wybory w AZS

Zapraszamy na

Bal Sportowca 2001 r.

Zapraszamy na

al portowca 2001 r.B S
Klub Uczelniany Akademickiego Zwi¹zku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej 

serdecznie zaprasza na XVI Bal Sportowca, który odbêdzie siê w dniu 17.02.2001 r. 
w sto³ówce studenckiej "Akademik".

Jak co roku gwarantujemy wiele atrakcji, a przede wszystkim wspania³¹ zabawê przy 
dobrej orkiestrze. W programie m.in.: og³oszenie wyników plebiscytu na najpopularnie-
jszego sportowca Politechniki Rzeszowskiej w 2000 roku, wybór Królowej Balu, inne 
liczne niespodzianki.

Bli¿sze informacje oraz bilety mo¿na uzyskaæ w Domu Studenckim "Akapit" ( biuro 
AZS-u ) pokój nr 7 lub 9,  tel. (017) 865-16-76 lub 060-417-70-22.

Klub studencki "Plus" by³ w dniu 18 grudnia 2000 r. miejscem spotkania zawodników, 
trenerów i dzia³aczy uczelnianego AZS-u, a zebranie sprawozdawczo-wyborcze by³o 
okazj¹ do przedstawienia dokonañ i podsumowania czteroletniego okresu dzia³alnoœci 
ustêpuj¹cego zarz¹du, któremu to mia³em przyjemnoœæ przewodziæ. Sprawozdanie 
komisji rewizyjnej wypad³o pomyœlnie, a wniosek o udzielenie absolutorium zosta³ 
przyjêty jednog³oœnie przez delegatów i sprawi³ satysfakcjê ustêpuj¹cemu zarz¹dowi. 
Wiele ciep³ych s³ów us³yszeliœmy z ust JM Rektora prof. Tadeusza Markowskiego, 
bêd¹cego naszym honorowym goœciem. Nas "azetesiaków" bardzo cieszy, ¿e wspó³praca 
zarówno z w³adzami uczelni, jak i kierownikiem SWFiS uk³ada siê wrêcz wzorowo.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze by³o te¿ szczególn¹ okazj¹ do wyra¿enia s³ów 
uznania i podziêkowania najbardziej ofiarnym dzia³aczom Klubu Uczelnianego - 

otrzymali oni skromne nagrody. Wœród 
wyró¿nionych znaleŸli siê: Beata Staroñ, 
Magdalena Klich, Grzegorz Sowa, Rafa³ 
Rojowski, Marek Biros, Micha³ Bogucki, 
Grzgorz Kura, Daniel W³adek. Zebrani 
dokonali wyboru prezesa i zarz¹du Klubu 
Uczelnianego na now¹ 4-letni¹ kadencjê. 
Funkcjê prezesa powierzono koledze 
Grzegorzowi Sowie - studentowi IV roku 
WBiIŒ.
     Nowo wybrany prezes dzia³a w AZS 
od czterech lat, pe³ni³ poprzednio funkcjê 
sekretarza Klubu. Jest wspania³ym 
koleg¹ i dobrym organizatorem, zawsze 
s³u¿y bezinteresown¹ pomoc¹. Jestem 
przekonany, ¿e AZS mo¿e tylko zyskaæ 
na tym wyborze. Ponadto w sk³ad 
przysz³ego zarz¹du weszli: mgr Fran- 
ciszek Gorczyca - wiceprezes ds. sporto- 

wych, mgr in¿. Beata Staroñ - sekretarz, cz³onkowie: mgr Zbigniew Grabowski, mgr 
Marian Granat, mgr Stanis³aw Ko³odziej, Magda Klich - III SD, Marzena Maœlach - III 
ZD, Rafa³ Rojowski - V BD, Tomasz Zaj¹c - kierownik klubu studenckiego "Plus", 
Waldemar Ho³ota - II BD. Pierwsze spotkanie nowo wybranego zarz¹du z udzia³em 
zaproszonych goœci odby³o siê po zakoñczeniu zebrania.

Stanis³aw Ko³odziej

Autorzy tekstów:

mgr in¿. Wies³aw Bielak
Katedra Mechaniki Konstrukcji

mgr in¿. Maria Anna Bukowska
Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyzacji

Eustachy S. Burka
Jaros³aw Mikielewicz

Instytut Maszyn Przep³ywowych
Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku

Marcin Gêbarowski
Student V ZD

Bartosz Górski
Student IV ZD

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

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

i Silników Spalinowych

dr in¿. Ewa Michalak
Katedra Mostów

prof. zw. dr in¿. Kazimierz E. Oczoœ
Kierownik Katedry Technik Wytwarzania

i Automatyzacji

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

mgr in¿. Mieczys³aw P³ocica
Katedra Konstrukcji Maszyn

mgr in¿. Ryszard Schab
Katedra Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
Prorektor ds. Ogólnych

Genowefa Spólnik
Oficyna Wydawnicza PRz

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej

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

dr Tadeusz Zaleski
Komitet Badañ Naukowych

Fot. w³asna

Wybory do Zarz¹du KU AZS Politechniki Rzeszow-
skiej
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