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Goœcie Goœcie 

1 kwietnia 2003 r.

z Ministerstwa
Edukacji

Narodowej i Sportu

Rektor prof. T. Markowski prezentuje Goœciom makietê basenu. Równie¿ du¿e zainteresowanie wzbudzi³a inwestycja w Bezmie-
chowej.

Wiceminister Adam Giersz (poœrodku) z wizyt¹ na terenie Politechniki. 

Zwiedzanie terenów uczelni.

Fot. M. Misiakiewicz
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Profesorowie PRz w pracach KBN

Przebywaj¹cy 1 kwietnia 2003 r.
w naszej uczelni Wiceminister Eduka-
cji Narodowej i Sportu Adam GIERSZ
obieca³ rozwa¿enie dofinansowania
przez resort bardzo wa¿nej dla nas in-
westycji pn. Centrum Sportowo-Dyda-
ktyczne Politechniki Rzeszowskiej.
Zarówno wiceminister, jak i towa-
rzysz¹ca mu liczna delegacja resortu
oraz przedstawiciele w³adz miasta i wo-
jewództwa zapoznali siê z obecn¹ sytu-
acj¹ i planami rozwoju inwestycyjnego
Politechniki Rzeszowskiej.

Wiceministrowi ze strony MENiS
towarzyszyli: Bogus³aw Wolwowicz -
dyrektor Departamentu Strategii Roz-
woju Sportu, Zbigniew Winiarski - za-

stêpca dyrektora tego Departamentu,
Ma³gorzata Cejmer - dyrektor Biura In-
westycyjnego, Wojciech Kudlik - na-
czelnik Wydzia³u Sportu M³odzie-
¿owego, Wojciech Wasiak - zastêpca
dyrektora Biura Sportu Wyczynowego
Polskiej Konfederacji Sportu. Ze strony
w³adz regionu i miasta byli obecni:
Marsza³ek Województwa Podkarpac-
kiego Leszek Deptu³a oraz Wicemar-
sza³ek Jan Burek, Prezydent Rzeszowa
Tadeusz Ferenc i dyrektor Departamen-
tu Turystyki, Kultury Fizycznej i Spor-
tu Urzêdu Marsza³kowskiego Mie-
czys³aw Doskocz.

Województwo podkarpackie, obie-
ca³ Wiceminister, otrzyma jeszcze

w tym roku z "Totolotka" ponad
12 mln z³ na dofinansowanie inwestycji
sportowych. Kompleks basenowy Poli-
techniki Rzeszowskiej bêdzie jednym
z wiêkszych planowanych przedsiê-
wziêæ, a w przysz³oœci stanie siê cen-
tralnym oœrodkiem skoków do wody.
W tej dyscyplinie sportu Rzeszów
w³aœnie siê specjalizuje.

Choæ w rankingu usportowienia
m³odzie¿y jako region zajmuje odleg³e
14. miejsce w Polsce, to byæ mo¿e przy
pomocy resortu uda siê dokonaæ zmian
in plus tak¿e w naszej uczelni z korzy-
œci¹ dla ca³ego regionu.

Marta Olejnik

Bêdzie BASEN?Bêdzie BASEN?

Minister Nauki, Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Na-
ukowych powo³a³ nastêpuj¹cych profesorów Politechniki
Rzeszowskiej do sekcji specjalistycznych na okres trwania
XXV konkursu projektów badawczych:
� prof. zw. dr. in¿. Kazimierza E. Oczosia, dr. h.c. - kierow-

nika Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa - do sk³adu Sekcji
Technologii i Automatyzacji Maszyn i Produkcji (T07D)
z jednoczesnym powierzeniem funkcji Przewod-
nicz¹cego Sekcji w Zespole Mechaniki, Budownictwa
i Architektury (T-7),

� prof. dr. hab. in¿. Jana Sieniawskiego, prof. zw. PRz -
Kierownika Katedry Materia³oznawstwa na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa - do sk³adu Sekcji Nauki
o Materia³ach (T08A) z jednoczesnym powierzeniem
funkcji Przewodnicz¹cego Sekcji w Zespole In¿ynierii
Materia³owej i Technologii Materia³owych (T-8),

� dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka, prof. nadzw. PRz -
kierownika Zak³adu Chemii Fizycznej na Wydziale Che-
micznym - do sk³adu Sekcji Nauki Chemiczne (T09A)
w Zespole Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej
oraz In¿ynierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska (T-9),

� prof. dr. hab. in¿. Henryka Galinê, prof. zw. PRz - kierow-
nika Katedry Technologii i Materia³oznawstwa Chemicz-
nego na Wydziale Chemicznym - do sk³adu Sekcji Tech-
nologii Chemicznej (T09B) w Zespole Chemii, Techno-

logii Chemicznej oraz In¿ynierii Procesowej i Ochrony
Œrodowiska (T-9),

� dr. hab. in¿. Romana Petrusa, prof. nadzw. PRz - kierow-
nika Zak³adu In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemi-
cznymi na Wydziale Chemicznym - do sk³adu Sekcji In-
¿ynierii Procesowej (T09C) w Zespole Chemii, Techno-
logii Chemicznej oraz In¿ynierii Procesowej i Ochrony
Œrodowiska (T-9),

� prof. dr. hab. in¿. Leszka Trybusa, prof. zw. PRz - kierow-
nika Katedry Informatyki i Automatyki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki - do sk³adu Sekcji Automa-
tyki i Robotyki (T11A) w Zespole Elektroniki, Automaty-
ki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11),

� dr. hab. in¿. W³odzimierza Kalitê, prof. PRz - kierownika
Zak³adu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyj-
nych - do sk³adu Sekcji Elektroniki (T11B) w Zespole
Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Tele-
komunikacji (T-11),

� dr. hab. in¿. Kazimierza Lejdê, prof. nadzw. PRz - kiero-
wnika Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa -
do sk³adu Sekcji Spalinowe Zespo³y Napêdowe - Silni-
ki (T12D) w Zespole Górnictwa, Geodezji i Transportu
(T-12).

Bronis³aw Œwider
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Wœród trzynastu tegorocznych lau-
reatów Nagród Miasta Rzeszowa za-
szczytn¹ nagrodê I stopnia w dziedzinie
nauki i techniki otrzyma³ dr hab. in¿.
W³odzimierz KALITA, prof. PRz -
kierownik Zak³adu Systemów Elektro-
nicznych i Telekomunikacyjnych na-
szej uczelni. Nagrody za 2002 rok
zosta³y przyznane w dziedzinach: kul-
tury i sztuki (5 osób), nauki i techniki
(3 osoby), literatury (2 osoby). Przy-
znano równie¿ piêæ wyró¿nieñ osobom
szczególnie zas³u¿onym dla rzeszow-
skiego sportu.

Ta donios³a uroczystoœæ odby³a siê
26 marca 2003 r. w Teatrze "Maska"
z udzia³em w³adz miasta i regionu, a go-
spodarzami uroczystoœci byli - Prezy-
dent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc
oraz Przewodnicz¹ca Rady Miasta El¿-
bieta Dzier¿ak.

Zapytany przy odbiorze nagrody
o praktyczne znaczenie prowadzonych
prac badawczych, prof. PRz W³odzi-
mierz Kalita odpowiedzia³: Droga do

mojej profesji wiod³a przez przemys³ lo-
tniczy i st¹d w ka¿dym moim dzia³aniu
na polu naukowym jakieœ pierwiastki
praktycznego zastosowania mo¿na zna-
leŸæ. Wiêkszoœæ moich prac dotyczy te-
chnologii uk³adów mikroelektro-
nicznych, a wiêc dziedziny nauki i tech-
niki o najszybszym obecnie tempie roz-
woju. Obejmuj¹ one przede wszystkim
metody doskonalenia ró¿norodnych
urz¹dzeñ mikroelektronicznych o sze-
rokim zakresie zastosowania. Kiedy
s³ysz¹ Pañstwo lec¹cy w górze samolot,
to byæ mo¿e w nim te¿ jest cz¹stka ja-
kiejœ mojej pracy; równie¿ w sprzêcie
gospodarstwa domowego, produkowa-
nym tu, w Rzeszowie. Najwiêksza moja
duma wynika jednak st¹d, ¿e uda³o mi
siê wkomponowaæ wyraŸn¹ cegie³kê
w fundament nowoczesnego przemys³u
elektronicznego w naszym mieœcie. Wy-
niki swoich badañ stara³em siê równie¿
wykorzystaæ w dydaktyce i przekazaæ je
odpowiednio studentom. Realizowane

Nagrody MIASTA RZESZOWA

Szczêœliwa trzynastka. Prof. W. Kalita dziêkuje za otrzyman¹ nagrodê.
Fot. M. Misiakiewicz

Wœród gratuluj¹cych laureatowi JM Rektor prof. Tadeusz Markowski. Z prawej
ma³¿onka laureata - obecna na posiedzeniu Senatu PRz w marcu br.

Fot. M. Misiakiewicz
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PERSONALIA

DOKTORATY

PROFESURY UCZELNIANE

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna £ybacka mianowa³a z dniem 1 marca 2003 r. na stanowisko profesora
zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej prof. dr. hab. in¿. Mariana Granopsa, kierownika Katedry Oczyszczania
i Ochrony Wód na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� dr. hab. in¿. Adama Brañskiego w Katedrze Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-

ska z dniem 1 kwietnia 2003 r. na okres 5 lat,
� dr. hab. in¿. Przemys³awa Saneckiego w Katedrze Chemii Ogólnej i Elektrochemii na Wydziale Chemicznym

z dniem 1 kwietnia 2003 r. na okres 5 lat.

Bronis³aw Œwider

Mgr Marta Pomyka³a, asystentka w Zak³adzie Prawa i Administracji na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk prawnych, nadany przez
Radê Naukow¹ Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie w dniu 14 lutego 2003 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Pozycja prawna i zakres dzia³ania Policji. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. Kazimierz Rajchel, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski z Uniwersytetu £ódzkiego i dr
hab. Waldemar Wo³piuk, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

Adam Brañski Przemys³aw Sanecki

zespo³owo prace wymagaj¹ udzia³u
wspó³pracowników, wsparcia kierow-
nictwa Uczelni, a czêsto i rodziny;
wszystkim chcia³bym - w tym miejscu -
wyraziæ s³owa wdziêcznoœci i podziêko-
wania, a fundatorom - najwiêksze".

Podczas uroczystoœci swoje talenty
muzyczne zaprezentowa³a m³odzie¿
z Zespo³u Szkó³ Muzycznych nr 2 im.
W. Kilara i kwintet instrumentów dê-
tych blaszanych z Zespo³u Szkó³ Mu-
zycznych nr 1 w Rzeszowie. Nieza-
pomniany by³ recital Wac³awa Kalety -

laureata nagrody z dziedziny kultury
i sztuki, wykonuj¹cego utwory Bu³ata
Okud¿awy. Uroczystoœæ, jak na tê oka-
zjê przysta³o, zakoñczy³y serdeczne
gratulacje i lampka szampana. Do ¿y-
czeñ i gratulacji przy³¹cza siê Redakcja
"GP".

Marta Olejnik

Marian Granops
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Posiedzenie Senatu odby³o siê w dniu 27 marca 2003 r. Na
wstêpie JM Rektor prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski
z³o¿y³ dr. hab. in¿. W³odzimierzowi Kalicie, prof. PRz, gra-
tulacje z okazji otrzymania godnoœci doktora honoris causa
Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Nastêpnie nomi-
nacje z r¹k JM Rektora odebrali: prof. dr hab. in¿. Roman Ka-
daj (WBiIŒ) na stanowisko profesora zwyczajnego; prof. dr
hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode (WCh) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego; dr hab. in¿. Witold Niemiec (WBiIŒ) na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony;
dr hab. in¿. Leszek WoŸniak (WZiM) na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego na okres 5 lat oraz dziekan WBMiL dla
dr. hab. in¿. Wies³awa ¯ylskiego nominacjê na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.

Senat rozpatrzy³ wnioski:
� Rady WBMiL o mianowanie dr. hab. in¿. Jana Burka na

stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokre-
œlony,

� Rady WCh o mianowanie dr. hab. in¿. Przemys³awa Sa-
neckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
okres 5 lat,

� Rady WBiIŒ o mianowanie dr. hab. in¿. Adama Brañskie-
go na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres
5 lat,

� Rady WZiM o mianowanie na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na okres 5 lat:
� dr. hab. in¿. Mariusza Bednarka,
� dr. hab. in¿. Wojciecha Nasierowskiego,

� prof. dr. hab. Oleksandra Batury,
� prof. dr. hab. Anatoliya Zadoi.

Nastêpnie Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki

Rzeszowskiej za 2002 rok,
� przyjêcia planu rzeczowo-finansowego uczelni na

2003 r.,
� wszczêcia postêpowania o nadanie tytu³u doktora honoris

causa Politechniki Rzeszowskiej prof. Klausowi Jurgeno-
wi Bathemu,

� uruchomienia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
kierunku automatyka i robotyka od roku akad. 2004/2005,

� powo³ania na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska Katedry Geodezji im. Kaspra Weigla,

� utworzenia na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
Zak³adu Edukacji Ustawicznej,

� zmiany nazwy Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Ob-
cych na Studium Jêzyków Obcych.

Ponadto Senat:
� zatwierdzi³ propozycje wstêpnych limitów przyjêæ na stu-

dia dzienne i zaoczne w PRz w roku akad. 2003/2004,
� zaopiniowa³ wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edu-

kacji Narodowej i Sportu,
� wys³ucha³ informacji prorektora ds. nauczania na temat

sytuacji socjalnej studentów.
Iwona Œlêzak-G³adzik

Z OBRAD SENATU

KRASP

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich podjê³o w dniu 31 stycznia 2003 r. uchwa³ê w sprawie

rozporz¹dzenia dotycz¹cego warunków, jakie powinna spe³niaæ uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek studiów. Nie

komentuj¹c zagadnienia, zamieszczamy wymienion¹ uchwa³ê i korespondencjê na ten temat pomiêdzy KRASP a MENiS.

Od Redakcji:

Dokument nr 15/III
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie rozporz¹dzenia dotycz¹cego warunków, jakie powinna spe³niaæ uczelnia,

aby utworzyæ i prowadziæ kierunek studiów

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich (KRASP) wnosi o zmianê Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków, jakie po-

winna spe³niaæ uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek
studiów, oraz nazw kierunków studiów (DzU nr 55, poz.
480), polegaj¹c¹ na usuniêciu regulacji prowadz¹cych do
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nierównego traktowania uczelni pañstwowych i niepañstwo-
wych. Regulacje te, zawarte w §2, dotycz¹ sposobu zalicza-
nia do minimum kadrowego (o którym mowa w §1
Rozporz¹dzenia) nauczycieli akademickich zatrudnionych
w pe³nym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy
o pracê.

Prezydium KRASP przekazuje Ministrowi Edukacji Na-
rodowej i Sportu ekspertyzy prawne wskazuj¹ce sposoby
skorygowania tych regulacji.

Przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Warszawa, 2003-02-24

Pan
prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
Chcia³abym odnieœæ siê do przekazanej przez Pana Prze-

wodnicz¹cego uchwa³y Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich z dnia 31 stycznia 2003 r.
"w sprawie rozporz¹dzenia dotycz¹cego warunków, jakie
powinna spe³niaæ uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierun-
ki studiów", a tak¿e opinii sformu³owanych przez ekspertów
powo³anych przez KRASP, które stanowi¹ za³¹cznik do
wspomnianej uchwa³y.

Zarzut, który jest podstawowym w aspekcie regulacji,
o której skreœlenie wnosi KRASP, to zarzut przekroczenia
zakresu delegacji ustawowej w §2 rozporz¹dzenia. Pragnê
zwróciæ uwagê, i¿ delegacja zawarta w art. 4a ust. 2 pkt 1
ustawy o szkolnictwie wy¿szym stanowi m.in., i¿ minister
w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego okreœla w szcze-
gólnoœci liczbê nauczycieli akademickich posiadaj¹cych
tytu³ naukowy lub stopieñ naukowy, zaliczanych do mini-
mum kadrowego - wraz z form¹ zatrudnienia. Jak wiadomo,
formami zatrudnienia nauczycieli akademickich s¹: w uczel-
ni pañstwowej - mianowanie (gdy szko³a wy¿sza jest podsta-
wowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego) oraz
umowa o pracê w okolicznoœciach wskazanych w art. 92
ustawy, w uczelni niepañstwowej - umowa o pracê zarówno
dla pierwszego, jak i kolejnych miejsc zatrudnienia. Tak sfor-
mu³owana delegacja zobowi¹zuj¹ca ministra do okreœlenia
form zatrudnienia nauczycieli akademickich, stanowi¹cych
minimum kadrowe, nie by³aby niezbêdna, gdyby ustawo-
dawca uzna³, i¿ forma zatrudnienia nauczycieli akademic-
kich nie ma w tym przypadku znaczenia.

Ponadto, wed³ug KRASP, zapis §2 rozporz¹dzenia, o któ-
rym mowa, dyskryminuje uczelnie pañstwowe przy ustalaniu
minimum kadrowego. W zwi¹zku z tym, i¿ minimum kadro-
we okreœlone w rozporz¹dzeniu, tj. liczba nauczycieli akade-
mickich zaliczanych do tego minimum oraz ich kwalifikacje,
jest jednakowe dla uczelni pañstwowych i niepañstwowych,
powy¿sze stwierdzenie nie wydaje siê uzasadnione. Poza
tym argument, i¿ zaliczanie jedynie mianowanych nauczy-
cieli akademickich do minimum kadrowego dla kierunków
studiów prowadzonych w uczelniach pañstwowych na po-
ziomie magisterskim jest dyskryminacj¹ dla tych uczelni, nie

znajduje uzasadnienia w œwietle §2 ust. 1 rozporz¹dzenia
stanowi¹cego, ¿e do minimum, o który mowa, zaliczani s¹
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni pañstwowej
na podstawie mianowania, a w uczelni niepañstwowej na
podstawie umowy o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy,
dla których uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce zatrud-
nienia. W obu przypadkach chodzi wiêc o grupê nauczycieli
akademickich, dla których dana uczelnia stanowi podstawo-
we (pierwsze, g³ówne) miejsce pracy (ustawa o szkolnictwie
wy¿szym stanowi, i¿ z nauczycielem akademickim uczelni
pañstwowej umowa o pracê mo¿e byæ zawarta, ale wtedy
m.in., gdy uczelnia ta jest dodatkowym miejscem jego za-
trudnienia). Przychylenie siê do wniosku KRASP spowodo-
wa³oby zatem powstanie nierównoœci traktowania uczelni -
w pañstwowych do minimum kadrowego byliby liczeni na-
uczyciele akademiccy bez wzglêdu na formê ich zatrudnie-
nia, a wiêc niezale¿nie od tego, którym miejscem pracy
by³aby dla nich uczelnia, podczas gdy w niepañstwowych
tylko ci, dla których uczelnia stanowi³aby podstawowe miej-
sce zatrudnienia.

Nie mogê zgodziæ siê tak¿e z zarzutem, i¿ bior¹c pod uwa-
gê kryterium, jakim jest forma zatrudnienia, §2 rozporz¹dze-
nia dzieli nauczycieli akademickich na gorszych i lepszych.
Przypomnieæ nale¿y, i¿ d¹¿¹c m.in. do stabilizacji zatrudnie-
nia nauczyciela akademickiego, która pozwoli³aby mu skon-
centrowaæ siê na kszta³ceniu studentów na odpowiednio
wysokim poziomie i tworzeniu œrodowiska naukowego prze-
de wszystkim w jednej uczelni, zdecydowano w przesz³oœci
o wprowadzeniu, a obecnie o utrzymaniu, mianowania jako
podstawowej formy zatrudnienia nauczyciela akademickie-
go w uczelni pañstwowej. Stabilizacja kadry tych uczelni
mia³a mieæ nie tylko korzystny wp³yw na rozwój œrodowiska
naukowego i poziom kszta³cenia, ale tak¿e stanowi³a ko-
rzystniejsze, z punktu widzenia uprawnieñ pracowniczych,
rozwi¹zanie dla samych nauczycieli akademickich. Rzeczy-
wiste zrównanie uprawnieñ nauczycieli akademickich,
w tym pracowniczych, poprzez wprowadzenie umowy o pra-
cê jako jedynej formy zatrudnienia stosowanej w uczelniach
niezale¿nie od faktu czy s¹ pañstwowe czy nie, by³oby
przes³ank¹ do wprowadzenia regulacji, o które wnioskuje
KRASP. Wniosek KRASP w tym aspekcie zostanie roz-
wa¿ony w trakcie prac nad nowym prawem reguluj¹cym
funkcjonowanie sfery szkolnictwa wy¿szego.

Jeden z opiniodawców KRASP wskazuje równie¿ na
niew³aœciwe ograniczenie mo¿liwoœci zaliczania do mini-
mum kadrowego nauczycieli akademickich zajmuj¹cych sta-
nowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego
nawet po ukoñczeniu przez nich 70 roku ¿ycia. Przepisy re-
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guluj¹ce sferê szkolnictwa wy¿szego, tak¿e poprzednio obo-
wi¹zuj¹ce, wskazywa³y 70 lat jako wiek, w którym stosunek
pracy z mianowania, w przypadku osób zajmuj¹cych kiedyœ
stanowiska profesora - obecnie profesora zwyczajnego lub
nadzwyczajnego - wygasa. Podobne regulacje dotycz¹ np.
sêdziów, którzy w tym wieku, równie¿ z mocy ustawy, prze-
chodz¹ w stan spoczynku. Ustawodawca daje pracodawcy
szansê dokonania oceny i podjêcia decyzji co do dalszego za-
trudnienia tych osób, tym razem ju¿ nie stabilizuj¹cego, tj.
nie na podstawie mianowania, ale umowy o pracê, bez ogra-
niczania wymiaru czasu pracy.

Chcia³abym zaznaczyæ, i¿ zapis §2 ust. 2 rozporz¹dzenia
zosta³ wprowadzony w sytuacji absolutnie wyj¹tkowej,
z uwagi na fakt, i¿ ogromna grupa nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego i nad-
zwyczajnego, po zmianie w 2001 r. ustawy o emeryturach
i rentach z FUS, chcia³a skorzystaæ z mo¿liwoœci pobierania
emerytury i jednoczesnego pozostawania w zatrudnieniu, co
by³o mo¿liwe pod warunkiem rozwi¹zania i nawi¹zania sto-
sunku pracy ponownie. Wówczas w wielu przypadkach z ta-
kimi osobami by³ nawi¹zywany stosunek pracy na podstawie

umowy o pracê, a nie mianowania. Poniewa¿ procedura ta
dotyczy³a bardzo du¿ej grupy nauczycieli akademickich, aby
uczelnie nie traci³y uprawnieñ do prowadzenia kierunków
studiów, sformu³owano, w porozumieniu z Rad¹ G³ówn¹,
przepis, o którym mowa.

Przedstawiaj¹c powy¿sze mam nadziejê, i¿ Pan Przewod-
nicz¹cy zechce rozwa¿yæ zawarte w niniejszym piœmie argu-
menty przemawiaj¹ce za utrzymaniem mianowania
w uczelniach pañstwowych jako podstawowej formy zatrud-
nienia nauczycieli akademickich, a co za tym idzie, pozosta-
wieniem zapisu o mo¿liwoœci wliczenia do minimum
kadrowego studiów magisterskich, prowadzonych w tych
uczelniach, mianowanych nauczycieli akademickich, przede
wszystkim ze wzglêdu na cel, jakim jest zapewnienie stabili-
zacji kadry i wysokiego poziomu kszta³cenia.

Kraków, 14 marca 2003 r.

Szanowna Pani
Krystyna £ybacka
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Warszawa

Szanowna Pani Minister,
Dziêkujê uprzejmie za pismo z dnia 24 lutego 2003 r.,

w którym Pani Minister odnosi siê do uchwa³y Prezydium
KRASP z dnia 31 stycznia 2003 r. "w sprawie rozporz¹dze-
nia dotycz¹cego warunków, jakie powinna spe³niaæ uczelnia,
aby utworzyæ i prowadziæ kierunki studiów" oraz - czêœciowo
- do za³¹czonych opinii ekspertów KRASP.

W obszernym piœmie Pani Minister poruszono wiele roz-
maitych kwestii, w tym i kwestii nie wi¹¿¹cych siê wyraŸnie
z istot¹ sprawy, o któr¹ w tym wypadku chodzi. Zw³aszcza
z koñcowego akapitu pisma Pani Minister m.in. mo¿na by
wnosiæ, ¿e dosz³o tu do jakiegoœ nieporozumienia. Nikt prze-
cie¿ nie neguje, ¿e de lege lata w uczelniach pañstwowych
mianowanie jest podstawow¹ form¹ zatrudnienia nauczycieli
akademickich (zw³aszcza profesorów oraz doktorów habili-
towanych), a w uczelniach niepañstwowych jedyn¹ form¹
zatrudnienia nauczycieli akademickich mo¿e byæ i jest umo-
wa o pracê. S¹ to sprawy oczywiste, ka¿demu dobrze znane
i przynajmniej w tej chwili niejako "przy okazji" nie powinny
byæ rozwa¿ane (w odniesieniu do uczelni pañstwowych) na-
wet z punktu widzenia legis ferendae. Chodzi tu natomiast
o coœ innego, a mianowicie o to, by mo¿liwie jak najrychlej
w obu rodzajach uczelni (w uczelniach pañstwowych oraz
w uczelniach niepañstwowych) do minimum kadrowego, tyl-
ko w jednej z tych uczelni, okreœlonego w §1 ust. 3 roz-
porz¹dzenia Minister Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28
marca 2002 r. (DzU nr 55, poz. 480) mogli byæ wliczani tak¿e

nauczyciele akademiccy (profesorowie oraz doktorzy habili-
towani) zatrudnieni w tych uczelniach, jako dodatkowym
miejscu pracy, na podstawie umowy o pracê w pe³nym wy-
miarze czasu pracy. Powiedzmy jasno i wyraŸnie, ¿e chodzi
tu o mo¿liwoœæ wliczania do wspomnianego minimum ka-
drowego zatrudnionych w uczelni emerytowanych profeso-
rów oraz doktorów habilitowanych, tak¿e tych, którzy
ukoñczyli 70 lat ¿ycia. Na tym tak¿e zagadnieniu koncentrujê
swoj¹ uwagê i tego zagadnienia dotycz¹ dalsze wywody.

Za przyjêciem proponowanego przez KRASP rozwi¹za-
nia i za nadaniem mu mocy prawnej w drodze odpowiedniej
regulacji w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu przemawiaj¹ liczne argumenty, które przedstawi³em
Pani Minister w swym wczeœniejszym piœmie i w jego
za³¹cznikach. Powtarzanie in extenso tych argumentów nie
jest potrzebne. Ograniczam siê wiêc tylko do paru stwier-
dzeñ.

Wnosz¹c o wliczanie do minimum kadrowego tak zatrud-
nionych w uczelniach profesorów oraz doktorów habilitowa-
nych mamy na wzglêdzie godny ochrony interes uczelni oraz
interes spo³eczny. Wiadomo przecie¿, ¿e z powodu przejœcia
na emeryturê nauczyciela akademickiego (tak¿e nauczyciela
akademickiego, który ukoñczy³ 70 lat ¿ycia) posiadaj¹cego
tytu³ naukowy profesora lub stopieñ naukowy doktora habili-
towanego w niektórych uczelniach czasowo nie jest zacho-
wane minimum kadrowe konieczne do prowadzenia w tej
uczelni okreœlonego kierunku studiów, gdy¿ w tej uczelni
i dla potrzeb danego kierunku studiów nie zatrudnia siê na
podstawie mianowania (w uczelni pañstwowej), albo na pod-
stawie umowy o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy jako
w podstawowym miejscu pracy (w uczelni niepañstwowej)
odpowiedniej liczby profesorów lub doktorów habilitowa-
nych. Jednak¿e zw³aszcza w takich uczelniach - maj¹c na
wzglêdzie i licz¹c na rych³e ukoñczenie przewodów habilita-
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cyjnych m³odszych nauczycieli akademickich - zatrudnia siê
czasowo na podstawie umowy o pracê w pe³nym wymiarze
czasu pracy emerytowanych doktorów habilitowanych lub
profesorów, którym stan zdrowia pozwala wykonywaæ
wszelkie powinnoœci czynnego nauczyciela akademickiego.
Ci, tak zatrudnieni emerytowani profesorowie oraz doktorzy
habilitowani s¹ pe³noprawnymi cz³onkami rad wydzia³u,
uczestnicz¹ w przewodach profesorskich i habilitacyjnych
oraz doktorskich, s¹ recenzentami we wszystkich tych prze-
wodach, s¹ promotorami w przewodach doktorskich, pro-
wadz¹ seminaria doktorskie i magisterskie itd. Jeœli tak jest
i tego nikt nie neguje, to trudno zrozumieæ, dlaczego ci eme-
rytowani profesorowie oraz doktorzy habilitowani nie mogli-
by byæ czasowo wliczani do minimum kadrowego ko-
niecznego do utworzenia lub prowadzenia odpowiedniego
kierunku studiów. Nie przemawiaj¹ za tym ¿adne wzglêdy
merytoryczne, nie sprzeciwia siê temu ani tego nie zakazuje
¿aden przepis ustawy; wrêcz przeciwnie, jak to ju¿ wskazano
wy¿ej z ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz z ustawy o tytu-
le naukowym i o stopniach naukowych wynika jasno, ¿e usta-
wodawca szanuj¹c autonomiê uczelni, chce im stworzyæ for-
my prawne zatrudniania nauczycieli akademickich umo¿li-
wiaj¹ce jak najpe³niejsze wykorzystanie umiejêtnoœci
najwy¿ej kwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej lub
naukowej. Do takiego wniosku dojdziemy te¿ wtedy, gdy siê-
gniemy do rozumowania opartego na argumencie a maiori ad
minus. Tak¿e wyniki racjonalnego myœlenia nie s¹ inne.
W tej sytuacji, gdy chcemy zapewniæ kszta³cenie w szko³ach
wy¿szych jak najliczniejszej rzeszy m³odzie¿y i gdy w uczel-
niach odczuwamy brak wysoko kwalifikowanej kadry na-
uczaj¹cej - nie staæ nas na sztuczne okreœlenie minimum
kadrowego niezbêdnego do uruchomienia i prowadzenia od-
powiedniego kierunku studiów, na czasowe zawieszanie lub
na likwidacjê odpowiedniego kierunku studiów, a wszystko
po to, by nawet taki kierunek studiów znów uruchamiaæ. Nic
nie wskazuje na to, by na tej sztucznie zawi³ej drodze mo¿na
by³o osi¹gn¹æ coœ wiêcej i coœ lepszego ni¿ to proponuje

KRASP. Wrêcz przeciwnie, przyjêcie propozycji KRASP
pozwoli na uruchamianie i prowadzenie kierunków studiów
w oparciu o system jasny, stabilny, mniej kosztowny, bar-
dziej efektywny, harmonizuj¹cy z ustawowymi zasadami i re-
gulacjami dotycz¹cymi traktowania przez naszego usta-
wodawcê emerytowanych doktorów habilitowanych,
a zw³aszcza profesorów, nie wy³¹czaj¹c tych, którzy ukoñ-
czyli 70 lat ¿ycia. W tym miejscu trzeba przypomnieæ i mieæ
na wzglêdzie tak¿e to, ¿e przechodz¹cy na emeryturê nauczy-
ciele akademiccy, którzy maj¹ 70 lat ¿ycia, s¹ w du¿ej mie-
rze, chyba nawet z regu³y, profesorami tytularnymi; obecnie
s¹ to nawet profesorowie, którzy przed dniem 27 wrzeœnia
1990 r. uzyskali tytu³ profesora zwyczajnego i maj¹ prawo
u¿ywania tego tytu³u tak¿e po dniu 26 wrzeœnia 1990 r. (do-
¿ywotnio). Oznacza to, ¿e na emeryturê przechodz¹ w ogro-
mnej mierze profesorowie o najwy¿szych kwalifikacjach;
tego faktu nie mo¿na nie dostrzec, a przejœcie nad tym fak-
tem do porz¹dku dziennego przy wydawaniu przepisów wy-
konawczych do ustawy opartej na zasadniczo odmiennych
za³o¿eniach budzi nie tylko zdziwienie, ale i wywo³uje
sprzeciw.

Tak wiêc, po starannym rozwa¿eniu wszystkich argumen-
tów przytoczonych w piœmie Pani Minister z dnia 24 lutego
2003 r., kieruj¹c siê interesem wszystkich uczelni oraz intere-
sem spo³ecznym, a tak¿e trosk¹ o wysoki poziom kszta³cenia
studiuj¹cej m³odzie¿y - podtrzymujê stanowisko wyra¿one
w uchwale Prezydium KRASP z dnia 31 stycznia 2003 roku
wsparte argumentami zawartymi w opiniach ekspertów.
Wnoszê wiêc o nadanie §2 ust. 2 cyt. rozporz¹dzenia
z dnia 28 marca 2002 r. brzmienia, jakie zaproponowa³em ju¿
wczeœniej.

Z wyrazami szacunku,

Franciszek Ziejka

Otrzymuje: Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatel-
skich

AKADEMICKIE BIURO KARIER
dzia³a

Akademickie Biuro Karier Politech-
niki Rzeszowskiej swoj¹ oficjaln¹
dzia³alnoœæ rozpoczê³o 28 marca
2003 r., organizuj¹c Targi Pracy i Prak-
tyk. Odby³y siê one w Zespole Sal
Wyk³adowych PRz. Swoje oferty dla
studentów przedstawi³y rzeszowskie

firmy: Pekao SA, Hestia, Apollo Co-
mputers, ZETO, TeleNET. Odby³y siê
równie¿ wyk³ady inauguracyjne pro-
wadzone m.in. przez przedstawicieli
firmy Trans System oraz przez Davida
Bushera z Podkarpackiego Klubu Biz-
nesu.

O potrzebie powstania Biura Karier
mo¿e œwiadczyæ du¿e zainteresowanie,
z jakim spotkaliœmy siê nie tylko ze
strony studentów, ale tak¿e firm dekla-
ruj¹cych chêæ wspó³pracy.

Podstaw¹ dzia³alnoœci naszego biu-
ra jest zdobycie rzetelnych oraz wiary-



10 GAZETA POLITECHNIKI

godnych informacji zarówno ze strony
studentów (absolwentów) prezen-
tuj¹cych swoje osoby, jak równie¿
ze strony firm - potencjalnego praco-
dawcy.

Na podstawie takich informacji po-
wstaje baza danych, która pozwoli na
znalezienie poszukiwanej przez firmê
osoby. W ten sposób chcemy uczestni-
czyæ w procesach rekrutacyjnych, jak
równie¿ organizowaæ w naszej uczelni
spotkania z potencjalnymi pracodawca-
mi. Bardzo wa¿nym czynnikiem jest
zdobycie ciekawych ofert praktyk oraz
sta¿y studenckich. Pozwoli to zdobyæ
m³odym ludziom tak wymagane przez
pracodawców doœwiadczenie zawodo-
we, natomiast firmom umo¿liwi prakty-
czne przygotowanie potencjalnych
pracowników.

Co oferujemy?

oferty pracy,
oferty praktyk studenckich,
pomoc w nawi¹zaniu pierwszego
kontaktu z pracodawc¹ (uczymy,
w jaki sposób przygotowaæ siê do
rozmowy kwalifikacyjnej i napi-
saæ dokumenty aplikacyjne),
warsztaty, szkolenia i wyk³ady
aktywizuj¹ce,
katalogi, informatory - materia³y
reklamowe o firmach,
prezentacje firm.

Tomasz Ogórek

Targi Pracy i Praktyk uwa¿amy za otwarte ...
Fot. M. Misiakiewicz

Jak skorzystaæ z us³ug Akademickiego Biura Karier?

Nale¿y najpierw pobraæ i wype³niæ kwestionariusz w siedzibie biura lub ze strony
internetowej, a nastêpnie z³o¿yæ go w biurze. Oprócz zamieszczenia tych infor-
macji w bazie danych osoby te zostan¹ powiadomione o szkoleniach i warszta-
tach przygotowywanych przez Akademickie Biuro Karier.

Kiedy?

Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 14.00.

Nasz adres:

Akademickie Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej
ul. W. Pola 2, pok. 310
35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 865 1364, 0-506-027-440
e-mail: biurokarier@prz.rzeszow.pl

Targi cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.
Fot. M. Misiakiewicz

















Nr 5(113)–MAJ 2003 18

Konferencje-Sympozja-Seminaria

17 grudnia 1903 r. w Kitty Hawk,
P³n. Karolina, odby³ siê pierwszy udany
lot samolotu z silnikiem spalinowym.
Wright Flyer I konstrukcji braci Wilbu-
ra (1867-1912) i Orvilla (1871-1948)
Wrightów pokona³ w 12 sekund dys-
tans ok. 60 m.

Z okazji 100-lecia tego wydarzenia
rok 2003 zosta³ og³oszony Rokiem Lot-
nictwa. Od stycznia do grudnia odby-
waæ siê bêdzie wiele imprez roczni-
cowych. Politechnika Rzeszowska

w³¹cza siê do obchodów Roku Lotnic-
twa, organizuj¹c 4 i 5 wrzeœnia 2003 r.
Sympozjum Informacja lotnicza

w setn¹ rocznicê lotów w Kitty Hawk.
Sympozjum bêdzie mia³o charakter in-
tegracyjny, zgromadzi osoby, które
pracuj¹c w ró¿nych resortach, zajmuj¹
siê zbli¿on¹ tematyk¹. Pierwszy dzieñ
bêdzie poœwiêcony obradom, które
bêd¹ siê odbywaæ w sali Rady Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
W drugi dzieñ planujemy objazd na tra-

sie Rzeszów - Jasionka - Krasiczyn -
Bezmiechowa - Rzeszów.

Wszystkich, którzy chcieliby wzi¹æ
udzia³ w Sympozjum, prosimy o kon-
takt z ni¿ej podpisan¹ - tel. 854-25-33
lub 865-12-64 oraz e-mail :
dyr.@prz.rzeszow.pl

Zapraszamy równie¿ na stronê inter-
netow¹: http://www.prz.rzeszow.pl/
/biblio/sympozjum.htm

El¿bieta Ka³u¿a

Z inicjatywy dziekana Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki dr. hab.

in¿. Jerzego Bajorka, prof. PRz, oraz
Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego

Towarzystwa Elektrotechniki Teorety-
cznej i Stosowanej w dniu 26 lutego
2003 r. odby³o siê seminarium nauko-
we. Tematem seminarium by³ referat pt.
ELEKTROMAGNETYZM A BIOS-
FERA - ZAGRO¯ENIA I SZANSE,
wyg³oszony przez prof. dr. hab. in¿.
Andrzeja Krawczyka z Instytutu Elek-
trotechniki w Warszawie.

"Styk przyrody o¿ywionej i pola ele-
ktromagnetycznego jest coraz wiêkszy
(telefonia komórkowa!), a szum infor-
macyjny w postaci ró¿nych, mniej lub
bardziej wiarygodnych doniesieñ pra-
sowych [...] nie u³atwia odpowiedzi na
proste pytanie: szkodzi - nie szkodzi?".

Problematyka referatu odnosi³a siê
do mechanizmów oddzia³ywañ bio-
elektromagnetycznych, ich kontroli
oraz sposobu, w jaki mo¿na takie zjawi-
ska kontrolowaæ. Pan prof. Andrzej
Krawczyk przedstawi³ równie¿ tema-
tykê normalizacyjno-prawn¹, w tym
sposób tworzenia norm, w aspekcie te-
go, co mo¿na zmierzyæ i jakie wnioski
wynikaj¹ z pomiarów. Przedstawi³ rów-

Sympozjum

Sympozjum z okazji 100-lecia lotnictwaSympozjum z okazji 100-lecia lotnictwa

Seminarium

ELEKTROMAGNETYZM A BIOSFERAELEKTROMAGNETYZM A BIOSFERA

Prof. dr hab. in¿. Andrzej Krawczyk wœród uczestników seminarium.
Fot. w³asna
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< Katedra Mostów na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska wspólnie z firmami SIKA Poland Sp. z o.o.
oraz SOPREMA Polska Sp. z o.o. zorganizowa³a w dniu
11 marca 2003 r. seminarium z cyklu "Wybrane problemy
budownictwa mostowego" nt. "Betonowanie podwodne
i domieszki do betonu w zastosowaniach mostowych. Hy-
droizolacje mostów i wiaduktów".

< Dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof. PRz w Zak³adzie In¿y-
nierii i Sterowania Procesami Chemicznymi, wyg³osi³
w dniu 19 marca 2003 r. referat nt. "Integracja i optymali-
zacja procesów w technologii chemicznej i ga³êziach po-
krewnych" na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

< Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa zorganizowa³a w dniu
25 marca 2003 r. seminarium, na którym referat nt. "Me-
chatroniczne podejœcie do projektowania" wyg³osi³ prof.

dr hab. in¿. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.

< Mgr in¿. Tomasz Binkowski, asystent w Zak³adzie Ener-
goelektroniki i Elektroenergetyki, wyg³osi³ w dniu 26
marca 2003 r. referat nt. "Badania przekszta³tnika matry-
cowego dla wybranych metod sterowania" na seminarium
Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u
Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej.

< Dr in¿. Maciej Heneczkowski, adiunkt w Zak³adzie Tech-
nologii Tworzyw Sztucznych, wyg³osi³ w dniu 26 marca
2003 r. referat nt. "Zagospodarowanie odpadów lanych
poliuretanów. Aspekty chemiczne i technologiczne" na
seminarium Wydzia³u Chemicznego.

Bronis³aw Œwider

nie¿ pozytywne, terapeutyczne od-
dzia³ywanie pola elektromagnetycz-
nego na organizm cz³owieka (zastoso-
wania w psychiatrii, ortopedii itp.).

W seminarium uczestniczyli cz³on-
kowie Towarzystwa PTETiS, pracow-
nicy i studenci Wydzia³u Elektro-
techniki i Informatyki oraz pracownicy

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyk³ad
wywo³a³ du¿e zainteresowanie zarów-
no pracowników, jak i studentów.

Jolanta Plewako

SEMINARIA WYDZIA£OWE

14 marca 2003 r. w kinie Helios
mia³a miejsce konferencja "Unia dla
Studentów" zorganizowana przez Biu-
ro Integracji Europejskiej Podkarpac-
kiego Urzêdu Wojewódzkiego oraz
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ Polite-
chniki Rzeszowskiej. Koordynatorem
konferencji by³a Lidia Powirska, stu-
dentka Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie. Konferencja odbywa³a siê
pod honorowym patronatem JM Rekto-
ra Politechniki Rzeszowskiej prof.
dr. hab. in¿. Tadeusza Markowskiego
oraz Wojewody Podkarpackiego Jana
Kurpa.

Jej celem by³o przybli¿enie studen-
tom ró¿nego rodzaju programów umo¿-
liwiaj¹cych wyjazdy na stypendia
zagraniczne (Socrates-Erasmus) oraz
programów promuj¹cych integracjê
m³odych ludzi z ich rówieœnikami za
granic¹ (program "M³odzie¿").

Oficjalnego otwarcia konferencji
dokona³ dyrektor Biura Integracji Euro-
pejskiej Podkarpackiego Urzêdu Woje-
wódzkiego pan Jaros³aw Reczek.

Jako pierwszy zaprezentowa³ swój
wyk³ad dr Tomasz Soliñski - pracownik
naukowy Wy¿szej Szko³y Informatyki
i Zarz¹dzania. Tematem wyk³adu "Stu-
dent w Unii Europejskiej" by³y zasady
obowi¹zuj¹ce podczas wyjazdów na
studia zagraniczne (m.in. uznawalnoœæ
akademicka, system ECTS - European
Credit Transfer System). Nastêpna
mia³a wyst¹piæ pani Joanna Ruszel
z Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹ PRz,
prezentuj¹c zasady programu Socrates -
Erasmus. Niestety, pani Joanna nie
mog³a byæ obecna na konferencji.

Po krótkiej przerwie nast¹pi³y
wyst¹pienia studentek PRz bior¹cych
udzia³ w programie Socrates-Erasmus,
a tak¿e dwóch studentek z Portugalii

przebywaj¹cych obecnie na stypen-
dium Erasmusa w Polsce.

Ni¿ej podpisana opowiedzia³a
o swoich doœwiadczeniach zwi¹zanych
z pobytem w Belgii, natomiast Barbara
Chudzik podzieli³a siê swoimi wra¿e-
niami z pobytu w Portugalii. Kole¿anki
z Portugalii (Anna i Inez) opowiedzia³y
o swoim kraju, a tak¿e o tym, co zd¹¿y³y
zaobserwowaæ podczas dwutygodnio-
wego pobytu w Polsce.

Na zakoñczenie konferencji panie
Danuta Zdonek i Lucyna Gula z Oœrod-
ka Regionalnego Programu "M³odzie¿"
opowiedzia³y o tym¿e programie. Jedn¹
z jego najciekawszych opcji jest mo¿li-
woœæ wyjazdu w roli wolontariusza do
krajów UE. Reasumuj¹c, podczas kon-
ferencji mo¿na by³o dowiedzieæ siê cze-
goœ wiêcej o legalnych wyjazdach za
granicê i oczywiœcie o korzyœciach, ja-
kie z tego p³yn¹.

Marta Chmielarz

Konferencja

Unia dla Studentów
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Na du¿ej sali znajdowa³y siê tylko
stoliki i krzes³a. W rogu ktoœ po³o¿y³
pud³a z zadrukowanymi kartkami. Na
jednym ze sto³ów spocz¹³ zszywacz do
papieru. Do pomieszczenia zaczêli
nap³ywaæ ludzie...

Tak wygl¹da³y nasze pocz¹tki.
Pocz¹tki INFO-STUDENTA. Musieli-
œmy u³o¿yæ 5 tysiêcy kartek w ustalonej
kolejnoœci, pozginaæ je, a nastêpnie po-
zszywaæ po piêæ. To jeszcze nie by³ ko-
niec. Ktoœ musia³ to póŸniej roznieœæ po
akademikach. Tym kimœ byliœmy my.

A pocz¹tki s¹ trudne. Najpierw mu-
sieliœmy wydaæ pierwszy numer. ¯eby
to jednak zrobiæ, potrzeba by³o ludzi,
którzy coœ wystukaj¹ na swoich kom-
puterach, i kogoœ, kto zap³aci za nasz
wydruk.

Z tym pierwszym nie mieliœmy naj-
mniejszych problemów, bo na naszej
uczelni jest wiele osób, które chcia³yby
sprawdziæ siê w pisaniu artyku³ów,
a mo¿liwoœæ tak¹ otrzymali. Jednak ze
zdobyciem pieniêdzy nie jest tak ³atwo.

I tu inicjatyw¹ wykaza³a siê nasza re-
dakcyjna kole¿anka rodem z Wydzia³u

Zarz¹dzania i Marketingu, która dziêki
swoim zdolnoœciom przeprowadzi³a
nas przez wezbrane morze k³opotów.

Tak by³o z pierwszym numerem,
drugi powstawa³ ju¿ w komfortowych

warunkach. Dziêki pomocy uczelni
mogliœmy spaæ spokojnie, wiedz¹c, ¿e
nastêpnego ranka nie czeka nas sk³ada-
nie gazetki. Zszywacz móg³ pójœæ
w k¹t, bo pomocn¹ rêkê podali nam
przedstawiciele w³adz Politechniki
Rzeszowskiej. To w³aœnie dziêki nim
mo¿emy dalej funkcjonowaæ.

Teraz ju¿ wszystko idzie z górki.
Oferty wspó³pracy przedstawi³o nam
kilka rzeszowskich klubów, dostaliœmy
program w Akademickim Radiu CEN-
TRUM i przede wszystkim - nie wygas³
nasz zapa³ do pracy. Czyli tworzymy
kolejny numer i jesteœmy coraz lepsi.
Drugi numer mia³ ju¿ kredow¹ ok³adkê
i wyszed³ w nak³adzie 2 tysiêcy egzem-
plarzy. To dla nas, rzuconych na g³êbo-
kie wody m³odych ludzi, wielkie
osi¹gniêcie.

Jednak najwiêksz¹ radoœæ sprawiaj¹
nam Czytelnicy, którzy zaczepiaj¹ nas
na akademickich korytarzach i dopy-
tuj¹ siê, kiedy wyjdzie nastêpny numer.
Ju¿ wkrótce...

Pawe³ Sromek

O nas samych,

czyli jak powstawa³ INFO-STUDENT

O nas samych,

czyli jak powstawa³ INFO-STUDENT

Z przyjemnoœci¹ pragniemy poinformowaæ, ¿e od stycznia br. ukazuje siê w naszej uczelni
redagowana przez studentów i dla studentów gazetka pt. INFO-STUDENT. Cieszymy siê,
¿e mamy m³odsz¹ siostrê, a studenci maj¹ swoje pismo i serdecznie je witamy. Redakcji

INFO-STUDENTA ¿yczymy wielu sukcesów i zadowolenia z pracy dziennikarskiej oraz wielu
wiernych czytelników. Studentom zaœ, aby nowa gazeta spe³ni³a ich oczekiwania.

Od Redakcji:

INFO-STUDENT
Gazetka
wydawana
przez
studentów

Marzec

2003r.

Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!!

Witam bardzo serdecznie�!!! Tak
jak obiecaliœmy, nasze dziecko rozwija
siê niezwykle prawid³owo, a z nasta-
niem nowego roku Ekipa POZYTONU
zabra³a siê do pracy. Poni¿ej trochê in-
formacji o dzia³alnoœci w roku bie-
¿¹cym.

16 stycznia w PLUSIE odby³a siê
pierwsza w tym roku kalendarzowym
impreza z cyklu POZYTON. Tym ra-
zem by³a to noc reggae. Na pocz¹tek na
scenie wyst¹pi³a tarnobrzeska formacja
PROJECT ZION. M³odzi muzycy za-
grali niezwyk³y koncert, miernikiem

by³a jak zawsze reakcja POZYTONO-
WEJ publicznoœci, która stawi³a siê
tego wieczoru bardzo licznie. Zespó³
nie móg³ zejœæ ze sceny, a to w³aœnie
z powodu tej¿e publicznoœci, która
wci¹¿ domaga³a siê kolejnych bisów.
Po koncercie jak to zwykle w PLUSIE
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na reggae odby³a siê potañcówka do
rytmów serca, która trwa³a do póŸnej
nocy. Dobra muzyka, mnóstwo pozyty-
wnej energii i pozytywnych myœli,
w koñcu jak wieœæ niesie, "reggae to
muzyka mi³oœci"�!!!

27 lutego bawiliœmy siê na ostat-
kach rock'n'rollowych. Na pocz¹tek za-
gra³a rzeszowska formacja THE
CALOG, a po koncercie do póŸnych
godzin bawiliœmy siê w rytm rock'n'rol-
la. By³o bardzo mi³o�!!!

W marcu uda³o siê zorganizowaæ
wieczór kabaretowy. Na scenie pojawi³
siê £ukasz B³¹d, absolwent historii oraz
socjologii Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, tekœciarz, aktor kabaretowy do za-
dañ specjalnych (czytaj: a wyko-
nalnych), na co dzieñ cz³onek rzeszo-
wskiego kabaretu "Kaczka pchniêta no-
¿em", oraz bia³ostocki "Widelec". £u-
kasz B³¹d pe³ni³ funkcjê gospodarza
wieczoru. Przedstawi³ autorski pro-
gram, który bardzo przypad³ do gustu
POZYTONOWEJ publicznoœci. Przez
d³u¿szy czas panowa³ nad emocjami
widzów spektaklu, a trzeba przyznaæ,
¿e potrafi to robiæ niezwykle umiejêt-
nie. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ,
¿e publicznoœæ tego wieczoru odwie-
dzi³a nas bardzo licznie. Po rzeszo-
wskim akcencie nad sal¹ zapanowali
goœcie z Bia³egostoku. "Widelec"
tworz¹ cztery osoby, co najmniej jedna

z nich sam¹ obecnoœci¹ na scenie
wywo³ywa³a aplauz publicznoœci. Na-
le¿y odnotowaæ, ¿e w pewnej chwili
na scenie pojawi³ siê transparent
"Bia³ystok przeprasza za ich troje".
Heh, skoro przepraszaj¹ ... publicznoœæ
chyba im wybaczy³a... Kto tego wie-
czoru przyby³ do klubu PLUS, prze¿y³
niezwyk³e spotkanie z rzeczywistoœci¹
widzian¹ przez pryzmat krzywego
zwierciad³a i mo¿e na jakiœ czas pozo-
stanie pod urokiem owego przedstawie-
nia.

Odwiedzi³ nas pan prorektor Jerzy
Potencki, i jak wiemy, bardzo mu siê
podoba³o�, w planie mia³ tylko krótk¹
wizytacjê, a zosta³ do koñca przedsta-
wienia. By³o nam niezwykle mi³o!!! Na
sali po spektaklu kabaretowym da³o siê
s³yszeæ pytanie: "kiedy nastêpny wie-
czór kabaretowy, kiedy nastêpny pozy-
ton"�, i znów by³o nam, organiza-
torom, bardzo mi³o!!!

3 kwietnia w klubie PLUS wyst¹pili
m³odzi muzycy w ramach "przegl¹du
piosenki studenckiej" Tego wieczoru
na scenie pojawi³o siê 10 formacji mu-
zycznych, wyst¹pili soliœci, duety i ze-
spo³y, s³uchaliœmy piosenki stu-
denckiej, która jak siê okaza³o - ma
wiele twarzy: by³a piosenka poetycka,
piosenka autorska, piosenki rockowe,
jednym s³owem to wszystko, co aktual-

nie inspiruje m³odych twórców - muzy-
ków i tekœciarzy. Panowa³a niezwykle
mi³a atmosfera, jak zwykle na POZY-
TONIE w PLUSIE. Organizatorzy po-
stanowili, ¿e zwyciêzcê przegl¹du
wybierze publicznoœæ, i tak te¿ siê sta³o.
Nagrodê publicznoœci dosta³ zespó³
TANTUS - I miejsce, przyznano rów-
nie¿ jedno wyró¿nienie. Dosta³o siê ono
w rêce zespo³u SAME TOPY..., który
o w³os pokona³ formacjê SHERION.
W imieniu POZYTONU serdecznie
dziêkujemy wszystkim uczestnikom
przegl¹du, a tak¿e zgromadzonej pu-
blicznoœci, która wype³ni³a po brzegi
nasz PLUS.

Niestety, powoli koñczy siê semestr
letni..., niestety, nied³ugo wakacje...
heh, niestety oczywiœcie dla sta³ych by-
walców POZYTONU, ale dla nich
w³aœnie i dla wszystkich przygotowali-
œmy ma³¹ niespodziankê. 8 maja w klu-
bie studenckim PLUS na POZY-
TONIE zagra³o STARE DOBRE
MA£¯EÑSTWO. Koncert by³ niezwy-
kle ekscytuj¹cy, obiecujê, ¿e zdjêcia
i relacja z tego wydarzenia pojawi¹ siê
w nastêpnym numerze oraz na naszej
stronie www.pozyton.prv.pl

Do zobaczenia!!!

Grzegorz Krasoñ

Zwyciêzcy przegl¹du piosenki studenckiej - zespó³ TANTUS.
Fot. w³asna

Jeden z solistów.
Fot. w³asna
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Gratulacje

To nieprawda, ¿e studenci Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki siedz¹
przed komputerami i wpatruj¹ siê
w monitory tylko po to, aby obliczaæ
i przekszta³caæ dziwne ci¹gi jakichœ
niezrozumia³ych zer i jedynek, które
s³u¿¹ nie wiadomo czemu. Organizo-
wany przez studentów Wydzia³u Elek-
trotechniki i Informatyki ju¿ po raz
czwarty Wernisa¿ Grafiki Komputero-
wej i Animacji dowodzi, ¿e w naszej
uczelni istniej¹ i dzia³aj¹ równie¿ oso-
by o artystycznych duszach, które po-
trafi¹ wyczarowaæ w komputerze nowe
œwiaty i daæ upust swojej wyobraŸni.

W dniach 8-9 kwietnia br. Wernisa¿
przyci¹gn¹³ do PLUSA miêdzy innymi
wielu studentów, asystentów, adiun-
któw i profesorów, spragnionych wra-
¿eñ artystycznych. W tym roku za-
interesowanie grafik¹ by³o naprawdê
spore. Z roku na rok coraz wiêcej osób
odwiedza Wernisa¿, aby podziwiaæ

twórcz¹ pracê studentów. To podnosi
nas na duchu i dobrze wró¿y na przy-
sz³oœæ.

Wystawa wi¹¿e siê równie¿ z kon-
kursem. Ju¿ od 2002 r. wy³aniamy
dwóch zwyciêzców. W tym roku w ka-
tegorii grafiki komputerowej pierwsz¹
nagrodê otrzyma³ Miros³aw Kuciel -
absolwent WEiI z ub. roku, najlepszym
zaœ twórc¹ animacji zosta³ Kacper

Kremski - student V roku informatyki.
Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Wernisa¿ prac grafiki komputero-
wej nie odby³by siê oczywiœcie bez
pomocy i ¿yczliwoœci wielu osób,
a w szczególnoœci w³adz uczelni oraz
Wydzia³u Elektrotechniki i Informaty-
ki, a tak¿e sponsorów: Apollo Compu-
ters, Medyka, Kina Helios i firmy Seth.
Bardzo piêknie wszystkim Pañstwu za
tê cenn¹ pomoc dziêkujemy.

Joanna Pliœ

Wernisa¿

Grafiki

Komputerowej

i Animacji

Wernisa¿

Grafiki

Komputerowej

i Animacji
ju¿ po raz czwartyju¿ po raz czwarty

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

CIEP£A POSADKA
Jak z charakteru
pracy wynika,
instalowana
bez wymiennika.

WARTO POCHODZIC
Ka¿da sprawa jest do
za³atwienia,
zale¿y tylko od
pochodzenia.

NIESZCZESLIWY
Szczêœcie mu nie
dopisa³o,
pewnie pisaæ nie
umia³o.

DO TRZECH RAZY

SZTUKA
Gdy siê niez³a nadarzy,
mo¿e byæ wiêcej razy.

PRAWDA

W OCZY K£UJE
NiegroŸna dla wzroku,
gdy szk³o na oku.

NAGA PRAWDA
Nagiej prawdzie
Ÿle siê staje,
gdy jej k³amstwo
gwa³t zadaje.

,
/

,

,

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e mgr in¿. Marcin ZYCH - kierownik Stu-
denckiego Zespo³u Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny" - zosta³ wybrany na wiceprezesa
Zarz¹du Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia Folklorystycznego z siedzib¹
w Warszawie.

Z tej okazji Redakcja "Gazety Politechniki" sk³ada panu Marcinowi Zychowi
serdeczne gratulacje i wyrazy zas³u¿onego uznania, ¿ycz¹c jednoczeœnie
zadowolenia z pe³nionej funkcji i rezultatów swej pracy. Cieszymy siê, ¿e nasza
uczelnia bêdzie mieæ ambasadora rodzimego folkloru i tradycji Ziemi
Rzeszowskiej, w tym Politechniki Rzeszowskiej, w której od tak wielu lat istniej¹
i dzia³aj¹ znane na œwiecie "Po³oniny".

Gratulacje

,

,
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Igor Pietrzyk - Digital point

Kacper Kremski - KaruzelaKacper Kremski - Œwi¹tynia Horusa

Robert Nowik - Budynek P1

Marcin Piotrowski - Butterfly Pawe³ Kaczorowski - Temple

Miros³aw Kuciel - Klepsydra

Miros³aw Kuciel - Wyspa

Miros³aw Kuciel - Szpital
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Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Blisko miesi¹c trwa³a 
zaciêta rywalizacja domów 
studenckich w siatkarskim 
miksie. Turniej zorganizo-
wany po raz drugi przez Klub 
Uczelniany AZS cieszy³ siê 
du¿ym zainteresowaniem 
studentów. Startowa³y wszyst-
kie akademiki i Dom Asys- 
tenta, a w finale rozegranym 
7 kwietnia br. DS "Akapit" 
pokona³ 2:0 DS "Mechanik". 
Warto zaznaczyæ, ¿e w zespole 
"Akapitu" wystêpowa³o trzech 
zawodników graj¹cych na co 
dzieñ w pierwszej szóstce 
III-ligowej dru¿yny AZS. Tym 
wiêksze uznanie dla przegra- 
nych za ambitn¹ postawê. 
Trzecie miejsce wywalczy³ 
"Pingwin".

Obecnie trwa rywalizacja 
w  koszykówce.

Hala Sportowa PRz goœci³a w czwartek 3 kwietnia br. najlepszych tenisistów-
studentów Podkarpacia. Uczelniany AZS oraz SWFiS by³y organizatorem akademickich 
mistrzostw naszego województwa. By³a to jednoczeœnie próba generalna przed 
Mistrzostwami Polski Politechnik, których to byliœmy gospodarzami w dniach 1-4 maja 
2003 r. Poziom sportowy zawodów by³ bardzo wysoki, co nie jest zaskoczeniem, 
zwa¿ywszy, ¿e w mistrzostwach bra³y udzia³ zawodniczki i zawodnicy I-ligowych 
podkarpackich  dru¿yn.

Wœród mê¿czyzn zwyciê¿yli studenci URz, graj¹cy na co dzieñ w I-ligowym AZS 
PRz "Zapel". Srebro dla Politechniki zdobyli: S. Gielarowski, K. Kubik, A. Sowa, 
J. Jakubowicz.

Wœród kobiet równie¿ brylowa³y ligowe zawodniczki Uniwersytetu, a nasze amatorki 
zajê³y II miejsce (M. Piekarz, E. Mazur, J. Czarnik, J. Cieœla). Okaza³e puchary dla 
medalowej trójki ufundowali Marsza³ek Województwa Podkarpackiego, Rektor 
Politechniki Rzeszowskiej i Prezes Zarz¹du Œrodowiskowego AZS. 
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