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Gospodarz KRPUT Rektor prof. Tadeusz Markowski w czasie
obrad. Z lewej: prof. A. Mulak, Rektor Politechniki Wroc³awskiej.
Rektor Politechniki Poznañskiej prof. Jerzy Dembczyñski, Rektor
Politechniki Gdañskiej prof. Aleksander Ko³odziejczyk, Rektor
Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Flaga .

Sekretarz Stanu w KBN prof. Marek Bartosik, Rektor Politechniki
Wroc³awskiej prof. Andrzej Mulak, Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski.

Uczestników KRPUT serdecznie goœci³a Politechnika Lwowska
(historyczna aula PL).

Spacer po Lwowie.

Cmentarz Orl¹t we Lwowie.

Cmentarz £yczakowski.
Fot. Adam Jaremko
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Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych
Krasiczyn, 11-14 kwietnia 2002
W dniach 11 -14 kwietnia 2002 r. po
raz kolejny Politechnika Rzeszowska
by³a organizatorem i gospodarzem cyklicznej Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).
Jako miejsce obrad nie bez powodu wybrano tym razem Krasiczyn. Program
Konferencji przewidywa³ bowiem wizytê w goœcinnych progach Politechniki Lwowskiej, z któr¹ nasza Uczelnia
od wielu ju¿ lat wspó³pracuje.
Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych zrzesza 24
uczelnie. Do podstawowych zadañ
Konferencji nale¿y koordynowanie
wspólnych dzia³añ uczelni technicznych, wypracowywanie jednolitego
stanowiska w najwa¿niejszych sprawach, dotycz¹cych wy¿szego szkolnictwa technicznego, jak równie¿
wprowadzanie nowych form i technik
kszta³cenia.
Na posiedzeniu obecni byli tak¿e:
prof. Marek Bartosik - Sekretarz Stanu
w Komitecie Badañ Naukowych, prof.
Andrzej Pelczar - Przewodnicz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego,
prof. Marek Dietrich - Zastêpca Przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej oraz dr Józef Lepiech wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Wy¿szego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
Tegoroczne obrady zdominowa³a
dyskusja o utworzeniu Konsorcjum
Uczelni Technicznych. Jego celem jest
stworzenie wspólnej bazy materia³ów
dydaktycznych dostêpnych w Internecie, przeznaczonych dla studentów. Akces do Konsorcjum zg³osi³y
wszystkie uczelnie stowarzyszone
w KRPUT. Omawiano równie¿ problem wieloetatowoœci na uczelniach, za-

Uroczysta kolacja na Zamku w Krasiczynie.
Fot. A. Jaremko

sady zatrudniania profesorów na emeryturze, uci¹¿liwoœci zwi¹zane ze stosowaniem ustawy o zamówieniach
publicznych w szko³ach wy¿szych.
Konferencja przyjê³a uchwa³ê dotycz¹c¹ roli uczelni technicznych w trwaj¹cym XXIII Kongresie Techników
Polskich, dla którego KRPUT pe³ni rolê
Komitetu Programowego. Wys³uchano
tak¿e informacji o pracach Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych,
która zosta³a powo³ana 17 lutego
2001 r. w czasie obrad KRPUT w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wy¿szych uczelni technicznych. Obraduj¹cy rektorzy wyrazili te¿ zdecydowane poparcie dla projektu przekszta³cenia Komitetu Badañ Naukowych w Ministerstwo Nauki.

W czasie obrad w Krasiczynie w poczet KRPUT przyjêto Akademiê Techniczno-Humanistyczn¹ w Bielsku-Bia³ej.
W pi¹tkowe popo³udnie, 12 kwietnia br., rektorów goœci³y w Przemyœlu
w³adze miasta.
Koñcowym akcentem konferencji
by³a wizyta w Politechnice Lwowskiej.
Rektorów polskich uczelni niezwykle
serdecznie podejmowa³ rektor Politechniki prof. Jurij Rudawskij. Goœcie
mieli okazjê podziwiaæ okaza³y gmach
i zabytkowe wnêtrza lwowskiej uczelni. Ponadto uczestnicy krasiczyñskich
obrad mieli okazjê zwiedziæ odrestaurowan¹ lwowsk¹ starówkê, Cmentarz
£yczakowski i Cmentarz Orl¹t.
Na nastêpnej stronie zamieszczamy
przyjête przez KRPUT dokumenty.
Urszula Kluska
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KRPUT
Uchwa³a KRPUT nr 1/02
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych z ogromn¹ satysfakcj¹ przyjmuje do swojego grona Rektora nowo powsta³ej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej.
Jednoczeœnie w imieniu ca³ego œrodowiska akademickiego polskich uczelni technicznych na rêce rektora

ATH prof. Marka Trombskiego rektorzy, cz³onkowie
KRPUT sk³adaj¹ ca³ej spo³ecznoœci Bielskiej Akademii
serdeczne ¿yczenia powodzenia i pomyœlnego rozwoju
uczelni.

Uchwa³a KRPUT nr 2/02
W zwi¹zku z trwaj¹cym XXIII Kongresem Techników Polskich, dla którego KRPUT pe³ni rolê Komitetu
Programowego, Cz³onkowie Konferencji wyrazili zainteresowanie tocz¹c¹ siê dyskusj¹ kongresow¹ i poszukiwaniem nowych partnerów do realizacji celów kongresowych. Za wa¿ny cel Kongresu uznano konsolidacjê œrodowiska technicznego wokó³ spraw globalizacji
nauki i techniki zjawiska wczeœniejszego ni¿ globalizacja gospodarki. Zagadnienia te maj¹ bardzo istotne znaczenie wobec przygotowania Polski do akcesji do Unii
Europejskiej. Polskie uczelnie techniczne mog¹ mieæ
w tym procesie swój wa¿ny wk³ad m.in. przez:
8 kszta³cenie in¿ynierów zgodnie z wymaganiami
wynikaj¹cymi z mo¿liwoœci pracy w Polsce i pracy w UE,

dokszta³canie ludzi ze sta¿em 15-20 lat pracy
z zakresu najnowszych dziedzin techniki,
8 zmiany modelu kszta³cenia pozwalaj¹cego na
ci¹g³¹ aktualizacjê wiedzy m³odych in¿ynierów,
8 udzia³ szkó³ wy¿szych w badaniach naukowych,
8 informatyzacjê kraju,
8 w³¹czenie naukowego ruchu studenckiego w prace kongresowe,
8 promocjê i popularyzacjê nauki wœród m³odzie¿y
i spo³eczeñstwa (co powinno spowodowaæ akceptacjê spo³eczn¹ wydatków na naukê).
KRPUT wyra¿a opiniê, ¿e na Sesji Zamykaj¹cej
XXIII Kongres Techników Polskich nie powinno zabrakn¹æ g³osu rektorów wy¿szych uczelni technicznych
z propozycj¹ rozwi¹zañ we wspomnianych sprawach.
8

Uchwa³a KRPUT nr 3/02
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, bêd¹c wyrazicielem ogólnej troski œrodowiska
akademickiego o kszta³t przysz³ej polityki naukowej
pañstwa, wyra¿a zdecydowane poparcie dla projektu
transformacji Komitetu Badañ Naukowych w Ministerstwo Nauki. KRPUT wyra¿a przy tym poparcie dla

Krasiczyn, 12.04.2002

wczeœniejszego dokumentu przygotowanego w tej sprawie przez prezydium KRASP i Prezydium PAN.
KRPUT dostrzega w tych dzia³aniach szansê na jasne i precyzyjne okreœlenie d³ugofalowej polityki naukowej, wspartej na silnym i sprawnie funkcjonuj¹cym
urzêdzie Ministra Nauki, wspieranym przez odpowiednio ukonstytuowan¹ Radê Nauki Polskiej.
Przewodnicz¹cy KRPUT
prof. dr hab. in¿. Ryszard Tadeusiewicz
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Pierwszy rok dzia³alnoœci
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
14 marca 2001 r. min¹³ pierwszy rok
dzia³alnoœci Komisji Akredytacyjnej
Uczelni Technicznych (KAUT). Powsta³a ona z inicjatywy Konferencji
Prorektorów ds. Kszta³cenia wszystkich polskich uczelni technicznych,
do których oprócz Akademii Górniczo-Hutniczej i wszystkich polskich politechnik zalicza siê tak¿e akademie wojskowe, szko³y morskie, Akademiê
Techniczno-Rolnicz¹ oraz wydzia³y techniczne Uniwersytetów Warmiñsko-Mazurskiego i Zielonogórskiego, a zosta³a formalnie powo³ana przez Konferencjê Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych (KRPUT) w dniu 17 lutego 2001 r. na spotkaniu w Opolu.
Podpisane tam dokumenty, tj. Porozumienie oraz Zasady i Tryb Postêpowania Akredytacyjnego, dotycz¹ zagadnieñ zwi¹zanych z szeroko pojmowan¹ jakoœci¹ kszta³cenia i stanowi¹
wyraz troski w³adz wy¿szych uczelni
technicznych o systematyczn¹ poprawê
jakoœci kszta³cenia, tworzenie jasnych
i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kszta³cenia oraz programów studiów uwzglêdniaj¹cych
systemy stosowane w innych krajach,
szczególnie w krajach Unii Europejskiej, tworzenie warunków u³atwiaj¹cych krajow¹ i miêdzynarodow¹ wymianê studentów, promowanie kierunków studiów spe³niaj¹cych wysokie
standardy jakoœciowe.
Dodatkowo przyjêto nastêpuj¹ce
za³o¿enia:
= akredytacja dotyczy kierunków studiów,
= akredytacja jest dobrowolna,
= koszty zwi¹zane z procedur¹ akredytacyjn¹ ponosi jednostka zg³aszaj¹ca
siê do akredytacji,
= akredytacja bêdzie wykonywana
przez ekspertów reprezentuj¹cych
œrodowisko akademickie z udzia³em
przedstawicieli pracodawców,
= akredytacji bêdzie udzielaæ Komisja
Akredytacyjna Uczelni Technicznych,

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych. Spotkanie w Politechnice
Wroc³awskiej 8-10 listopada 2001 r.
Fot. w³asna
= nadzór nad dzia³alnoœci¹ Komisji bê-

dzie sprawowaæ Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
= dzia³alnoœæ KAUT powinna obejmowaæ szeroko rozumian¹ dzia³alnoœæ
na rzecz jakoœci kszta³cenia, zwi¹zan¹ równie¿ z propagowaniem idei
akredytacji, standardów oceny jakoœci kszta³cenia dla poszczególnych
kierunków studiów, wspó³pracy
z dzia³aj¹cymi ju¿ w Polsce komisjami akredytacyjnymi, a tak¿e strukturami za granic¹.
Pomys³ powo³ania komisji akredytacyjnej nie by³ w tym czasie nowy,
gdy¿ w momencie podjêcia dyskusji
o powo³aniu KAUT istnia³a ju¿, i mog³a
siê zreszt¹ pochwaliæ bardzo dobrymi
wynikami kilkuletniej dzia³alnoœci,
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA). Jednak koncepcja KAUT
zawiera³a elementy nowoœci wynikaj¹ce ze specyfiki studiów technicznych. By³ to m.in. pomys³ w³¹czenia do
oceny poziomu kszta³cenia in¿ynierów
opinii pracodawców oraz stowarzyszeñ
naukowo-technicznych, a ponadto zadanie oceny poziomu kszta³cenia na
kierunkach studiów uniwersyteckich,

w znacznej mierze teoretycznych, jest
nieporównanie ³atwiejsze ni¿ ocena poziomu kszta³cenia w szko³ach technicznych, gdzie na koñcowy wynik zasadniczy wp³yw ma baza laboratoryjna,
kontakty z przemys³em i formy nauczania aktywizuj¹ce kreatywnoœæ studentów (projekty). Tak wiêc mimo istnienia UKA pomys³ powo³ania KAUT nie
by³ prostym naœladownictwem, lecz
czêœciowo odrêbn¹ koncepcj¹, dostosowan¹ do specyfiki szkó³ technicznych1.
W rezultacie, oprócz jednomyœlnie
przyjêtego stanowiska o powo³aniu
KAUT, rektorzy KRPUT jednoczeœnie
i zgodnie powierzyli jej kierownictwo
dr hab. in¿. Alicji Konczakowskiej,
prof. nzw. PG, i zdecydowali, ¿e siedzib¹ Komisji bêdzie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
W momencie podejmowania decyzji o powo³aniu KAUT nowelizacja
ustawy o szkolnictwie wy¿szym nie
by³a jeszcze uchwalona przez Sejm, ale
by³o ju¿ prawdopodobne, ¿e takie uregulowanie powstanie i ¿e mo¿e siê
w nim znaleŸæ zapis o powo³aniu Komisji Akredytacyjnej przy MEN. Ju¿ wtedy pojawia³y siê pytania o cel po-

6
wo³ywania komisji œrodowiskowej.
Dzisiaj natomiast, po powo³aniu Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej pytanie to nabiera mocy.
Dublowanie dzia³añ jest tu tylko pozorne. Otó¿ stwierdzono, co potwierdzi³ tak¿e Minister Edukacji i Sportu, ¿e
powo³ana przez nowelizacjê ustawy
Pañstwowa Komisja Akredytacyjna
MENiS bêdzie sprawdza³a spe³nianie
przez poszczególne uczelnie wymagañ
minimalnych. Poddanie siê takiej kontroli bêdzie obligatoryjne, a negatywna
ocena Komisji Akredytacyjnej MENiS
bêdzie jednoznaczna z zakazem
kszta³cenia i nadawania tytu³ów zawodowych na okreœlonych kierunkach studiów. Tymczasem powo³ana przez
KRPUT
Komisja
Akredytacyjna
Uczelni Technicznych ma nadawaæ
certyfikaty bêd¹ce œwiadectwem najwy¿szej jakoœci. Poddanie siê postêpowaniu akredytacyjnemu KAUT jest
ca³kowicie dobrowolne, a ewentualny
negatywny wynik oceny KAUT nie ma
¿adnej konsekwencji prawnej, z wyj¹tkiem stwierdzenia, ¿e dana uczelnia
na danym kierunku nie spe³nia wymagañ najwy¿szej jakoœci kszta³cenia.
Natomiast pozytywny wynik oceny

GAZETA POLITECHNIKI
KAUT mo¿e i powinien byæ bardzo
wa¿kim sygna³em dla pracodawców
oraz dla kandydatów na studia. Uczelnia, która na pewnym kierunku kszta³cenia uzyska certyfikat KAUT, mo¿e ze
s³uszn¹ dum¹ podkreœlaæ ten fakt we
wszystkich swoich kontaktach z podmiotami zewnêtrznymi. Certyfikat
KAUT bêdzie informowa³ ca³¹
spo³ecznoœæ akademick¹, a tak¿e opiniê
publiczn¹, ¿e ta oto uczelnia na tym
konkretnym kierunku studiów prowadzi kszta³cenie na prawdziwie najwy¿szym poziomie.
Pierwsze robocze posiedzenie
KAUT odby³o siê w AGH w Krakowie
2-3 kwietnia 2001 r. Na posiedzeniu
tym okreœlono ramowy plan pracy na
najbli¿szy rok, sformu³owano podstawowe kierunki dzia³alnoœci, a tak¿e
wybrano zastêpców przewodnicz¹cego, którymi zostali dr hab. in¿. Jerzy
Œwi¹tek, prof. nzw. Politechniki
Wroc³awskiej, oraz prof. nzw. dr hab.
Miros³aw Mojski z Politechniki Warszawskiej.
Na drugim posiedzeniu KAUT, które odby³o siê w Politechnice Warszawskiej, przyjêto teksty wszystkich
dokumentów akredytacyjnych, za-

twierdzono logo KAUT oraz przedyskutowano sprawy finansowe. Zgodnie
z Porozumieniem dzia³alnoœæ KAUT
obejmuje wszystkie uczelnie techniczne w Polsce, ale do Porozumienia mog¹
przyst¹piæ równie¿ inne szko³y wy¿sze,
jako sygnatariusze, lub zg³osiæ kierunki
do akredytacji. Ustalono termin nadsy³ania pierwszych wniosków akredytacyjnych na dzieñ 22 paŸdziernika
2001 r.
We wrzeœniu ukaza³ siê Informator KAUT, który zosta³ rozes³any
do wszystkich uczelni technicznych
i do uniwersytetów. Zosta³a utworzona strona internetowa KAUT
(http://www.kaut.agh.edu.pl/), na której przedstawiono wszystkie informacje o zasadach dzia³ania Komisji.
Trzecie posiedzenie KAUT odby³o
siê w Politechnice Wroc³awskiej
w dniu 9 listopada 2001 r. Z ogólnej
liczby 75 zg³oszonych do akredytacji
wniosków wszczêto procedurê akredytacyjn¹ dla 48 wniosków, zg³oszonych
przez jednostki prowadz¹ce nastêpuj¹ce kierunki studiów:
= architekturê i urbanistykê (5)
= automatykê i robotykê (10)
= elektronikê i telekomunikacjê (8)

Sk³ad komisji KAUT
Przewodnicz¹ca
8 dr hab. in¿. Alicja Konczakowska, prof. nzw. PG - Politechnika Gdañska
Zastêpcy przewodnicz¹cego
8 dr hab. Miros³aw Mojski, prof. nzw. PW - Politechnika Warszawska
8 dr hab. in¿. Jerzy Œwi¹tek, prof. nzw. PWr - Politechnika
Wroc³awska
przedstawiciel KRPUT
8 prof. dr hab. in¿. Piotr Wach - Rektor Politechniki Opolskiej
cz³onkowie:
8 prof. dr hab. in¿. Bronis³aw Barchañski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
8 dr hab. in¿. Franciszek Siemieniako, prof. nzw. PB - Politechnika Bia³ostocka
8 dr hab. in¿. Andrzej Rusek, prof. nzw. PCz - Politechnika
Czêstochowska
8 dr hab. in¿. Józef Kuczmaszewski, prof. nzw. PL - Politechnika Lubelska
8 dr hab. in¿. Edward Jezierski, prof. nzw. P£ - Politechnika
£ódzka
8 prof. dr hab. in¿. Antoni Iskra - Politechnika Poznañska
8 dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. nzw. PRz - Politechnika
Rzeszowska
8 dr hab. in¿. Andrzej Brykalski, prof. nzw. PS - Politechnika
Szczeciñska

8 prof. dr hab. in¿. Wojciech Zieliñski - Politechnika Œl¹ska
8 dr in¿. Barbara Goszczyñska - Politechnika Œwiêtokrzyska
8 dr hab. in¿. Józef Falkowski, prof. nzw. PK - Politechnika

Koszaliñska

8 prof. dr hab. in¿. Ryszard Koz³owski - Politechnika Krako-

wska

8 dr hab. in¿. Grzegorz Gasiak, prof. nzw. PO - Politechnika

Opolska

8 dr hab. in¿. Zbigniew £ukasik, prof. nzw. PR - Politechnika

Radomska

8 prof. dr hab. in¿. Ferdynand Romankiewicz - Uniwersytet

Zielonogórski

8 dr hab. Pawe³ Mi³obêdzki, prof. nzw. AM - Akademia Mor-

ska w Gdyni

8 dr in¿. Przemys³aw Rajewski - Wy¿sza Szko³a Morska

w Szczecinie

8 dr hab. in¿. Pawe³ Nowaczyk, prof. nzw. ATR - Akademia

Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

8 p³k dr hab. in¿. Andrzej Chojnacki, prof. nzw. WAT - Woj-

skowa Akademia Techniczna w Warszawie

8 kmdr prof. dr hab. in¿. Andrzej Felski - Akademia Marynarki

Wojennej w Gdyni

8 prof. dr hab. Józef Górniewicz - Uniwersytet Warmiñsko-

--Mazurski w Olsztynie

8 mgr in¿. Jaros³aw Bu³ka - sekretarz, Akademia Górniczo-

-Hutnicza w Krakowie
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= elektrotechnikê

(12)
(10)
= mechanikê i budowê maszyn (16)
Dla wymienionych kierunków wybrano Grupy Ekspertów w sk³adach siedmioosobowych, w tym Przewodnicz¹cego ka¿dej z grup.
W dniu 20 listopada 2001 r. w Politechnice Warszawskiej odby³o siê spotkanie ekspertów (33 osoby) wybranych
do Grup Ekspertów (GE) na wszystkich
kierunkach, na których wszczêto procedurê akredytacyjn¹. Przedstawione zosta³y ogólne zasady akredytacji kierunków studiów oraz ramowe standardy akredytacyjne przyjête przez
KAUT, które sta³y siê baz¹ dla GE do
opracowania szczegó³owych standardów akredytacyjnych.
W dniach 24-25 stycznia 2002 r.
odby³o siê kolejne, czwarte plenarne
spotkanie KAUT w Krakowie, na którym eksperci, wydelegowani przez GE,
przedstawili opracowane standardy.
Ustalono, ¿e powinny one posiadaæ podobn¹ formê i zawieraæ podzia³ na
"Wymagania podstawowe" oraz "Wymagania dodatkowe", które z kolei powinny byæ zebrane tematycznie
w dwóch grupach A i B, odpowiednio
do wymagañ jakoœciowych i iloœciowych.
= informatykê
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Kolejne, pi¹te spotkanie plenarne
KAUT odby³o siê w Warszawie 28 lutego 2002 r., na którym Komisja zatwierdzi³a standardy dla kierunku informatyka. Przyjêto te¿ ustalenie, ¿e:
= akredytacja na dwa lata bêdzie udzielana tylko jednorazowo,
= akredytacjê na dwa lata mo¿e otrzymaæ jednostka, która spe³nia warunki
podstawowe oraz ma prawo do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach pokrewnych z kredytowanym
kierunkiem,
= akredytacjê na piêæ lat uzyskuje jednostka, która spe³nia wszystkie kryteria z grupy "Wymagañ podstawowych" oraz wiêkszoœæ wymagañ
z dodatkowych.
Na szóstym spotkaniu KAUT
w Krakowie (18-19 kwietnia 2002 r.)
zatwierdzono standardy dla pozosta³ych kierunków, dla których rozpoczêto postêpowanie akredytacyjne,
powo³ano dla nich Zespo³y Oceniaj¹ce
oraz wszczêto procedurê akredytacyjn¹
w odniesieniu do trzech kolejnych kierunków:
= in¿ynieria materia³owa
= w³ókiennictwo
= nawigacja i geodezja

Powo³ano dla nich Grupy Ekspertów oraz sk³ady Zespo³ów Oceniaj¹cych.
Z du¿¹ satysfakcj¹ pragnê odnotowaæ szeroki udzia³ w sk³adach tak Grup
Ekspertów, jak i Zespo³ów Oceniaj¹cych pracowników Politechniki Rzeszowskiej, satysfakcj¹ tym wiêksz¹, ¿e
wszystkie osoby pochodz¹ z wyboru,
a konkurencja do premiowanych miejsc
by³a nadzwyczaj silna i liczna. I tak
w sk³adach GE znaleŸli siê prof. dr hab.
in¿. Feliks Stachowicz (kier. mechanika i budowa maszyn), prof. dr hab. in¿.
Jan Sieniawski (kier. in¿ynieria materia³owa) oraz dr hab. in¿. Roman Petrus, prof. PRz (kier. w³ókiennictwo),
a w sk³adach Zespo³ów Oceniaj¹cych
prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki i prof. dr
hab. in¿. Feliks Stachowicz (kier. mechanika i budowa maszyn), prof. dr hab.
in¿. Leszek Trybus i dr hab. in¿. Zenon
Hendzel (kier. automatyka i robotyka)
oraz dr hab. in¿. Roman Petrus, prof.
PRz (kier. w³ókiennictwo).
W nastêpnym numerze "GP" zostanie opublikowany sk³ad osobowy grup
eksperckich KAUT.
Jerzy Potencki
1

W artykule wykorzystano materia³y informacyjne Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznej http://www.kaut.agh.edu.pl/

PROFESOROWIE PRz W PRACACH KBN
Minister Nauki, Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych powo³a³ nastêpuj¹cych profesorów Politechniki
Rzeszowskiej do sekcji specjalistycznych na okres trwania
XXIII konkursu projektów badawczych:
o prof. zw. dr. in¿. Kazimierza E. Oczosia - kierownika 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 Przewodnicz¹cego Sekcji w Zespole Mechaniki, Budownictwa i Architektury
(T-7),
o prof. dr. hab. in¿. Henryka Galinê - kierownika Katedry
Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym - do sk³adu Sekcji Technologii Chemicznej (T09B) w Zespole Chemii, Technologii Chemicznej oraz In¿ynierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska
(T-9),
o dr. hab. in¿. Romana Petrusa, prof. PRz - kierownika
Zak³adu In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi
na Wydziale Chemicznym - do sk³adu Sekcji In¿ynierii

Procesowej (T09C) w Zespole Chemii, Technologii Chemicznej oraz In¿ynierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska (T-9),
o prof. dr. hab. in¿. Leszka Trybusa - kierownika Katedry
Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki - do sk³adu Sekcji Automatyki i Robotyki
(T11A) w Zespole Elektroniki, Automatyki i Robotyki,
Informatyki i Telekomunikacji (T-11),
o dr. hab. in¿. W³odzimierza Kalitê, prof. PRz - kierownika
Zak³adu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki - do
sk³adu Sekcji Elektroniki (T11B) w Zespole Elektroniki,
Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji
(T-11),
o prof. dr. hab. in¿. Marka Orkisza - kierownika Katedry
Samolotów i Silników Lotniczych na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa - do sk³adu Sekcji Spalinowe Zespo³y Napêdowe - Silniki (T12D) w Zespole Górnictwa,
Geodezji i Transportu (T-12).
Bronis³aw Œwider
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RZESZÓW, 5-8 czerwca 2002
Organizatorzy :

Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej
Politechnika Rzeszowska

Zgodnie z zapowiedzi¹, zamieszczon¹ w nr. 4. (100) Gazety Politechniki, w dn. 5-8 czerwca 2002 r. odbêd¹ siê
w Hotelu RZESZÓW obrady VII Konferencji Naukowej
"Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne" (COE), organizowanej przez Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej
i Politechnikê Rzeszowsk¹. Konferencji patronuje Komitet
Honorowy w sk³adzie: prof. Maciej Na³êcz - cz³. rzecz. PAN
oraz cz³. hon. PTTS, Prezydent Miasta Rzeszowa dr Andrzej
Szlachta i Rektor Politechniki Rzeszowskiej - prof. Tadeusz
Markowski. Nad w³aœciwym, merytorycznym przebiegiem
Konferencji czuwa 42-osobowy Komitet Naukowy, w sk³ad
którego wchodz¹ przedstawiciele krajowych oœrodków naukowych oraz oœrodków ze S³owacji i Ukrainy, przy czym
kierownictwo Komitetu sprawuj¹: przewodnicz¹cy Konferencji - prof. PRz W. Kalita oraz wiceprzewodnicz¹cy - prof.
B. Licznerski (Politechnika Wroc³awska) i prof. J. Fr¹czek
(Politechnika Œl¹ska) - organizatorzy nastêpnej i poprzedniej
Konferencji. Kompleksow¹ realizacjê programu Konferencji
zapewnia jej bezpoœredni organizator - Zak³ad Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej.
Idea konferencji COE wywodzi siê wprost z organizowanych od 1987 r. europejskich konferencji EUROSENSORS,
których g³ównym celem by³o, i jest do tej pory, przyœpieszenie rozwoju techniki sensorowej, po uœwiadomieniu sobie zw³aszcza na tle osi¹gniêæ japoñskich i amerykañskich, ¿e
rynek sensorów zaczyna byæ porównywalny z rynkiem samochodowym i komputerowym. Inicjatywie grupy polskich
aktywnych uczestników tych konferencji nale¿y zawdziêczaæ stworzenie krajowego forum specjalistów z dziedziny
czujników w postaci konferencji naukowej COE. W czasie
pierwszej z nich, zorganizowanej w 1992 r. w Zegrzu k. Warszawy przez WAT, powo³ano Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej, które koordynuje organizacjê tych konferencji przez poszczególne oœrodki naukowe, w cyklu dwuletnim. Umo¿liwiaj¹ one szerok¹, w skali ogólnopolskiej, rozszerzanej od obecnej konferencji na kraje oœcienne, prezentacjê rezultatów badañ z zakresu koncepcji rozwi¹zañ nowoczesnych czujników i systemów przetwarzania sygna³ów
z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, a tak¿e ich
aplikacji we wszystkich dziedzinach ¿ycia gospodarczego,
a zw³aszcza w przemyœle, komunikacji, medycynie i ochronie œrodowiska. Prace, których ³¹czna liczba siêga 140, odzwierciedlaj¹ce osi¹gniêcia wszystkich znacz¹cych w tej
dziedzinie oœrodków w kraju, bêd¹ prezentowane w trakcie
sesji plenarnych oraz w ramach 10 specjalistycznych sekcji,
przy czym najlepsze komunikaty, przygotowane przez
m³odych badaczy, zostan¹ wy³onione w specjalnym kon-

kursie. Konferencji towarzyszy wystawa wybranych
osi¹gniêæ w dziedzinie czujników oraz innych, pokrewnych
dziedzinach, zw³aszcza w naszym regionie. Dwutomowa
edycja recenzowanych materia³ów konferencyjnych, przygotowana przez Oficynê Wydawnicz¹ Politechniki Rzeszowskiej zapewni ich du¿¹ u¿ytecznoœæ, przy czym prace
wy³onione podczas odpowiedniej procedury kwalifikacyjnej
zostan¹ opublikowane - w wersji angielskiej - w wydawnictwie The International Society for Optical Engineering, natomiast prace o wyraŸnym aspekcie aplikacyjnym bêd¹
opublikowane w poœwiêconym Konferencji numerze miesiêcznika "Elektronizacja".
W trakcie Konferencji znajd¹ odzwierciedlenie w prezentacji plenarnej (W. Kalita i J. Potencki) oraz w prezentacjach
szczegó³owych prace z dziedziny czujników realizowane
w oœrodku rzeszowskim - zarówno w Politechnice Rzeszowskiej, jak te¿ w placówkach przemys³owych (np. niskoenergetyczne czujniki poziomu cieczy, czujniki miazgi zêbowej, systemy sygnalizacji po¿arowej i in.). Specyfika lotnicza naszego regionu zostanie uwypuklona w prezentacji
plenarnej (J. Gruszecki i A. Tomczyk) Awionika u progu XXI
wieku (z odniesieniem do problematyki czujnikowej, w tym
w aspekcie aparatów bezza³ogowych).
Zaznaczone s¹ te¿ wyraŸnie efekty miêdzynarodowej
wspó³pracy regionalnej, zw³aszcza z oœrodkami z Ukrainy
(Akademia Nauk - Kijów, Uniwersytet w Czerniowcach, Politechnika Lwowska, Uniwersytet Lwowski), Bia³orusi
(Akademia Nauk - Miñsk) oraz S³owacji (Uniwersytet Techniczny - Koszyce).
Zamys³em i pragnieniem organizatorów jest przygotowanie, na podstawie prezentowanych wyników badañ i rozwi¹zañ technologiczno-konstrukcyjnych, syntetycznego
opracowania, charakteryzuj¹cego aktualny stan krajowej
sensoryki oraz uwarunkowania jej rozwoju. W tym kontekœcie nale¿y te¿ widzieæ plenarne prezentacje, obejmuj¹ce odniesienia do mikrosystemów (Ch. Gorecki - Francja) oraz
problematyki przemys³owego wytwarzania
systemów
sensorowych (M. Grudzieñ, J. Piotrowski - VIGO Systems,
Warszawa).
Dziêkuj¹c Autorom prac za trud ich przygotowania, Recenzentom - za wnikliwe sprawdzenie i uwagi, Wystawcom za przygotowanie ciekawych ekspozycji oraz Sponsorom za okazan¹ pomoc, organizatorzy ¿ywi¹ nadziejê, ¿e obrady
Konferencji bêd¹ owocne i przynios¹ wszystkim jej uczestnikom wiele satysfakcji.
W³odzimierz Kalita
Przewodnicz¹cy Konferencji
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PERSONALIA
HABILITACJE

DOKTORATY

Dr in¿. Micha³ Doro¿owiec, adiunkt w Zak³adzie Metrologii i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych z zakresu specjalnoœci przyrz¹dy i metody pomiaru wielkoœci elektrycznych
i magnetycznych, przyrz¹dy i metody pomiaru wielkoœci
cieplnych, nadany w dniu
30 listopada 2001 r. przez
Specjalistyczn¹ Radê Naukow¹ Narodowego Uniwersytetu "Politechnika
Lwowska" we Lwowie.
Wy¿sza Komisja Kwalifikacyjna Ukrainy w dniu
13 marca 2002 r. potwierdzi³a nadany stopieñ naukowy. Temat rozprawy
habilitacyjnej: Pomiary tomograficzne rozk³adów
przestrzennych wielkoœci
fizycznych.

Mgr in¿. Bartosz Miller, asystent w Katedrze Mechaniki
Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny
budownictwo, nadany przez
Radê Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej w dniu
10 kwietnia 2002 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Dostrajanie parametrów modelu matematycznego konstrukcji do modelu fizycznego. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab.
in¿. Leonard Ziemiañski, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali:
prof. dr hab. in¿. Zenon Waszczyszyn z Politechniki Krakowskiej, cz³. koresp. PAN, dr h.c., i dr hab. in¿. W³adys³aw
£akota, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

PROFESURY UCZELNIANE
Pani dr Krystyna £ybacka - Minister Edukacji Narodowej i Sportu - mianowa³a z dniem
1 maja 2002 r. na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej prof.
dr. hab. Józefa Banasia, kierownika Katedry Matematyki na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu.
Bronis³aw Œwider

SITK

Na wniosek Rzeszowskiego Oddzia³u Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Komunikacji (SITK) XXVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK nada³ 26 kwietnia 2002 r. godnoœæ Cz³onka Honorowego Stowarzyszenia profesorowi
Andrzejowi Jarominiakowi, prof. zw. PRz - kierownikowi
Katedry Mostów na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Profesor A. Jarominiak jest dzia³aczem Stowarzyszenia od 41 lat. By³ m.in. przez dwie kadencje przewodni-

cz¹cym Sekcji G³ównej Kszta³cenia i Wykorzystania Kadr
Technicznych SITK i zorganizowa³ Klub SITK przy Katedrze Mostów PRz.
Stowarzyszenie dzia³a od 1919 r. Zrzesza oko³o 10 150
in¿ynierów i techników, g³ównie z bran¿y drogowej,
kolejowej, samochodowej, lotniczej i komunikacji miejskiej.
Liczba Cz³onków Honorowych SITK wynosi oko³o 80 osób.
Tomasz Siwowski
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Z OBRAD SENATU
Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê w dniu 25 kwietnia 2002 r. Na wstêpie JM Rektor
prof. Tadeusz Markowski wrêczy³ odznaczenia osobom nieobecnym podczas inauguracji roku akademickiego: mgr
Marcie Olejnik - Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, dr. in¿. Markowi
Kolczudze - Medal Komisji Edukacji Narodowej, dr. hab.
in¿. Januszowi Tomaszkowi, prof. PRz - Medal "Zas³u¿onym
dla Politechniki Rzeszowskiej".
Nastêpnie Senat rozpatrzy³ wnioski:
o Rady WBiIŒ o mianowanie prof. dr. hab. in¿. Józefa Saneckiego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na
stanowisko profesora zwyczajnego,
o Rady WCh o mianowanie prof. dr. hab. in¿. Henryka Galiny przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego,
o Rady WZiM o mianowanie dr. hab. Jaros³awa Górnickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres
5 lat.

W czasie posiedzenia Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
o przyjêcia darowizny nieruchomoœci po³o¿onych w Le¿aj-

sku z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ statutow¹ Politechniki Rzeszowskiej,
o zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2002 r.,
o zatwierdzenia regulaminu i trybu przeprowadzania wyborów elektorów Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego.
Ponadto Senat:
o przyj¹³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Uczelni w 2001 r.,
o wys³ucha³ informacji prorektora ds. nauki dr. hab. in¿. Le-

onarda Ziemiañskiego, prof. PRz, na temat finansowania
badañ naukowych oraz wymiaru pensum naukowego,
o rozpatrzy³ propozycje wyró¿nieñ medalem "Zas³u¿onym
dla Politechniki Rzeszowskiej".
Iwona Œlêzak-G³adzik

Wystawa prac dyplomowych
W dniach 3-8 kwietnia 2002 r. w Galerii "Pod Ratuszem" w Rzeszowie by³a
czynna wystawa pt. Prace dyplomowe

zrealizowane w Katedrze Mostów
Politechniki Rzeszowskiej na rzecz
miasta Rzeszowa.

Dr in¿. Krzysztof Trojnar (pierwszy z lewej) omawia jedn¹ z prac dyplomowych.
Kolejno stoj¹ prezydent Rzeszowa dr in¿. Andrzej Szlachta, prodziekan WBiIŒ
dr in¿. Lech Licho³ai, dyrektor Wydzia³u Inwestycji UM Rzeszów in¿. Tadeusz Zelwach i dr in¿. Lucjan Janas.
Fot. w³asna

Wystawê otworzy³ prezydent Rzeszowa dr in¿. Andrzej Szlachta w obecnoœci prodziekana Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska dra in¿.
Lecha Licho³aia, pracowników Katedry Mostów, studentów i zaproszonych
goœci.
Przedstawiono prace dyplomowe
zrealizowane w kilku ostatnich latach,
dotycz¹ce poprawy warunków komunikacyjnych w Rzeszowie. By³y to:
u studium koncepcyjne mostu przez
Wis³ok w ci¹gu projektowanego
przed³u¿enia ul. Tadeusza Rejtana
w Rzeszowie; autorzy: Agnieszka
Dumañska, Przemys³aw Dumañski;
promotor: dr in¿. T. Siwowski,
u projekt koncepcyjny mostu zamkowego przez Wis³ok w Rzeszowie
z wykorzystaniem komputerowego
systemu CAD; autor: Dariusz Alterman; promotor: dr in¿. T. Siwowski,
u koncepcje budowy wiaduktu kolejowego w ci¹gu trasy Kraków-Przemyœl nad nowo projektowanym od-
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cinkiem al. Okulickiego w Rzeszowie; autorzy: Adam Pociask, Jacek
Rolek; promotor dr in¿. K. Trojnar,
projekt koncepcyjny wiaduktu drogowego w ci¹gu ul. Warszawskiej,
nad projektowan¹ obwodnic¹ pó³nocn¹ Rzeszowa; autorzy: Tomasz
Koziara, Artur Kozio³; promotor:
dr in¿. K. Trojnar,
projekt koncepcyjny k³adki dla pieszych nad lini¹ kolejow¹ w ci¹gu ul.
Marii Konopnickiej w Rzeszowie;
autor: Ryszard Klimek; promotor: dr
in¿. K. Trojnar,
studium budowy przeprawy mostowej w ci¹gu obwodnicy pó³nocnej
Rzeszowa nad lini¹ kolejow¹ i drog¹
nr 9 w rejonie Mi³ocina; autor: Zbigniew Janocha, promotor: dr in¿. K.
Trojnar (praca zosta³a nagrodzona
przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w 2000 r., w konkursie na najlepsze prace dyplomowe),
projekt koncepcyjny przebudowy
wiaduktu kolejowego nad ul. ¯ó³kiewskiego w Rzeszowie; autorzy: Arkadiusz Basta, Janusz Drapa³a; promotor: dr in¿. K. Trojnar (praca zosta³a nagrodzona przez Ministra
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Wizualizacja koncepcji mostu przez Wis³ok w ci¹gu projektowanego przed³u¿enia
ulicy Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.
Fot. w³asna

Spraw Wewnêtrznych i Administracji w 1998 r., w konkursie na najlepsze prace dyplomowe),
u projekt koncepcyjny podwieszonej
k³adki dla pieszych z drewna klejonego nad al. Powstañców Warszawy

Wizualizacja koncepcji k³adki dla pieszych z drewna klejonego nad al. Powstañców Warszawy w Rzeszowie.
Fot. w³asna

w Rzeszowie; autor: Grzegorz Gucwa; promotor: dr in¿. L. Janas,
u projekt k³adki dla pieszych przez al.
Powstañców Warszawy; autor: Ewa
Stelmach; promotor: dr hab. in¿. A.
Koz³owski, prof. PRz (praca zrealizowana w Katedrze Konstrukcji Budowlanych PRz).
Przedstawione prace wzbudzi³y
du¿e zainteresowanie w³adz miasta.
Szczególn¹ uwagê Prezydenta i cz³onków Zarz¹du Miasta zwróci³y: projekt
mostu przez Wis³ok w przed³u¿eniu
ul. Rejtana oraz projekt k³adki z drewna
klejonego nad al. Powstañców Warszawy.
W dyskusji podkreœlano korzyœci,
jakie p³yn¹ z realizacji prac dyplomowych zwi¹zanych z rozwi¹zywaniem
konkretnych problemów komunikacyjnych. Korzyœci s¹ obustronne - studenci
realizuj¹ projekty, które maj¹ szanse na
realizacjê, a w³adze miasta otrzymuj¹
wiele rozwi¹zañ przydatnych w planowaniu rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej Rzeszowa.

Lucjan Janas
Organizator wystawy
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Prezentacja Katedr i Zak³adów PRz
KATEDRA MARKETINGU
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
Katedra Marketingu jest jedn¹
z oœmiu jednostek organizacyjnych
tworz¹cych Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu naszej Uczelni. Status katedry zosta³ nadany w 2000 r., gdy funkcjê kierownika obj¹³ prof. dr hab. in¿.
Jan Adamczyk. W ostatnim okresie Katedra zwiêkszy³a siê kadrowo. Obecnie
zatrudnionych jest dziesiêæ osób: prof.
dr hab. in¿. Jan Adamczyk, prof. dr hab.
Aleksander Gugnin, dr Lucyna Garbacz, dr Tatiana Gugnina, mgr Marcin
Gêbarowski, mgr Agata Gierczak, mgr
Hanna Hall, mgr Celina So³ek, mgr Beata Zatwarnicka-Madura oraz na stanowisku pracownika in¿ynieryjno-technicznego mgr Urszula Bysiewicz. Ponadto w pracy pomaga studentka IV ZD
Joanna Wia¿ewicz - asystentka-sta¿ystka.
Tematyka pracy naukowo-badawczej prowadzonej w Katedrze Marketingu obejmuje w g³ównej mierze
nastêpuj¹ce zagadnienia:
o projektowanie strategii marketingowej w instytucjach edukacyjnych,
o preferencje proekologiczne konsumentów jako podstawa kszta³towania strategii marketingowych (na
przyk³adzie po³udniowo-wschodniej Polski),
o techniki sprzeda¿y osobistej w marketingowym modelu komunikacji,
o postawy ¿yciowe studentów rzeszowskich jako wyznacznik ich rynkowych zachowañ,
o wp³yw sektora ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw na rozwój lokalny
i regionalny Polski (na obszarze regionu podkarpackiego),
o polityka regionalna jako instrument
kreowania wzrostu gospodarczego
(na przyk³adzie województwa podkarpackiego),

o wybrane problemy wspó³pracy

transgranicznej Polski i Ukrainy,
o etyka przedsiêbiorczoœci i zarz¹dzania w polskich przedsiêbiorstwach,
o skuteczne wykorzystywanie sieci
Internet w dzia³aniach marketingowych polskich przedsiêbiorstw.
Realizowanie studiów w przedstawionym zakresie w znacznym stopniu
przyczynia siê do rozwoju kadry naukowej. Nastêpstwem tego by³a obrona
pracy doktorskiej mgr Lucyny Garbacz, która w dn. 6 maja 2002 r. uzyska³a stopieñ doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radê Naukow¹
Kolegium Zarz¹dzania i Finansów
Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie. Obecnie otwarte s¹ przewody doktorskie mgr Hanny Hall (SGH), mgr
Agaty Gierczak (SGH), mgr Beaty Zatwarnickiej-Madury (KUL). Promotorem dwóch pierwszych doktoratów jest
prof. Jan Adamczyk, który równie¿
wkrótce bêdzie sprawowa³ nadzór nad
kilkoma pracami habilitacyjnymi.
Pracownicy Katedry opublikowali
do tej pory kilka pozycji. By³y to m.in.:
v J. Adamczyk, W. Langer, J. Strojny
- Funkcjonowanie i rozwój small
businessu w województwie rzeszowskim, Rzeszów 1997,
v A. Gugnin, K. Kassan, S. Œlusarczyk - Wstêp do badañ marketingowych, Jaros³aw 1999.
v J. Adamczyk - Marketing i zarz¹dzanie w agrobiznesie, Rzeszów
2000,
v J. Adamczyk (red.), L. Garbacz,
A. Gugnin, H. Hall, B. Zatwarnicka-Madura - Podstawy marketingu,
Przemyœl 2000,
v J. Adamczyk (red.), A. Gierczak,
M. Zabój - Rozwój i funkcjonowanie small businessu w Polsce ze

szczególnym uwzglêdnieniem regionu po³udniowo-wschodniego
w okresie transformacji 1989-1999,
Rzeszów 2000,
v A. Gugnin, J. Olko - Marketing
us³ug i postêpowanie nabywców,
Tarnobrzeg 2001,
v A. Gugnin, J. Oziêb³o - Teoretyczne
podstawy marketingu miêdzynarodowego, Jaros³aw 2002.
W przygotowaniu jest kilka kolejnych pozycji, m.in. z zakresu zarz¹dzania jakoœci¹ oraz etyki biznesu. W przysz³ym roku planowane jest wydanie
skryptu akademickiego dotycz¹cego
prowadzenia dzia³añ marketingowych
w sieci Internet. W Katedrze jest systematycznie tworzona biblioteka gromadz¹ca interesuj¹ce pozycje (czêsto
pozyskiwane na zamówienie i niemo¿liwe do nabycia w ksiêgarniach). Jednak dalsze rozwijanie ksiêgozbioru jest
uwarunkowane dostêpnymi œrodkami
finansowymi oraz pozyskaniem kolejnego pomieszczenia do u¿ytku pracowników Katedry.
Wszyscy zatrudnieni regularnie
bior¹ udzia³ w krajowych oraz miêdzynarodowych konferencjach naukowych. Wyg³oszono i opublikowano
wiele referatów, m.in.:
v J. Adamczyk - Rozwój i funkcjonowanie small businessu w Polsce,
Konferencja Wy¿szej Szko³y Administracji i Zarz¹dzania w Przemyœlu,
v J. Adamczyk - Funkcjonowanie
small businessu w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem Polski
po³udniowo-wschodniej, Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa,
UMCS, PAN,
v J. Adamczyk - Procesy globalizacyjne i regionalizacyjne w gospodarce
œwiatowej, Miêdzynarodowa Kon-
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ferencja Naukowa "Globalizacja
i regionalizacja...", Politechnika
Rzeszowska,
J. Adamczyk - Economic and social
consequences of globalisation, Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "Spatial dimension of socio-economic transformation processes in
central and eastern Europe on the
turn of the 20th century", UMSC,
J. Adamczyk, M. Gêbarowski E-reklama - jej charakterystyka oraz
znaczenie w dzia³aniach promocyjnych przedsiêbiorstw na pocz¹tku
III tysi¹clecia, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku", Politechnika Rzeszowska,
J. Adamczyk, M. Gêbarowski Sukces w bran¿y reklamowej - najlepsze polskie kampanie w ostatniej
dekadzie XX wieku, Ogólnopolska
Konferencja Naukowa "Uwarunkowania sukcesu przedsiêbiorstwa",
WSAiZ w Przemyœlu,
L. Garbacz - Postawy proekologiczne jako wyzwanie marketingu u progu XXI wieku, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku", Politechnika Rzeszowska,
L. Garbacz - Ekomarketing jako wymóg wspó³czesnego rynku, II Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Problemy i perspektywy rozwoju gospodarki Ukrainy
w warunkach rynkowej transformacji", Dniepropietrowsk,
L. Garbacz - Ecolabelling jako forma promocji produktów, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Przedsiêbiorstwo u progu XXI
wieku", Politechnika Rzeszowska
L. Garbacz - Ekomarketing jako narzêdzie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku miêdzynarodowym, Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalizacja i regionalizacja...", Politechnika Rzeszowska,
L. Garbacz - Wp³yw œwiadomoœci
ekologicznej na zachowania konsumentów i producentów na rynku
miêdzynarodowym, Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalizacja i regionalizacja...", Politechnika Rzeszowska,
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v L. Garbacz - Directions of distributi-
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ve development of ecological products, II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa "Company at the turn of
the 21st century", Politechnika Rzeszowska,
M. Gêbarowski - Realizacja kampanii promocyjnej wprowadzaj¹cej na
rynek now¹ kategoriê produktów
bankowych na przyk³adzie mBanku, II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa "Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku", Politechnika Rzeszowska,
M. Gêbarowski, A. Gierczak - Podstawowe za³o¿enia dotycz¹ce konstruowania oraz wykorzystywania
witryn internetowych jako skutecznego narzêdzia komunikacji marketingowej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiêbiorstwo
u progu XXI wieku", Politechnika
Rzeszowska,
M. Gêbarowski - Tarnow Industrial
Cluster "Plastics Valley" as the only
project of this kind in Poland, Konferencja Naukowa - The International Graduate and Post-Graduate
Students Scientific Conference
"Ukraine in XXI Century: Forming
of Economic System", Wydzia³
Ekonomiczny Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki,
M. Gêbarowski - The meaning of
colours in global marketing activi-
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v
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v

ties, II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa "Company at the turn of
the 21st century", Politechnika Rzeszowska,
M. Gêbarowski - Wykorzystywanie
globalnej sieci komputerowej Internet do kreowania wizerunku firmy
oraz marki produktu, Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalizacja i regionalizacja...", Politechnika Rzeszowska,
M. Gêbarowski - Wykorzystywanie
narzêdzi relacji inwestorskich w ramach systemu komunikacji spó³ek
gie³dowych z otoczeniem, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapita³owego", Politechnika Rzeszowska,
M. Gêbarowski - Polskie god³o promocyjne "Teraz Polska" - element
oznakowania najlepszych polskich
produktów, II Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowo-Praktyczna
"Problemy i perspektywy rozwoju
gospodarki Ukrainy w warunkach
rynkowej transformacji", Dniepropietrowsk,
M. Gêbarowski - Wybrane aspekty
kreowania wizerunku polityków na
przyk³adzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2000 r., III Miêdzynarodowe Seminarium Naukowe
Studentów i M³odych Pracowników
Nauki, PWSZ w Jaros³awiu,

Pracownicy Katedry Marketingu. Od lewej stoj¹: prof. dr hab. Aleksander Gugnin, mgr Hanna Hall, mgr Agata Gierczak, dr Lucyna Garbacz, prof. dr hab. in¿.
Jan Adamczyk, mgr Beata Zatwarnicka-Madura, mgr Marcin Gêbarowski.
Fot. Bogdan Madura
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v M. Gêbarowski - Planowanie
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dzia³añ reklamowych w Internecie
na przyk³adzie kampanii bannerowej, III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "Multimedia w biznesie", Politechnika Czêstochowska,
M. Gêbarowski - Sprzeda¿ produktów podobnych a wartoœæ marki,
XXIII Miêdzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i M³odych Pracowników Nauki, Uniwersytet Zielonogórski,
A. Gierczak - Rola ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w procesie
globalizacji, Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalizacja
i regionalizacja...", Politechnika
Rzeszowska,
A. Gugnin - O powstaniu pojêcia
marketingu, II Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowo-Praktyczna
"Problemy i perspektywy rozwoju
gospodarki Ukrainy w warunkach
rynkowej transformacji", Dniepropietrowsk,
A. Gugnin - Strategiczne problemy
wspó³czesnego marketingu, II Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "Nauka i oœwiata", Dniepropietrowsk,
A. Gugnin - Edukacja ekonomiczna:
procesy transformacyjne, zagadnienia, perspektywy wspó³pracy ukraiñsko-polskiej, Dniepropietrowsk,
A. Gugnin, T. Gugnina - Etyka spo³eczeñstwa prawos³awia, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Przedsiêbiorstwo u progu XXI
wieku", Politechnika Rzeszowska,
H. Hall - Uwarunkowania marketingowej dzia³alnoœci instytucji oœwiatowych w warunkach transformacji,
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiêbiorstwo u progu
XXI wieku", Politechnika Rzeszowska,
H. Hall - Specyfika organizacji niekomercyjnych a koncepcja marketingu, II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa "Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku", Politechnika Rzeszowska,
H. Hall - Problemy adaptacji marketingu w organizacjach niekomercyjnych, II Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Pro-
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blemy i perspektywy rozwoju gospodarki Ukrainy w warunkach rynkowej transformacji", Dniepropietrowsk,
v H. Hall - Kierunki ewolucji wspó³czesnego marketingu, Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalizacja i regionalizacja...", Politechnika Rzeszowska,
v B. Zatwarnicka-Madura - Marketing "one-to-one" w procesie obs³ugi klienta, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiêbiorstwo
u progu XXI wieku", Politechnika
Rzeszowska,
v B. Zatwarnicka-Madura - Warunki
skutecznoœci oddzia³ywania personelu bezpoœredniej obs³ugi klienta,
II Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowo-Praktyczna "Problemy
i perspektywy rozwoju gospodarki
Ukrainy w warunkach rynkowej
transformacji", Dniepropietrowsk,
v B. Zatwarnicka-Madura - Prezentacja jako sztuka przekonywania
w procesie obs³ugi klienta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Przedsiêbiorstwo u progu XXI
wieku", Politechnika Rzeszowska,
v B. Zatwarnicka-Madura - Komunikacja miêdzykulturowa warunkiem
skutecznoœci kontaktów biznesowych w erze globalizacji, Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
"Globalizacja i regionalizacja...",
Politechnika Rzeszowska.
Katedra Marketingu œciœle wspó³pracuje z wieloma uczelniami naszego
kraju (m.in. w Warszawie, Krakowie,
Lublinie). Na tym polu szczególnie dobrze wygl¹daj¹ kontakty z najlepsz¹
polsk¹ uczelni¹ ekonomiczn¹ - Szko³¹
G³ówn¹ Handlow¹ w Warszawie. Prowadzone s¹ równie¿ wspólne dzia³ania
z Narodow¹ Akademi¹ Górnicz¹
w Dniepropietrowsku na Ukrainie.
Dorobek Katedry Marketingu w tym
roku akademickim to równie¿ zorganizowanie w dniach 11-13 paŸdziernika
2001 r. Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej nt. Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Œrodkowo-Wschodniej na pocz¹tku XXI wieku.
Miejscem spotkania naukowców oraz
przedstawicieli œrodowisk biznesowych by³ oœrodek wypoczynkowy "Ja-

wor" w Polañczyku. W materia³ach
konferencyjnych opublikowano ponad
70 referatów autorstwa pracowników
naukowo-dydaktycznych 25 uczelni
Polski, Bia³orusi i Ukrainy. Artyku³y
dotyczy³y w szczególnoœci zagadnieñ:
o perspektyw rozwoju gospodarczego w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej,
o oceny szans oraz zagro¿eñ rozwoju
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
o problemów zarz¹dzania i kierowania w warunkach procesów globalizacji,
o strategii marketingowych w procesie globalizacji i regionalizacji,
o roli etyki zarz¹dzania w dobie transformacji gospodarczej,
o procesów regionalizacji w okresie
transformacji regionalnej.
Tematyka konferencji obejmowa³a
trudne, a zarazem niezwykle aktualne
problemy, dotycz¹ce wszystkich obszarów naszego ¿ycia. Œwiadczy o tym
chocia¿by fakt, i¿ w nied³ugim czasie
wznowione zostanie wydawnictwo zawieraj¹ce prezentowane podczas konferencji referaty, lecz tym razem bêdzie
to pozycja ksi¹¿kowa.
Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku akademickiego oddana zosta³a do dyspozycji Katedry najnowoczeœniejsza na
Wydziale pracownia komputerowa.
Odbywaj¹ siê w niej zajêcia z przedmiotu specjalizacyjnego "marketing
w Internecie". Korzysta z niej równie¿
Studenckie Ko³o Naukowe eM@rketingu. Ju¿ od pocz¹tku swojego istnienia Ko³o to jest jednym z najprê¿niej
dzia³aj¹cych na naszej Uczelni.
W ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy
cz³onkowie Ko³a:
o wyg³osili referaty na nastêpuj¹cych
konferencjach naukowych: III Miêdzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i M³odych Pracowników Nauki (PWSZ w Jaros³awiu),
III Miêdzynarodowa Konferencja
"Multimedia w Biznesie" (Wydzia³
Zarz¹dzania, Politechnika Czêstochowska), II Ogólnopolskie Seminarium Studenckie "Szkie³kiem
i okiem studenta" (KUL), I Seminarium M³odych Pracowników Nauki
i Studentów "Europa bez granic Polska a Unia Europejska" (PWSZ
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w Gorzowie Wlkp.), XXIII Miêdzynarodowe Sympozjum Naukowe
Studentów i M³odych Pracowników
Nauki (Uniwersytet Zielonogórski),
o uczestniczyli w Forum Dyskusyjnym nt. Konkurencyjnoœæ polskich
firm na rynkach Unii Europejskiej mo¿liwoœci wspó³pracy z partnerami na rynkach wschodnich, które
odby³o siê w dn. 22 lutego br. w Hotelu "Rzeszów",
o opracowali koncepcjê nowej witryny internetowej Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu, stworzyli j¹
oraz dokonali jej implementacji,
o zorganizowali II Integracyjne Spotkanie Studenckich Kó³ Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej (250
osób) w Klubie Studenckim PLUS
18 kwietnia 2002 r.,
o przygotowali "Nocne spotkanie
z reklam¹" (pokaz najciekawszych
reklam z ca³ego œwiata) w Klubie
Studenckim PLUS (120 osób) 21
maja 2002 r.
W cotygodniowych zebraniach
Ko³a bierze udzia³ blisko czterdziestoosobowa grupa studentów Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu. W swoich
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pracach koncentruj¹ siê oni g³ównie na
nastêpuj¹cych zagadnieniach: podstawowe zasady tworzenia stron WWW,
prowadzenie dzia³añ promocyjnych
w ogólnoœwiatowej sieci komputerowej, kreowanie wizerunku marki produktu (przedsiêbiorstwa) w sieci oraz
zarz¹dzanie mark¹ (cyberbranding).
Warto wspomnieæ, ¿e dziêki staraniom pracowników Katedry uruchomiony zosta³ niedawno nowy kierunek
dyplomowania na studiach magisterskich uzupe³niaj¹cych - "miêdzynarodowe stosunki gospodarcze i handlowe". Ta inicjatywa zas³uguje na szczególn¹ uwagê w kontekœcie wst¹pienia
naszego kraju do Unii Europejskiej.
Znajduje to swoje odzwierciedlenie
w du¿ym zainteresowaniu studentów,
chêtnie wybieraj¹cych nowo powsta³¹
mo¿liwoœæ kontynuowania studiów.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o pojawiaj¹cych siê problemach. Truizmem
jest stwierdzenie, ¿e g³ównym czynnikiem hamuj¹cym rozwój kadry naukowo-dydaktycznej jest brak œrodków
finansowych. Lecz nie inaczej jest
w przypadku jednostki, w której pracujê. Mam jednak nadziejê, ¿e zarówno

Katedra Marketingu, jak i pozosta³e
silnie rozwijaj¹ce siê komórki organizacyjne naszej Uczelni, mimo trudnej
sytuacji, otrzymaj¹ œrodki pozwalaj¹ce
prowadziæ obszern¹ dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹. Jest to szczególnie istotne w przypadku tak m³odego wydzia³u,
jakim jest wci¹¿ rozwijaj¹cy siê Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu.
Na zakoñczenie pozwolê sobie na
bardziej osobist¹ refleksjê. Pragnê
zwróciæ uwagê na przyjemn¹, kole¿eñsk¹ atmosferê panuj¹c¹ w Katedrze
Marketingu. Piszê to z pozycji osoby
pracuj¹cej dopiero pierwszy rok, z Katedr¹ jednak jestem zwi¹zany przez sta¿
asystencki od kilku lat. Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e "mo¿na sobie wybraæ drogê w ¿yciu, ale nie mo¿na wybraæ ludzi,
których siê spotyka". Je¿eli jest to prawda, to mogê powiedzieæ, ¿e mia³em
szczêœcie, bo to w³aœnie Ci ludzie, nawzajem szanuj¹cy siê i wspieraj¹cy, potrafi¹cy siê porozumieæ, sprawiaj¹, ¿e
wszyscy mo¿emy czuæ satysfakcjê
z wykonywanej pracy. Mam nadziejê,
i¿ moi wspó³pracownicy maj¹ podobne
odczucia.
Marcin Gêbarowski

ZAK£AD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
I TELEKOMUNIKACYJNYCH
Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki
Z historii...
Ludzie, idee, zdarzenia
Niech Czytelnicy daruj¹ mi ten ton
osobistej refleksji w charakteryzowaniu
dzisiejszego Zak³adu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Korzenie jego drzewa genealogicznego siêgaj¹
bowiem czasów, w których, na gruncie
ludzkich marzeñ, szczególnie mocnych
w naszym regionie kraju, idei, inicjatyw,
przy wsparciu lokalnych w³adz, powstawa³y zrêby naszej Uczelni. Trudno tu
wiêc znaleŸæ racjonaln¹ motywacjê dla
faktu, ¿e autor niniejszej prezentacji, absolwent Wydzia³u Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej, by³y zastêpca

g³ównego konstruktora ds. awioniki
w potê¿nym, w ówczesnych warunkach,
zak³adzie przemys³owym, jakim by³a
mielecka Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego, po blisko 8-letnim doœwiadczeniu organizacyjnym, projektowym i badawczym, wspó³autor wielu opracowañ
w dziedzinie instalacji pok³adowych
i urz¹dzeñ osprzêtu lotniczego, rozpocz¹³
od 1 wrzeœnia 1965 r., w niewielkim pomieszczeniu na niskim parterze budynku C, na etacie starszego asystenta w Zak³adzie Elektrotechniki (przy 25% dotychczasowego wynagrodzenia), organizowanie bazy laboratoryjno-dydaktycznej w obszarze automatyki i elektroniki.
W tym dziele pomocne by³o równie¿ do-

œwiadczenie dydaktyczne zdobyte w mieleckim Technikum Mechanicznym. Ta
"baza" to pocz¹tkowo w³asnorêcznie robione, drewniane podstawki pod lampy
elektronowe, diody i tranzystory, które,
wraz z najprostszymi przyrz¹dami pomiarowymi, zaczê³y przybieraæ formê
stanowisk æwiczeniowych. Ale nikt nie
mia³ tu czasu na utyskiwania, bo tak w³aœnie powstawa³ wówczas (uruchomiony
od 1.09.1965) jednozak³adowy Wydzia³
Elektryczny. Ju¿ w rok póŸniej powsta³ na bazie tych dzia³añ - zespó³ przedmiotowy automatyki, elektroniki i telemechaniki, formalnie powo³any (wraz
z 5 innymi) 10 stycznia 1967 r. Podejmowali w nim sukcesywnie pracê absol-
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wenci ró¿nych uczelni, Politechnik: Wroc³awskiej, Gdañskiej, Warszawskiej oraz
AGH, którzy w twórcz¹ atmosferê tamtego czasu wnosili wzorce postêpowania
i widzenia nauki oraz dydaktyki swoich
profesorów, czêsto uczonych œwiatowego formatu. Wnosili te¿ mo¿liwoœæ ró¿norodnych kontaktów z ludŸmi z najpowa¿niejszych oœrodków naukowych
w Polsce.
Na pocz¹tku 1967 r. Zespó³, wraz
z pozosta³ymi jednostkami Wydzia³u,
przeniós³ siê do nowo ukoñczonego budynku B. W stworzonych w jego strukturze dobrych warunkach rozwoju,
w atmosferze zgodnej wspó³pracy, sprzyjaj¹cej kreowaniu inicjatywnoœci i uzewnêtrznianiu w³asnych inwencji, przy
w³aœciwej koordynacji dzia³añ, z jednej
strony tworzono nowoczesne zaplecze
dydaktyczne w obszarze przedmiotów
obejmuj¹cych elektronikê, teoriê sterowania, elektronikê i automatykê przemys³ow¹, a z drugiej - inicjowano i kon-
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wników, mo¿e siê wydaæ czymœ zupe³nie
nierealnym, ale takie w³aœnie przedsiêwziêcia i nieprawdopodobny zapa³ w ich
realizacji spowodowa³y, ¿e w przyjêtym
w koñcu 1969 r. przez Senat rzeszowskiej
WSI jednolitym planie badañ naukowych, skorelowanych z potrzebami gospodarczymi, tematyka tych badañ
znalaz³a bardzo wyraŸne odzwierciedlenie; zosta³a ona równie¿ ujêta w programach centralnie sterowanych Problemów
Wêz³owych 06.2.2 i 06.1, a nastêpnie
w Programie Rz¹dowym PR-3. Zespó³
w³asnym sumptem opracowa³ i zbudowa³
liniê technologiczno-doœwiadczaln¹ wytwarzania mikrouk³adów grubowarstwowych; jeden z jej elementów - precyzyjna, pó³automatyczna sitodrukarka
typu EAT-1 (g³ówny autor - dr M. Kieras), jako pierwsze tego rodzaju urz¹dzenie krajowej konstrukcji, przy œcis³ej
wspó³pracy z Wydzia³em Mechanicznym (szczególne uk³ony dla doc. A. Batscha) - zosta³ wykonany na potrzeby

Sitodrukarka EAT-1b.
Fot. archiwum

tynuowano badania naukowe, zintegrowane w dwóch zasadniczych obszarach:
technologii hybrydowych mikroelektronicznych uk³adów grubowarstwowych
oraz sterowania obiektami o parametrach
roz³o¿onych. Z dzisiejszej perspektywy
preparatyka kompozycji palladowo-srebrowych, jako materia³u wyjœciowego
w jednej z technologii scalania, prowadzona na balkonie domu jednego z praco-

kilku uczelni, instytutów naukowych
i zak³adów przemys³owych (w jednym
eksploatowana do dziœ). To w³aœnie ta
drukarka, prezentowana póŸniej na wystawie zagranicznej i Targach Poznañskich, oraz system kompleksowego
sterowania piecem tunelowym, wdro¿ony nastêpnie w dwóch zak³adach przemys³owych i nagrodzony przez Zjednoczenie ELKAM, zosta³y w 1973 r. wpisa-

ne jako dwa z trzech tematów zg³oszonych przez WSI do ksiêgi osi¹gniêæ przed
II Kongresem Nauki Polskiej.
1 wrzeœnia 1973 r., na bazie dotychczasowego zespo³u, zosta³ powo³any
Zak³ad Automatyki i Elektroniki, wœród
czterech "klasycznych" Zak³adów Wydzia³u Elektrycznego: Elektrotechniki,
Maszyn Elektrycznych, Miernictwa Elektrycznego oraz Urz¹dzeñ Elektrycznych. Efektem dotychczasowych i kontynuowanych w Zak³adzie prac badawczych jest ponad 20 opracowañ wdro¿onych do praktyki przemys³owej lub
badawczej, wiele uzyskanych patentów,
a przede wszystkim dynamiczny rozwój
kadry, wyra¿aj¹cy siê trzynastoma obronionymi, w ró¿nych uczelniach, pracami
doktorskimi i trzema rozprawami habilitacyjnymi. Zak³ad jest inspiratorem i organizatorem w latach 1973 i 1977 Sympozjum "Mikroelektroniczna Technika
Grubowarstwowa", równie¿ w 1977 r. organizatorem VII Krajowej Konferencji
Automatyki. Od po³owy lat 70. wspó³tworzy³ podstawy planowej wspó³pracy
z uczelniami zagranicznymi, zw³aszcza:
IH Zwickau, WST w Koszycach oraz Politechnik¹ Lwowsk¹, podejmuj¹c wiele
ciekawych, wspólnych prac badawczych.
Na tle zasadniczych zmian spo³ecznych prze³omu lat 70. i 80. zrodzi³a siê,
umotywowana przekonaniem o korzystniejszych warunkach spe³nienia aspiracji
twórczych, wspólna, usankcjonowana
z dniem 1 lutego 1982 r., koncepcja podzia³u Zak³adu, najpierw na trzy, a nastêpnie na cztery Zak³ady: Automatyki
(dzisiejsza Katedra Informatyki i Automatyki), Podstaw Elektroniki (dzisiejsza
Katedra Podstaw Elektroniki), Systemów
Cyfrowych (obecnie Systemów Rozproszonych) oraz Uk³adów Elektronicznych
(od 2001 r. Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych). Samodzielna
kadra, skupiona w tych katedrach
i zak³adach, wywodz¹ca siê w zdecydowanej wiêkszoœci z Zak³adu Automatyki
i Elektroniki (profesorowie: L. Trybus
i œp. A. Kusy, profesorowie PRz: F. Grabowski, J. Kluska, S. Paszczyñski, J. Potencki, M. Wysocki i pisz¹cy te s³owa
oraz œp. doc. B. Rz¹sa), w moim przekonaniu w decyduj¹cej mierze przyczyni³a
siê do wszechstronnego rozwoju Wydzia³u, w tym stworzy³a podstawy do powo³ania i "okrzepniêcia" kierunku informatyka. W tym kontekœcie godzi siê
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Fragment laboratorium EMC.
Fot. archiwum

wspomnieæ, ¿e w Zak³adzie Automatyki
i Elektroniki rozpoczyna³ równie¿ swój
naukowy ¿yciorys prof. J. Gruszecki,
póŸniejszy organizator i kierownik Zak³adu (obecnie Katedry) Systemów Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa.
W wydzielonym Zak³adzie Uk³adów
Elektronicznych tematyka prac badawczych zawê¿a siê do systemów elektronicznych, zw³aszcza mikroelektronicznych struktur hybrydowych, metod ich
syntezy, z uwzglêdnieniem zagadnieñ termicznych warunków pracy, kompatybilnoœci elektromagnetycznej oraz technologicznych uwarunkowañ w³aœciwoœci aplikacyjnych. S¹ one ulokowane
znacznie bli¿ej potrzeb przemys³u lotniczego, motoryzacyjnego i oœwietleniowego. Badania realizowane s¹ w wiêkszoœci w pe³nym cyklu rozwojowym.
W tym celu w ramach Zak³adu zosta³a
powo³ana Pracownia Doœwiadczalna Mikrouk³adów Hybrydowych, gdzie przede
wszystkim wytwarzane s¹ - w skali
ma³oseryjnej - urz¹dzenia osprzêtu lotniczego, m.in.: wysokostabilny wzmacniacz pomiarowy, przeznaczony do pracy
w systemach rejestracji parametrów samolotu w locie, jedno- i trójfazowy przekaŸnik zaniku napiêcia w sieci pok³adowej, systemy stabilizacji temperatury
w zasobnikach lotniczych wraz z powierzchniowymi grzejnikami (np. w lukach
akumulatorowych, systemach fotogrametrycznych), a tak¿e serie prototypowe
uk³adów i urz¹dzeñ dla innych potrzeb.

Do tych zadañ skompletowano nowoczesn¹ liniê technologiczno-doœwiadczaln¹ oraz zestaw aparatury do kompleksowych badañ œrodowiskowych.
W efekcie, na przestrzeni blisko 20 lat
funkcjonowania Zak³adu, rozwijaj¹c
wspó³pracê z oœrodkami zagranicznymi
i krajowymi, zrealizowano 20 prac o praktycznej u¿ytecznoœci dla przemys³u
(wdro¿enia produkcyjne, w tym na podstawie udzielonych licencji i zawartych
umów, opracowanie kompletnych linii
technologicznych i programów produkcji) oraz instytucji badawczych (np. specjalistyczne programy komputerowe,
w tym powszechnie wykorzystywany

program HYBTERM), opublikowano
w czasopismach naukowych lub zaprezentowano podczas konferencji, w wiêkszoœci o charakterze miêdzynarodowym, ³¹cznie ponad 200 prac, przygotowano 8 monografii, a tak¿e uzyskano
16 patentów. Przygotowane zosta³y i obronione 2 prace doktorskie i 2 habilitacyjne (trzecia opublikowana, przed kolokwium). Zak³ad by³ organizatorem
dwóch konferencji Polskiej Sekcji
IMAPS (1993, 2001), a obecnie jest organizatorem ogólnopolskiej, VII Konferencji Naukowej "Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne", której uczestnikom pragnie w ten sposób przekazaæ nieco wiêcej informacji na swój temat.
Oddzieln¹ inicjatywê Zak³adu stanowi
organizowanie cyklicznego sympozjum,
integruj¹cego wspó³pracê z oœrodkami
zagranicznymi i krajowymi: "Microelectronics Technologies and Microsystems".
Do tego czasu sympozjum by³o organizowane w Rzeszowie, Lwowie, Koszycach,
Zwickau, Pitesti, a w bie¿¹cym roku ponownie odbêdzie siê we Lwowie. Bardzo
wa¿nym zadaniem by³o równie¿ gruntowne przebudowanie, w latach 90., profilu
dydaktycznego Zak³adu, wraz z przygotowaniem odpowiedniej bazy laboratoryjnej, co œciœle wi¹za³o siê z rozwojem
specjalnoœci aparatura elektroniczna na
kierunku elektrotechniki oraz uruchamianiem kierunku informatyka. Wymaga³o to przygotowania programów,
wyk³adów i æwiczeñ laboratoryjnych do
oœmiu nowych lub gruntownie zmodyfikowanych przedmiotów.

Stanowisko do ultraszybkich pomiarów temperatury.
Fot. archiwum
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Dzieñ dzisiejszy...

Kadra Zak³adu liczy piêtnaœcie osób,
w tym: jeden profesor (Z. Hotra), dwóch
profesorów PRz (W. Kalita, J. Potencki),
trzech adiunktów (doktorzy: M. Gotfryd,
T. Wa³ach i B. Wisz), szeœciu asystentów
(G. B³¹d, P. Jankowski-Mihu³owicz,
K. Kamuda, D. Klepacki, W. Sabat
i M. Wêglarski) oraz trzech pracowników technicznych (E. Boczar, A. Bednarczyk, D. Sitek). W strukturze Zak³adu
mo¿na wyodrêbniæ, w aspekcie dydaktycznym i badawczym, trzy zespo³y tematyczne:
o elektroniki profesjonalnej,
o projektowania i technologii aparatury elektronicznej,
o telekomunikacji.
Odpowiadaj¹ca tej strukturze tematyka dydaktyczna obejmuje przedmioty:
w pierwszej grupie - urz¹dzenia elektroniki profesjonalnej, podstawy techniki
mikroprocesorowej i uk³ady mikroprocesorowe, projektowanie systemów mikroprocesorowych, specjalizowane uk³ady
scalone i scalone uk³ady analogowe, architekturê komputerów oraz urz¹dzenia
zewnêtrzne komputerów, w drugiej grupie - CAD w elektronice oraz konstrukcjê
i technologiê aparatury elektronicznej,
a w trzeciej grupie - podstawy telekomunikacji oraz uk³ady telekomunikacyjne.
Dodatkowo prowadzone s¹ przedmioty
obieralne i monograficzne, obejmuj¹ce,
poza czêœci¹ obszaru wymienionej tematyki, wybrane zagadnienia wspó³czesnej elektroniki, elementy i uk³ady optoelektroniczne oraz technikê laserow¹
(przedmiot prowadzony wspólnie z Katedr¹ Fizyki).
Realizowane prace badawcze ukierunkowane s¹ na trzy obszary tematyczne:
o metody syntezy struktur mikroelektronicznych, przeznaczonych do
pracy w szczególnie trudnych warunkach, z uwzglêdnieniem zagadnieñ EMC, termicznych warunków
pracy, niezawodnoœci i analizy tolerancji,
o technologii hybrydowych struktur
o parametrach roz³o¿onych,
o sensorów i systemów sensorowych.
Prace s¹ realizowane dziêki ci¹gle
rozwijanej bazie laboratoryjnej, obejmuj¹cej: unowoczeœnion¹, kompletn¹ liniê technologiczn¹ do wytwarzania

mikrouk³adów hybrydowych, zestaw
aparatury do badañ œrodowiskowych
(w tym komorê klimatyczn¹ i aparaturê
do badania drgañ), nowo uruchamiane,
profesjonalne laboratorium kompatybilnoœci elektromagnetycznej, finansowane
czêœciowo z grantu KBN, oraz zestaw
aparatury do badania pól temperatury
w mikrouk³adach, wraz z unikalnym stanowiskiem do punktowych pomiarów
ultraszybkich zmian temperatury, opracowanym wspólnie z VIGO System
w Warszawie. Aktualnie, w ramach wymienionej tematyki, przygotowywanych
jest szeœæ rozpraw doktorskich oraz dwie
habilitacyjne. Badania, poza œrodkami
w ramach DS i BW, wspomagane s¹ grantami KBN (w tym promotorskimi); niektórzy pracownicy uczestnicz¹ te¿ (jako
wykonawcy) w grantach uzyskanych
przez inne oœrodki, w tym Uniwersytet
Techniczny w Koszycach.
Rezultaty prac badawczych zwi¹zane s¹ bezpoœrednio z szerok¹ wspó³prac¹ z uczelniami zagranicznymi, na
podstawie wieloletnich umów. Nale¿y tu
wymieniæ przede wszystkim: Techniczny
Uniwersytet w Koszycach (technologia
i badania aplikacyjne mikrouk³adów hybrydowych, w tym zaawansowanych, na
bazie ceramiki LTCC), Politechnikê
Lwowsk¹ (opracowania nowych materia³ów na potrzeby mikroelektroniki
i synteza specjalizowanych uk³adów scalonych, szczególnie sensorowych),
Universität-Gesamt Hochschule Paderborn Abteilung Soest (wspólna realizacja
czujników gazu na bazie SnO2, badania
powierzchni materia³ów metodami spektroskopii masowej oraz kompatybilnoœæ
elektromagnetyczna), Westsächsische
Hochschule Zwickau (komputerowo
wspomagane projektowanie uk³adów
elektronicznych i kompatybilnoœæ elektromagnetyczna w mikrouk³adach grubowarstwowych) oraz Politechnika Bukareszteñska (zaawansowane metody
syntezy uk³adów elektronicznych). Formy tej wspó³pracy obejmuj¹ m.in.: spotkania robocze, realizacjê wspólnych
badañ (wzajemne wykorzystywanie specjalistycznej aparatury), przygotowywanie wspólnych publikacji, wzajemne
sta¿e pracowników (w tym przygotowywanie rozpraw doktorskich) i studentów,
prace dyplomowe pod wspóln¹ opiek¹,
wzajemnie prowadzone (w j. angielskim)
wyk³ady fakultatywne (od 1997 r. w ra-

mach Programu SOCRATES wspólnie
z WH Zwickau i Uni-GH Paderborn Abt.
Soest pracownicy Zak³adu, w tym autor
niniejszej informacji, prowadz¹ wyk³ady z zakresu mikroelektroniki hybrydowej dla studentów wydzia³ów elektrycznych obydwóch uczelni), realizacjê
Projektu TEMPUS (JEP. 1969-91, 1991-1992), która pozwoli³a na uzyskanie
œrodków na znaczn¹ rozbudowê laboratoriów dydaktycznych, a tak¿e opracowywanie wspólnych podrêczników
i monografii.

Kilka refleksji...
Pomyœlne rezultaty we wspó³czesnych badaniach s¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia przy integracji ró¿norodnych dzia³añ
oraz nale¿ytej ich koordynacji; ktoœ niestety musi za ni¹ zap³aciæ rachunek, najlepiej z w³asnego wyboru, co jest gwarancj¹ efektywnego spo¿ytkowania indywidualnych aspiracji twórczych jednostek tworz¹cych zespó³. Warto to sobie
uœwiadomiæ w obliczu niezwykle trudnych wyzwañ, stoj¹cych aktualnie przed
nami w zakresie:
o rozwoju kadry - sparametryzowanego wskaŸnikami jakoœci dydaktyki,
o dorobku naukowego - wyra¿anego
pod³ug miar kategoryzacji,
o œrodków na badania - uwarunkowanych aktywnoœci¹ partycypowania
w systemie grantów, które wymaga
zbiorowego wysi³ku na poziomie
zak³adu, wydzia³u, a nawet Uczelni,
w kreowaniu trafnej tematyki i sprawnych zespo³ów badawczych.
Je¿eli tym wyzwaniom nie sprostamy,
przez Ÿle pojête w³asne wygodnictwo, to
powstanie sytuacja jak w przys³owiowej
³odzi, w której uczestnicy rejsu nie chwytaj¹ mocno za wios³a; ³ódŸ nie tylko nie
dop³ywa do celu, ale niekiedy mo¿e
"pójœæ na dno".
Jako organizator i nieprzerwanie kierownik jednostek organizacyjnych tworz¹cych historiê dzisiejszego Zak³adu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, pragnê wyraziæ s³owa podziêkowania i ¿yczenia naukowych sukcesów oraz osobistej pomyœlnoœci
wszystkim by³ym i obecnym wspó³pracownikom.

W³odzimierz Kalita
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INTEGRACJA KÓ£ NAUKOWYCH
po raz drugi

W dniu 18 kwietnia 2002 r. odby³o
siê w Klubie Studenckim PLUS II Integracyjne Spotkanie Studenckich
Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, przygotowane przez cz³onków Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu dzia³aj¹cego przy Katedrze Marketingu. W spotkaniu wziêli
udzia³ opiekunowie studentów tworz¹cych akademicki ruch naukowy,
dziekani wydzia³ów, a nade wszystko
w³adze Uczelni.
Zaproszeni goœcie mieli okazjê
wys³uchaæ prezentacji poszczególnych
kó³ naukowych, jak równie¿ zobaczyæ
amatorski program artystyczny przygotowany przez studentów Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu. Z³o¿y³y siê
na niego m.in.: "Rozbierana piosenka",
pokaz tañca irlandzkiego, "Kankan"
(w wykonaniu studentów), "Dirty dancing" (odtañczenie "na ¿ywo" fina³owej piosenki z filmu pod tym sa-

Wykonawczynie nowych wersji s³ynnych przebojów (teksty obok).
Fot. Anna Wo³och

` na pewno nigdy nie by³o takiego kankana!
W Moulin-Rouge ani w Folies-Bergere
Fot. Anna Wo³och

mym tytu³em, z jednoczesnym pokazem tañcz¹cej pary aktorów na du¿ym
ekranie) oraz fragmenty "Teatrzyku
Zielona Gêœ".
Impreza zosta³a zorganizowana ju¿
po raz drugi. Poprzedzi³y j¹ kilkumiesiêczne przygotowania, które w g³ównej mierze wype³ni³y prace nad programem artystycznym (wziê³o w nim
udzia³ ponad 30 osób). W imieniu osób
zaanga¿owanych w organizacjê tegorocznego przedsiêwziêcia pozwolê sobie wyraziæ pogl¹d, ¿e dobrze siê
dzieje, i¿ Spotkania Studenckich Kó³
Naukowych powoli wpisuj¹ siê w kalendarz imprez organizowanych przez
studentów naszej Uczelni. Mam nadziejê, ¿e podobnego zdania s¹ pozosta³e osoby, które integrowa³y siê
z nami w tym roku?!
Marcin Gêbarowski
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INTEGRACJA KÓ£ NAUKOWYCH
DON'T WORRY, BE HAPPY

THE SHOOP SHOOP SONG

Przedstawimy dzisiaj wam
Jak to ¿yje student sam.

Jak to dobrze studentem byæ
I wci¹¿ sobie na kredyt ¿yæ

Don't worry, be happy.

Tak, studentem byæ. O! Studentem byæ
I na kredyt ¿yæ. O! Na kredyt ¿yæ
Wolnym jak ptak i spaæ na wznak
O tak, w³aœnie tak

Gdy egzamin - problem mam
Wci¹¿ siê martwiê, czy go zdam.
Don't worry, be happy. /6x
Czas ucieka, ja to wiem
Nic nie umiem, bojê siê.
Don't worry, be happy.
Nie ma miejsca na myœli z³e
Piszê œci¹gi i jakoœ jest.
Don't worry, be happy. /3x

DO LATA (DO SESJI)
Znów przyjdzie maj, a z majem ³zy
I czekaæ mam na lepsze dni
Znów przyjdzie mi nosiæ przykrótkie sny
Do sesji, do sesji, do sesji
ze ³zami bêdê sz³a, na, na, na.
Znów przyjdzie maj, a z majem stres
mmm... ja to wiem i czujê, ¿e
Znów przyjdzie mi kawy te¿ du¿o piæ
Do sesji, do sesji, do sesji
ze ³zami bêdê sz³a, na, na, na.

LAMBADA
Drugi dzisiaj raz ta impreza ko³a ³¹czy wraz.
Wszyscy przyszli tu,
bo zabawy nadszed³ dziœ ju¿ czas.
Rusz siê bracie w tan, do³¹cz i nie siedŸ sam
To lambady dziœ nadszed³ ju¿ czas. / 2x
Stary taniec to, ale ruszy ka¿dym, no bo co
Nie usiedzisz, gdy takie rytmy s³yszysz bracie ty.
Rusz siê bracie... /2x
Teraz tañca czas i zaœpiewaj z nami jeszcze raz
Dzisiaj wieczór ten zabaw i humoru jest pe³en.
Rusz siê bracie... /2x

Tak, studentem byæ. O! Studentem byæ
I na kredyt ¿yæ. O! Na kredyt ¿yæ
Wolnym jak ptak i spaæ na wznak
O tak, w³aœnie tak /2x
Kiedy wiosny przychodzi czas
To energia rozpiera nas
Uczyæ nam siê nie chce ju¿
A egzamin ju¿ tu¿, tu¿
Bo to wiosny ju¿ czas. O! To jest wiosny czas
Na zabawê czas w sam raz
Wiêc bawmy siê
Nikt nie zabierze go nam
O nie, nie, nie
O nie, nie weŸmie nam

LA BAMBA
Poli, Politechnika
Poli, Politechnika
To nasza szko³a
Ona tak¹ ma gracjê
Ona tak¹ ma gracjê
Kochamy j¹
A ja œpiewam, jej œpiewam
A ja œpiewam, jej œpiewam
Porywa mnie
Porywa mnie
Porywa mnie.
Tu studenci z manier¹
Tym, co maj¹, siê dziel¹
Bo braæmi s¹
Bo braæmi s¹
Bo braæmi s¹.
Banda, banda,
Studentów banda,
Banda, banda,
Banda.

Opracowanie tekstów piosenek:
Urszula Engel, Iwona Fal,
Joanna Kafara (studentki III ZD)
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Drzewa w barwie wiosennej zieleni z dnia na dzieñ piêkniej¹ i obsypuj¹ swe ga³êzie pian¹ gêstego kwiecia. Warto poœwiêciæ im trochê uwagi i to nie tylko ze wzglêdu na ich majestatyczne piêkno. Zbli¿a siê lato i wakacje, wypady do lasu i nad
wodê, a otaczaj¹ce nas skupiska zieleni s¹ coraz bardziej zaœmiecane. A rosn¹ przecie¿ dla cz³owieka - on mo¿e je zniszczyæ
i mo¿e je uratowaæ. Chroñmy je, bo to nasze zielone p³uca.

Chroñmy przyrodê

O drzewach i lesie

Kiedy myœlimy o lesie, przypominamy sobie ¿ycie rozbójników ze œwiata bajek, przygody m³odoœci, wypoczynek, czas wakacji, jesienne grzybobranie. Dla naszych praprzodków las by³
domem, w nim zbierali owoce i polowali na grubego zwierza.
Jan Kochanowski w imieniu lipy jak¿e piêknie zaprasza:
"Goœciu, si¹dŸ pod mym liœciem, a odpoczyñ sobie!|| Nie dójdzie ciê tu s³oñce, przyrzekam ja tobie,..."
Drzewo jest roœlin¹ wysok¹, maj¹c¹ zdrewnia³y pêd (pieñ),
który na pewnej wysokoœci rozga³êzia siê na grube konary
i cieñsze ga³êzie tworz¹ce koronê. Rozró¿nia siê trzy g³ówne
grupy drzew: liœciaste, iglaste oraz palmy i zalicza siê je do o¿ywionych obiektów przyrody. Najokazalsze z nich, wyró¿niaj¹ce
siê w krajobrazie, nierzadko zwi¹zane z pamiêci¹ o wydarzeniach historycznych lub osobach, stanowi¹ pomniki przyrody.
Obserwacjê tych wspania³ych okazów przyrody mo¿na prowadziæ o ka¿dej porze zarówno dnia i nocy, jak i roku. W przeciwieñstwie do zwierz¹t one nie uciekaj¹, nie gin¹ w okresie zimowym jak wiele roœlin, one po prostu trwaj¹. D³ugowiecznoœci¹ przewy¿szaj¹ cz³owieka, gdy¿ maj¹ w sobie zapisan¹
historiê od kilku do kilkudziesiêciu pokoleñ ludzkich. Znane
jest powszechnie powiedzenie, ¿e jedn¹ z podstawowych czynnoœci mê¿czyzny jest "posadzenie drzewa".
Œrednica ukszta³towanego drzewa w naszym umiarkowanym klimacie przyrasta œrednio o 1-2 cm rocznie. Roczne przyrosty s¹ widoczne w przekroju pnia i tworz¹ tzw. pierœcienie,
które umo¿liwiaj¹ ustalenie wieku drzewa, a tak¿e warunków
klimatycznych, w jakich odbywa³ siê wzrost. Korzenie drzewa
niekoniecznie siêgaj¹ g³êboko w ziemiê. Czêsto rozprzestrzeniaj¹ siê w poziomie na g³êbokoœci oko³o 3,0 m. Prawd¹ jest, ¿e
rozrastaj¹ siê na odleg³oœæ co najmniej równ¹ wysokoœci drzewa. Dobrze rozwiniête systemy korzeniowe pobieraj¹ zwi¹zki
chemiczne rozpuszczone w wodzie gruntowej. Procesy kapilarne i mikrobiologiczne w sposób naturalny stymuluj¹ neutralizacjê i rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ obszarowych (N, P,
K) do wód, wywo³anych dzia³alnoœci¹ rolnicz¹.
Nawet najwiêkszy d¹b wzrasta z ma³ego ¿o³êdzia. Dlatego
pierwsze miesi¹ce i lata s¹ dla ka¿dego drzewa szczególnie
trudne w porównaniu z dziesiêcioleciami czy setkami lat, które
po nich nastêpuj¹. Drzewo od pocz¹tku swego ¿ycia walczy
o przetrwanie, a towarzysz¹ mu ró¿norakie organizmy. Owady
dr¹¿¹ drzewo, grzyby ¿ywi¹ siê jego substancj¹, bluszcz otacza
konary. Drzewo zabliŸnia swoje rany, impregnuje rozk³adaj¹c¹
siê twardziel. Ta walka trwa wiele lat, jednak z roku na rok pozostaje coraz mniej ¿ywego drewna. Martwota jest nieuchronna. I tak drzewa "umieraj¹ stoj¹c".
Spacer po lesie jest dobry na wszystko - na poprawê nastroju,
na chwilê zadumy nad naszym ¿yciem, na zbiór runa leœnego.
Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu" zadaje pytanie:
"I tam na Ukrainie, czy siê dot¹d wznosi
Przed Ho³owiñskich domem, nad brzegami Rosi,

Lipa tak rozroœniona, ¿e pod jej cieniami
Sto m³odzieñców, sto panien sz³o w taniec parami?"
Lasy wp³ywaj¹ w decyduj¹cy sposób na lokalne modyfikacje klimatyczne, uatrakcyjniaj¹ agroturystykê i s¹ ostoj¹ dla dzikiej zwierzyny ³ownej. Nale¿y przypomnieæ rolê zadrzewieñ
œródpolnych. Ograniczaj¹ one sp³ywy powierzchniowe ze zlewni, dziêki wiatrochronnej funkcji zapobiegaj¹ wyleganiu upraw
oraz zmniejszaj¹ parowanie z czêœci zacienionej pól.
Wœród narodów istniej¹ mity, sagi i legendy o lasach i drzewach. We fladze narodowej Libanu widnieje drzewo cedrowe,
a kanadyjskiej liœæ klonu. Szczególnie stare drzewa do dzisiaj s¹
postrzegane jako œwiête, a nawet uwa¿ane za bóstwa. Indianie
obu Ameryk wierz¹, ¿e ich duchy zamieszkuj¹ w drzewach. Widaæ wyraŸny g³êboki zwi¹zek miêdzy drzewem a ludzk¹ dusz¹.
W wielu przekazach las jest labiryntem ¿ycia cz³owieka. Gubi
siê on w ciemnym, mrocznym borze i tylko ten, kto znajduje
sens ¿ycia, wychodzi z g³êbokiej gêstwiny.
Las to nie tylko drzewa; na leœnej glebie rosn¹ mchy, paprocie, krzewy, trawy, grzyby w niezliczonych iloœciach. Po lesie
uwijaj¹ siê pracowite mrówki, które stanowi¹ jego s³u¿bê sanitarn¹. Krety i nornice spulchniaj¹ oraz przewietrzaj¹ glebê, obumar³e liœcie i drzewa przerabiane s¹ przez mikroorganizmy na
urodzajny humus. Ptaki niszcz¹ szkodniki drzew, zjadaj¹ owoce
i roznosz¹ nasiona w swych wydalinach. Las stanowi ekosystem
dla roœlin i zwierz¹t.
8
8
8
8
8
8

Leœne ciekawostki
Lasy wytwarzaj¹ ponad po³owê rocznego zapasu tlenu,
tj. oko³o 26,6 mld ton.
1 ha lasu poch³ania rocznie 150-200 t dwutlenku wêgla.
1 ha lasu liœciastego zatrzymuje w ci¹gu sezonu wegetacyjnego oko³o 60 ton py³ów.
Drzewa wydzielaj¹ do atmosfery substancje bakteriobójcze
- fitoncydy; sosna, brzoza, ja³owiec wytwarzaj¹ wokó³ siebie strefê 3-5 m woln¹ od bakterii.
Najwy¿szymi drzewami na œwiecie s¹ eukaliptusy królewskie, najwy¿szy w Australii ma 170 m wysokoœci.
Najwiêksze drzewa na œwiecie to wiecznie zielone sekwoje,
które rosn¹ w Kalifornii. Ich masa naziemna siêga do
5000 ton, a wiek niektórych okazów szacuje siê na 3000 lat.
Kora sekwoi jest pozbawiona ¿ywicy, co pomaga przetrwaæ
tym drzewom po¿ary lasów.

Najstarsze drzewa w Polsce i regionie pomniki przyrody
Najstarszym drzewem jest cis pospolity rosn¹cy w Henrykowie Lubañskim, w woj. dolnoœl¹skim: wiek 1260 lat, obwód
512 cm, wys. 13 m. Oprócz niego jest jeszcze w kraju kilkanaœcie sêdziwych cisów. W Polsce powszechn¹ estym¹ otacza siê
d³ugowieczne dêby:
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8 D¹b Ba¿yñskiego w Kadynach ko³o Elbl¹ga, wiek 680 lat.
8 D¹b Bartek we wsi Bartków, gm. Zagnañsk, wiek 660 lat.
8 Dêby Rogaliñskie w Rogalinie, w woj. wielkopolskim:

Lech, Czech i Rus maj¹ odpowiednio 609, 523 i 496 lat.
Najstarsza lipa ma 525 lat i roœnie we wsi Cielêtniki, w gm.
D¹browa Zielona.
Województwo podkarpackie tak¿e posiada liczne okazy
drzew pomnikowych, z których na uwagê zas³uguj¹:
8 Dêby - w Januszkowiczach, gm. Brzostek, o obwodzie
950 cm, w Wêglówce, gm. Korczyna, 890 cm, w Ródce, gm.
Sieniawa, 870 cm, w Humniskach, gm. Brzozów, 772 cm,
w Trzcianie, gm. Jas³o, 740 cm.
8 Lipy - w Babicy, gm. Czudec, 930 cm, w Zaleszanach, gm.
Zaleszany, 670 cm, w Niwiskach, gm. Niwiska, 650 cm,
poza tym wi¹z w ¯o³yni, gm. ¯o³ynia, 680 cm, jesion
w Brze¿owej, gm. Bircza, 510 cm, sosna w Mikulicach, gm.
Gaæ, 500 cm, jod³a w Makowej, gm. Fredropol, 400 cm, tulipanowiec w Zwiêczycy, gm. Boguchwa³a, 500 cm.

Aby nasza b³êkitna planeta nie sta³a siê krajobrazem ksiê¿ycowym, musimy siê zbli¿aæ do idea³u ogrodu w Edenie, poniewa¿ bez drzew i lasów nie jest mo¿liwe ¿ycie na Ziemi. Nasze
problemy bior¹ siê z ró¿nicy w tym, jak funkcjonuje natura, a jak
myœli cz³owiek.
Potêgê lasu piêknie wyrazi³ Stefan ¯eromski: "Puszcza (...)
ma zostaæ na wieki wieków jako las nietykalny, siedlisko
bo¿yszcz starych (...) wielki oddech ziemi i ¿ywa pieœñ wiecznoœci!"
Dla pog³êbienia refleksji czytelnika przytaczam s³owa rosyjskiego barda W³odzimierza Wysockiego: "Lesie nasz, jestem
z ciebie dumny. Mamy z darów twoich ko³yski i trumny..."
Janusz Rak
Od Redakcji: Autor jest cz³onkiem Wojewódzkiej Komisji
Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Podkarpackim.

Dooko³a œwiata "Wielkiego Brata"
Co pewien czas powracaj¹ dyskusje
na temat wydarzeñ zwi¹zanych z pobytem kilkunastu œmia³ków w sêkociñskim domu "Wielkiego Brata". Ju¿
min¹³ okres, kiedy to polska wersja
"Big Brothera" budzi³a kontrowersje,
wywo³uj¹c niejednokrotnie ogólnonarodow¹ (równie¿ medialn¹) dysputê.
W swoim artykule, abstrahuj¹c od
wszelkich sympatii lub antypatii (aczkolwiek nie nale¿ê do grona entuzjastów tego programu), postaram siê
Pañstwu przedstawiæ najciekawsze wydarzenia, które przytrafi³y siê uczestnikom konkursu w ró¿nych wersjach
narodowych. Na zakoñczenie zwrócê
uwagê na komercyjny wymiar "Big
Brothera", którego istnienia wielu z telewidzów mo¿e sobie nie uœwiadamiaæ.
Zastrzegam, ¿e ze wzglêdu na mój sporadyczny kontakt z programem, przedstawione pogl¹dy mog¹ nie uwzglêdniaæ wszystkich aspektów tego "fenomenu" telewizyjnego oraz mog¹ pozostawaæ w sprzecznoœci z Pañstwa
opiniami. Niemniej jednak sam program jest dla mnie ciekawym zjawiskiem medialnym i dlatego od wyemitowania pierwszego odcinka stara³em siê œledziæ doniesienia na jego temat, pojawiaj¹ce siê w prasie oraz
czasopismach marketingowych.

Pomys³odawcami "Big Brothera" s¹
Holendrzy, którzy pocz¹tkowo planowali odizolowaæ uczestników konkursu
na ca³y rok. Gdy jednak siê okaza³o, ¿e
produkcja programu kosztowa³aby
wówczas 20 mln dolarów, zdecydowano siê na skrócenie czasu jego trwania.
Pierwsza w historii mediów edycja tego
popularnego programu z gatunku reality show (nazywanego z³oœliwie przez
niektórych reality soap, czyli mydlan¹
rzeczywistoœci¹) rozpoczê³a siê
16 wrzeœnia 1999 r. Poza Holandi¹
Wielki Brat mia³ swoje narodowe wersje (nawet dwu- lub trzykrotnie) w nastêpuj¹cych krajach: Argentynie,
Australii, Belgii, Brazylii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii,
Republice Po³udniowej Afryki, Szwajcarii, Szwecji, USA, Turcji, Wielkiej
Brytanii oraz we W³oszech. W wielu
przypadkach nie oby³o siê bez zak³óceñ
przebiegu programu, a nawet powa¿nych skandali. Oto najciekawsze z nich:
1) W Wielkiej Brytanii gazeta "The
Sun" próbowa³a wp³yn¹æ na zachowanie uczestników programu, wysy³aj¹c
nad dom Wielkiego Brata œmig³owiec,
z którego zrzucano ulotki informuj¹ce
o nieuczciwym zachowaniu Nicka Batemana - jednego z konkursowiczów.

Próba siê nie powiod³a, gdy¿ na czas
"nalotu" wszystkim mieszkañcom
domu kazano przejœæ do sypialni kobiet, zapobiegaj¹c w ten sposób przedostaniu siê informacji z zewn¹trz. To
g³ównie "The Sun", pisz¹c na swoich
³amach m.in. "Kick Out Nick" ("Wykopcie Nicka"), sprawi³, ¿e ok³amuj¹cy
wspó³mieszkañców zawodnik sta³ siê
przez pewien czas najbardziej znienawidzon¹ osob¹ w Wielkiej Brytanii.
2) W Danii dosz³o do dezercji siedmiu uczestników konkursu po tym jak
odebrano im na tydzieñ przydzia³ papierosów i alkoholu. Osoby te pod
os³on¹ nocy sforsowa³y mur i uciek³y
z domu "Wielkiego Brata". Po d³ugotrwa³ych rozmowach czterech uczestników rejterady zdecydowa³o siê powróciæ do programu. Równie¿ w ostatniej
z polskich edycji dwoje konkursowiczów (w tym jeden po wypowiedzeniu
s³ów: "Nudzi mi siê. Idê do domu (...).
Idê sk³adaæ motor.") przeskoczy³o
ogrodzenie i zniknê³o z oczu wspó³mieszkañcom.
3) Niedu¿o zabrak³o, aby niemiecka
edycja "Big Brothera" nie dosz³a do
skutku. Przed emisj¹ pierwszego odcinka niektórzy politycy i przywódcy religijni stwierdzili, ¿e program ³amie
zapis konstytucji Niemiec gwaran-
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tuj¹cy poszanowanie godnoœci ludzkiej. Producenci wybrnêli z tej trudnej
sytuacji, zobowi¹zuj¹c siê do codziennego wy³¹czania wszystkich kamer na
jedn¹ godzinê.
4) Podobne kontrowersje "Wieki
Brat" wzbudzi³ w Turcji, gdzie przedstawiciele rz¹du tego kraju uznali, ¿e
program pozostaje w sprzecznoœci z dobrymi obyczajami i moralnoœci¹. Stacja
emituj¹ca program zosta³a ukarana jednodniowym odebraniem koncesji oraz
gro¿ono jej dalszymi konsekwencjami.
Oburzenie wywo³a³a scena, w której
pokazano dziewiêtnastolatka masuj¹cego plecy trzydziestopiêcioletniej
kobiecie, matce dwojga dzieci.
5) Ciekawe zjawisko zanotowano
w Szwecji, bêd¹cej krajem, w którym
drastycznie obni¿a³a siê ogl¹dalnoœæ
w czasie emisji kolejnych odcinków
"Big Brothera". W wiêkszoœci przypadków stacje telewizyjne emituj¹ce program znacznie zyskiwa³y na ogl¹dalnoœci.
6) We w³oskim wydaniu programu,
który na Pó³wyspie Apeniñskim nazwano "Grande Fratello", dwójka uczestników (kobieta i mê¿czyzna) schowa³a siê przed kamerami za sof¹, dodatkowo jeszcze okrywaj¹c siê pierzyn¹.
Sytuacja wymknê³a siê spod kontroli
i dosz³o do scen, które powinny byæ wyemitowane w godzinach nocnych.
Ekrany telewizorów zgas³y, a po³¹czenie internetowe uleg³o nag³ej awarii.
W³adze stacji telewizyjnej Canale
5 t³umaczy³y póŸniej, ¿e przyczyn¹
przerwy w nadawaniu by³y k³opoty techniczne, jednak sceptyczni widzowie
nie uwierzyli tym zapewnieniom. Dodajmy jeszcze, ¿e krzywe telemetryczne gwa³townie siê podnios³y, gdy
Christina (tak mia³a na imiê sprawczyni
skandalu) poprosi³a producentów programu o dostarczenie testów ci¹¿owych.
7) W wielu krajach wœród uczestników konkursu tworzy³y siê pary (jak
pamiêtamy, równie¿ i w Polsce). Jednak we wszystkich przypadkach
zwi¹zki mi³osne mia³y efemeryczny
charakter. Wyj¹tkiem jest Daniela oraz
Karim z niemieckiej edycji programu,
którzy jako jedyni stanêli na œlubnym
kobiercu.
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"Big Brother" potrzebuje skandali,
gdy¿ to one zwiêkszaj¹ ogl¹dalnoœæ
programu, przyczyniaj¹c siê do zwrotu
wysokich nak³adów poniesionych na
jego realizacjê. W naszym kraju oby³o
siê bez awantur, mo¿e z wyj¹tkiem drobnych incydentów, takich jak: protest
cz³onków Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, opóŸnione wyjœcie jednego
z uczestników bêd¹ce wyrazem kontestacji regu³ narzucanych przez "Wielkiego Brata" czy odmowa wskazania
osób nominowanych do wyjœcia z konkursu.

"Big Brother" adresowany jest do
ludzi m³odych, w wieku od 16 do 35 lat.
Poniewa¿ jednak by³o to przedsiêwziêcie bezprecedensowe w naszej czêœci
Europy, charakteryzuj¹cej siê inn¹ struktur¹ spo³eczn¹, polscy realizatorzy
mogli rozszerzyæ grupê docelow¹ nawet do 49. roku ¿ycia. W dniu 4 marca
2001 r., gdy rozpoczynano emisjê polskiego wydania "Big Brothera", przed
ekranami telewizorów zasiad³o 6 milionów naszych rodaków. Jednak, aby
osi¹gn¹æ taki wynik, stacja TVN musia³a ponieœæ spore nak³ady finansowe.
Wed³ug domu mediowego Initiative
Media koszty licencji programu wynios³y 16 mln z³ (choæ s¹ domniemania,
¿e mog³a ona kosztowaæ o 2 mln dolarów wiêcej) i obs³ugi (10 mln z³)
zamknê³y siê kwot¹ 26 mln z³.
Przedstawione dane dotycz¹ tylko pierwszej edycji (Ÿród³o: Media i Marketing Polska, Nr 8(54), 2001, s. 13).
Wejœcie "Big Brothera" na antenê
spowodowa³o w znacznym stopniu
wzrost udzia³u ogl¹dalnoœci emituj¹cej
go stacji na rynku telewizyjnym z ok.
12 proc. pó³tora roku wczeœniej do 16

proc. w drugim kwartale 2001 r. Dla
porównania, w pierwszym tygodniu
emisji konkurencyjnych "Dwóch Œwiatów" ogl¹dalnoœæ Polsatu obni¿y³a siê
momentami nawet ok. 8 proc. Ceny reklam emitowanych w blokach wokó³
pierwszej edycji "Big Brothera" wynosi³y 30-41 tys. z³ za pokazanie 30-sekundowego spotu.
Przekazy reklamowe sta³y siê "naturaln¹" czêœci¹ programów telewizyjnych, zw³aszcza tych, które ciesz¹ siê
du¿¹ popularnoœci¹ wœród widzów.
Moj¹ uwagê zwróci³y jednak "poœrednie" formy finansowania "Wielkiego
Brata", tj. g³osowanie za poœrednictwem telefonów (stacjonarnych i komórkowych), zamawianie wiadomoœci
tekstowych z informacjami o tym, co
wydarzy³o siê w Sêkocinie, wysy³anie
pocztówek ze zdjêciami uczestników
(przez Internet lub za poœrednictwem
SMS-ów), konkursy z pytaniami w systemie audiotele oraz wiele innych.
Dlaczego enigmatyczny, wszechw³adny "Wielki Brat" zwraca³ siê raz po
raz z proœb¹ o pomoc do telewidzów,
którzy dzwoni¹c pod wskazany numer,
decydowali w ró¿nych kwestiach, np.
czy uczestnicy konkursu, którzy naruszyli zasady gry, maj¹ go opuœciæ? Jeszcze kilka tygodni po og³oszeniu wyników poprzednich edycji na kanale
TVN trwa³y w godzinach nocnych "reminiscencje" programu. Widzom zaoferowano mo¿liwoœæ telefonicznego
g³osowania przez dzwonienie pod numery rozpoczynaj¹ce siê od 0-700,
dziêki czemu mogli wybieraæ fragmenty prezentuj¹ce najciekawsze sytuacje
z ¿ycia mieszkañców domu Wielkiego
Brata.
Stacja TVN podpisuj¹c umowê
z firm¹ Endemol na pozyskanie licencji, naby³a prawa do sublicencjonowania znaku graficznego "Big Brothera".
Dlatego te¿ nie trzeba by³o d³ugo czekaæ na pojawienie siê ogromnej liczby
przedmiotów zwi¹zanych z programem, takich jak np. gad¿ety (koszulki,
czapki, zeszyty itp.), publikacje (tygodnik "Big Brother", ksi¹¿ka "Big
Brother od kuchni") oraz wiele innych.
Podobnie by³o w pozosta³ych krajach,
gdzie telewidzowie mogli zakupiæ ró¿ne produkty z logo programu, m.in.:
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kurtki, pizzê, kubki, gumy do ¿ucia, rêczniki, okulary s³oneczne, parasolki,
piwo, zegarki, a nawet prezerwatywy.
W Polsce u¿ytkownikom sieci komputerowej Internet zaoferowano ponadto
mo¿liwoœæ pozyskania wielu tzw. gad¿etów interaktywnych, czyli wygaszaczy ekranu, tapet pulpitów, elektronicznych pocztówek itp. Serwis internetowy podczas drugiej edycji by³ ju¿
prawie w ca³oœci kodowany. Internauci
chc¹cy z niego korzystaæ, musieli wykupiæ kod dostêpu.
Dodajmy, ¿e jakiœ czas temu na
ekranach naszych kin pojawi³ siê film
pt. "Gulczas, a jak myœlisz?" z udzia³em
kilku uczestników pierwszej polskiej
edycji "Big Brothera". Ostatnio pojawi³
siê nowy pomys³. Spó³ka ITI Film Studio, dysponuj¹ca prawami do wizerunku Piotra Gulczyñskiego - uczestnika
pierwszej edycji programu, wprowadzi³a piwo pod mark¹ "Gulczas" produkowane przez Browar Jab³onowo.
Pozwolê sobie w tym miejscu na dygresjê i wspomnê o jeszcze jednym ciekawym produkcie. Otó¿ spotka³em siê
z etykiet¹ taniego wina o nazwie "Gólczas" z napisami: "Wakacyjny easy
drinker" oraz "Uwaga! Zawiera 20
»goli« dobrego wina". Proszê zauwa¿yæ, ¿e zmiana pisowni (o z kresk¹) jest
zap ewne sp r y t n y m zabi egi em,
maj¹cym na celu unikniêcie pos¹dzeñ
o bezprawne wykorzystanie wizerunku
znanej osoby.
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Przyznam siê, ¿e odk¹d dok³adniej
przyjrza³em siê skali komercyjnych
przedsiêwziêæ towarzysz¹cych analizowanemu programowi (mimo i¿ opisane przyk³ady stanowi¹ zapewne
niewielki fragment takich dzia³añ), nie
mogê oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e na emocjach uczestników konkursu zarobiono
i w dalszym ci¹gu zarabia siê du¿e pieni¹dze. Wprawdzie osoby podejmuj¹c
decyzjê o udziale w programie "Big
Brother", czyni³y to dobrowolnie, akceptuj¹c zarazem warunki postawione
przez organizatorów, jednak, czy nie
mamy do czynienia z przypadkiem
sztucznego kreowania osobowoœci medialnych, gdzie graj¹c na emocjach
zwyk³ych ludzi (choæ zapewne indywidualnoœci, jakimi jesteœmy my wszyscy), tworzy siê podmioty osi¹gania
merkantylnych korzyœci?
Tak jak wspomnia³em, mam œwiadomoœæ, ¿e przedstawiona ocena "Big
Brothera" mo¿e byæ zbyt jednostronna
i dlatego mój pogl¹d mo¿e pozostawaæ
w sprzecznoœci z Pañstwa opiniami.
Jednak, gdy rozpoczynaj¹c zbieranie
materia³ów do tego artyku³u, w³¹czy³em na moment telewizor, na jednym z kana³ów zobaczy³em p³acz¹cego
mê¿czyznê w gronie rozpaczaj¹cych
innych m³odych osób. Pomyœla³em, ¿e
mam do czynienia z jak¹œ ogromn¹ tragedi¹ ludzk¹. Po chwili, ku mojemu
zdziwieniu, okaza³o siê, ¿e jest to kolejny program z gatunku reality show o na-

zwie "Amazonki". Wprawdzie nie
wiem, co by³o przyczyn¹ cierpienia
tych ludzi, jednak zapewne przedstawion¹ sytuacjê wykreowano w sztucznych warunkach. Zatem moda na reality show trwa i w najbli¿szym czasie
mo¿emy siê spodziewaæ nowych programów oraz kolejnych edycji tych,
które ju¿ wyemitowano. Po "Big Brotherze", "Dwóch Œwiatach", "Amazonkach", "Gladiatorach", "£ysych i Blondynkach" przyjdzie czas na nastêpne.
I zapewne za ka¿dym z nich bêd¹ siê
kry³y du¿e pieni¹dze oraz ludzie lub instytucje, którzy je zarabiaj¹. Wed³ug
danych AGP Polska podczas pierwszej edycji programu TVN zarobi³
107,7 mln z³, a w trakcie drugiej 125,2 mln z³ (Ÿród³o: Media i Marketing Polska, Nr 4(74), 2002, s. 10).
Na koniec, jeszcze taka osobista
uwaga. Otó¿ na przyk³adzie "Big Brothera" zauwa¿y³em, jak szybko zmieniaj¹ siê czasy, w których ¿yjemy.
W okresie mojego dzieciñstwa, gdy rodzice wspominali o "Wielkim Bracie",
wówczas na myœl przychodzi³ mi pewien zaprzyjaŸniony Zwi¹zek Republik. A dzisiaj dzieciom i m³odzie¿y
szkolnej has³o "Wielki Brat" kojarzy siê
wy³¹cznie z zachodnioeuropejsk¹ produkcj¹ medialn¹ wraz z "Gulczasem",
"Pici¹", "Seb¹" oraz reszt¹ "bigbrotherowskiej" ferajny.
Marcin Gêbarowski

Postscriptum
No có¿, moje oczekiwania potwierdzi³y siê i obecnie
mo¿emy obserwowaæ na szklanych ekranach kolejne konkursy z gatunku reality show, tzn. "Big Brother Bitwê" oraz
"Bar". Niestety, poziom tych programów nadal pozostawia
wiele do ¿yczenia. Dominuje w nich bana³ i przeciêtnoœæ.
Œwiêta Wielkanocne by³y okresem, w którym mog³em
dok³adniej przyjrzeæ siê opisywanemu "zjawisku medialnemu" (tzn. przez blisko godzinê, bo na d³u¿sze ogl¹danie
zabrak³o mi cierpliwoœci). Jednak zaobserwowane obrazy
wzbudzi³y we mnie w¹tpliwoœæ, któr¹ wyra¿a pytanie:
w jakim œwiecie ¿yjemy? Czy jest to œwiat pe³en nieszczêœæ
i tragedii ludzkich, co mog³em zaobserwowaæ kilka minut
wczeœniej w "Wiadomoœciach" podczas relacji z Bliskiego
Wschodu? A mo¿e jest to ju¿ œwiat "bigbrotherowskiej" fi-

kcji, gdzie tematem tygodnia jest romans Frytki z Kenem,
a œwi¹tecznym aktem dobrej woli "Wielkiego Brata" jest
zgoda na wskazywanie wspó³mieszkañców nominowanych do wyjœcia w pokoju zwierzeñ (a nie twarz¹ w twarz,
tak jak mia³o to miejsce wczeœniej)? Dodam jeszcze, ¿e puent¹ œwi¹tecznego programu by³y s³owa psychologa z programu "Big Brother Bitwa" - "Szybki seks, potem du¿e
rozczarowanie" oraz wypowiedŸ osoby wspó³prowadz¹cej
- "Ach, co to jest za romans!"
Ostateczn¹ ocenê pozostawiam Pañstwu. Pozwolê
sobie zadaæ na zakoñczenie jeszcze jedno pytanie. Czy moi
znajomi, wœród których funkcjonuje powiedzenie "G³upi,
g³upszy... i Big Brother", nie maj¹ przypadkiem racji?
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PRASA O POLITECHNICE
Integracja na parkiecie

Fot. Marcin O³tuszyk

10 kwietnia
2002 r. w Politechnice Rzeszowskiej odby³y siê wybory prorektorów na
kadencjê 2002-2005. Kandydatami na stanowiska prorektorów by³y osoby dotychczas pe³ni¹ce te funkcje, tj. prorektor ds.
ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹ dr hab.
in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz; prorektor ds. nauczania dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz; oraz prorektor ds. nauki
dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz.
Elektorzy PRz postanowili powierzyæ im te
stanowiska na kolejn¹ kadencjê.
Informacje na ten temat w dniu 11 kwietnia zamieœci³a Gazeta Wyborcza, Super Nowoœci i Dziennik Polski.
W dniu 15
kwietnia 2002 r.
SN opublikowa³y
artyku³ nt. Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych zorganizowanej
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ w dniach
11-14 kwietnia 2002 r. w Krasiczynie. Czytamy w nim: podczas trzydniowych obrad
rektorzy omawiali m.in. projekt utworzenia konsorcjum uczelni technicznych,
którego g³ównym celem bêdzie rozwiniê-

cie dzia³alnoœci edukacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych œrodków przekazu. (...) Owa oferta ma zostaæ skierowana
w szczególnoœci do osób niepe³nosprawnych i zamieszka³ych w ma³ych miejscowoœciach le¿¹cych daleko od oœrodków
akademickich. Ponadto podczas posiedzenia rektorzy zajêli stanowisko w sprawie
problemu wieloetatowoœci na uczelniach
wy¿szych oraz zatrudniania profesorów
bêd¹cych ju¿ na emeryturze.
Informacje na temat konferencji zamieœci³ tak¿e Dziennik Polski i Gazeta Wyborcza.

W dniu 3 kwietnia br. w galerii
rzeszowskiego
ratusza otwarta
zosta³a wystawa prac dyplomowych zrealizowanych w Katedrze Mostów Politechniki
Rzeszowskiej. Podczas wystawy mo¿na
by³o podziwiaæ m.in. projekty koncepcyjne
mostu zamkowego, k³adki dla pieszych nad
al. Powstañców Warszawy oraz wiaduktu
nad obwodnic¹ pó³nocn¹. Informacje na ten
temat w dniu 4 kwietnia 2002 r. zamieœci³y
Nowiny oraz Gazeta Wyborcza.

Politechnika Rzeszowska i Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej organizuj¹
w dniach 5-8 czerwca 2002 r. w Rzeszowie
VII Konferencjê nt. " Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne". Konferencja ma
na celu prezentacjê rezultatów badañ
w zakresie koncepcji rozwi¹zañ nowoczesnych czujników i systemów przetwarzania sygna³ów z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, a tak¿e ich
aplikacji, zw³aszcza w przemyœle, medycynie i ochronie œrodowiska - informacjê
na ten temat opublikowa³ Mechanik Nr
4/2002.
W tym samym numerze Mechanika zamieszczona zosta³a krótka informacja na temat jubileuszu 25-lecia Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz. Czytamy: do dnia dzisiejszego specjalizacjê pilota¿ow¹ ukoñczy³o ok. 400 osób, z czego zdecydowana
wiêkszoœæ pracuje w PLL LOT S.A.
w charakterze pilotów komunikacyjnych, a pozosta³e osoby s¹ zatrudnione
w takich jednostkach, jak Eurolot, Aerogryf, White Eagle Aviation.

Opracowa³a:
Iwona Œlêzak-G³adzik

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

Juwenalia 2002
W dniach 22-24 maja 2002 na terenie Miasteczka Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej odbêd¹ siê dni
kultury studenckiej okreœlone mianem
"Juwenalia 2002". Organizatorami tego
przedsiêwziêcia jest oœrodek akademicki reprezentowany przez Samorz¹d
Studencki Politechniki Rzeszowskiej

oraz Samorz¹d Studencki Wy¿szej
Szko³y Zarz¹dzania. Doœwiadczenie
wskazuje na fakt, i¿ Juwenalia sta³y siê
najwiêksz¹ plenerow¹ imprez¹ po³udniowo-wschodniej Polski. W tym roku
liczbê uczestników szacujemy na oko³o
40 tysiêcy. S¹ nimi zarówno studenci,
mieszkañcy, przedstawiciele firm, jak

i w³adze regionu Podkarpacia. Po raz
kolejny organizowane Juwenalia s¹, jak
zawsze, wielk¹ atrakcj¹ dla m³odzie¿y
studenckiej, a coroczne ogromne zainteresowanie, ze strony nie tylko studentów, œwiadczy o potrzebie organizowania takiej imprezy w przysz³oœci.
Krystian Lorek
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Juwenalia 2002
Program imprez

Z
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Œroda - 22.05.2002
Miasteczko Politechniki Rzeszowskiej - Amfiteatr
Impreza prowadzona przez Krzysztofa Skibê

1200 - 2000
1400 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1740
1740 - 1800
1800 - 1930
1930 - 2000
2000 - 2030
2030 - 2200
2200 - 200

Park rozrywki: weso³e miasteczko
SI£ACZE - NAJSILNIEJSI
Otwarcie IX Rzeszowskich Juwenaliów
Wybory miss mokrego podkoszulka
Pokazy karate
Koncert zespo³u Tabascoo
Koncert zespo³u The Calog
Koncert zespo³u Bluff Krosno
Koncert gwiazd: Wañka Wstañka, Taxi Skafander
Cicha dyskoteka plenerowa

Czwartek - 23.05.2002
Klub studencki PLUS - Amfiteatr PRz - Boisko piaskowe
Impreza prowadzona przez Krzysztofa Skibê

900 - 1100
1200 - 2000
1100 - 1400
1200 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1630
1630 - 1800
1800 - 1830
1830 - 1915
1915 - 2000
2000 - 2200
2200 - 200

Turniej szachowy
Park rozrywki: ska³ki, weso³e miasteczko itp.
Siatkówka pla¿owa
Streetball studentów
Blok rozrywkowo-konkursowy, zawody miêdzyuczelniane,
wybory miss i mistera Juwenaliów
Mecz kadry uczelnianej wy¿szych uczelni
w strojach wieczorowych (pid¿amach)
Rozgrywki pi³ki no¿nej miêdzy akademikami
Blok rozrywkowo-konkursowy
Koncert zespo³u Maska
Koncert gwiazdy Haratacze
Koncert gwiazdy Big Cyc
Cicha dyskoteka plenerowa
Pi¹tek - 24.05.2002
Amfiteatr PRz

00

00

9 - 10
1200 - 2000
1100 - 1600
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1900
1600 - 1730
30

00

17 - 18
1800 - 1900
1900 - 2200

Bieg TrzeŸwoœci
Park rozrywki: ska³ki, weso³e miasteczko itp.
Turniej gier komputerowych
Pokazy modeli samolotowych
Turniej Bractwa Rycerskiego
Blok rozrywkowo-konkursowy
Streetball studentów - fina³
Koncert zespo³u The Familly Power
Pokazy brygady antyterrorystycznej, stra¿y po¿arnej
i skoki spadochronowe
Blok rozrywkowo-konkursowy
Koncert zespo³u Ardor
Koncert zespo³ów sceny rzeszowskiej
Sobota - 25.05.2002

Oficjalne zakoñczenie Juwenaliów 2002
Bankiet dla sponsorów
Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany programu.
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m
u
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Fraszki
/
Stanislawa
,
Siekanca
PIES OGRODNIKA
Z takim pieskiem
straszna bieda,
bo sam nie zje,
innym nie da.

ZMARTWIENIE
PTASZKA
Lata ptaszek po ulicy,
marzy mu siê k³os pszenicy,
tam coœ dziobnie, tu coœ kole,
ciê¿ko mu nape³niæ wole.
, ,

ZLOSC SROKI
/

Patrzy sroka
ze z³oœci¹ w koœæ,
¿e to jest
dla ludzi c o œ.

,

,

SWIETE
, KROWY
Jak sami widzicie,
maj¹ bycze ¿ycie.

O FLADRZE
,

Fl¹dro! Fl¹drze to nie³adnie
ca³e ¿ycie le¿eæ na dnie.

PIES POGRZEBANY
Jak z sentencji wynika,
nie bêdzie mia³ pomnika.
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Nasi koszykarze na Wêgrzech
Nyiregyhaza, 15-17 marca 2002 r.

Mobilizacja przed meczem.

Fragment meczu Wy¿sza Szko³a Nyiregyhaza - PRz.

Nagroda dla Barbary Tuni - V ZD, PRz.

Zakoñczenie turnieju.

Stra¿nik piwnicy z tokajem.

Utrwalanie przyjaŸni polsko-wêgierskiej.
Fot. S. Ko³odziej

Sport

Ruszajmy siê

Autorzy tekstów:
mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu

dr in¿. Lucjan Janas

Akademicki

Katedra Mostów

dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹

Mocne prze³aje

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Bardzo dobrze spisa³a siê skromna ekipa PRz na rozegranych 13 kwietnia br.
w Warszawie Akademickich Mistrzostwach Polski w Biegach Prze³ajowych. Czwórka
dziewcz¹t trenera H. Medera wywalczy³a w bardzo silnej konkurencji czwarte miejsce
wœród politechnik.

Student II PDF

dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz
Prorektor ds. Nauczania

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz

Siatkarki dziesi¹te

Kierownik Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê
i Odprowadzania Œcieków

Dziesi¹te miejsce na mistrzostwach politechnik rozegranych w Krakowie zajê³y
siatkarki naszej Uczelni, a ich koledzy trzynaste. Miejsca zajête przez nasze dru¿yny s¹
odzwierciedleniem aktualnego uk³adu si³ w akademickiej siatkówce. Wydaje siê, ¿e
w³aœnie siatkówka jest najsilniejsz¹ gr¹ zespo³ow¹ na uczelniach technicznych. O bardzo
wysokim poziomie mistrzostw niech œwiadczy fakt, ¿e pierwszoligowe zespo³y
Czêstochowy i Warszawy nie zdo³a³y siê zakwalifikowaæ nawet do strefy medalowej.

Siatkówka DS-ów
Zakoñczy³a siê rywalizacja w siatkówce
mieszanej (min. 2 kobiety w zespole).
Ta forma rywalizacji okaza³a siê przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê. Wszystkie
mecze cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem i rozgrywane by³y przy ogromnym
dopingu mieszkañców akademików.
Faworyzowany zespó³ DS-u "Akapit"
pokona³ w finale DS "Pingwin", a trzecie
miejsce przypad³o w udziale DS-owi
"Mechanik".
Puchar dla zwyciêzców i piwne nagrody dla finalistów ufundowa³ Klub
Uczelniany AZS PRz.

Sala dla sportów walki
Oficjalnego otwarcia nowej sali sportowej dokona³ w dniu 29 kwietnia 2002 r. JM
Rektor PRz prof. Tadeusz Markowski. Sala o wymiarach 10x19 m powsta³a w wyniku
adaptacji pomieszczenia w budynku dawnego GSR (obok hali sportowej PRz) z przeznaczeniem dla sekcji sportów walki (karate, judo, tekuondo).

Pokaz Sekcji Karate.

Krystian Lorek

JM Rektor PRz prof. T. Markowski otwiera
oficjalnie now¹ salê sportów walki "Dojo".

Tekst i fot. S. Ko³odziej

dr in¿. Tomasz Siwowski
Katedra Mostów

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

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