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Witamy Państwa bardzo serdecznie i przedstawiamy naszą kolejną informację o pracy posła 

Mieczysława Janowskiego.  

............. 
W odpowiedzi na otrzymane zaproszenie dr Janowski wystosował tegoż dnia list do prof. 

Tadeusza Marka Krygowskiego, Szefa Pracowni Krystalochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego, przechodzącego na emeryturę. Czytamy tam: Dorobek Pana Profesora, jako 
uczonego, jest imponujący. Składa się nań plon prac badawczych, utrwalony w setkach publikacji, 
prac obejmujących szeroki krąg doniosłych zagadnień. Publikacje te, w tym szeroko znane 
w świecie, są fundamentalnymi dziełami, z których korzystają zarówno naukowcy, jak i studenci. 
Składa się nań tysiące wykładów w kraju i na szerokim świecie, najbardziej prestiżowych uczelni 
i katedr nie wyłączając. Wykładów, które zawsze zyskiwały najwyższe uznanie wdzięcznych 
słuchaczy. Dorobek ten mierzony jest jednak nie tylko ilością książek, monografii, wydawnictw 
i  wykładów, ale także ludźmi, którzy spod ręki Pana Profesora wyszli, u Pana Profesora 
„terminowali” i ten szczegół swego życiorysu poczytują sobie za chlubę. A chodzi przecież 
o  naukowców cieszących powagą i uznaniem. Na odnotowanie zasługuje także umiejętność 
aranżowania i organizowania wydajnej, efektywnej pracy zespołowej. Pan Profesor jest także 
znakomitym wychowawcą młodzieży studenckiej i przykładem osobowości, która twórczo 
i  pozytywnie oddziałuje na otoczenie. Jest człowiekiem, który swoją głęboką wiedzę z zakresu 
dyscyplin ścisłych łączy z postawą pełną otwartości i humanizmu. 

Przyłączamy się do tych gratulacji i cieszymy się, że znakomity ród Krygowskich ma takie 
gwiazdy na swym firmamencie. 
........ 

W poniedziałek 28 stycznia, poseł Janowski przyjął w swym rzeszowskim biurze pana 
Fryderyka Kapinosa, wiceprezydenta Mielca. Pan prezydent przedstawił problematykę 
gospodarki komunalnej miasta i odniósł się krytycznie do zamiarów Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, redukujących unijne środki pomocowe dla regionu mieleckiego. Mówiono 
także o kwestiach wychowania proekologicznego młodzieży. Poseł Janowski złożył 
deklarację odwiedzenia mieleckich szkól ponad podstawowych. 
 
 
Pozdrawiamy, do następnego tygodnia. 
 
 
Notatkę opracowali: 

Urszula Urjasz-Tryba 
biuro@janowski.rzeszow.pl
 
Jan Duplaga 
jalaj@pro.onet.pl

Rzeszów, 8 lutego 2008 r. 
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