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Rozpoczêcie uroczystoœci pieœni¹   Gaudeamus  igitur.

Na uroczystoœci nie zarak³o Rodziny Laureata.  W pierwszym  rzêdzie 
(od prawej) syn Andrzej  i Ma³¿onka pani Teresa Oczoœ. ¯yczenia i kwiaty dla Laureata.. 

¯yczenia w imieniu rektorów wszystkich uczelni technicznych z³o¿y³ 
prof. Kazimierz Szabelski - rektor Politechniki Lubelskiej. 

Doktor honoris causa prof. K.E. Oczoœ na tle 
pocztu sztandarowego z udzia³em przysz³ych 
pilotów lotnictwa.

Gratulacje i ¿yczenia od Wojewody Podkarpackiego
 Zdzis³awa Siewierskiego.

¯yczenia od Ministra Nauki Micha³a Kleibera przekaza³ dr in¿. Jerzy 
G¹siorowski z KBN (z lewej). 

Prof. Jan Kaczmarek - cz³onek rzeczywisty 
PAN, Honorowy Prezes SIMP.

POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

im. Ignacego £ukasiewicza

Profesor

KAZIMIERZ  EMIL  OCZOŒ
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Pierwszy doktor
honoris causa

Politechniki Rzeszowskiej
"Otwieram uroczyste posiedzenie

Senatu Politechniki Rzeszowskiej. Spo-
tykamy siê dzisiaj - po raz pierwszy
w historii naszej Uczelni, a tak¿e po raz
pierwszy w ponad piêædziesiêcioletniej
historii szkolnictwa wy¿szego w Rze-
szowie - z okazji najwiêkszej i najdonio-
œlejszej uroczystoœci akademickiej, jaka
mo¿e mieæ miejsce w uczelni: z okazji
nadania tytu³u i godnoœci doktora ho-
noris causa.

Promowanym jest prof. zw. dr in¿.

Kazimierz Emil Oczoœ, by³y d³ugoletni
rektor tej uczelni, uczony, badacz i po-
pularyzator, nauczyciel i wychowawca
pracowników naukowych i studentów,
laureat wielu nagród i odznaczeñ" -
tymi s³owy JM Rektor profesor Tade-
usz Markowski rozpocz¹³ tê niezwy-
kle donios³¹ uroczystoœæ, która odby³a
siê 16 maja 2002 r. w najwiêkszej sali
audytoryjnej Zespo³u Sal Wyk³ado-
wych Politechniki Rzeszowskiej (mie-
szcz¹cej ok. 370 osób). Kontynuuj¹c,
JM Rektor powiedzia³:

"Dzisiejsza uroczystoœæ nie by³aby
mo¿liwa, gdyby nie posiadane upraw-
nienia Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa. Wydzia³ ten w roku 1977 uzy-
ska³ prawa nadawania stopnia nauko-
wego doktora nauk technicznych w dys-
cyplinie "budowa i eksploatacja ma-
szyn", a w roku 2000 prawa do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora habili-
towanego w tej¿e dyscyplinie.

Na obecny wizerunek Uczelni pra-
cowa³o kilka pokoleñ pracowników.
Dzisiejsza uroczystoœæ stanowi uza-
sadnion¹ okazjê podkreœlenia wk³adu
tych osób, których wieloletni trud
i wysi³ki zadecydowa³y o obecnym po-
tencjale Politechniki Rzeszowskiej, o jej
osi¹gniêciach i presti¿u. Do nich nale¿y
przede wszystkim zaliczyæ Profesora

Kazimierza E. Oczosia - by³ego d³ugo-
letniego Rektora rzeszowskiej Uczelni
technicznej, który od 45 lat jest zwi¹-
zany z jej funkcjonowaniem oraz z któ-
rego inspiruj¹cym, wielce zaanga¿owa-
nym udzia³em nast¹pi³a zmiana jej
statusu, jak te¿ dokonywa³ siê rozwój
form jej oddzia³ywania. W styczniu
1996 roku uhonorowano Go nagrod¹
I stopnia miasta Rzeszowa za rok 1995
w dziedzinie nauki i techniki za ca³o-
kszta³t osi¹gniêæ naukowych oraz
wk³ad w rozwój szkolnictwa wy¿szego
w Rzeszowie.

Obecnie nadszed³ czas, aby podziê-
kowania z³o¿y³a i Politechnika Rzeszo-
wska - Jego macierzysta Uczelnia, dla
której rozwoju poœwiêci³ ca³e swoje za-
wodowe ¿ycie. By³ w niej kierownikiem
zak³adu, kierownikiem katedry, pro-

dziekanem, dziekanem, prorektorem
i rektorem. Na tym ostatnim stanowisku
przez ³¹cznie 17 lat, co ma swoisty wy-
dŸwiêk niepowtórzony dotychczas
w naszym kraju. Na ka¿dym stanowisku
towarzyszy³a Mu d¹¿noœæ do urealnie-
nia marzenia o stworzeniu w Rzeszowie
w pe³ni akademickiej szko³y wy¿szej.
By³o to zadanie o nieporównanie wiê-
kszej skali trudnoœci ni¿ w takich oœrod-
kach uczelnianych, jak Warszawa czy
Kraków, gdy¿ realizowane od podstaw,
bez tradycji oraz istniej¹cego ju¿ zaple-
cza i œrodowiska naukowo-dydaktycz-
nego.

Charakterystyczn¹ cech¹ okresu re-
ktorowania Profesora Kazimierza E.
Oczosia by³o ogromne zwiêkszenie ba-
zy materialnej uczelni, a w konsekwen-
cji aktywnoœci akademickiej wyra¿onej

JM Rektor prof. Tadeusz Markowski przewodniczy³ uroczystoœci nadania piewsze-
go honorowego doktoratu Politechniki Rzeszowskiej.

Fot. M. Misiakiewicz
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wzrostem liczby stopni i tytu³ów nauko-
wych uzyskiwanych przez naszych pra-
cowników. Stworzy³o to podwaliny pod
dalszy dynamiczny rozwój Politechniki
Rzeszowskiej, który staramy siê godnie
kontynuowaæ.

Profesor Kazimierz E. Oczoœ wielce
przyczyni³ siê do pog³êbienia wiedzy
o kszta³towaniu materia³ów metalo-
wych i niemetalowych, a jego nieprze-
ciêtna aktywnoœæ badawcza i popu-
laryzatorska znalaz³a zas³u¿one uzna-
nie w innych oœrodkach naukowych
w kraju i za granic¹. Wyrazi³o siê to
miêdzy innymi w powierzaniu Mu odpo-
wiedzialnych funkcji w organizacjach
oraz instytucjach naukowych i nauko-
wo-technicznych.

W uznaniu tak rozleg³ych zas³ug dla
Nauki i dla naszej Uczelni nadaliœmy
prof. zw. dr. in¿. Kazimierzowi Emilowi
Oczosiowi tytu³ doktora honoris causa.
Wniosek Senatu Akademickiego Polite-
chniki Rzeszowskiej popar³y równie¿
Senaty Politechniki Gdañskiej, Polite-
chniki Krakowskiej i Politechniki
Szczeciñskiej.

Cieszymy siê, ¿e w takiej formie dali-
œmy wyraz naszej wdziêcznoœci za do-
konania tej miary uczonego i cz³owieka,
na którego pomoc i ¿yczliwoœæ zawsze
liczyæ mo¿emy.

Uroczystoœæ ta to niejako zwieñcze-
nie obchodów jubileuszu 50-lecia wy¿-
szego szkolnictwa technicznego w Rze-
szowie. Kolejne 50-lecie rozpoczynamy
wyj¹tkowym akcentem.
� Wrêczamy pierwszy doktorat hono-

ris causa w Rzeszowie - to œwiêto dla
rzeszowskiego oœrodka akademic-
kiego,

� Przyznajemy ten tytu³ rodowitemu
rzeszowianinowi, cz³owiekowi, który
ca³e swoje dotychczasowe ¿ycie za-
wodowe poœwiêci³ tej Uczelni.
I na koniec moja osobista refleksja.

Jest dla mnie wielkim zaszczytem, ¿e
mogê ten szczególny dyplom wrêczyæ
swojemu nauczycielowi".

Z inicjatyw¹ nadania profesorowi
K.E. Oczosiowi tytu³u i godnoœci do-
ktora honoris causa Politechniki Rze-
szowskiej wyst¹pi³a Rada Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa, a dziekan
WBMiL przedstawi³ wniosek Wy-
dzia³u w tej sprawie na posiedzeniu
Senatu w dniu 15 listopada 2001 r.
W nastêpstwie przeprowadzonego po-
stêpowania Senat Akademicki PRz sto-
sown¹ uchwa³ê podj¹³ 21 marca 2002 r.
(opublikowan¹ w nr. 4(100) GP).

W uroczystoœci uczestniczyli liczni
goœcie, w tym miêdzy innymi: Woje-
woda Podkarpacki Zdzis³aw Siewier-

ski, Senator RP Mieczys³aw Janowski,
Pose³ na Sejm Tadeusz Ferenc, Dyre-
ktor Departamentu Studiów i Polityki
Naukowej w Komitecie Badañ Nauko-
wych dr in¿. Jerzy G¹siorowski, Hono-
rowy Prezes SIMP, cz³onek rze-
czywisty PAN prof. Jan Kaczmarek,
przewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego Zdzis³aw Banat,
Prezydent Rzeszowa Andrzej Szlachta
wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miasta
Rzeszowa Andrzejem Rylskim, Ma³-
¿onka i Rodzina Laureata, wielu zna-
mienitych goœci i reprezentantów licz-
nych uczelni technicznych.

Uroczyste posiedzenie Senatu za-
szczycili równie¿ swoj¹ obecnoœci¹:
prof. Kazimierz Szabelski - rektor Poli-
techniki Lubelskiej, prof. Wies³aw
Tr¹mpczyñski - rektor Politechniki
Œwiêtokrzyskiej, prof. Marek Trombski
- rektor Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Bia³ej, prof. Juraj
Sinay - rektor Uniwertytetu Technicz-
nego w Koszycach, prof. Ludwik Ko-
morowski - prorektor Politechniki
Wroc³awskiej. Obecni byli recenzenci
doktoratu: prof. Józef Gawlik z Polite-
chniki Krakowskiej, prof. W³odzimierz
Przybylski z Politechniki Gdañskiej
(zarazem prorektorzy tych uczelni)
i prof. Krzysztof Marchelek z Politech-
niki Szczeciñskiej.

Pierwsza w rzeszowskim oœrodku
akademickim tego rodzaju uroczystoœæ
zgromadzi³a tak¿e przedstawicieli ró¿-
nych przedsiêbiorstw, firm i instytucji
Podkarpacia, dziekanów wydzia³ów
mechanicznych wielu politechnik oraz
wielu cz³onków Sekcji Podstaw Tech-
nologii i Komitetu Budowy Maszyn
Polskiej Akademii Nauk, którego prze-
wodnicz¹cym w kadencji 1999-2002
jest profesor Kazimierz E. Oczoœ.

Po uroczystoœci, w nieco mniej ofi-
cjalnej atmosferze, Laureat przyjmo-
wa³ ¿yczenia i gratulacje, lecz aby je
z³o¿yæ osobiœcie, trzeba by³o siê usta-
wiæ w d³ugiej kolejce. Do d³ugiej listy
sk³adaj¹cych ¿yczenia przy³¹cza siê
Redakcja "GP".

Marta Olejnik

Dziekani wydzia³ów PRz. Od lewej prof. Feliks Stachowicz - dziekan Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, wnioskuj¹cego o nadanie tytu³u.

Fot. M. Misiakiewicz
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Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Czcigodny Doktorze Honorowy,
Szanowne Panie
i Szanowni Panowie!
Z poczuciem wyj¹tkowoœci zadania,

pe³ni¹c funkcjê promotora w procedu-
rze nadania tytu³u doktora honoris cau-
sa Profesorowi Kazimierzowi Emilowi
Oczosiowi, mam zaszczyt przypomnieæ
Jego dokonania jako uczonego, nauczy-
ciela i wychowawcy kadr naukowych
oraz organizatora nauki i techniki,
a tak¿e wieloletniego Rektora Politech-
niki Rzeszowskiej.

Przed 50 laty póŸniejszy profesor
Kazimierz Oczoœ przyst¹pi³ do studiów
na Wydziale Mechanicznym ówczes-
nych Wydzia³ów Politechnicznych Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
przekszta³conych w 1954 roku w Polite-
chnikê Krakowsk¹. Ju¿ po ukoñczeniu
drugiego roku studiów zosta³ - w wyni-
ku postêpowania konkursowego - przy-
jêty z dniem 15 wrzeœnia 1954 roku na
stanowisko zastêpcy asystenta w Kate-
drze Obróbki Metali, kierowanej przez
prof. Witolda Biernawskiego, a nastêp-
nie przez prof. Tadeusza Riedla. Okres
pracy w Katedrze poœwiêci³ - jako za-
stêpca asystenta i asystent - g³ównie do-
skonaleniu umiejêtnoœci dydaktycznych
oraz dzia³alnoœci w studenckim ruchu
naukowym. Wspólnie z póŸniejszym
profesorem zwyczajnym Zbigniewem
Polañskim zrealizowa³ pracê magi-
stersk¹, która sta³a siê podstaw¹ opra-
cowania ksi¹¿ki z zakresu normatywów
procesu frezowania pod kierunkiem
prof. Kazimierza Albiñskiego.

Z dniem 1 paŸdziernika 1957 roku
zosta³ s³u¿bowo, na w³asn¹ proœbê,
przeniesiony do Terenowego Studium
Wieczorowego Wydzia³u Mechaniczne-
go Politechniki Krakowskiej w Rzeszo-
wie, gdzie w latach 1957-1963 pra-
cowa³ kolejno jako asystent, starszy

asystent i wyk³adowca.
Organiza-cyjnie nadal pozostawa³ w
sk³adzie Katedry Obróbki Metali Poli-
techniki Krakowskiej kierowanej ów-
czeœnie przez prof. Jana Kaczmarka,
który te¿ sprawowa³ nad nim opiekê na-
ukow¹. W tym te¿ okresie odby³ pó³ro-
czny specjalistyczny sta¿ przemys³owy
w Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego
w Rzeszowie, a zdobyt¹ wiedzê wyko-
rzysta³ pracuj¹c nad dokumentacj¹
obiektów przysz³ej samodzielnej wy-
¿szej szko³y technicznej w Rzeszowie
oraz ich wyposa¿eniem. Uwieñczeniem
m.in. i tego zakresu dzia³alnoœci by³o
przekszta³cenie w 1963 roku Terenowe-
go Studium Politechniki Krakowskiej w
Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹ w Rzeszo-
wie.

W utworzonej w Rzeszowie Uczelni
Profesor Kazimierz E. Oczoœ bez reszty
poœwiêci³ siê dzia³aniu na rzecz jej
systematycznego rozwoju. Piastuj¹c
funkcjê prodziekana, póŸniej dziekana
Wydzia³u Mechanicznego, a zarazem
kierownika organizowanego przez sie-
bie Zak³adu Technologii Budowy Ma-
szyn, rozwin¹³ intensywn¹ wspó³pracê
z gospodark¹ narodow¹, a zw³aszcza
z przemys³em porcelany elektrotechni-
cznej. W jej wyniku opracowano, wyko-
nano i wdro¿ono wiele ówczeœnie inno-
wacyjnych urz¹dzeñ obróbkowych oraz
narzêdzi do kszta³towania materia³ów
ceramicznych. Tej tematyki dotyczy³a
równie¿ rozprawa doktorska Laureata
wykonana pod promotorstwem prof.
Leona Winogradowa - kierownika Ka-
tedry Ceramiki Szlachetnej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obro-
niona na Wydziale Ceramicznym tej¿e
uczelni. By³ pierwszym in¿ynierem me-
chanikiem, który broni³ rozprawy na
Wydziale maj¹cym uprawnienia do-
ktoryzowania z zakresu chemii cia³a
sta³ego.

Nowy rozdzia³ dzia³alnoœci Profeso-
ra rozpoczyna siê w 1972 roku, w któ-
rym obejmuje On funkcjê rektora Wy¿-
szej Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie,
bêd¹c ówczeœnie docentem etatowym.
Na tym stanowisku koncentruje siê
nade wszystko na dalszej rozbudowie
bazy kadrowej i materialnej Uczelni.
Jego rektorowaniu przyœwieca nad-
rzêdny cel: uzyskanie przez Uczelniê
statusu politechniki. Podporz¹dkowane
temu rozliczne i wielostronne starania
zostaj¹ uwieñczone pe³nym powodze-
niem ju¿ w 1974 roku, w którym Wy¿sza
Szko³a In¿ynierska zostaje prze-
kszta³cona w Politechnikê Rzeszowsk¹
im. Ignacego £ukasiewicza. Dwa lata
póŸniej z inicjatywy Profesora zostaje
otwarta w Uczelni jedyna w Polsce spe-
cjalizacja kszta³c¹ca pilotów lotnictwa
cywilnego.

Lata siedemdziesi¹te przynosz¹ dal-
szy, znacz¹cy rozwój dzia³alnoœci na-
ukowej Laureata oraz charakteryzuj¹
siê licznymi dowodami uznania Jego
osi¹gniêæ i pozycji w nauce polskiej.
W 1976 roku otrzymuje tytu³ naukowy
profesora nadzwyczajnego, a w kolej-
nym roku zostaje wyró¿niony tytu³em
honorowym "Zas³u¿onego Nauczycie-
la". Równie¿ wieloletnia aktywnoœæ
w spo³ecznym ruchu mechaników do-
prowadza Go do sprawowania z wybo-
ru kierowniczych stanowisk w Stowa-
rzyszeniu In¿ynierów i Techników Me-
chaników Polskich: wiceprzewodni-
cz¹cego i przewodnicz¹cego Zarz¹du
G³ównego w latach 1975-1980. W 1980
roku Stowarzyszenie to nadaje Mu god-
noœæ cz³onka honorowego.

Pocz¹tek prze³omu ustrojowego
w Polsce zasta³ Profesora Kazimierza
E. Oczosia w trakcie trzeciej kadencji
rektorowania. W 1981 roku zostaje wy-
brany prorektorem Politechniki Rze-
szowskiej ds. organizacji i rozwoju
Uczelni, a pod koniec 1982 roku pono-

Laudacja Prof. Jana Sieniawskiego
promotora doktoratu honoris causa

prof. zw. dr. in¿. Kazimierza E. Oczosia

Laudacja Prof. Jana Sieniawskiego
promotora doktoratu honoris causa

prof. zw. dr. in¿. Kazimierza E. Oczosia
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wnie przejmuje kierowanie Uczelni¹,
potwierdzone póŸniej wyborem na re-
ktora w kadencji lat 1984-1987. W tym
czasie da³ siê szczególnie poznaæ jako
cz³owiek, dla którego dobro i rozwój
Uczelni stanowi¹ sprawê nadrzêdn¹.

W dekadzie lat osiemdziesi¹tych
ulegaj¹ pog³êbieniu podstawowe nurty
zainteresowañ naukowych Profesora
dotycz¹ce podstaw i techniki obróbki
œciernej oraz kszta³towania tworzyw
ceramicznych w stanie niewypalonym
i wypalonym. Pod Jego kierownictwem
powstaj¹ nowe obrabiarki do szlifowa-
nia i przecinania materia³ów ceramicz-
nych oraz metalowych, w tym szli-
fowania ceramicznych g³ówek endo-
protez stawu biodrowego czy szlifowa-
nia wewnêtrznych powierzchni kuli-
stych w przedmiotach metalowych.
W 1986 roku ukazuje siê monografia pt.
"Szlifowanie - podstawy i technika",
opracowana wspólnie z dr. in¿. Janu-
szem Porzyckim, któr¹ znamionowa³o
nowoczesne ujêcie zunifikowanej teorii
obróbki œciernej i która zosta³a wyró¿-
niona nagrod¹ I stopnia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego.

Rosn¹cy autorytet naukowy w œro-
dowisku, du¿e ju¿ doœwiadczenie i roz-
leg³oœæ zainteresowañ, zdolnoœæ do
wspó³pracy i kompromisu oraz nieprze-
ciêtne umiejêtnoœci organizatorskie po-
wodowa³y, ¿e powierzono Profesorowi

liczne obowi¹zki w ró¿nych gremiach
centralnych zwi¹zanych z nauk¹ i szkol-
nictwem wy¿szym, w tym miêdzy innymi
w Radzie G³ównej Nauki, Szkolnictwa
Wy¿szego i Techniki, G³ównej Komisji
ds. Specjalizacji Zawodowej czy Cen-
tralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds.
Kadr Naukowych przy Prezesie Rady
Ministrów.

Mówi¹c o dorobku i pozycji nauko-
wej Profesora, nie sposób pomin¹æ
Jego wk³adu w kszta³cenie kadr nauko-
wych. Oprócz promotorstwa siedmiu
rozpraw doktorskich Profesor jest au-
torem blisko stu recenzji rozpraw do-
ktorskich i habilitacyjnych oraz kilku-
dziesiêciu ocen dorobku naukowego
zwi¹zanych z procedur¹ nadania tytu³u
profesora.

Okres lat dziewiêædziesi¹tych za-
znaczy³ siê w dzia³alnoœci Profesora
Kazimierza E. Oczosia kolejnymi prze-
jawami Jego niespo¿ytej aktywnoœci
i wielkiego zaanga¿owania. W 1990
roku otrzymuje tytu³ naukowy profeso-
ra zwyczajnego. Od 1991 roku podej-
muje siê, jako redaktor naczelny,
wydawania miesiêcznika naukowo-te-
chnicznego "Mechanik", który wkrótce
przekszta³ca w czo³owy w Polsce perio-
dyk z zakresu technologii maszyn. Od
1993 roku podejmuje siê wydawania
kwartalnika PAN "Postêpy Technologii
Maszyn i Urz¹dzeñ", który obecnie jest

pismem anglojêzycznym pt. "Advances
in Manufacturing Science and Techno-
logy". Pe³ni w nim funkcjê zastêpcy re-
daktora naczelnego. W 1993 roku
równie¿ zosta³ wybrany rektorem na
szóst¹ ju¿ swoj¹ kadencjê. Jej zakoñ-
czenie zbieg³o siê z wydaniem przez
Profesora w 1996 roku monografii pt.
"Kszta³towanie ceramicznych mate-
ria³ów technicznych", zawieraj¹cej
wyj¹tkowe w skali œwiatowej kompen-
dium wiedzy z zakresu wszystkich spo-
sobów kszta³- towania tego rodzaju
tworzyw. Wreszcie w 1999 roku przej-
muje z wyboru przewodnictwo Komite-
tu Budowy Maszyn Polskiej Akademii
Nauk. Wszystko to raz jeszcze dobitnie
œwiadczy nie tylko o wybitnej osobowo-
œci Profesora, zdolnego do dŸwigania
na swych barkach ogromnych obo-
wi¹zków, ale równie¿ o Jego niepospo-
l i tych predys- pozycjach do
prowadzenia dzia³alnoœci naukowej
i dydaktycznej.

W kontekœcie przytoczonych przeze
mnie najwa¿niejszych przejawów na-
ukowej, organizatorskiej i spo³ecznej
aktywnoœci Profesora Kazimierza E.
Oczosia stwierdzam z najg³êbszym
przeœwiadczeniem, ¿e tytu³ doktora ho-
noris causa Politechniki Rzeszowskiej
przekazujemy znakomitemu uczonemu,
wspania³emu nauczycielowi i wielce
zas³u¿onemu rektorowi naszej Uczelni.

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie Akademicki,
Wielce Szanowni Panie i Panowie.
W moim dotychczasowym ¿yciu doz-

na³em najró¿niejszych satysfakcji nauko-
wych, zawodowych i spo³ecznych, spot-
ka³em siê z licznymi dowodami uznania ze
strony wielu instytucji i organizacji. Jed-
nak¿e wyró¿nienie mnie tytu³em doktora
honorowego przez moj¹ macierzyst¹ uczel-
niê, z któr¹ przeby³em 45 lat jako z pier-
wszym i jedynym miejscem pracy, sprawia
mi najwiêksz¹ radoœæ i stanowi dla mnie
najwa¿niejsze wydarzenie, które przysz³o
mi prze¿yæ.

Proszê wiêc pozwoliæ, ¿e na wstêpie
przeka¿ê z g³êbi serca p³yn¹ce podziêko-
wania Panu Rektorowi Profesorowi Tade-
uszowi Markowskiemu, Wysokiemu Se-
natowi Akademickiemu, Dziekanowi Pro-
fesorowi Feliksowi Stachowiczowi oraz
Radzie Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotni-
ctwa Politechniki Rzeszowskiej, którzy
wyst¹pili z tym wnioskiem i przeprowadzi-
li wymagane postêpowanie.

Wyrazy wielkiej podziêki kierujê do
Rektorów i Wysokich Senatów Akademic-
kich Politechniki Gdañskiej, Politechniki
Krakowskiej i Politechniki Szczeciñskiej.
Senaty tych Uczelni powo³a³y na recenzen-

tów wniosku Politechniki Rzeszowskiej
panów profesorów: W³odzimierza Przy-
bylskiego - prorektora Politechniki Gdañ-
skiej, Józefa Gawlika - prorektora Polite-
chniki Krakowskiej i Krzysztofa Mar-
chelka - tytularnego profesora zwyczajne-
go w Politechnice Szczeciñskiej, którym
sk³adam wyrazy wdziêcznoœci za wysoce
pozytywn¹ ocenê tego wniosku.

S³owa mojego dziêkczynienia kierujê
do Pana Promotora Profesora Jana Sienia-
wskiego za wieloletni¹ wspó³pracê i przy-
jaŸñ, której da³ wyraz swoim zaanga¿owa-
niem siê w tym przewodzie.

Wyst¹pienie Doktora Honorowego
prof. zw. dr. in¿. Kazimierza E. Oczosia

Wyst¹pienie Doktora Honorowego
prof. zw. dr. in¿. Kazimierza E. Oczosia
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Mi³e mojemu sercu jest zaszczycenie
dzisiejszej uroczystoœci Pañstwa obecno-
œci¹. Wyra¿am za to wszystkim Przyby³ym
najserdeczniejsze podziêkowanie.

Jestem wielce szczêœliwy i usatysfa-
kcjonowany.

Szanowni Pañstwo!
Uroczystoœæ nadania mi tytu³u Dokto-

ra Honorowego, pierwsze tego rodzaju wy-
darzenie w rzeszowskim œrodowisku aka-
demickim, stwarza uzasadnion¹ okazjê siê-
gniêcia do wspomnieñ wi¹¿¹cych siê
z moj¹ ¿yciow¹ drog¹, która przywiod³a
mnie dzisiaj przed Pañstwa oblicza. Na dro-
dze tej zetkn¹³em siê z licznym gronem lu-
dzi, na których siê wzorowa³em lub których
pomoc i wsparcie pozwoli³o mi urzeczywi-
stniæ wiele u¿ytecznych przedsiêwziêæ.
Oni te¿, wprawdzie w ró¿nym stopniu, stali
siê wspó³twórcami dzia³añ, których by³em
inspiratorem czy odpowiedzialnym reali-
zatorem.

W rzeszowskiej Uczelni pojawi³em siê
we wrzeœniu 1957 roku za namow¹ zastê-
pcy prof. mgr. in¿. Romana Niedzielskie-
go, ówczesnego prodziekana Wydzia³u
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej,
a zarazem kierownika Terenowego Stu-
dium Wieczorowego tego¿ Wydzia³u
w Rzeszowie. On te¿ scedowa³ na mnie,
jako pierwszego nauczyciela akademickie-
go przeniesionego z innego oœrodka do
Rzeszowa, wiele zadañ zwi¹zanych z pro-
jektowaniem, budow¹ i wyposa¿eniem no-
wych obiektów dla przewidywanej do usa-
modzielnienia rzeszowskiej uczelni techni-
cznej. Wêdrowa³em wówczas po Polsce,
odwiedza³em ró¿ne uczelnie w poszukiwa-
niu wzorów rozwi¹zañ, które mo¿na by
przenieœæ na grunt tutejszy, wykorzystaæ
w organizowanej szkole wy¿szej. Bardzo
ciep³o wspominam wspó³pracê z in¿yniera-
mi architektami Stanis³awem Æwi¿ewi-
czem i Andrzejem Martensem, którzy
starali siê w stworzonych wówczas warun-
kach nadaæ obiektom Uczelni jak naj-
wiêksz¹ u¿ytecznoœæ w po³¹czeniu z odpo-
wiedni¹ form¹ architektoniczn¹.

Wracam myœl¹ do pracowników na-
ukowych Politechniki Krakowskiej i War-
szawskiej, a zw³aszcza do profesorów Sta-
nis³awa Chrzanowskiego, Mariana Za-
b³ockiego, Jana Kaczmarka, Stanis³awa
Szulca, Janusza Tymowskiego i innych,
którzy przyje¿d¿aj¹c z wyk³adami do Rze-
szowa czy uczestnicz¹c tutaj w egzaminach
dyplomowych, stanowili dla ówczeœnie
studiuj¹cych uosobienie wiedzy i jedyny

kontakt z przedstawicielami oœrodków
o uznanej ju¿ naukowej renomie.

G³êboko w pamiêci utkwi³y mi osoby,
które w okresie tworzenia zrêbów Uczelni
nie szczêdzi³y trudu i czasu, aby zagospo-
darowaæ tworzone laboratoria i pracownie
na miarê wymagañ szko³y wy¿szej. Mam
na myœli przede wszystkim wspomnianego
ju¿ doc. mgr. in¿. Romana Niedzielskiego,
gor¹cego orêdownika utworzenia Uczelni
i pierwszego jej rektora, oraz mgr. in¿. Zbi-
gniewa Brzuchowskiego i mgr. in¿. W³o-
dzimierza Wilanowskiego, który jako ów-
czesny dyrektor WSK-Okêcie przekaza³
Uczelni wiele sprzêtu, a zw³aszcza obrabia-
rek. Mam te¿ na myœli pierwszych pracow-
ników technicznych, z którymi rozpo-
cz¹³em dzia³alnoœæ w zaprojektowanym
i zbudowanym laboratorium obróbki metali
w osobach: W³adys³awa Cieszyñskiego,
Juliana ¯urka, Bronis³awa Gorczycy,
Antoniego Czarnka czy in¿. Jerzego
Czarnosza.

Okres ten to przede wszystkim ogrom-
ne zaanga¿owanie relatywnie nielicznej
grupy wyk³adowców i wielu s³uchaczy, dla
których nie by³o rzeczy niemo¿liwych,
a wymiernym wyrazem ich patriotyzmu
by³a praca na rzecz rozwoju Uczelni
i wzbogacania jej materialnego potencja³u.

Lata kolejne mojej pracy to równie¿
kompletowanie zespo³u naukowo-dyda-
ktycznego, którego trzon stanowili byli pra-
cownicy WSK-Rzeszów: Jerzy £unarski -
obecnie profesor tytularny naszej Uczelni,
Jan Bucior, Marian Krawczyk, Sta-
nis³aw Kulas, Krzysztof Magryœ, Janusz
Rybak i Kazimierz WoŸniak. Efektywnie
podbudowali oni dydaktykê przedmiotów
technologicznych posiadanym doœwiad-
czeniem przemys³owym. W osobie docenta
Adama Batscha zyska³em nadzwyczaj
wartoœciowego wspó³pracownika o szcze-
gólnej intuicji konstruktorskiej i ekspery-
mentatorskiej. Z tak dobranym sk³adem
pracowników naukowo-dydaktycznych
i technicznych, w przewa¿aj¹cej mierze
wywodz¹cych siê z przemys³u lotniczego,
mo¿na by³o rozwin¹æ o¿ywion¹ dzia³al-
noœæ na rzecz przedsiêbiorstw przemy-
s³owych. Na przestrzeni niemal 40 lat za-
projektowano w Zak³adzie, a póŸniej w Ka-
tedrze, wykonano i przebadano w katedral-
nym laboratorium badawczo-produkcyj-
nym oraz wdro¿ono w zak³adach porcelany
elektrotechnicznej, przemyœle drzewnym
i metalowym blisko 30 prototypowych
urz¹dzeñ obróbkowych, jak te¿ zmodyfiko-
wano wiele obrabiarek konwencjonalnych,

przekszta³caj¹c je w maszyny sterowane
numerycznie.

W okresie sprawowania przeze mnie
funkcji we w³adzach akademickich Uczelni
wspó³dzia³a³em bli¿ej z licznymi osobami,
które stanowi³y dla mnie oparcie oraz za-
wsze s³u¿y³y pomoc¹ i rad¹. Zaliczam do
nich w pierwszym rzêdzie profesorów spra-
wuj¹cych funkcje prorektorów: Mariana
Granopsa, Jana Gruszeckiego, Zdzi-
s³awa Hippe, Mieczys³awa Kucharskie-
go, Szczepana Woliñskiego i Mariana
Wysockiego oraz docenta Adama Ba-
tscha. Serdeczne stosunki ³¹czy³y mnie
i ³¹cz¹ z prof. Henrykiem Kopeckim,
z którym jako prodziekanem i dyrektorem
Instytutu tworzy³em zrêby specjalizacji lot-
niczej. Silnie wry³ mi siê w pamiêæ, wpra-
wdzie krótki, ale wielce znamienny okres
wspó³pracy w 1981 roku z rektorem Bo-
les³awem Fleszarem i prorektorem Lesz-
kiem Trybusem.

Dynamicznemu rozwojowi Uczelni
towarzyszy³a wymierna ¿yczliwoœæ przed-
siêbiorstw regionu po³udniowo-wschod-
niej Polski. Z wdziêcznoœci¹ akcentujê
udzielane Uczelni materialne wsparcie
dziêki postawie kierownictw wielu za-
k³adów pracy, w tym dyrektorów: Marka
Augustyna, Tadeusza Cebulaka, Jerzego
D¹browskiego, Janusza Dobrzañskiego,
Adama Gaw³a, Eugeniusza Gutmana,
którego osobist¹ decyzj¹ Siarkopol w Tar-
nobrzegu sfinansowa³ budowê uczelniane-
go hotelu asystenckiego, W³adys³awa Ja-
nika, Ryszarda Kapusty, Ryszarda Kar-
dasza, Leszka Kawczyñskiego, Kazimie-
rza Kuziemskiego, Zdzis³awa Malickie-
go, Rajmunda Nowaka, Jana Og³oblina,
W³adys³awa Pi³ata, Józefa Rokoszaka
czy Tadeusza Ryczaja. Wielce pomogli
Uczelni w jej rozwojowych poczynaniach
ówczeœni ministrowie i póŸniejsi wicepre-
mierzy Andrzej Jedynak i Aleksander
Kopeæ, którzy dzisiaj równie¿ s¹ wœród
nas.

Prowadzona przeze mnie dzia³alnoœæ
naukowo-badawcza wymaga³a utrzymy-
wania sta³ych kontaktów ze znacz¹cymi
w dziedzinie technologii maszyn oœrodka-
mi w kraju i za granic¹. Ogromnie ceniê so-
bie wspó³pracê z moimi kolegami profeso-
rami: z Wroc³awia - Edwardem Chlebu-
sem, Janem Kochem i Henrykiem
¯ebrowskim, z Warszawy - Lucjanem
D¹browskim, Jerzym Kozakiem, Mie-
czys³awem Marciniakiem, Bogdanem
Nowickim, Maciejem Szafarczykiem
i Lucjanem Wrotnym, z Poznania - Ja-
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nem Chajd¹, Mieczys³awem Kawalcem,
Kazimierzem Wieczorowskim, Zenobi¹
i Edmundem Weissami, z £odzi - An-
drzejem Koziarskim, Leszkiem Kwapi-
szem i niedawno zmar³ym Janem Ra-
fa³owiczem, z Krakowa - Jerzym Cykli-
sem, Józefem Gawlikiem, Janem Hara-
symowiczem, Czes³awem Ni¿ankow-
skim, Zbigniewem Polañskim, Lucja-
nem Przybylskim, Adamem Ruszajem
i Edwardem Wantuchem, z Gliwic - Ja-
nem Darlewskim i Janem Kosmolem,
z Gdañska - Adamem Barylskim, Mie-
czys³awem Feldem i W³odzimierzem
Przybylskim, z Koszalina - Józefem Bor-
kowskim, Wojciechem Kacalakiem i Ta-
deuszem Karpiñskim, ze Szczecina - Ste-
fanem Berczyñskim, Jerzym Honcza-
renk¹, Krzysztofem Marchelkiem
i Wies³awem Olszakiem, z Kielc - Sta-
nis³awem Adamczakiem, z Bydgoszczy -
Hubertem Latosiem, z Czêstochowy -
Krzysztofem Tubielewiczem oraz z Lub-
lina - Stanis³awem P³ask¹ i Andrzejem
Weroñskim. Drogowskazem dla moich
naukowych dociekañ by³ fundamentalny
dorobek profesora Jana Kaczmarka, mo-
jego Nauczyciela i Mistrza. Uczestnicz¹c

w pracach Komitetu Budowy Maszyn Pol-
skiej Akademii Nauk, szczycê siê przyjaŸ-
ni¹ profesorów: Tadeusza Burakowskie-
go, Zygmunta Drzyma³y, Ryszarda Mar-
czaka, Adama Mazurkiewicza, Jana Pi-
larczyka, Stanis³awa Pytki, Janusza Szo-
slanda, Boles³awa Wojciechowicza i Ma-
cieja Zarzyckiego.

Wiele skorzysta³em z utrzymywanych
wiêzi z wybitnymi specjalistami i erudyta-
mi z ró¿nych dziedzin - z profesorami:
Czes³awem Cemplem, Krzysztofem Ha-
berk¹, Adolfem Maciejnym, Romanem
Pampuchem, Eugeniuszem Ratajczy-
kiem czy W³adys³awem W³osiñskim oraz
z dyrektorem Instytutu Obróbki Skrawa-
niem w Krakowie Janem Barcentewi-
czem.

Z obecnego sk³adu kierowanej przeze
mnie Katedry Technik Wytwarzania i Au-
tomatyzacji pragnê wymieniæ prof. Wladi-
mira Liubimowa, prof. Jana Burka, doc.
Adama Batscha, dr. in¿. Janusza Porzyc-
kiego, dr. in¿. Andrzeja Kawalca i dr. in¿.
Remigiusza £abudzkiego, z którymi
wspó³praca by³a nie tylko przyjemnoœci¹,
ale te¿ niejednokrotnie Ÿród³em oryginal-

nych inspiracji naukowych i sprzyja³a roz-
szerzeniu zasobu mojej wiedzy.

Szko³¹ spo³ecznej aktywizacji by³o dla
mnie Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-
ków Mechaników Polskich. Pozna³em
w nim wartoœciowych ludzi, a wœród nich
sekretarzy generalnych Kazimierza Waw-
rzyniaka oraz Kazimierza £asiewickiego,
i w szerokim zakresie czerpa³em z konta-
któw z techniczn¹ praktyk¹ przemys³ow¹.
Pozwoli³o mi to równie¿ efektywnie udzie-
laæ siê w pracach Naczelnej Organizacji Te-
chnicznej.

Podczas moich wielostronnych dzia³añ
dane mi by³o obcowaæ z licznym gronem
wspania³ych osobowoœci, których wp³yw na
moje dokonania jest nie do przecenienia. Je-
stem im za to szczerze wdziêczny, a zara-
zem szczêœliwy, ¿e wœród nich przysz³o mi
¿yæ i pracowaæ.

Dziêkujê mojej ¯onie i Rodzinie, nie
tylko za stworzenie warunków sprzy-
jaj¹cych charakterowi mojej pracy, ale tak-
¿e za ich cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ.

Raz jeszcze gor¹co i serdecznie dziêku-
jê wszystkim Pañstwu za uœwietnienie dzi-
siejszej uroczystoœci swoim udzia³em.

W ramach roboczej wizyty rz¹do-
wej na Podkarpaciu z wizyt¹ w naszej
Uczelni przebywa³ w dniu 20 maja
2002 r. Prezes Rady Ministrów Leszek
Miller, któremu towarzyszy³ Wojewo-
da Podkarpacki Zdzis³aw Siewierski.

W obfituj¹cym w wizyty programie
pobytu przedstawicieli Rz¹du RP na
Podkarpaciu przewidziano, miêdzy in-
nymi, spotkanie Premiera z kierownic-
twem wszystkich szkó³ wy¿szych
naszego regionu, a na miejsce spotkania
wybrano Politechnikê Rzeszowsk¹ -
najstarsz¹ w Rzeszowie i regionie
uczelniê.

Satysfakcjê z wyboru miejsca spot-
kania wyrazi³ JM Rektor prof. Tadeusz
Markowski, sk³adaj¹c Premierowi
gor¹ce podziêkowania za chêæ spotka-
nia siê ze œrodowiskiem akademickim
ca³ego regionu.

Obecnie w regionie tym dzia³a 18
szkó³ wy¿szych, a wœród nich dwie

g³ówne: Politechnika i powo³any
w 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski. Za-
równo Uniwersytet, jak i Politechnika
pe³ni¹ aktywn¹ funkcjê we wspó³pracy
miêdzynarodowej pañstw regionu kar-
packiego, s¹siedztwo zaœ tych pañstw
jest dla Podkarpacia szans¹ rozwoju,
tak¿e szkolnictwa wy¿szego.

Na Podkarpaciu dzia³a 5 pañstwo-
wych wy¿szych szkó³ zawodowych
utworzonych w Kroœnie, Tarnobrzegu,
Sanoku, Przemyœlu i Jaros³awiu oraz
11 niepañstwowych szkó³ wy¿szych.
Ogó³em szko³y te kszta³c¹ oko³o 65.000
studentów, w tym oko³o 46.000 stu-
dentów kszta³c¹ uczelnie i szko³y pañ-
stwowe.

JM Rektor w swoim wyst¹pieniu
podkreœli³, ¿e szybki rozwój Uczelni,
jaki nast¹pi³ w ostatnich latach, utwo-
rzenie nowych kierunków studiów i kil-
kakrotny wzrost liczby studentów
wymagaj¹ rozwoju kadrowego oraz

rozbudowy bazy dydaktycznej
i socjalnej. Niedoinwestowane uczelnie
Podkarpacia oczekuj¹ pomocy, a tak¿e
okreœlenia przez kompetentne organy
zadañ i perspektyw dla szkolnictwa
wy¿szego naszego regionu w kontek-
œcie wejœcia do zjednoczonej Europy.
Konieczne jest zintensyfikowanie
dzia³añ zmierzaj¹cych do uaktywnienia
wspó³pracy z Ukrain¹, bo dot¹d mo¿li-
woœci te nie s¹ wykorzystywane.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu przed-
stawiciele œrodowiska akademickiego
mieli mo¿liwoœæ szerokiej dyskusji
o nurtuj¹cych ich sprawach.

O rozwoju Politechniki Rzeszo-
wskiej Premiera poinformowa³ JM Re-
ktor prof. T. Markowski, prosz¹c
jednoczeœnie o wsparcie dzia³añ na
rzecz budowy Centrum Sportowo-Dy-
daktycznego PRz. Premier Rz¹du tak¹
pomoc obieca³.

Premier Rz¹du RP w PolitechnicePremier Rz¹du RP w Politechnice
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Odnosz¹c siê do poruszonej proble-
matyki, Premier Rz¹du Leszek Miller
miêdzy innymi powiedzia³:

"Jestem bardzo rad, ¿e w trakcie po-
bytu na Podkarpaciu mam okazjê spot-
kaæ siê z Pañstwem. Problematyka
edukacji i szkolnictwa wy¿szego, nieza-
le¿nie od trudnoœci finansowych, za-
wsze bêdzie musia³a zajmowaæ uwagê
ka¿dej w³adzy publicznej, tak¿e w kon-

tekœcie integracji europejskiej. Mam
nadziejê, ¿e Polska znajdzie siê w gro-
nie krajów, o które Unia rozszerzy siê
w 2004 roku. O naszym miejscu zadecy-
duj¹ g³ównie kwalifikacje Polaków i ich
zdolnoœci. To, jakie miejsce Polska zaj-
mie, zale¿y od tego, jaki potencja³ umie-
jêtnoœci i kwalifikacji jesteœmy w stanie
wnieœæ. Nigdy nie nale¿y ¿a³owaæ cza-
su, aby o tym mówiæ. Pañstwo dotknêli
kilku spraw, wiêc zacznê od finansów
publicznych. Obecny rok jest z tego
punktu widzenia bardzo trudny, albo-
wiem, w moim pojêciu, jest to najtrud-
niejszy rok w ca³ej kadencji parlamen-
tarnej, rok, w którym trzeba by³o podej-
mowaæ bardzo trudne, wrêcz dramaty-
czne decyzje w tym znaczeniu, ¿e
rozmaite ciêcia bud¿etowe dotknê³y
praktycznie wszystkich grup spo³ecz-
nych, nie wy³¹czaj¹c nikogo. W ten spo-

sób uda³o siê opanowaæ destrukcjê fi-
nansów publicznych, ale dotkliwe st¹d
konsekwencje s¹ i bêd¹ odczuwane
w ró¿nych obszarach naszego ¿ycia.

Na tym tle rodzi siê pytanie, co bê-
dzie w latach nastêpnych. Wszystko na
to wskazuje, ¿e w przysz³ym roku gospo-
darka bêdzie siê rozwijaæ trzykrotnie
szybciej ni¿ obecnie, a wiêc na poziomie
3% PKB, a za dwa lata na poziomie

5% PKB, co oznacza, ¿e bêdzie mo¿na
racjonalniej konstruowaæ kolejne usta-
wy bud¿etowe. Oznacza³oby to równie¿,
¿e jakaœ czêœæ postulatów p³yn¹cych
z tutejszego œrodowiska doczeka³aby
siê spe³nienia, tak¿e w zakresie rynku
pracy.

To, co siê zdarzy³o w ostatnich la-
tach w Polsce, musia³o wywo³aæ konse-
kwencje, które prze¿ywamy, choæ mo¿e
nie zdajemy sobie do koñca sprawy ze
skali tego, co siê sta³o. Przypomnê, ¿e
w 1997 r. polska gospodarka rozwija³a
siê na poziomie 7% PKB i wtedy rzeczy-
wiœcie byliœmy jednym z najszybciej
rozwijaj¹cych siê krajów nie tylko w tej
czêœci Europy, co oczywiœcie przenosi³o
siê na rynek pracy, a bezrobocie by³o na
poziomie 10%. Dzisiaj mamy 1%
wzrost gospodarczy i 18% bezrobocia.
¯eby zatrzymaæ takie tendencje, trzeba

wykonaæ olbrzymi¹ pracê, przy czym
trzeba te¿ pamiêtaæ o warunkach obie-
ktywnych. Wszystko jednak wskazuje na
to, ¿e po wejœciu w ¿ycie ca³ego pakietu
rozwi¹zañ wspomagaj¹cych przedsiê-
biorczoœæ, po zliberalizowaniu kodeksu
pracy, uproszczeniu wielu procedur do-
tycz¹cych mo¿liwoœci gospodarowania
i weryfikacji dotychczasowej polityki
NBP oraz Rady Polityki Pieniê¿nej za-
czynaj¹ pojawiaæ siê warunki, które po-
zwalaj¹ z pewnym ostro¿nym optymi-
zmem patrzeæ w przysz³oœæ.

W tym roku ustawa bud¿etowa jest
ju¿ skonstruowana, ewentualnie mo¿na
myœleæ tylko o jakichœ drobnych przesu-
niêciach w ramach prawa. Lepiej po-
winno byæ w przysz³ym roku i g³os
œrodowiska akademickiego bêdzie po-
wa¿nie potraktowany. W odniesieniu do
zg³aszanych tu ograniczeñ stypendial-
nych podkreœlam, ¿e w tym roku dwu-
krotnie wiêcej œrodków przeznaczono
na kredyty studenckie ni¿ w latach na-
stêpnych i postaram siê tê kwestiê wyja-
œniæ".

W nawi¹zaniu do zg³oszonego przez
prof. W. Bonusiaka postulatu w spra-
wie utworzenia w Rzeszowie uniwersy-
tetu polsko-ukraiñskiego Premier po-
informowa³, ¿e w trakcie pobytu pre-
miera Ukrainy w Rzeszowie dnia
3 czerwca 2002 r. powo³ana zostanie
mieszana komisja gospodarcza z szefa-
mi resortów gospodarki na czele. Rz¹d
stara siê czyniæ wiele, aby wspó³praca
z naszymi wschodnimi s¹siadami na-
biera³a tempa, choæ czasem siê wydaje,
¿e ze strony polskiej jest wiêcej inicja-
tyw i oczekiwañ. W nied³ugim czasie
wschodnia granica Polski stanie siê
wschodni¹ granic¹ Unii Europejskiej
i do tego czasu nale¿y wype³niæ wszy-
stkie kryteria warunkuj¹ce nowoczes-
noœæ tej granicy. Jednak¿e Polska musi
wprowadziæ wizy, by przeciwdzia³aæ
przemytom i patologii, natomiast grani-
ca powinna byæ otwarta dla wspó³pracy
handlowej, przep³ywu osób i towarów.
Do rozwa¿enia jest idea uniwersytetu
polsko-ukraiñskiego.

Premier poinformowa³ te¿, ¿e dla
absolwentów i m³odzie¿y rusza od
wrzeœnia 2002 roku program "Pierwsza
praca". Jest to program u³atwiaj¹cy za-
trudnienie absolwentów szkó³ ponad-

Spotkanie z Premierem Leszkiem Millerem (w œrodku) prowadzi³ JM Rektor
prof. Tadeusz Markowski. Z lewej Wojewoda Podkarpacki Zdzis³aw Siewierski.

Fot. M. Misiakiewicz
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podstawowych i wy¿szych. O skali tego
problemu œwiadczy fakt, ¿e w tym roku
prawie 1 mln m³odzie¿y ukoñczy
szko³y ponadpodstawowe. Szacuje siê,
¿e po³owa z nich bêdzie kontynuowa³a
naukê, druga po³owa zaœ wejdzie na ry-
nek pracy. Program ten w punkcie star-
tu zawodowego stwarza pewne przy-
wileje, które zachêc¹ m³odzie¿ do wy-
kazania aktywnoœci zawodowej.

Wiele jest do poprawienia w refor-
mie edukacyjnej. Edukacja ogólno-
kszta³c¹ca jest baz¹ i podstaw¹, na
której siê wszystko buduje, a konkuren-
cyjnoœæ na rynku pracy zmusza do
ci¹g³ego dokszta³cania siê.

Jeœli idzie o uruchamiane przez
uczelnie zamiejscowe oœrodki dydakty-
czne, to istnieje projekt, który powsta³
we wspó³pracy MENiS i Ministerstwa
Pracy, i w chwili obecnej znajduje siê
w fazie obróbki legislacyjnej, przy
czym dotyczy on zarówno uczelni pañ-
stwowych, jak i niepañstwowych
z uprawnieniami do nadawania tytu³ów
magisterskich. Niew¹tpliwie po jego
zastosowaniu uczelnia "zbli¿y siê" do
miejsca zamieszkania i koszty dotarcia
do szko³y wy¿szej bêd¹ ni¿sze. Resort
edukacji narodowej pracuje nad kom-
pleksow¹ nowelizacj¹ ustawy o szkol-
nictwie wy¿szym, a propozycje, które
sta³y siê przedmiotem wstêpnej dysku-
sji, id¹ w kierunku umocnienia autono-
mii uczelni i wprowadzenia s¹dowej

kontroli zgodnoœci z prawem uchwa³
senatu oraz decyzji rektora.

W relacji rynek pracy a profil kszta³-
cenia: trudno oczekiwaæ, aby mo¿na
by³o precyzyjnie dopasowaæ profile
kszta³cenia do potrzeb gospodarczych
w danym regionie. Niedawny przyk³ad
z informatykami jest o tyle ciekawy, ¿e
spoœród osób, które - na apel kanclerza
Niemiec - wyjecha³y z Polski, po³owa
wróci³a do kraju rozczarowana tym, co

im zaoferowano. W przysz³oœci zainte-
resowania te bêd¹ sz³y raczej w kierun-
ku zdobywania nowych doœwiadczeñ
i poznawania nowoczesnych techno-
logii ni¿ sta³ego wyjazdu za granicê.

Niezale¿nie od rozbie¿noœci pomiê-
dzy profilami kszta³cenia nale¿y zwró-
ciæ uwagê, ¿e inwestycja w kszta³cenie
w przysz³oœci zaprocentuje. Choæ jest to
inwestycja o odroczonych korzyœciach,
nie jest inwestycj¹ zmarnowan¹.

Problematyka edukacji jest tym seg-
mentem naszego ¿ycia, który powinien
byæ wy³¹czony z bie¿¹cych sporów po-
litycznych. Rozwi¹zania systemowe,
id¹ce w kierunku lepszego przygotowa-
nia m³odzie¿y do wspó³zawodnictwa
zawodowego, powinny byæ przedmio-
tem porozumienia znacznie szerszego
ni¿ w jednym ugrupowaniu politycz-
nym, bo taki kierunek jest nieuchronny.

Jesteœmy spo³eczeñstwem doœæ jesz-
cze biednym i to wszyscy rozumiej¹, ale
trudno by³oby Unii zaakceptowaæ nas
Polaków jako naród niewykszta³cony.

Niew¹tpliwie bardzo potrzebne
i oczekiwane spotkanie z Premierem
odby³o siê w sali Senatu PRz z udzia³em
oko³o 70 przedstawicieli œrodowiska
akademickiego naszego regionu.

Marta Olejnik

W spotkaniu uczestniczy³y kierownictwa wszystkich szkó³ wy¿szych naszego
województwa.

Fot. M. Misiakiewicz



12 GAZETA POLITECHNIKI

PERSONALIA

HABILITACJE

PROFESURY UCZELNIANE

Dr in¿. arch. Aleksandra Prokopska,
adiunkt w Zak³adzie Urbanistyki i Archite-
ktury na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska, uzyska³a stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny naukowej archi-
tektura i urbanistyka, nadany w dniu
23 paŸdziernika 2001 roku przez Radê Wy-
dzia³u Architektury Politechniki Warszaw-

skiej. Centralna Komisja do spraw Tytu³u
Naukowego i Stopni Naukowych w dniu
22 kwietnia 2002 roku zatwierdzi³a uchwa³ê
Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego. Temat rozprawy
habilitacyjnej: Zastosowanie metody analizy
morfologicznej w projektowaniu architekto-
nicznym na przyk³adzie twórczoœci Le Cor-
busiera.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� dr. hab. Jaros³awa Górnickiego w Katedrze Mate-

matyki na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
z dniem 1 maja 2002 r. na okres 5 lat,
� dr. hab. in¿. Ludomira Laudañskiego w Katedrze

Samolotów i Silników Lotniczych na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa z dniem 1 czerwca 2002 r.
na czas nieokreœlony.

DOKTORATY

Mgr Lucyna Garbacz,
asystentka w Katedrze Mar-
ketingu na Wydziale Za-
rz¹dzania i Marketingu,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk ekonomicz-
nych, nadany przez Radê
Naukow¹ Kolegium Finan-
sów i Zarz¹dzania Szko³y
G³ównej Handlowej w War-
szawie w dniu 6 maja 2002 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Preferencje proekologiczne
konsumentów jako podstawa

kszta³towania strategii marketingowych (na przyk³adzie
po³udniowo-wschodniej Polski). Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk z Poli-
techniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali prof. dr hab.
Romuald Bauer ze Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie

i prof. zw. dr hab. Edward Wiszniewski z Warszawskiej
Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej.

Mgr in¿. Alicja Puszka-
rewicz, asystentka w Kate-
drze Oczyszczania i Ochrony
Wód na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny nauko-
wej in¿ynieria œrodowiska,
nadany przez Radê Wydzia³u
In¿ynierii Œrodowiska Polite-
chniki Warszawskiej w dniu
21 maja 2002 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Zastoso-
wanie diatomitów karpackich do usuwania zanieczyszczeñ
ropopochodnych z roztworów wodnych. Promotorem w prze-
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wodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Marian Granops
z Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali prof.
dr hab. Konstanty Lossow z Uniwersytetu Warmiñsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie i prof. dr in¿. Marek Roman z Polite-
chniki Warszawskiej.

Mgr in¿. Danuta Pliœ, asystentka w Katedrze Elektrody-
namiki i Uk³adów Elektromaszynowych na Wydziale Ele-
ktrotechniki i Informatyki, uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej
elektrotechnika, nadany przez Radê Wydzia³u Elektryczne-
go Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach w dniu 28 maja 2002 r.
Temat rozprawy doktorskiej: Wp³yw klinów magnetycznych

na parametry elektromecha-
niczne maszyn elektrycznych
pr¹du zmiennego. Promoto-
rem w przewodzie doktor-
skim by³ dr hab. in¿. Euge-
niusz Ka³u¿a, profesor Polite-
chniki Œl¹skiej. Rozprawê re-
cenzowali prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Glinka z Politechni-
ki Œl¹skiej i dr hab. in¿. Adam
S. Jagie³³o, profesor Politech-
niki Krakowskiej.

PROFESOR PRz W KOMISJI EKSPERTÓW WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Wojewoda Podkarpacki powo³a³ dr. hab. in¿. Janusza
Raka, prof. PRz - kierownika Zak³adu Zaopatrzenia w Wo-
dê i Odprowadzania Œcieków na Wydziale Budownictwa

i In¿ynierii Œrodowiska - w sk³ad Wojewódzkiej Komisji
Ochrony Przyrody na okres lat 2002-2005.

Bronis³aw Œwider

Decyzj¹ Centralnej Komisji do
Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Na-
ukowych z dnia 22 kwietnia 2002 r.
Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
uzyska³ uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk tech-
nicznych w dyscyplinie naukowej me-
chanika.

W uzasadnieniu wniosku o rozsze-
rzenie uprawnieñ o kolejn¹ dyscyplinê
naukow¹ podano szereg wymienionych
poni¿ej faktów œwiadcz¹cych o ci¹g³ym
rozwoju Wydzia³u.

Wydzia³ legitymuje siê istotnymi
osi¹gniêciami naukowymi, a ich wy-
miernym przejawem jest m.in. uzyska-
nie w ostatnim okresie tytu³ów nauko-
wych profesora przez szeœciu d³ugolet-
nich pracowników (J. Sieniawski,

J. Banaœ, T. Markowski, M. Orkisz,
J. Gruszecki, F. Stachowicz), a przez
nastêpnych dziesiêciu stopni nauko-
wych doktora habilitowanego (J. Bu-
rek, J. Górski, Z. Hendzel, T. Knap,
M. Mija³, G. Miszuris, Z. Oniszczuk,
P. Pawlus, A. Tomczyk, W. ¯ylski).

Od 1977 r. Wydzia³ posiada upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowe-
go doktora nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej budowa i eksplo-
atacja maszyn. Do chwili obecnej wy-
promowano 86 doktorów nauk tech-
nicznych (w wiêkszoœci pracowników
Wydzia³u). Aktualnie otwartych jest
21 nastêpnych przewodów doktorskich.

W kwietniu 2000 r. Wydzia³ uzyska³
prawa do nadawania stopnia doktora
habilitowanego z zakresu dyscypliny

naukowej budowa i eksploatacja ma-
szyn. W œlad za tym z dniem 1 paŸdzier-
nika 2000 r. uruchomione zosta³y studia
doktoranckie - na pierwszy rok przyjêto
29 studentów.

Swoistoœci¹ Wydzia³u s¹ badania
naukowe oraz dydaktyka prowadzona
na specjalnoœci lotnictwo. Od roku aka-
demickiego 1998/1999 zosta³a urucho-
miona specjalnoœæ kszta³cenia me-
chatronika.

Dzia³alnoœæ naukowa pracowników
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej z zakresu
mechaniki zosta³a zapocz¹tkowana
w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego
stulecia. Inspiratorami oraz pierwszymi
promotorami rozpraw doktorskich pra-
cowników Wydzia³u byli profesoro-

Kolejne prawa doktoryzowania
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

Kolejne prawa doktoryzowania
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

PROFESOROWIE PRz W PRACACH KBN

Uzupe³niamy informacjê podan¹ w GP nr 5/2002. Na
okres trwania XXIII konkursu projektów badawczych powo-
³ani zostali tak¿e:
� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - kierownik Katedry

Materia³oznawstwa na Wydziale Budowy Maszy i Lotni-
ctwa - do sk³adu Sekcji Nauki o Materia³ach (T08A) z jed-
noczesnym powierzeniem funkcji Przewodnicz¹cego

Sekcji w Zespole In¿ynierii Materia³owej i Technologii
Materia³owych (T-8),

� dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz - kierownik
Zak³adu Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym - do
sk³adu Sekcji Nauk Chemicznych (T09A) w Zespole
Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz In¿y-
nierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska (T-9).
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wie: Zbigniew Bychawski, Zbyszko
Stojek, Józef Giergiel, Józef Nizio³.
Pod ich naukowym kierunkiem konkre-
tyzowali swoje zainteresowania przy-
szli samodzielni pracownicy Wydzia³u.
Lata pracy, a tak¿e wspó³pracy z wielo-
ma silnymi oœrodkami akademickimi,
krajowymi i zagranicznymi, ukonstytu-
owa³y nastêpuj¹ce kierunki dzia³alno-
œci naukowej z obszaru dyscypliny
mechanika:
� zagadnienia mechaniki cia³ od-

kszta³calnych,
� zagadnienia dynamiki maszyn

i konstrukcji,
� zagadnienia mechaniki lotu i ste-

rowania w mechanice.

Spoœród kadry samodzielnych pra-
cowników Wydzia³u z zakresu dyscyp-
liny naukowej mechanika stopnie na-
ukowe uzyskali (lub jest to g³ówna dys-
cyplina ich dzia³alnoœci) nastêpuj¹cy
profesorowie i doktorzy habilitowani:
B. Bieniasz, J. Giergiel, Z. Hendzel,
H. Kopecki, L. Laudañski, G. Miszuris,
Z. Oniszczuk, F. Stachowicz, A. Tom-
czyk, W. ¯ylski.

Do zapewnienia prawid³owego
przebiegu procesu dydaktycznego ko-
nieczny jest ci¹g³y rozwój kadry na-
uczycieli akademickich, szczególnie
w dziedzinie mechanika (zajêcia dyda-
ktyczne zwi¹zane z t¹ dyscyplin¹ s¹
prowadzone na wszystkich specjalno-
œciach na najbardziej licznych po-

cz¹tkowych latach studiów). Do tej
pory pracownicy naszego Wydzia³u
byli zmuszeni przeprowadzaæ przewo-
dy doktorskie w dyscyplinie mechanika
w innych oœrodkach naukowych, co
niekiedy stwarza³o pewne niedo-
godnoœci.

Rozszerzenie uprawnieñ Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa o prawo
nadawania stopnia doktora nauk techni-
cznych w dyscyplinie mechanika bê-
dzie bardzo pomocne w rozwoju na-
ukowym aktualnie zatrudnionych asy-
stentów (w chwili obecnej jest to ³¹cz-
nie 59 nauczycieli akademickich) oraz
pozwoli na rozszerzenie oferty kszta³-
cenia na studiach doktoranckich.

Feliks Stachowicz

Katedra Technologii Maszyn i Or-
ganizacji Produkcji, posiadaj¹c akredy-
tacjê Polskiego Centrum Badañ i Certy-
fikacji na szkolenie "Asystentów Jako-

œci PCBC", umo¿liwia studentom stu-
diuj¹cym na kierunku dyplomowania
zarz¹dzanie przez jakoœæ przyst¹pienie
do egzaminu testowego, prowadzone-

go przez egzaminatorów PCBC. Do eg-
zaminu mo¿na przyst¹piæ po odbyciu
80-godzinnego szkolenia wed³ug wy-
maganego przez PCBC programu.
Program takiego szkolenia zosta³ w³¹-
czony do programu kierunku dyplomo-
wania zarz¹dzanie przez jakoœæ. Pozy-
tywny wynik egzaminu umo¿liwia
uzyskanie tytu³u "Asystenta Jakoœci
PCBC". Tytu³ ten jest podstawowym
tytu³em pracowników s³u¿b jakoœcio-
wych, wy¿sze tytu³y to "Mened¿er Ja-
koœci PCBC" i "Auditor Jakoœci
PCBC".

Pierwszy egzamin by³ przeprowa-
dzony w marcu 2001 r. i wszyscy
(29 osób), którzy przyst¹pili do niego,
zdali go z wynikiem pozytywnym.

Dnia 9 czerwca 2002 r. odby³ siê
drugi egzamin na "Asystenta Jakoœci
PCBC". Do egzaminu przyst¹pi³y 34
osoby, w tym trzech asystentów Kate-
dry Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji. Egzamin przeprowadzi³a
Pani Gra¿yna Bombiñska, przedstawi-
cielka Polskiego Centrum Badañ i Cer-
tyfikacji.

certyfikaty
"Asystenta Jakoœci PCBC" dla absolwentów kierunku dyplomowania

"zarz¹dzanie przez jakoœæ"

"Asystenta Jakoœci PCBC" dla absolwentów kierunku dyplomowania

"zarz¹dzanie przez jakoœæ"

Egzamin odby³ siê w sali Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Fot. w³asna
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Egzamin ten zakoñczy³ siê pe³nym
sukcesem. Wszystkie przystêpuj¹ce do
niego osoby otrzyma³y pozytywne wy-
niki, co jest sukcesem zarówno studen-
tów, jak i pracowników Katedry
Technologii Maszyn i Organizacji Pro-
dukcji przygotowuj¹cych studentów do
egzaminu.

Egzamin wzbudza³ szereg emocji
zarówno wœród pracowników Katedry,
jak i przystêpuj¹cych do niego osób.
Powodem by³y zmiany w normach serii
ISO 9000 i wynikaj¹ce z tego wymaga-
nia dla przysz³ych asystentów jakoœci.

Wprowadzenie 15 grudnia 2000 r.
nowej normy ISO 9001:2000 i wdro¿e-
nie do polskiego systemu normaliza-
cyjnego w 2001 r. normy PN-EN ISO
9001:2001 oraz norm: PN-EN ISO
9004:2001 PN-EN ISO 9000:2001 spo-
wodowa³o zmiany w programie na-

uczania studentów specjalnoœci za-
rz¹dzanie przez jakoœæ. Program obo-
wi¹zkowy zosta³ poszerzony o wpro-
wadzone normy, przy ci¹g³ym naucza-
niu norm PN ISO 9001:1996 i PN
8402:1994, które nadal obowi¹zuj¹
przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce certyfi-
katy zgodne z norm¹ PN ISO
9001:1996, PN ISO 9002:1996 czy PN
ISO 9003:1996. Przedsiêbiorstwa te do
15 grudnia 2003 r. maj¹ obowi¹zek
przebudowy swojego systemu jakoœci
na zgodny z norm¹ PN-EN ISO
9001:2001, która zast¹pi³a wszystkie
trzy wymienione normy.

Student koñcz¹cy studia w 2002 r.,
a nawet w 2003 r., mo¿e zostaæ zatrud-
niony w przedsiêbiorstwie posiadaj¹-
cym system jakoœci zgodny z jedn¹
z norm: PN ISO 9001, PN ISO 9002 czy

PN ISO 9003, których wymagania po-
winien wiêc znaæ.

Mo¿e równie¿ spotkaæ siê z sytuacj¹
przebudowy systemu jakoœci na zgodny
z PN-EN ISO 9001:2001 i bêdzie od
niego wymagana znajomoœæ metod
przebudowy systemu zarz¹dzania jako-
œci¹. Mo¿e tak¿e braæ udzia³ w budowie
zupe³nie nowego systemu zarz¹dzania
jakoœci¹.

Katedra Technologii Maszyn i Orga-
nizacji Produkcji od dwóch lat przygo-
towuje studentów do egzaminu na
"Asystenta Jakoœci PCBC", który jest
potwierdzeniem umiejêtnoœci studenta
dotycz¹cych norm, metod i zasad
zarz¹dzania jakoœci¹, potwierdzonych
przez niezale¿n¹ jednostkê certyfi-
kuj¹c¹.

Dorota Stadnicka

W dniach 13-14 maja br. grupa
przedstawicieli naszej Uczelni uczest-
niczy³a w 23. Miêdzynarodowym Sym-
pozjum Naukowym Studentów
i M³odych Pracowników Nauki zorga-
nizowanym przez Uniwersytet Zielo-
nogórski. Obrady toczy³y siê jedno-
czeœnie w piêciu sekcjach tematycz-
nych: budownictwo i in¿ynieria œrodo-
wiska, elektrotechnika i elektronika,
informatyka, mechanika oraz zarz¹dza-
nie. W ka¿dej z nich przyznane zosta³y
nagrody dla autorów najlepszych refe-
ratów.

W przeprowadzonym konkursie do-
brze zaprezentowali siê studenci nasze-
go Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.
Komitet naukowy pod przewodnic-
twem prof. dr. hab. in¿. Ferdynanda Ro-
mankiewicza, prorektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego, przyzna³:
� I miejsce Marcinowi Kandeferowi

(studentowi IV ZD) w grupie "za-
rz¹dzanie i marketing" za wyg³osze-

nie referatu pt. Proces tworzenia
stron internetowych w aspekcie sku-
tecznych dzia³añ przedsiêbiorstwa,

� II miejsce Joannie Wia¿ewicz (stu-
dentce IV ZD) w grupie "logistyka
oraz komputerowo zintegrowane
zarz¹dzanie" za wyg³oszenie referatu
pt. Outsourcing us³ug logistycznych
jako efektywna forma redukcji ko-
sztów,

� II miejsce Tomaszowi Misiakowi
(studentowi IV ZD) w grupie "zasto-
sowania matematyki" za wyg³osze-
nie referatu pt. Analiza dynamiki
przychodów i wydatków bud¿etów
gospodarstw domowych,

� III miejsce Urszuli Engel (studentce
III ZD) w grupie "zarz¹dzanie i mar-
keting" za wyg³oszenie referatu pt.
BTL - nowe spojrzenie <pod kre-
skê>.
Tomasz Misiak przedstawi³ wyniki

badañ prowadzonych w ramach prac
Studenckiego Ko³a Naukowego M³o-

dych Ekonomistów. Pozosta³e nagro-
dzone osoby reprezentowa³y Studenc-
kie Ko³o Naukowe eM@rketingu.

W Zielonej Górze dostrze¿eni zosta-
li równie¿ m³odzi pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni naszej Uczelni. Wy-
ró¿nienia otrzymali:
� mgr Anna Kotu³a z Katedry Ekono-

mii za wyg³oszenie referatu w grupie
"zarz¹dzanie i marketing" pt. Ocena
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa X me-
tod¹ badania dynamiki przychodów
i kosztów,

� mgr Marcin Gêbarowski z Katedry
Marketingu za wyg³oszenie referatu
w grupie "zarz¹dzanie i marketing"
pt. Sprzeda¿ produktów podobnych
a wartoœæ marki.
Reprezentanci Politechniki Rzeszo-

wskiej stanowili najliczniej nagrodzon¹
grupê pochodz¹c¹ z jednego oœrodka
akademickiego w sekcji tematycznej
"zarz¹dzanie". Do druku zakwalifiko-
wano w niej ponad 80 artyku³ów.

WYRÓ¯NIENIA
dla studentów oraz m³odych pracowników

Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu

WYRÓ¯NIENIA
dla studentów oraz m³odych pracowników

Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
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Oprócz studentów oraz pracowni-
ków Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu w zielonogórskim sympozjum
uczestniczy³y jeszcze dwie osoby z na-
szej Uczelni: mgr in¿. Wies³aw Graboñ
(Zak³ad Informatyki na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa) oraz mgr
in¿. Daniel Styœ (Wydzia³ Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska), którego
referat równie¿ zosta³ wyró¿niony.

Przedstawiciele Studenckiego Ko³a
Naukowego eM@rketingu przed przy-

jazdem do Zielonej Góry w dniach
10-11 maja goœcili w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Zaproszeni przez pra-
cowników tamtejszej Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Zawodowej, brali udzia³
w I Miêdzynarodowym Seminarium
M³odych Pracowników Nauki i Studen-
tów pn. Europa bez granic - Polska
a Unia Europejska. W drugiej ze stolic
województwa lubuskiego wyg³oszono
nastêpuj¹ce referaty:

� Urszula Engel (III ZD) - Polska rekla-
ma na festiwalach i konkursach euro-
pejskich,

� Iwona Fal (III ZD) - Marketing wy-
stawienniczy jako narzêdzie prezen-
towania ofert polskich firm na ryn-
kach europejskich,

� Joanna Kafara (III ZD) - Eurokonsu-
ment - próba charakterystyki,

� Marcin Kandefer (IV ZD) - Kreowa-
nie wizerunku Polski w kontekœcie
integracji z Uni¹ Europejsk¹,

� Joanna Wia¿ewicz (IV ZD) - Suwe-
rennoœæ kulturowa a integracja euro-
pejska,

� mgr Marcin Gêbarowski - Dzia³ania
reklamowe na rynkach miêdzynaro-
dowych a otoczenie kulturowe.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e pobyt stu-

dentów oraz m³odych pracowników na-
uki na sympozjach, oprócz wymiany
doœwiadczeñ naukowych, przyczynia³
siê bêdzie równie¿ do nawi¹zania
wspó³pracy Politechniki Rzeszowskiej
z innymi uczelniami w naszym kraju.
Zrodzi³ siê pomys³, aby studenci Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu zreali-
zowali projekt badawczy wraz z jedn¹
z lubuskich uczelni. Je¿eli dojdzie do
nawi¹zania wspó³pracy, to z pewnoœci¹
o niej poinformujemy na ³amach "Ga-
zety Politechniki".

Marcin Gêbarowski

Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej wraz z uczestnikami seminarium "Eu-
ropa bez granic - Polska a Unia Europejska".

Fot. w³asna

Prezentacja Katedr i Zak³adów PRz

ZAK£AD CIEP£OWNICTWA I KLIMATYZACJI

Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Powo³anie w dniu 15 lutego 1999 r.
Zak³adu Ciep³ownictwa i Klimatyzacji
jako nowej jednostki organizacyjnej na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej
rozpoczê³o nowy rozdzia³ w dzia³alno-
œci dydaktyczno-naukowej z zakresu
ciep³ownictwa i wentylacji na naszej
Uczelni. Kierownikiem Zak³adu zosta³
dr hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz.

Obecny Zak³ad jest kontynuacj¹
utworzonego przed 26 laty, w dniu
1 grudnia 1975 r. Zak³adu Ogrzewnic-
twa i Wentylacji. Powsta³y wówczas
Zak³ad liczy³ 9 pracowników naukowo-
-dydaktycznych, a jego kierownikiem
by³ dr in¿. W³adys³aw Szymañski.
W okresie istnienia Zak³adu, tj. do dnia
1 paŸdziernika 1985 r., rozwijane by³y
prace z zakresu ogrzewnictwa, cie-

p³ownictwa i wentylacji przy wspó³pra-
cy z zak³adami przemys³owymi. W tym
czasie powsta³y dwa laboratoria dyda-
ktyczno-naukowe: techniki cieplnej
oraz ogrzewnictwa i wentylacji, stoj¹ce
na dobrym poziomie technicznym.
Szczególnie laboratorium techniki cie-
plnej mia³o bardzo dobre wyposa¿enie
techniczne w odniesieniu do warunków
krajowych. Dzia³alnoœæ dydaktyczn¹



Nr 6-8(102-104)–CZERWIEC-SIERPIEÑ 2002 17

wspomaga³y opracowane przez praco-
wników nastêpuj¹ce skrypty:
� W. Szymañski, R. Olesiewicz, Te-

chnika cieplna. Laboratorium. Wy-
dawnictwo Politechniki Rzeszo-
wskiej, 1984,

� W. Szymañski, M. Bukowska,
Ogrzewnictwo. Laboratorium. Wy-
dawnictwo Politechniki Rzeszo-
wskiej, 1984,

� S. Opaliñski, R. Olesiewicz, Wenty-
lacja i klimatyzacja. Laboratorium
wentylacji. Wydawnictwo Politech-
niki Rzeszowskiej, 1986.
Rozwój Zak³adu zosta³ przerwany

wstrzymaniem naboru na pierwszy rok
studiów na kierunek in¿ynierii œrodo-
wiska. Zak³ad Ogrzewnictwa i Wenty-
lacji zosta³ zlikwidowany, a w jego
miejsce 16 paŸdziernika 1985 r. po-
wsta³a Pracownia Ogrzewnictwa
i Wentylacji w Zak³adzie Urz¹dzeñ Sa-
nitarnych. Pracownia zosta³a zlikwido-
wana 30 czerwca 1987 r., a jej pra-
cownicy powrócili do Zak³adu Urz¹-
dzeñ Sanitarnych. W roku akademic-
kim 1989/90 reaktywowano zajêcia na
kierunku in¿ynierii œrodowiska. Praco-
wnicy dawnego Zak³adu Ogrzewnic-
twa i Wentylacji dzia³ali w Zak³adzie
Urz¹dzeñ Sanitarnych, który nastêpnie
zmieni³ nazwê na Zak³ad Zaopatrzenia
w Wodê i Odprowadzania Œcieków, a¿
do 1999 r.

Sk³ad osobowy

Obecnie pracownikami dydaktycz-
nymi Zak³adu s¹ nastêpuj¹ce osoby:
� dr hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz -

kierownik,
� dr hab. in¿. Vyacheslav Pisarev,

prof. PRz,
� dr in¿. Maria Bukowska - adiunkt,
� dr in¿. El¿bieta Rybak-Wilusz -

adiunkt,
� dr in¿. W³adys³aw Szymañski -

adiunkt,
� mgr in¿. Bo¿ena Babiarz - asystent,
� mgr in¿. Danuta Proszak - asystent,
� mgr in¿. S³awomir Rabczak - asy-

stent,
� Anna Baræ - starszy technik.

W zakresie dydaktycznym z Zak³a-
dem wspó³pracuje mgr in¿. Stefan Opa-
liñski - starszy wyk³adowca, pracownik
Politechniki Rzeszowskiej od 1975 r.

Dzia³alnoœæ dydaktyczna

W Zak³adzie s¹ prowadzone zajêcia
z nastêpuj¹cych przedmiotów: techni-
ka cieplna, ogrzewnictwo, ciep³ownic-
two, wentylacja i klimatyzacja, in-
stalacje sanitarne i gazowe, ochrona at-
mosfery, instalacje przemys³owe i spe-
cjalne, urz¹dzenia sanitarne.

W ramach programu Socrates reali-
zowane s¹ przez dr. hab. in¿. Jana Gór-
skiego, prof. PRz, zajêcia ze studentami
z krajów zachodnich z zakresu Hydrau-
lics i Thermodynamics. Wprowadzane
nowe przedmioty: odnawialne Ÿród³a
energii, geotermia i pompy ciep³a, rege-
neracja i akumulacja ciep³a, monitoring
i zarz¹dzanie œrodowiskiem dostoso-
wuj¹ zakres dzia³alnoœci dydaktycznej
do nowych wymagañ wynikaj¹cych
z przemian zachodz¹cych w systemach
zaopatrzenia w ciep³o.

Zak³ad posiada dwa laboratoria dy-
daktyczne: techniki cieplnej oraz nowe
laboratorium ogrzewnictwa i wentyla-
cji, s³u¿¹ce bie¿¹cym potrzebom dyda-
ktycznym z zakresu techniki cieplnej
i nowoczesnych systemów grzewczych
oraz wentylacyjnych. Dziêki wsparciu
firm, takich jak Purmo, Junkers, Grund-
fos, Finpol, Metron, laboratorium zo-
sta³o wyposa¿one w nowoczesne urz¹-
dzenia bran¿y grzewczej i wentylacyj-
nej, które umo¿liwi¹ realizacjê prac ba-
dawczych z tej dziedziny.

Dzia³alnoœæ
naukowo-badawcza

Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza
pracowników Zak³adu dotyczy g³ównie
nowych technologii i uk³adów w syste-
mach ciep³owniczych oraz wentylacyj-
nych. Tematyka prowadzonych i roz-
wijanych prac badawczych przedstawia
siê nastêpuj¹co:
� opracowanie nowych energoosz-

czêdnych technologii uzdatniania
powietrza w systemach wentylacji
i klimatyzacji,

� perspektywiczne technologie i pro-
cesy konwersji energii umo¿li-
wiaj¹ce znaczn¹ redukcjê emisji CO2

do atmosfery (ZTES). Aktualnie rea-
lizowane badania dotycz¹ aplikacji
technik membranowych do separacji
powietrza (ITM) w obiegach si³owni
cieplnych,

� zmiennoœæ mocy cieplnej ciep³owni
i jej wp³yw na wielkoœæ emisji zanie-
czyszczeñ,

� ochrona atmosfery, urz¹dzenia oczy-
szczaj¹ce i odpylaj¹ce,

� modelowanie obiegów i maszyn cie-
plnych,

� analiza procesów i uk³adów ciepl-
nych oraz ch³odniczych,

� zastosowanie ekologicznych Ÿróde³
ciep³a,

� badania nad wp³ywem zmian para-
metrów przep³ywu w warunkach

Laboratorium ogrzewnictwa i wentylacji.
Fot. w³asna
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nieustalonych na charakter i parame-
try zjawiska kawitacji w przewodach
systemów ciep³owniczych,

� ogrzewanie hydraulicznie zrówno-
wa¿one, oparte na zaworach z zam-
kniêciem ceramicznym,

� niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo sy-
stemów ciep³owniczych.
Wykonywane prace maj¹ bezpo-

œredni zwi¹zek ze zrealizowanymi
w ostatnim okresie oraz przygotowy-
wanymi dysertacjami doktorskimi.

Dzia³alnoœæ organizacyjna

Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyza-
cji przy wspó³udziale Oddzia³u Pol-
skiego Zrzeszenia In¿ynierów i Tech-
ników Sanitarnych w Rzeszowie oraz

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Rzeszowie jest organi-
zatorem cyklu Konferencji Ciep³o-
wników tradycyjnie organizowanych
w wojskowym Zespole Wypoczynko-
wym "Jawor" w Solinie. Nieprzerwanie
od 1995 r. funkcjê przewodnicz¹cego
Komitetu Organizacyjnego pe³ni dr in¿.
W³adys³aw Szymañski. Konferencje te
stanowi¹ przegl¹d wspó³czesnych
osi¹gniêæ naukowo-technicznych
w dziedzinie ciep³ownictwa, ogrzewni-
ctwa, jak równie¿ wentylacji i klimaty-
zacji. G³ównym ich celem jest prezen-
tacja prac badawczych z zakresu ogrze-
wnictwa i ciep³ownictwa realizowa-
nych w ró¿nych oœrodkach kraju i za
granic¹ oraz wymiana doœwiadczeñ

w gronie specjalistów tej bran¿y. Kon-
ferencja co roku gromadzi liczne grono
uczestników, stanowi¹c szerokie forum
dyskusyjne pracowników naukowych
uczelni, in¿ynierów, przedstawicieli
przedsiêbiorstw ciep³owniczych,
przedsiêbiorstw komunalnych i miesz-
kaniowych oraz projektantów z ca³ej
Polski, a tak¿e ze S³owacji, Ukrainy
i Niemiec. Swoje wyroby i us³ugi pre-
zentuj¹ równie¿ firmy wykonawcze
z bran¿y ciep³owniczej oraz z dziedzin
pokrewnych z ró¿nych regionów kraju.

Od wielu lat pracownicy Zak³adu
wspó³pracuj¹ z Oddzia³em Polskiego
Zrzeszenia In¿ynierów i Techników
Sanitarnych w Rzeszowie, organizuj¹
z Zarz¹dem PZITS liczne seminaria,
szkolenia oraz spotkania tematyczne.
Zak³ad wspó³pracuje równie¿ z Instytu-
tem In¿ynierii Œrodowiska Politechniki
Warszawskiej.

Dzia³alnoœæ us³ugowa

Dzia³alnoœæ us³ugowa Zak³adu
obejmuje:
� us³ugi konsultingowe z zakresu pro-

jektowania, wykonawstwa i nadzoru
systemów ciep³owniczych, grzew-
czych, wentylacji i klimatyzacji oraz
instalacji gazowych i przemys³o-
wych,

� audyty energetyczne dla wszystkich
dzia³ów gospodarki,

� kompleksowe oceny uci¹¿liwoœci in-
westycji dla œrodowiska,

� opinie, oceny, ekspertyzy z zakresu
ochrony powietrza atmosferycz-
nego.

El¿bieta Rybak-Wilusz
Laboratorium ogrzewnictwa i wentylacji.

Fot. w³asna

W dniach 5 i 6 czerwca br. w sali posiedzeñ Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa odby³a siê wystawa zagranicznych
ksi¹¿ek naukowych prezentowanych w maju br. w Pa³acu
Kultury i Nauki w ramach 47. Miêdzynarodowych Targów
Ksi¹¿ki w Warszawie. Wystawê zorganizowa³a warszawska
firma International Publishing Service (IPS) przy wspó³-
udziale Biblioteki G³ównej naszej Politechniki.

Zaproponowana przez IPS jesieni¹ ubieg³ego roku for-
mu³a siê sprawdzi³a. Ekspozycja sk³ada³a siê wy³¹cznie

z ksi¹¿ek wytypowanych przez pracowników naukowo-dy-
daktycznych PRz. Zaprezentowano oko³o 300 tytu³ów, z któ-
rych 78 pozosta³o w Rzeszowie. 69 ksi¹¿ek zaaprobowanych
przez dziekanów wydzia³ów technicznych zasili ksiêgozbiór
Biblioteki G³ównej, a 9 pozycji sfinansowanych z umów
przejdzie na stan katedr i zak³adów naszej Uczelni.

Wystawa cieszy³a siê tak du¿ym powodzeniem, ¿e orga-
nizatorzy maj¹ nadziejê powtórzyæ j¹ w przysz³ym roku.

El¿bieta Ka³u¿a

Wystawa IPS
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Urodzi³a siê 2 lipca 1950 r. w Lu-
baczowie. Po ukoñczeniu Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w 1968 r. rozpo-
czê³a studia na Wydziale Chemicz-
nym Politechniki Wroc³awskiej.
Jeszcze jako studentka V roku zosta³a
zatrudniona w Instytucie Technologii
Chemicznej i Nawozów Mineralnych
Politechniki Wroc³awskiej na stano-
wisku asystenta sta¿ysty. W 1973
roku rozpoczê³a studia doktoranckie,
prowadz¹c jednoczeœnie pracê ba-
dawcz¹ i dydaktyczn¹ w tamtejszym
Instytucie. Na podstawie przed³o¿o-
nej rozprawy doktorskiej "Badania
modyfikowanych anod o³owianych
do ochrony katodowej w œrodowisku
wody morskiej" uzyska³a stopieñ na-
ukowy doktora nauk technicznych na-
dany uchwa³¹ Rady Naukowo-Dy-
daktycznej Instytutu Technologii Nie-
organicznej i Nawozów Mineralnych
z 21 grudnia 1977 r. Ten okres ¿ycia
zwi¹zany z Wroc³awiem zawsze
wspomina³a z radoœci¹ i ze wzrusze-
niem, o znajomych z Wroc³awia
mówi³a ciep³o i z wielk¹ sympati¹,
tam pozna³a przysz³ego mê¿a, a teraz
po latach studiuj¹ tam ich dzieci.

W naszej Uczelni zaczê³a praco-
waæ od grudnia 1977 r. jako nauczy-
ciel akademicki na stanowisku
adiunkta w Katedrze Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej na Wydziale

Chemicznym. Oprócz wielu zajêæ
dydaktycznych prowadzi³a prace ba-
dawcze w Zespole zajmuj¹cym siê
zwi¹zkami kompleksowymi jonów
metali z flawonoidami. Wprowadzi³a
do badañ zwi¹zków kompleksowych
pochodnych kwercetyny i moryny
metodê potencjometryczn¹ i szeroko

j¹ rozwinê³a. Wnios³a istotny wk³ad
w tê dziedzinê badañ naukowych.
W pracy badawczej by³a bardzo solid-
na, dok³adna, bardzo dba³a o rzetel-
noœæ publikowanych wyników.
Kocha³a swoj¹ pracê - zarówno zajê-
cia ze studentami, jak i pracê nad cie-
kawymi zwi¹zkami kompleksowymi,

czym dzieli³a siê w swoich wyst¹pie-
niach na ró¿nych konferencjach i w pu-
blikacjach.

Po zajêciach na Uczelni zwykle
œpieszy³a siê do domu, bo by³a potrzeb-
na rodzinie. Bardzo zabiega³a o staran-
ne wykszta³cenie i dobre wychowanie
dzieci. "Wspania³a mama i ¿ona" - takie
piêkne podziêkowanie za Jej serce i co-
dzienny trud dla najbli¿szych mogliœmy
odczytaæ na klepsydrze. Bo¿ena praco-
wa³a w naszej Katedrze ponad 20 lat,
byliœmy z¿yci ze sob¹, wiêc kiedy nagle
powa¿nie zachorowa³a, byliœmy tym
za³amani, próbowaliœmy Jej pomóc.
Bo¿enka jednak nie narzeka³a, nie skar-
¿y³a siê, z chorob¹ walczy³a dzielnie do
koñca, chocia¿ mia³a œwiadomoœæ swo-
jego odchodzenia. Mieliœmy nadziejê,
¿e jej wola ¿ycia zwyciê¿y ciê¿k¹ cho-
robê. Ucieszyliœmy siê, gdy odwiedzi³a
nas jeszcze w pracy 13 marca bie¿¹cego
roku, w dniu swoich imienin, przy-
nosz¹c pyszny placek czekoladowy,
który sama upiek³a. A wkrótce okaza³o
siê, ¿e to by³o Jej po¿egnalne spotkanie
z nami. Zmar³a 15 kwietnia 2002 r.

I tak trudno nam uwierzyæ, chocia¿
przypomina o tym Twoje puste biurko
i pusty fotel, ¿e odesz³aœ ju¿ na zawsze.
Ale ¿yjesz w naszej pamiêci!

Cecylia Heneczkowska
Maria Kopacz

Wspomnienie

o dr inz. Bozenie BUJONEK

Wspomnienia o zmar³ym zwykle
pisze siê w konwencji panegiryku,
podkreœlaj¹c mniejsze lub wiêksze,
mniej lub bardziej prawdziwe zas³ugi,
wylicza siê piastowane funkcje i urzê-

dy, odznaczenia, czyni¹c przedsta-
wian¹ postaæ pomnikow¹ i wysoce
nierealn¹. I wydawa³oby siê, ¿e có¿
mo¿na napisaæ o Cz³owieku, który by³
pracownikiem technicznym - szkla-

rzem, niczego nie piastowa³, niczemu
nie przewodniczy³ ani kierowa³ -
w normalnym rozumowaniu - jeden ze
zwyk³ych pracowników, jakich wielu
jest na tej Uczelni. A jednak by³o

Pan Jurek

..
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w Nim coœ, co wyró¿nia³o Go spoœród
innych, co wybija³o Go ponad zwyk³¹
przeciêtnoœæ: jakiœ charyzmatyczny,
wewnêtrzny dar, który z Niego pro-
mieniowa³, coœ, co nie pozwala³o na
obojêtnoœæ wobec Jego postawy, choæ
nie stara³ siê tego eksponowaæ usilnie
na zewn¹trz.

Naprawdê bardzo trudno jest wspo-
minaæ Kogoœ, kto tak niedawno od-
szed³, a jeszcze trudniej, gdy traci siê
Cz³owieka takiego formatu. Cz³owie-
ka pisanego przez du¿e C, nietuzinko-
wego, nierzucaj¹cego siê w oczy
swoim postêpowaniem i czynami. Pi-
szê o Nim Pan Jurek, bo nigdy nie byli-
œmy na Ty, ale w tym w³aœnie wyra¿a³
siê nasz wzajemny szacunek i d³ugo-
trwa³a przyjaŸñ. O wielu ludziach,
z którymi jestem na ty, nie móg³bym
powiedzieæ tyle dobrego.

Pan Jurek by³ z nami prawie od za-
wsze, fantastyczny fachowiec, który
potrafi³ "zaczarowaæ" szk³o. Wystar-
czy³o powiedzieæ ... Panie Jurku, pro-
szê mi zrobiæ to a to, czy te¿ przed-
stawiæ jak¹œ koncepcjê, a On ju¿ za-
czyna³ myœleæ, jak to praktycznie wy-
konaæ. Przyzwyczailiœmy siê do tego,
¿e On potrafi wszystko zrobiæ; niektó-
rzy wyra¿ali zdziwienie, ¿e On - in¿y-
nier chemik - jest szklarzem, traktuj¹c
Go niekiedy w sposób - delikatnie
rzecz ujmuj¹c - lekcewa¿¹cy. Nikt Go
nie pyta³, sk¹d pewne rzeczy weŸmie,
wiadome by³o, ¿e Pan Jurek to za³atwi
i za³atwia³ w znany tylko Jemu sposób.
Wielokrotnie obiecywano Mu za to
"z³ote góry", ale obietnice zwykle koñ-
czy³y siê w tym momencie, gdy powie-
rzon¹ pracê wykona³. Znam przy-
padki, gdy Mu nawet nie powiedziano
- dziêkujê, choæ wykonana rzecz nie
le¿a³a w zakresie Jego obowi¹zków.
Wtedy nie pamiêtano, ¿e mo¿e nale-
¿a³oby Mu daæ ekwiwalent finansowy
za dodatkow¹ pracê. By³ równie¿
œwietnym chemikiem praktykiem,
czu³ i rozumia³ chemiê - momentalnie
wy³apywa³ wszelkie niuanse potrzeb-
ne przy konstrukcji aparatury szklanej,
sam niektóre projekty poprawia³ i ule-
psza³.

Ma³o kto wiedzia³ o innej sprawie,
której oddawa³ ca³e swoje serce. Cho-
dzi mi tutaj o Jego dzia³alnoœæ na rzecz
dzieci z rodzin rozbitych, patologicz-
nych, wyci¹gniêtych z melin pijac-
kich, z ulicy, które gromadzi³ w "swo-
jej" œwietlicy, gdzie stworzy³ im Dom.
Dba³ o nie jak o w³asne, wiêkszoœæ
czasu w³aœnie im poœwiêca³. Dzisiaj,
gdy obowi¹zuj¹cym kodeksem etycz-
nym jest pogoñ za pieni¹dzem, k³am-
stwo, donosicielstwo, wzajemne

podgryzanie, wszechobecna niena-
wiœæ, taka dzia³alnoœæ traktowana jest
jako nieszkodliwe maniactwo, swoista
idée fixe lub (jak niektórzy twierdz¹)
prywatne hobby. Nigdy Mu siê finan-
sowo nie powodzi³o, st¹d potrafi³ zro-
zumieæ potrzeby innych, a szczególnie
tych opuszczonych dzieci. By³ dla nich
wszystkim, ¿y³ ich problemami, by³
bli¿ej nich ni¿ niejeden ojciec. Zawsze
Mu zazdroœci³em tego podejœcia do
œwiadczenia mi³osierdzia, bo On
wszystkie swoje dzieciaki zna³,
o wszystkim pamiêta³ - o butach (na-
wet ich rozmiarach), o czêœciach ubio-
ru, o œrodkach czystoœci, wszystko
w najdrobniejszych szczegó³ach. Jesz-
cze mam w uszach Jego pytania-proœ-

by - czy pan, panie Wiciu, nie ma bu-
tów o takim a takim rozmiarze, bo moja
lub mój (tu pada³o imiê) potrzebuje.
Kocha³ te swoje dzieciaki i one Go ko-
cha³y, by³ dla nich ojcem, nauczycie-
lem, wychowawc¹, koleg¹, opiekunem
i Bóg jeden wie czym jeszcze. By³ po
prostu niezast¹piony. Jeszcze nie skoñ-
czy³y siê wakacje, a On ju¿ planowa³,
gdzie swoje dzieciaki weŸmie w przy-
sz³ym roku.

Nie potrafi³ wobec biedy i nie-
szczêœæ przejœæ obojêtnie, w rozmowie
czu³o siê, ¿e to prze¿ywa, ¿e Go to bar-
dzo boli i dotyka, choæ stara³ siê tego
nie okazywaæ. Wszystko, co robi³, to
robi³ jak gdyby ukradkiem, bez
rozg³osu, bez fanfar i zadêcia, trakto-
wa³ to jako swój cz³owieczy obo-
wi¹zek. Nie stawa³ w pierwszym sze-
regu z wyczyszczon¹ klap¹ marynarki,
nie zabiega³ o nagrody, odznaczenia,
dyplomy, choæ z pewnoœci¹ Mu siê na-
le¿a³y. On zdawa³ sobie sprawê, ¿e
tego na drug¹ stronê ¿ycia nie przenie-
sie, wiêc kolekcjonowa³ to, co stano-
wi³o ¿niwo Jego ¿ycia - olbrzymi¹ iloœæ
dobrych uczynków, mi³oœci i oddania
drugiemu cz³owiekowi.

Odszed³ od nas cicho i skromnie,
tak jak ¿y³, by swoim odejœciem nie
sprawiæ nikomu k³opotu. I tym wiêkszy
jest ból po Jego odejœciu, ¿e jeszcze
tyle dobrego na tym œwiecie móg³ zro-
biæ i ¿e tutaj siê ju¿ wiêcej nie spotka-
my, a tyle planów mieliœmy. Tyle biedy
zosta³o woko³o, a Pana, Panie Jurku,
ju¿ nie ma.

B³ogos³awieni ubodzy duchem, al-
bowiem do nich nale¿y królestwo nie-
bieskie,

B³ogos³awieni mi³osierni, albo-
wiem dost¹pi¹ mi³osierdzia.

Zaprawdê, zaprawdê g³êboko wie-
rzê i wiem, ¿e Pan Nasz te obietnice
wobec Ciebie ju¿ spe³ni³, ale po ludzku
rzecz bior¹c, bêdzie mi Pana, Panie
Jurku, bardzo, bardzo brakowaæ.

Witold Mazurkiewicz

In¿. Jerzy P³odzieñ (1951-2001)
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STANOWISKO
Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
z dnia 9 kwietnia 2002 r.

w sprawie proponowanych zmian w systemie organizacji
i finansowania badañ naukowych w Polsce

W wyniku dyskusji na wspólnym posiedzeniu Prezydium
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich i Pre-
zydium Polskiej Akademii Nauk postanowiono zwróciæ siê
do ministrów w³aœciwych dla nauki i edukacji narodowej, by
wspólnie rozpocz¹æ dzia³ania inicjuj¹ce zmiany legislacyjne
eliminuj¹ce nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu nauki oraz
podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia poziomu i in-
tensywnoœci dzia³alnoœci naukowej. Zmiany te powinny wy-
nikaæ z nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
� Komitet Badañ Naukowych zostaje przekszta³cony w Mi-

nisterstwo Nauki;
� funkcje doradcze i opiniodawcze KBN przejmuje

dzia³aj¹ca w ramach Ministerstwa Rada Nauki Polskiej,
bêd¹ca reprezentacj¹ œrodowiska naukowego - uczelni
akademickich, Polskiej Akademii Nauk i jednostek ba-
dawczo-rozwojowych; w sk³ad Rady Nauki Polskiej po-
winni wejœæ przedstawiciele ministerstw wspó³reali-
zuj¹cych politykê naukow¹ Pañstwa;

� Rada Nauki Polskiej dokonuje ocen i formu³uje opinie do-
tycz¹ce polityki naukowej, kierunków badañ naukowych
i pierwotnego podzia³u œrodków na badania;

� proces oceny projektów badawczych oparty jest na zasa-
dzie peer review, mo¿e odbywaæ siê z udzia³em recenzen-
tów zagranicznych i jest "przezroczysty": ranking ma cha-
rakter jawny, a ocena ka¿dego z recenzentów jest relaty-
wizowana z uwzglêdnieniem ocen innych projektów do-
konanych przez tego recenzenta; przewiduje siê postêpo-
wanie odwo³awcze z udzia³em wnioskodawcy, nie naru-
szaj¹ce jednak zasady peer review;

� elementem kszta³towania polityki naukowej s¹ projekty
badawcze zamawiane przez Ministerstwo Nauki;

� prowadzona jest aktywna polityka kadrowa, m.in. wobec
naukowców powracaj¹cych ze stypendiów zagranicz-
nych.
Dostrzegaj¹c zgodnoœæ koncepcji przedstawionych przez

Ministra Nauki z postulatami formu³owanymi przez œrodo-
wiska akademickie i naukowe, obraduj¹ce wspólnie Prezy-

dium Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich postanawiaj¹
udzieliæ poparcia propozycjom Przewodnicz¹cego KBN,
zmierzaj¹cym w kierunku utworzenia, w oparciu o KBN, Mi-
nisterstwa Nauki, dzia³aj¹cego na zasadach sprawnie fun-
kcjonuj¹cego ministerstwa, przy pozostawieniu doradczej
i opiniodawczej roli œrodowisk akademickich i naukowych
oraz ich wiod¹cej roli w procesie dokonywania ocen. Stano-
wisko to odzwierciedla od dawna formu³owane w œrodowi-
sku rektorów oraz w gremiach kierowniczych Polskiej
Akademii Nauk oceny i opinie, wskazuj¹ce na potrzebê do-
stosowania organizacji badañ naukowych w Polsce do roz-
wi¹zañ stosowanych w krajach rozwiniêtych, z uwzglêd-
nieniem doœwiadczeñ wynikaj¹cych z dotychczasowej
dzia³alnoœci KBN.

Uwa¿amy, ¿e niepodwa¿aln¹ zasad¹ dzia³ania nowego
Ministerstwa Nauki musi byæ udzia³ przedstawicieli œrodo-
wiska akademickiego i naukowego w podejmowaniu decyzji
dotycz¹cych zasadniczych kierunków polityki naukowej
i zasad podzia³u pierwotnego œrodków przeznaczonych na
badania naukowe, a tak¿e w procesie przyznawania œrodków
na projekty badawcze - przy spe³nieniu jednak warunku nie-
dopuszczania do zaistnienia konfliktu interesów i mo¿liwo-
œci naruszania zasad etycznych.

Pragniemy jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e dystrybucja œrod-
ków przeznaczonych na badania naukowe powinna odbywaæ
siê zgodnie z przyjêtymi w Europie zasadami autonomii
uczelni, wynikaj¹cymi z zapisów Magna Charta Universita-
tum i stanowi¹cymi podstawê dzia³alnoœci miêdzynarodowej
organizacji Magna Charta Observatory of Fundamental Uni-
versity Values and Rights, nadzoruj¹cej przestrzeganie tych
zasad.

Polska Akademia Nauk oraz Konferencja Rektorów Aka-
demickich Szkó³ Polskich deklaruj¹ gotowoœæ do aktywnego
w³¹czenia siê do prac nad szczegó³ow¹ koncepcj¹ funkcjono-
wania systemu badañ naukowych w naszym kraju.

KRASP
Dnia 9 kwietnia 2002 r. odby³o siê wspólne posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii
Nauk i Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich. Po³¹czone Prezy-

dia przyjê³y dokumenty, które publikujemy poni¿ej.
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STANOWISKO
Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
z dnia 9 kwietnia 2002 r.

w sprawie rz¹dowego projektu zmian
w zasadach zatrudniania osób posiadaj¹cych uprawnienia emerytalne

W zwi¹zku z zaawansowanymi pracami legislacyjnymi
zmierzaj¹cymi do ograniczenia zatrudnienia osób, które
naby³y uprawnienia emerytalne, Prezydium Polskiej Akade-
mii Nauk oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkó³ Polskich zwracaj¹ uwagê na potrzebê wy³¹czenia
z planowanych ograniczeñ grupy osób zatrudnionych na sta-
nowisku profesora. Nie wymaga dowodu znaczenie pracy
uczonych-seniorów, którzy dla dobra rozwoju nauki i dyda-
ktyki powinni nadal spe³niaæ rolê nauczyciela, uczonego i ba-
dacza. Realizowanie tej powinnoœci mo¿e byæ urzeczy-
wistniane przede wszystkim na podstawie stosunku pracy.

Jednoczeœnie zwracamy uwagê na rysuj¹c¹ siê kolizjê
z obowi¹zuj¹c¹ w polskim prawie pracy zasad¹ niedyskrymi-
nacji w zatrudnieniu ze wzglêdu na wiek, która jest wyra¿ona
w obowi¹zuj¹cym kodeksie pracy.

Wprowadzenie nowych regulacji w odniesieniu do profe-
sorów w ¿aden sposób nie jest w stanie poprawiæ sytuacji na
rynku pracy, szczególnie wœród osób poszukuj¹cych pier-
wszej pracy.

p.o. Prezes PAN
prof. dr hab. Jerzy Ko³odziejczak

Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki

INFORMACJA w sprawie dofinansowywania badañ naukowych i prac rozwojowych
wykonywanych w ramach studiów doktoranckich prowadzonych z udzia³em podmiotów

lub uczestników zagranicznych
1. Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych, na podsta-

wie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie
Badañ Naukowych, w ramach œrodków przeznaczonych na fi-
nansowanie lub dofinansowywanie dzia³alnoœci statutowej jed-
nostek naukowych, postanowi³ wyodrêbniæ œrodki na dofinan-
sowywanie badañ naukowych i prac rozwojowych wykonywa-
nych przez uczestników miêdzynarodowych studiów doktoran-
ckich (MSD).

2. Dofinansowywanie, o którym mowa w pkt 1., mo¿e doty-
czyæ badañ naukowych i prac rozwojowych prowadzonych
w ramach miêdzynarodowych studiów doktoranckich dofinan-
sowywanych ze œrodków pozabud¿etowych, w tym zagranicz-
nych, organizowanych przez jednostkê naukow¹ we wspó³-
pracy z partnerem lub partnerami zagranicznymi. W realizacji
zadañ podejmowanych w ramach miêdzynarodowych studiów
doktoranckich powinni braæ udzia³ polscy i zagraniczni uczest-
nicy studiów oraz polscy i zagraniczni pracownicy naukowi.

3. Dotacja podmiotowa na dofinansowanie, o którym mowa
w pkt 1., mo¿e byæ przyznana na podstawie wniosku o przyzna-
nie dotacji na dzia³alnoœæ statutow¹ sporz¹dzonego wed³ug
wzoru stanowiacego za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia Prze-
wodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych z dnia 30 listopada
2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozlicza-
nia œrodków finansowych ustalanych w bud¿ecie pañstwa na na-
ukê (Dz. U. Nr 146, poz. 1642).

W dzia³ach C i D wniosku powinny byæ zamieszczone infor-
macje o prowadzonych miêdzynarodowych studiach doktoran-
ckich i planowanej wysokoœci dotacji na koszty zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ badawczych uczestników tych studiów,
w tym:

a) podstawowe informacje (w tym kopie ewentualnych
umów) o pozabud¿etowych Ÿród³ach dofinansowania oraz o za-
granicznych partnerach MSD,

b) podstawowe informacje o osobach prowadz¹cych organi-
zacyjnie MSD,

c) podstawowe informacje o wyk³adowcach, opiekunach na-
ukowych i promotorach uczestników MSD,

d) lista uczestników MSD z podaniem obywatelstwa i miejsc
pracy, jeœli pracuj¹,

e) kopia dokumentu okreœlaj¹cego zasady prowadzenia stu-
diów doktoranckich, zatwierdzonego przez kierownika jedno-
stki prowadz¹cej te studia.

4. Na podstawie uchwa³y Komitetu Badañ Naukowych Prze-
wodnicz¹cy Komitetu okreœla w decyzji finansowej dotycz¹cej
dotacji podmiotowej na dzia³alnoœæ statutow¹ wysokoœæ dota-
cji przyznanej ze œrodków wyodrêbnionych, o których mowa
w pkt 1.

Warszawa, 15 maja 2002 r.
Jan Krzysztof Fr¹ckowiak

Sekretarz Komitetu Badañ Naukowych
Podsekretarz Stanu

informuje
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- dla kierunku architektura i urbanistyka
� prof. dr hab. in¿. arch. Wac³aw Seruga - Politechnika Krako-

wska (przewodnicz¹cy)
� prof. dr hab. in¿. arch. Nina Juzwa - Politechnika Œl¹ska
� prof. dr in¿. arch. Wies³aw Anders - Politechnika Gdañska
� dr hab. in¿. arch. El¿bieta Trocka-Leszczyñska, prof. PWr - Po-

litechnika Wroc³awska
� prof. zw. dr hab. in¿. arch. Stefan Wrona - Politechnika Warsza-

wska
� mgr in¿. Bogdan Kaczmarzyk - Dyrektor Biura Projektów we

Wroc³awiu
� mgr in¿. arch. Tomasz Taczewski - Biuro Architektoniczne

"Taczewski" w Katowicach

- dla kierunku automatyka i robotyka
� prof. dr hab. in¿. Krzysztof Koz³owski - Politechnika Poznañ-

ska (przewodnicz¹cy)
� dr hab. in¿. Andrzej Balawender, prof. PG - Politechnika Gdañ-

ska
� prof. zw. dr hab. in¿. Tadeusz Kaczorek - Politechnika Warsza-

wska
� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Uhl - Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie
� prof. zw. dr hab. in¿. Jan Koch - Politechnika Wroc³awska
� prof. dr hab. in¿. Józef Lisowski - Wy¿sza Szko³a Morska

w Gdyni
� mgr in¿. Antoni Zbudniewek - wiceprezes Zarz¹du ABB

ELTA, £ódŸ

- dla kierunku elektronika i telekomunikacja
� prof. dr hab. in¿. Krzysztof Weso³owski - Politechnika Poznañ-

ska (przewodnicz¹cy)
� prof. dr hab. in¿. Bogdan Majkusiak - Politechnika Warszawska
� prof. nzw. dr hab. Andrzej Pach - Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie
� dr hab. in¿. Jerzy Jakubiec, prof. PŒl - Politechnika Œl¹ska
� dr Edward Sêdek - Przemys³owy Instytut Telekomunikacji,

Warszawa
� p³k prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski - Wojskowa Akade-

mia Techniczna
� dr hab. in¿. Zdzis³aw Drzycimski - Akademia Techniczno-Rol-

nicza w Bydgoszczy

- dla kierunku elektrotechnika
� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Glinka - Politechnika Œl¹ska (prze-

wodnicz¹cy)
� prof. dr hab. in¿. Kazimierz Miko³ajuk - Politechnika Warsza-

wska
� prof. dr hab. Bogdan Miedziñski - Politechnika Wroc³awska
� prof. dr hab. Józef Lorenc - Politechnika Poznañska
� dr in¿. Henryk Majchrzak - z-ca dyrektora ds. technicznych Ele-

ktrowni Opole S.A., Brzezie k. Opola
� dr hab. Jan Anuszczyk, prof. P£ - Politechnika £ódzka
� prof. dr hab. in¿. Micha³ Szyper - Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie

- dla kierunku informatyka
� prof. dr hab. Bohdan Macukow - Politechnika Warszawska

(przewodnicz¹cy)

� prof. dr hab. Leszek Rutkowski - Politechnika Czêstochowska
� prof. dr hab. Dominik Sankowski - Politechnika £ódzka
� dr hab. in¿. Ryszard Rojek, prof. PO - Politechnika Opolska
� dr hab. in¿. Adam Grzech, prof. PWr - Politechnika

Wroc³awska
� p³k dr hab. in¿. Andrzej Najgebauer, prof. WAT - Wojskowa

Akademia Techniczna w Warszawie
� dr hab. Zbigniew Odrow¹¿-Sypniewski - Softman S.A.

- dla kierunku mechanika i budowa maszyn
� prof. dr hab. in¿. Marian Dudziak - Politechnika Poznañska

(przewodnicz¹cy)
� prof. dr hab. in¿. Wojciech Cholewa - Politechnika Œl¹ska
� prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Micha³owski - Politechnika Krako-

wska
� prof. dr hab. in¿. Wit Grzesiak - Politechnika Opolska
� mgr in¿. Jan Barcentewicz - Instytut Obróbki Skrawaniem, Kra-

ków
� prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz - Politechnika Rzeszowska
� mgr in¿. Jerzy Thamm - Rafako

- dla kierunku in¿ynieria materia³owa
� prof. dr hab. in¿. Adam Hernas - Politechnika Œl¹ska (przewod-

nicz¹cy)
� mgr in¿. W³adys³aw Jagie³³o - Mostostal Siedlce S.A.
� prof. dr hab. in¿. Marcin Leonowicz - Politechnika Warszawska
� prof. dr hab. in¿. Jerzy Lis - AGH Kraków
� prof. dr hab. Stanis³aw Mitura - Politechnika £ódzka
� dr hab. in¿. Zygmunt Nitkiewicz, prof. PCz - Politechnika Czê-

stochowska
� prof. dr hab. in¿. Jan Micha³ Sieniawski - Politechnika Rzeszo-

wska

- dla kierunku w³ókiennictwo
� prof. dr hab. Andrzej W³ochowicz - Akademia Techniczno-Hu-

manistyczna - przewodnicz¹cy
� prof. dr hab. Kazimierz Kopias - Politechnika £ódzka
� prof. dr hab. Andrzej Matynia - Politechnika Wroc³awska
� dr hab. in¿. Roman Mazurkiewicz, prof. PŒl - Politechnika

Œl¹ska
� dr hab. in¿. Roman Petrus, prof. PRz - Politechnika Rzeszowska
� dr hab. Edward Szucht - Centralny Instytut Ochrony Pracy

- dla kierunku geodezja i nawigacja
� prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Gucma - Wy¿sza Szko³a Morska

w Szczecinie - przewodnicz¹cy
� prof. dr hab. in¿. Ludomir W³odzimierz Baran - Wy¿sza Szko³a

Morska w Szczecinie
� prof. zw. dr hab. Jurdziñski Miros³aw - Akademia Morska

w Gdyni
� mgr in¿. kpt. ¿.w. Roman Pomianowski - Urz¹d Miejski

w Szczecinie
� prof. dr hab. in¿. Jerzy Rogowski - Politechnika Warszawska
� prof. dr hab. Józef Sanecki - Wojskowa Akademia Techniczna
� kmdr dr hab. Stanis³aw Ko³aczyñski - Akademia Marynarki

Wojennej w Gdyni

Jerzy Potencki

KAUT
Zgodnie z zapowiedzi¹ zamieszczon¹ w poprzednim numerze "GP" podajemy

sk³ad grup eksperckich Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
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`

W dniu 6 czerwca 2002 r. odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia przez JM
Rektora listów gratulacyjnych stu-
dentom studiów dziennych wyró¿nia-
j¹cym siê w mijaj¹cym roku akade-
mickim 2001/2002 w nauce, pracy
w studenckim ruchu naukowym, w sa-
morz¹dzie studenckim oraz w dzia³al-
noœci sportowej. Na wniosek dzieka-
nów, opiekunów kó³ naukowych
i przewodnicz¹cego KU AZS wyró¿-
niono 107 studentów, w których gronie
znaleŸli siê przedstawiciele wszystkich
kierunków studiów. Wœród wyró¿nio-
nych s¹ uczestnicy sympozjów kó³
naukowych, organizatorzy obozów
naukowych, organizatorzy szeregu
imprez studenckich, takich jak targi
edukacyjne, wernisa¿ grafiki kompu-
terowej, targi ksi¹¿ki, imprez organi-
zowanych w studenckim Klubie PLUS,
osoby zaanga¿owane w dzia³alnoœæ
samorz¹du studenckiego, medaliœci

ró¿nych dyscyplin sportowych i organi-
zatorzy ¿ycia sportowego na Uczelni
oraz laureaci III Ogólnopolskiej Olim-
piady Jêzyka Angielskiego dla Stu-
dentów Wy¿szych Uczelni Technicz-
nych organizowanej w Poznaniu.

Nagrody stanowi¹ podsumowanie
ca³orocznej dzia³alnoœci, s¹ rezultatem
ciê¿kiej, solidnej i systematycznej pra-
cy. Wyró¿nionym serdecznie gratulujê,
kadrze nauczycieli akademickich dziê-
kujê za opiekê i w³o¿ony trud oraz zaan-
ga¿owanie w pracê z m³odzie¿¹.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê wakacji
wszystkim ¿yczê udanego wypoczynku
i du¿o radoœci. Tegorocznym absol-
wentom naszej Uczelni ¿yczê podjêcia
satysfakcjonuj¹cej pracy zgodnej z ich
oczekiwaniami.

Jerzy Potencki

Nagrody

Uroczystoœæ wrêczania nagród studentom za dzia³alnoœæ w roku akademickim
2001/2002.

Fot. M. Misiakiewicz

Dzieñ 6 czerwca br. w Politechnice. M³odoœæ i wdziêk w po³¹czeniu z wiedz¹, pra-
cowitoœci¹ i aktywnoœci¹. Wyró¿nieni oraz wyró¿niaj¹cy.

Fot. M. Misiakiewicz

dla 107 najlepszych
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· Tematyka SPOTKANIA

SPOTKANIE by³o podzielone na cztery sesje. Tematem
SPOTKANIA by³y zagadnienia z zakresu projektowania
i budowy podpór mostowych (I sesja), mostów podwieszo-
nych (II i III sesja) oraz mostów stalowych (IV sesja).

· Motywy SPOTKANIA

Analizuj¹c przebieg licznych konferencji organizowa-
nych w Polsce na tematy zwi¹zane z budownictwem mosto-
wym, odnosi siê wra¿enie, ¿e odpowiadaj¹ one przede
wszystkim potrzebom pracowników wy¿szych uczelni i in-
stytutów naukowych. Udzia³ projektantów i wykonawców
oraz s³u¿b inwestorskich i utrzymania obiektów mostowych
jest wœród autorów referatów i dyskutantów bardzo ma³y. Po-
woduje to, ¿e wiele cennych doœwiadczeñ, które w swej pra-
ktyce zawodowej zdobywaj¹ in¿ynierowie dzia³aj¹cy
"w pierwszej linii" budownictwa mostowego, nie jest wyko-
rzystywanych przez to œrodowisko. Skutkiem jest powtarza-
nie tych samych b³êdów i niepopularyzowanie wartych
upowszechnienia osi¹gniêæ. Brakuje forum, na którym in¿y-
nierowie mostowi mogliby siê podzieliæ swoimi przemyœle-
niami i poddaæ dyskusji nurtuj¹ce ich problemy. Dlatego
SPOTKANIE w Ar³amowie by³o pomyœlane jako próba za-
stosowania innej konwencji ni¿ ta, któr¹ maj¹ konferencje
dotychczas u nas organizowane. By³o rodzajem eksperymen-
tu, w ramach którego chcieliœmy stworzyæ warunki swobod-
nego przedstawienia przez "milcz¹c¹ wiêkszoœæ" œrodowiska
in¿ynierów mostowych pogl¹dów, pora¿ek i osi¹gniêæ. Aby
uzyskaæ warunki sprzyjaj¹ce dyskusji, organizatorzy SPOT-
KANIA ograniczyli liczbê jego uczestników do 80 osób oraz
odpowiednio przygotowali program i czas poszczególnych
sesji.

· Cel SPOTKANIA

Ogólnym celem SPOTKANIA by³o stworzenie in¿ynie-
rom praktykom mo¿liwoœci wymiany pogl¹dów na tematy
zwi¹zane z mostownictwem oraz umo¿liwienie im podziele-
nia siê doœwiadczeniami. Szczególnie cenna by³a konfronta-

cja pogl¹dów na temat poszczególnych problemów z punktu
widzenia projektantów, wykonawców, dostawców konstru-
kcji i administratorów obiektów mostowych. Dlatego z tych
w³aœnie œrodowisk organizatorzy zaprosili prelegentów.

· Konwencja SPOTKANIA

Referaty wprowadzaj¹ce do poszczególnych sesji
wyg³osili przedstawiciele pracowni projektowych, firm wy-
konawczych oraz pracownicy nadzoru technicznego. Refera-
ty te sta³y siê zarzewiem o¿ywionej i konstruktywnej
dyskusji, która przebiega³a w atmosferze kole¿eñskiej, bez
z³oœliwej krytyki i wyra¿ania pogl¹dów w sposób mog¹cy
byæ przykrym dla autora krytykowanego rozwi¹zania lub dla
maj¹cych odmienne pogl¹dy.

· Organizacja SPOTKANIA

Organizatorzy chcieli uzyskaæ mo¿liwie kameraln¹ atmo-
sferê SPOTKANIA. Dlatego zrezygnowali z powszechnie
stosowanego na konferencjach powo³ywania prezydium po-
szczególnych sesji, posadzonego za sto³em prezydialnym.
Zamiast przewodnicz¹cego sesjê prowadzi³ moderator dys-
kusji. Wszystkie wyst¹pienia by³y nagrywane na taœmie ma-
gnetofonowej. Poniewa¿ œwiadomoœæ tego mog³a zniechêcaæ
do szczerego wyg³aszania pogl¹dów, wiêc organizatorzy zo-
bowi¹zali siê do niepublikowania zarejestrowanych wypo-
wiedzi bez uprzedniej ich autoryzacji.

· Ocena SPOTKANIA

Przyjêta konwencja SPOTKANIA zyska³a uznanie ucze-
stników. Œwiadczy³y o tym liczne wypowiedzi podkreœlaj¹ce
trafnoœæ przyjêtej konwencji oraz fakt, ¿e tego rodzaju spot-
kañ brakuje w Polsce. Zachêceni takimi opiniami organiza-
torzy ju¿ rozpoczêli przygotowania do kolejnego SPOTKA-
NIA, które odbêdzie siê w 2004 r. Jego g³ównym tematem
bêd¹ problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów
³ukowych.

Leszek Folta
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

Pierwsze Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

"Budowa i utrzymanie mostów"

Pierwsze Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

"Budowa i utrzymanie mostów"

Katedra Mostów zorganizowa³a w dniach 7-8.03.2002 r. w Ar³amowie
ogólnopolsk¹ konferencjê naukowo-techniczn¹ pod nazw¹ Pierwsze
Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne "Budowa i utrzymanie mostów".
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W dniu 26 kwietnia 2002 r. w Polite-
chnice Rzeszowskiej odby³a siê I Kon-
ferencja Dydaktyczna - Rzeszów 2002,
w której uczestniczy³o oko³o 150 na-
uczycieli chemii ze szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów i szkól ponad-
gimnazjalnych województwa podkar-
packiego. Tegoroczna Konferencja
by³a kontynuacj¹ corocznych spotkañ
nauczycieli chemii, które od 1996 r. do
ubieg³ego roku odbywa³y siê pod
nazw¹ Warsztaty Chemiczne.

Organizatorami tegorocznej Konfe-
rencji by³y: Wydzia³ Chemiczny PRz,
Rzeszowski Oddzia³ Polskiego Towa-
rzystwa Chemicznego oraz Podkarpa-
cki Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Rzeszowie, Oddzia³ w Dêbicy. Orga-
nizatorów reprezentowali dr hab. Mie-
czys³aw Kucharski, prof. PRz - dziekan
Wydzia³u Chemicznego, dr Janusz
Pusz - prodziekan Wydzia³u Chemicz-
nego ds. nauczania, prof. dr hab. Sta-
nis³aw Kopacz - Przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Rzeszowskiego Oddzia³u PTCh -
i jego zastêpca, dr hab. in¿. Jan Kalemb-
kiewicz, prof. PRz. Podkarpacki Oœro-
dek Doskonalenia Nauczycieli repre-
zentowa³a mgr Irena Strza³ka.

Po otwarciu spotkania przez dr.
J. Pusza g³os zabra³ dziekan Wydzia³u
Chemicznego, wyra¿aj¹c zadowolenie
z owocnej wspó³pracy miêdzy szko-
³ami œrednimi a Politechnik¹. Podkre-
œli³, ¿e Wydzia³ Chemiczny od szeregu
lat oferuje wysoki poziom kszta³cenia,
czego potwierdzeniem jest udzielenie
akredytacji przez Uniwersyteck¹ Ko-
misjê Akredytacyjn¹ na okres 5 lat dla
kierunku technologia chemiczna. Ko-
lejnym potwierdzeniem wysokiego po-

ziomu prac naukowych jest uzyskanie
przez zespó³ utworzony przez zak³ady
i katedry Wydzia³u Chemicznego statu-
su Centrum Doskona³oœci (Centre of
Excellence) w ramach konkursu V Pro-
gramu Ramowego Unii Europejskiej
GROWTH.

Z kolei prof. S. Kopacz w swoim
wyst¹pieniu przypomnia³ pocz¹tki
dzia³alnoœci Rzeszowskiego Oddzia³u
PTCh, a szczególnie aktywn¹ dzia³al-
noœæ Sekcji Dydaktycznej, skupiaj¹cej
ponad 100 nauczycieli z regionu po³ud-
niowo-wschodniej Polski. W ramach
dzia³alnoœci tej Sekcji odby³o siê kilka-
dziesi¹t spotkañ nauczycieli i uczniów
ze szkó³ œrednich oraz podstawowych.
Wiêkszoœæ z nich mia³a formê semina-
riów pt. Wybrane problemy chemii,
a kolejny etap to wspó³udzia³ w organi-
zacji tegorocznej I Konferencji Dyda-
ktycznej.

Nastêpnie uczestnicy Konferencji
wys³uchali dwóch referatów:
� dr. Nikodema Miranowicza z Uni-

wersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu na temat Aktualny stan
komputeryzacji w szko³ach i jego
wp³yw na efektywnoœæ nauczania,

� dr Zofii Kluz i dr. Micha³a PoŸniczka
z Uniwersytetu Jagielloñskiego na
temat Miejsce chemii we wspó³czes-
nym systemie edukacyjnym.
O przebiegu i wynikach 48. Olim-

piady Chemicznej poinformowa³a
s³uchaczy dr in¿. Bronis³awa Nitka. Do
olimpiady przyst¹pili uczniowie z 20
szkó³ okrêgu rzeszowskiego. Do I eta-
pu przyst¹pi³o 74 uczniów, do II - 29
uczniów, a do III etapu (centralnego),
który odbywa siê w Warszawie, prze-

sz³o 10 osób. Spoœród nich cztery osoby
zosta³y laureatami, w tym dwu uczniów
z IV LO w Rzeszowie, jeden uczeñ
z II LO w Przemyœlu i jeden uczeñ z LO
w Dêbicy. Wyniki uzyskane przez ucz-
niów z okrêgu rzeszowskiego s¹ du¿ym
sukcesem, gdy¿ ustêpuj¹ tylko wyni-
kom uczniów z £odzi, która mia³a dzie-
wiêciu laureatów.

Du¿o ciekawych informacji na te-
mat podrêczników do nauczania chemii
przekazali przedstawiciele firm wyda-
wniczych: Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne, Nowa Era i Wydawnictwo
M. Ro¿ak. Podczas przerwy w konfe-
rencji mo¿na by³o dokonaæ zakupów
ksi¹¿ek i czasopism na stoiskach po-
szczególnych wydawców.

Nowym elementem programu tego-
rocznej Konferencji by³a sesja postero-
wa na temat Aktualne problemy nau-
czania chemii w szko³ach gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Opieku-
nem sesji by³ dr hab. in¿. J. Kalemb-
kiewicz, prof. PRz. Prezentowane
w formie posterów i animacji kompute-
rowej prace dotyczy³y m.in. metodyki
nauczania chemii, ró¿nych form poza-
lekcyjnej pracy z uczniem, zasobów in-
ternetowych, oceny wiedzy i umie-
jêtnoœci ucznia oraz "œcie¿ek miêdzy-
przedmiotowych" (chemia a ochrona
œrodowiska). Chocia¿ liczba prezento-
wanych posterów nie by³a osza³a-
miaj¹ca, to pozwoli³a ich autorom
przedstawiæ swoje osi¹gniêcia i prze-
myœlenia, a dla pozosta³ych nauczycieli
uczestnicz¹cych w Konferencji stano-
wi³a przyk³ad i zachêtê do opracowania
podobnych wyst¹pieñ w kolejnych spo-
tkaniach.

Cecylia Heneczkowska

Konferencja

I Konferencja Dydaktyczna -

Rzeszów 2002

I Konferencja Dydaktyczna -

Rzeszów 2002
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W dniach 15-17 maja 2002 r.
w Podbanské na S³owacji odby³a siê
V Miêdzynarodowa Konferencja
Odlewnicza "Quality Assurance in
Foundry". Oprócz Politechniki Rze-
szowskiej organizatorami tej cyklicznej
konferencji by³a Hutnicka Fakulta TU
w Košicach, Katedra Slevarenstvi
FMMI VŠB w Ostrawie, Wydzia³
Odlewnictwa AGH w Krakowie, Poli-

technika Wroc³awska, �iliñska Uni-
versita w �ilinie, Politechnika Œl¹ska
w Gliwicach, Komisja Odlewnictwa
PAN Oddzia³ w Katowicach oraz Se-
kcja Teorii Procesów Odlewniczych
Komitetu Metalurgii PAN w Krakowie.
Od czasu pierwszej konferencji, która
odby³a siê w Rzeszowie w 1996 r.,
a której inicjatorami byli pracownicy
Zak³adu Odlewnictwa i Spawalnictwa
naszej Uczelni oraz dyrekcja WSK
"PZL-Rzeszów", honorowym zaœ go-
œciem by³ ówczesny Rektor PRz prof.

zw. dr in¿. Kazimierz Oczoœ, uda³o siê
stworzyæ szerokie forum odlewnicze.
W kolejnych konferencjach odby-
waj¹cych siê w kraju i za granic¹
uczestniczy³o zazwyczaj 200-300 osób
ze S³owacji, Czech, S³owenii, Chor-
wacji, Rosji, Ukrainy, Wêgier, Ru-
munii, Niemiec, USA, Kanady oraz ze
wszystkich oœrodków naukowych zaj-
muj¹cych siê odlewnictwem w Polsce.
Miêdzynarodowy Komitet Organi-
zacyjny konferencji podj¹³ decyzjê, ¿e
w 2004 r., równie¿ w przepiêknym

hotelu Permon (Wysokie Tatry), od-
bêdzie siê I Kongres Odlewników
Euroregionu Podkarpackiego. O wybo-
rze miejsca zadecydowa³y niezaprze-
czalne atuty hotelu, a wiêc wspania³e
po³o¿enie z widokiem na Krywañ, pro-
fesjonalna obs³uga, kompleks wypo-
czynkowy i zadowalaj¹ce ceny.

W tym roku wyg³oszonych zosta³o
146 referatów. Prace by³y recenzowane
przez profesorów z Miêdzynarodowe-
go Komitetu Naukowego Konferencji.

Na zakoñczenie pragnê podziêko-
waæ panom dr. in¿. Andrzejowi Trytko-
wi, dr. in¿. Markowi Mrozowi i dr. in¿.
Zenonowi Opiekunowi za pracê
w³o¿on¹ w organizacjê wszystkich
konferencji z cyklu "Zapewnienie jako-
œci w odlewnictwie".

A.W. Or³owicz
Koordynator konferencji

Konferencja

Quality Assurance in FoundryQuality Assurance in Foundry

May 15-17, 2002
hotel PERMON, Podbanské, Slovakia

V. International Scientific Conference
"QUALITY ASSURANCE

IN FOUNDRY

Przepiêkne miejsce konferencji.
Fot. w³asna
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W dniach 17-19 maja 2002 r.
w Dwerniczku odby³o siê seminarium
dydaktyczne Katedry Mechaniki Kon-
strukcji. By³o poœwiecone w g³ównej
mierze omówieniu metod nauczania
przedmiotów prowadzonych przez Ka-
tedrê.

W pierwszym dniu obrad, którym
przewodniczy³ prof. dr hab. in¿. Zbysz-
ko Stojek, wyg³oszono nastêpuj¹ce re-
feraty:
� dr in¿. Marek Kolczuga: "Nauczanie

przedmiotu wytrzyma³oœæ mate-
ria³ów na kierunku budownictwo",

� mgr in¿. Wies³aw Bielak: "Naucza-
nie przedmiotów informatycznych",

� dr in¿. Jerzy Ledziñski: "Nauczanie
przedmiotu mechanika budowli",

� dr in¿. Teresa Filip: "Nauczanie
przedmiotu mechanika ogólna."
Wyg³oszone referaty wywo³a³y bar-

dzo interesuj¹c¹ dyskusjê na temat me-
tod, œrodków nauczania oraz powi¹-
zania treœci przedmiotów nauczanych
przez Katedrê Mechaniki Konstrukcji
z przedmiotami nauczanymi przez inne
katedry i zak³ady WBiIŒ.

Drugiemu dniu obrad przewodni-
czy³ dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski,
prof. PRz.

W tym dniu referaty dotycz¹ce ba-
dañ prowadzonych przez m³odych pra-
cowników Katedry wyg³osili:
� mgr in¿. Lidia Buda-O¿óg: "Metody

koherencyjne w identyfikacji Ÿróde³
ha³asu",

� dr in¿. Bartosz Miller: "Sieci neuro-
nowe w diagnozowaniu konstru-
kcji",

� mgr in¿. Grzegorz Pi¹tkowski:
"Analiza uszkodzeñ konstrukcji na
podstawie przebiegów czasowych".
Obrady dotycz¹ce realizacji progra-

mów nauczania przedmiotów prowa-
dzonych przez Katedrê uœwietnili
swoj¹ obecnoœci¹ dziekani WBiIŒ dr
hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz,
i dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz.

Po zakoñczeniu obrad dyskusje
zmieni³y siê w rozmowy indywidualne
podczas spacerów w piêknych okoli-
cach Dwerniczka.

Lidia Buda-O¿óg

Seminarium

SEMINARIUM DYDAKTYCZNE

Katedry Mechaniki Konstrukcji

SEMINARIUM DYDAKTYCZNE

Katedry Mechaniki Konstrukcji

Przyjemne z po¿ytecznym - seminarium na ³onie natury.
Fot. w³asna

Wdziêczne t³o powa¿nych dyskusji.
Fot. w³asna
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W dniach 22-24 maja 2002 r odby³a
siê VII Miêdzynarodowa Konferencja
w Koszycach. Jubileusz 50-lecia po-
wstania Uniwersytetu Technicznego
w Koszycach oraz 25-lecie Wydzia³u
Budownictwa tej uczelni nada³y Kon-
ferencji szczególnie uroczysty chara-
kter. Rozpoczê³a siê nadzwyczajnym
posiedzeniem Uniwersyteckiej Rady
Naukowej, w której honorowymi goœæ-
mi byli przedstawiciele oœrodków na-
ukowych Austrii, Bia³orusi, Czech,
Niemiec, Polski, S³owacji, S³owenii,
Wêgier, Ukrainy i USA. Politechnikê
Rzeszowsk¹ reprezentowa³ dziekan
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska dr hab. in¿. Szczepan Wo-
liñski, prof. PRz. Jubileusz by³ okazj¹
do wyg³oszenia okolicznoœciowych
przemówieñ, wrêczenia odznaczeñ
i nadania tytu³u doktora honoris causa.
Medalem 25-lecia Wydzia³u Budowni-
ctwa Uniwersytetu Technicznego
w Koszycach zosta³ wyró¿niony prof.
PRz Szczepan Woliñski. Uroczystoœci
rocznicowe zakoñczy³ bankiet oraz
koncert uniwersyteckiego chóru Colle-
gium Technicum.

Konferencja sta³a siê platform¹ wy-
miany pogl¹dów teoretyków i prakty-
ków, a jej wyró¿niaj¹c¹ cech¹ by³
szeroki zakres omawianych tematów.
Obrady podzielono na 12 sekcji tematy-
cznych:
� matematyka stosowana
� algebra
� konstrukcje betonowe, murowe

i mosty
� budownictwo stosowane i geotech-

nika
� in¿ynieria œrodowiska
� geometria stosowana
� konstrukcje w architekturze
� konstrukcje metalowe i drewniane
� mechanika budowli
� materia³y budowlane
� technologia budownictwa
� instalacje sanitarne w budynkach.

W obradach uczestniczyli przedsta-
wiciele katedr oraz zak³adów Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska:
Katedry Oczyszczania i Ochrony Wód,
Katedry Fizyki, Katedry Konstrukcji
Budowlanych, Katedry Mechaniki
Konstrukcji, Zak³adu Badañ Konstru-
kcji, Zak³adu Ciep³ownictwa i Klima-

tyzacji, Zak³adu Geodezji, Zak³adu Ge-
otechniki i Hydrotechniki, Zak³adu In-
¿ynierii Materia³owej i Technologii
Budownictwa, Zak³adu Zaopatrzenia
w Wodê i Odprowadzania Œcieków.

Ró¿norodnoœæ tematyczna uczyni³a
obrady niezmiernie ciekawymi i prowo-
kuj¹cymi jej uczestników do wnikliwej,
merytorycznej dyskusji. Zbiór refera-
tów wydano w recenzowanych przez
Komitet Naukowy Konferencji mate-
ria³ach konferencyjnych (13 tomów).
Tom 13. materia³ów konferencyjnych
zawiera³ 76 publikacji wyodrêbnionych
w ramach Sekcji Rzeszowsko-Lwow-
sko-Koszyckiej.

Trójstronne konferencje na temat
wspó³czesnych problemów budownic-
twa i in¿ynierii œrodowiska odbywaj¹
siê cyklicznie. W 2001 roku miejscem
obrad by³a Politechnika Lwowska,
w 2002 organizacja przypad³a w udziale
Technicznemu Uniwersytetowi w Ko-
szycach, za rok spotkamy siê w Rzeszo-
wie. Nawi¹zane kontakty naukowe
i towarzyskie stan¹ siê zapewne pod-
staw¹ wieloletniej wspó³pracy.

Dorota Papciak

Konferencja

Wspó³czesne problemy
budownictwa i in¿ynierii œrodowiska

Wspó³czesne problemy
budownictwa i in¿ynierii œrodowiska

IV Ogólnopolska Konferencja "Fla-
wonoidy i ich zastosowanie" z udzia-
³em goœci zagranicznych odby³a siê
w Boguchwale k. Rzeszowa w dniach
23-25 maja 2002 r. Organizatorem tej
Konferencji by³a Katedra Chemii Nie-
organicznej i Analitycznej Wydzia³u
Chemicznego PRz wraz z Rzeszo-
wskim Oddzia³em Polskiego Towarzy-
stwa Chemicznego. Przewodnicz¹cym
Komitetu Organizacyjnego by³ prof.
Stanis³aw Kopacz, natomiast w sk³ad
Komitetu Naukowego weszli: prof.

Maria Kopacz (przewodnicz¹ca, Poli-
technika Rzeszowska), prof. Alfreda
Graczyk (Wojskowa Akademia Tech-
niczna w Warszawie), prof. Jadwiga
Wilska-Jeszka (Politechnika £ódzka)
i doc. dr hab. Wojciech Król (Œl¹ska
Akademia Medyczna w Zabrzu).

Konferencja dotyczy³a wystêpowa-
nia, wydzielania i w³aœciwoœci natural-
nych bioflawonoidów - barwników
roœlinnych wystêpuj¹cych we wszy-
stkich roœlinach oraz ich niektórych po-
chodnych sulfonowych niewystêpu-

j¹cych w przyrodzie, ale bardzo dobrze
rozpuszczalnych w wodzie.

Konferencja mia³a charakter inter-
dyscyplinarny, poniewa¿ brali w niej
udzia³ chemicy, biochemicy, farmaceu-
ci, farmakolodzy, lekarze oraz produ-
cenci leków i ¿ywnoœci.

W Konferencji uczestniczy³o ok. 60
osób z 19 oœrodków naukowych oraz
firm z Polski i Ukrainy. By³y reprezen-
towane: Akademie Medyczne z Bia-
³egostoku, £odzi, Poznania i Warsza-
wy, Akademia Rolnicza we Wro-

Konferencja

Flawonoidy i ich zastosowanieFlawonoidy i ich zastosowanie
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c³awiu, Instytut Uprawy, Nawo¿enia
i Gleboznawstwa w Pu³awach, Polite-
chnika £ódzka, Politechnika Rzeszo-
wska, Œl¹ska Akademia Medyczna
w Zabrzu, Uniwersytet Jagielloñski
w Krakowie, Uniwersytet Warmiñsko-
-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet
Warszawski, Wojskowa Akademia Te-
chniczna w Warszawie, Alima-Gerber
w Rzeszowie, Stowarzyszenie Promo-
cji Zdrowego Stylu ¯ycia "Cz³owiek +
Natura" w Jaros³awiu, ICN Polfa
w Rzeszowie, Uniwesytet Lwowski we
Lwowie i Akademia Medyczna w Tar-
nopolu (Ukraina).

Goœæmi Konferencji byli prorektor
ds. ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹
PRz dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak,
prof. PRz, prodziekan ds. nauki Wy-
dzia³u Chemicznego dr hab. in¿. Piotr
Król, prof. PRz, dziekan elekt Wy-
dzia³u Chemicznego prof. dr hab. in¿.
Henryk Galina, dyrektor zapewnienia
jakoœci i badañ Alimy-Gerber S.A. dr
Ma³gorzata Klimczyk, prezes Stowa-
rzyszenia Promocji Zdrowego Stylu
¯ycia "Cz³owiek+Natura" Ireneusz Py-
rzak. Na Konferencji zaprezentowano
21 referatów i 20 komunikatów, które
by³y wyg³oszone w jêzyku polskim
oraz ukraiñskim i obejmowa³y nastê-
puj¹ce zagadnienia:
� wydzielanie, identyfikacja i fizyko-

chemiczne badania bioflawonoidów
wystêpuj¹cych w roœlinach,

� zastosowanie flawonoidów jako
antyoksydantów,

� zastosowanie flawonoidów w leczni-
ctwie,

� synteza i fizykochemiczne w³aœci-
woœci sulfonowych pochodnych
bioflawonoidów niewystêpuj¹cych
w przyrodzie,

� zastosowanie zwi¹zków komplekso-
wych sulfonowych pochodnych fla-
wonoidów z jonami metali.
Na zakoñczenie pierwszego dnia

obrad odby³o siê towarzyskie spotka-
nie, na którym kontynuowano o¿y-

wion¹ dyskusjê naukow¹ prowadzon¹
w czasie obrad oraz przerw miêdzy ob-
radami.

W drugim dniu obrad zorganizowa-
no wystawê fotograficzn¹ zawieraj¹c¹
80 zdjêæ pt. "Lwów - Ukraiñska Floren-
cja". Piêkne zdjêcia Lwowa prezento-
wa³a dr Irena Opajnycz, pracownik
naukowy Wydzia³u Chemicznego Uni-
wersytetu Lwowskiego, uczestnik wie-
lu wystaw fotograficznych i konkursów
kulinarnych na Ukrainie. Dzieñ wczeœ-
niej wystawa ta by³a prezentowana
w Zespole Sal Wyk³adowych PRz.

W drugim dniu Konferencji, oprócz
wystawy fotograficznej, pod has³em
"Lepszy gram profilaktyki ni¿ kilogram
leczenia" prezes Stowarzyszenia Pro-
mocji Zdrowego stylu ¯ycia "Cz³owiek
+ Natura" Ireneusz Pyrzak udziela³ rad
dotycz¹cych zdrowego od¿ywiania, za-
¿ywania witamin i minera³ów oraz jak
i gdzie przeprowadziæ analizê pierwia-
stkow¹ w³osów. A przy okazji odby³a
siê degustacja zdrowej ¿ywnoœci.

Na zakoñczenie obrad odby³a siê
d³uga i o¿ywiona dyskusja, podczas
której podsumowano wyniki konferen-
cji i ustalono, ¿e V Ogólnopolska Kon-
ferencja "Flawonoidy i ich zasto-
sowanie" odbêdzie siê w maju 2004 r.,
a jej organizatorem bêdzie znów Kate-
dra Chemii Nieorganicznej i Analitycz-
nej Wydzia³u Chemicznego Politech-
niki Rzeszowskiej wraz z Rzeszo-

Têcza nad Lwowem.
Fot. I. Opajnycz

Rodzina flawonoidowców w 2002 roku.
Fot. M. Misiakiewicz
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wskim Oddzia³em Polskiego Towarzy-
stwa Chemicznego. Uczestnicy Kon-
ferencji wyrazili ¿yczenie, ¿eby odby³a
siê ona w Oœrodku Doradztwa Rolni-
czego w Boguchwale ze wzglêdu na

znakomite warunki lokalowe, po³o¿e-
nie i mi³¹ obs³ugê personelu Oœrodka.

Sponsorzy Konferencji: Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Sportu,
"Nowiny" - gazeta codzienna w Rze-

szowie oraz Stowarzyszenie Promocji
Zdrowego Stylu ¯ycia "Cz³owiek +
Natura" z Jas³a.

Stanis³aw Kopacz

W dniach od 5 do 8 czerwca 2002 r.
odby³a siê w hotelu "Rzeszów" VII
Konferencja Naukowa "Czujniki
Optoelektroniczne i Elektroniczne"
COE 2002, zorganizowana przez
Politechnikê Rzeszowsk¹ i Polskie
Towarzystwo Techniki Sensorowej,
przy wspó³udziale: Komitetu
Biocybernetyki i In¿ynierii Biome-
dycznej PAN, Sekcji Czujników
i Przetworników Komitetu Metrologii
i Aparatury Pomiarowej PAN, Sekcji
Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki
i Telekomunikacji PAN, Polskich
Sekcji IEEE, SPIE oraz IMAPS, a tak¿e
Oddzia³u Wojewódzkiego SEP w Rze-
szowie. Konferencja by³a, niew¹t-
pliwie, wa¿nym wydarzeniem nau-
kowym i kulturalnym; w powszech-
nym odbiorze jej uczestników stano-
wi³a te¿ wyœmienite forum efektywnej
promocji Uczelni, miasta i regionu.

Otwieraj¹c obrady i witaj¹c cz³on-
ków Komitetu Honorowego, w oso-
bach: prof. Macieja Na³êcza - cz³. rzecz.
PAN, dyrektora Miêdzynarodowego
Centrum Biocybernetyki PAN i cz³.
hon. PTTS, Janusza Smulskiego - wice-
prezydenta Rzeszowa, prof. Tadeusza
Markowskiego - Rektora Politechniki
Rzeszowskiej, cz³onków Komitetu Na-
ukowego, przedstawicieli instytucji
sponsoruj¹cych i wystawców oraz
wszystkich uczestników - autorów
prac, w tym goœci zagranicznych, prze-
wodnicz¹cy Konferencji prof. PRz
W³odzimierz Kalita stwierdzi³, ¿e wy-
bór Rzeszowa na miejsce VII Konfe-
rencji COE pozwala zaprezentowaæ nie
tyle znacz¹ce osi¹gniêcia, ile ukierun-
kowane prace w dziedzinie techniki
sensorowej, realizowane w œrodowisku

rzeszowskim, przy wielop³aszczyzno-
wej wspó³pracy z innymi oœrodkami -
zarówno krajowymi, jak te¿ zagranicz-
nymi, a tak¿e - w skondensowanej for-
mie - skarby regionalnej kultury
i tradycji. Znalaz³o to odzwierciedlenie
w powitalnym przemówieniu prof.
M. Na³êcza, który wyra¿aj¹c swoje "za-
skoczenie" iloœci¹ prowadzonych prac
badawczych, stwierdzi³, ¿e "chodzi tu
g³ównie o dzia³alnoœæ naukow¹ i dyda-

ktyczn¹ czterech jednostek: Zak³adu
Systemów Elektronicznych i Teleko-
munikacyjnych, Metrologii i Syste-
mów Metrologicznych na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki, a tak¿e
Katedry Awioniki i Sterowania oraz
Zak³adu Mechaniki P³ynów i Aerody-

namiki na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa". Podkreœli³ równie¿ wyso-
ki poziom naukowy tych prac, a tak¿e
znaczenie rozbudowanej wspó³pracy
miêdzynarodowej. Uczestników powi-
tali równie¿ wiceprezydent miasta
J. Smulski - zapraszaj¹c wszystkich na
spotkanie w ratuszu - oraz rektor Polite-
chniki Rzeszowskiej prof. T. Marko-
wski, który nawi¹zuj¹c do wczeœniej-
szego spotkania z Komitetem Nauko-

wym w sali Senatu, przedstawi³ uwa-
runkowania, problemy i osi¹gniêcia
Uczelni.

W p³aszczyŸnie merytorycznej oko-
³o 130 uczestników, reprezentuj¹cych
wszystkie znacz¹ce w tej dziedzinie
oœrodki w Polsce i krajach s¹siadu-

Konferencja

Powitalne przemówienie JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusza
Markowskiego.

Fot. w³asna

Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej
Politechnika Rzeszowska

Organizatorzy :

RZESZÓW, 5-8 czerwca 2002
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j¹cych z naszym regionem, w tym 35
profesorów, zaprezentowa³o 140 prac
w 10 specjalistycznych sekcjach, obej-
muj¹cych: czujniki chemiczne, biologi-
czne, œwiat³owodowe, optoelektro-
niczne, mechaniczne, czujniki w medy-
cynie i ochronie œrodowiska, a tak¿e
nowe zjawiska, materia³y i technologie,
nowe metody i techniki pomiarowe, mi-
krosystemy oraz modelowanie i symu-
lacjê czujników. Oprócz rezultatów
badañ z zakresu koncepcji rozwi¹zañ
nowoczesnych czujników i systemów
przetwarzania sygna³ów z wykorzysta-
niem zaawansowanych technologii
znalaz³y tu swoje odzwierciedlenie za-
gadnienia zastosowania czujników we
wszystkich dziedzinach ¿ycia gospo-
darczego, komunikacji, medycynie
i ochronie œrodowiska. Dwutomowa
edycja kompletu recenzowanych mate-
ria³ów konferencyjnych zosta³a bardzo
starannie (co zyska³o powszechne uz-
nanie) przygotowana przez Oficynê
Wydawnicz¹ Politechniki Rzeszo-
wskiej, natomiast wyselekcjonowane
materia³y zostan¹ opublikowane
w wersji angielskiej w specjalnym wy-
dawnictwie The International Society
for Optical Engineering, a prace o wy-

raŸnym aspekcie u¿ytkowym - w po-
œwiêconym Konferencji numerze mie-
siêcznika "Elektronizacja".

W konkursie na najlepszy komuni-
kat m³odego badacza wyró¿niono trzy
prace, przy czym II nagrodê uzyska³a
praca Modelowanie pól temperatury
w grubowarstwowych strukturach sen-
sorowych, zaprezentowana przez Grze-
gorza B³¹da i Dariusza Klepackiego
z Politechniki Rzeszowskiej.

Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y
prezentacje plenarne, nawi¹zuj¹ce do
prac prowadzonych w regionie: Techni-
ka sensorowa w oœrodku rzeszowskim
(W. Kalita i J. Potencki) oraz Awionika
u progu XXI wieku (z odniesieniem
do problematyki czujnikowej, w tym
w aspekcie aparatów bezza³ogowych -
J. Gruszecki i A. Tomczyk), a tak¿e
uwidaczniaj¹ce siê wspó³czesne trendy
rozwojowe w dziedzinie mikrosyste-
mów (Micromachining Technology in
Optoelectronic Sensing Technologies -
Ch. Gorecki, Francja) oraz problematy-
ka uwarunkowañ przemys³owego wy-
twarzania systemów sensorowych
(Detektory promieniowania podczer-
wonego z perspektywy polskiej firmy
high-tech - M. Grudzieñ, J. Piotrowski,

VIGO System, Warszawa). W tematy-
kê Konferencji wkomponowa³a siê
równie¿ wyraŸnie Katedra Fizyki z pra-
cami w dziedzinie nowych materia³ów
i czujników wilgotnoœci, realizowany-
mi we wspó³pracy z Zak³adem Syste-
mów Elektronicznych i Telekomuni-
kacyjnych.

Zamys³em organizatorów i Komite-
tu Naukowego jest przygotowanie, na
podstawie prezentowanych wyników
badañ i rozwi¹zañ technologiczno-kon-
strukcyjnych, syntetycznego opraco-
wania, okreœlaj¹cego uwarunkowania
rozwojowe sensoryki w warunkach
krajowych. Miar¹ zainteresowania te-
matyk¹ Konferencji w naszym mieœcie
i regionie jest okazana pomoc w jej or-
ganizowaniu. Wœród grona sponsorów,
poza Komitetem Badañ Naukowych,
nale¿y wymieniæ: Elektromonta¿ Rze-
szów S.A., ELMAK Sp. z o.o. - Rze-
szów, HADAR Sp. z o.o. - Rzeszów,
HYBRES Sp. z o.o. - Rzeszów, Opti-
mus Comfort Sp. z o.o. - Rzeszów, PZU
¯ycie S.A. - Rzeszów, VIGO System
Sp. z o.o. - Warszawa oraz Zak³ad Ener-
getyczny Rzeszów. Innym aspektem
tego zainteresowania by³a prezentacja
wyrobów i specjalistycznych systemów
oraz aparatury laboratoryjnej. Oprócz
ciekawej ekspozycji firm: ELMAK,
HADAR, HYBRES, ZELMER (rów-
nie¿ w aspekcie zastosowañ czujni-
ków), OPTIMUS Comfort, Schneider
Electric uwagê uczestników zwraca³a
zbiorcza prezentacja opracowañ nowe-
go Wydzia³u Elektroniki i Fotoniki Po-
litechniki Wroc³awskiej, a tak¿e wspól-
na prezentacja aparatury badawczej do
pomiarów stacjonarnych i dynamicz-
nych pól temperatury z wykorzysta-
niem detekcji podczerwieni, przy-
gotowana przez VIGO System oraz
Zak³ad Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych Politechniki
Rzeszowskiej.

W p³aszczyŸnie kulturalnej uczest-
nicy Konferencji mieli okazjê poznaæ
folklor tych stron, zaprezentowany,
w trakcie uroczystej kolacji kole¿eñ-
skiej, przez Zespó³ "Po³oniny", podczas
spotkania z prezydentem Rzeszowa -
poznaæ historiê miasta i ratusza oraz
zwiedziæ now¹ trasê podziemn¹ i gale-
riê fotografii zwi¹zanej z dziejami Rze-

Fragment wystawy - wspólna ekspozycja VIGO Systemu oraz Zak³adu Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Fot. w³asna
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szowa oraz jego mieszkañców, i wresz-
cie - zwiedziæ Zamek-Muzeum w £añ-
cucie oraz Oœrodek Kszta³cenia Lotni-
czego Politechniki Rzeszowskiej.
Dodatkowo, uczestnicy otrzymali bo-
gaty wybór materia³ów informacyjnych
o Uczelni, Rzeszowie i regionie. W po-
wszechnej opinii, wyra¿anej na bie¿¹co
oraz potwierdzanej w licznych rozmo-
wach telefonicznych i korespondencji
po Konferencji, pozostawi³o to u ucze-
stników niezapomniane wra¿enia,

s³u¿¹ce promocji miasta, uwypuklaj¹ce
jego urok, goœcinnoœæ i dynamizm
dzia³ania jego mieszkañców, a tak¿e
sprawnoœæ organizacyjn¹, zaprezento-
wan¹ podczas przebiegu Konferencji
zarówno przez bezpoœrednich organi-
zatorów, jak te¿ personel hotelu.

Pragnê w tym miejscu z³o¿yæ serde-
czne podziêkowania w³adzom Uczelni,
a zw³aszcza JM Rektorowi i Dyrektoro-
wi Administracyjnemu, za wszelk¹ po-
moc, która przyczyni³a siê do tego, ¿e

obrady Konferencji by³y tak owocne
i przynios³y wszystkim jej uczestnikom
wiele satysfakcji.

Nastêpna, VIII Konferencja COE
odbêdzie siê za dwa lata we Wroc³awiu,
a jej przewodnictwo zosta³o powierzo-
ne prof. Benedyktowi Licznerskiemu
z Politechniki Wroc³awskiej.

W³odzimierz Kalita
Przewodnicz¹cy Konferencji

< Dr in¿. Jaromir Lechowicz, adiunkt w Katedrze Technolo-
gii i Materia³oznawstwa Chemicznego, wyg³osi³ w dniu
7 marca 2002 r. referat nt. "Modelowanie homopolimery-
zacji hiperrozga³êzionej" na seminarium Wydzia³u Che-
micznego.

< Mgr in¿. Barbara Cieciñska, asystentka w Katedrze Tech-
nologii Maszyn i Organizacji Produkcji, wyg³osi³a w dniu
3 kwietnia 2002 r. referat nt. "Zwiêkszanie wytrzyma³oœci
zmêczeniowej stali 50HF z powierzchniowym odwêgle-
niem za pomoc¹ procesu pneumokulowania" na semina-
rium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

< Mgr in¿. Eleonora Soèo, asystentka w Katedrze Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej, wyg³osi³a w dniu 4 kwiet-
nia 2002 r. referat nt. "Badania ekstrakcji sekwencyjnej
i chemii Cr w glebach i popio³ach przemys³owych" na se-
minarium Wydzia³u Chemicznego.

< Na seminarium Katedry Samolotów i Silników Lotni-
czych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w dniu
15 kwietnia 2002 r. referat nt. "Wspó³czesne dylematy
cz³owieka w œwiecie techniki" wyg³osi³ dr Janusz Œlusar-
ski z Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Si³ Powietrznych w Dêb-
linie.

< Mgr in¿. Janusz Konkol, asystent w Zak³adzie In¿ynierii
Materia³owej i Technologii Budownictwa, wyg³osi³
w dniu 16 kwietnia 2002 r. referat nt. "Zastosowanie anali-
zy struktury do oceny w³aœciwoœci betonów" na semina-
rium Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

< Na seminarium Zak³adu Energoelektroniki i Elektroener-
getyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w dniu
24 kwietnia 2002 r. referat nt. "Uk³ady energoelektronicz-
ne do poprawy jakoœci energii elektrycznej" wyg³osi³ prof.
dr hab. in¿. Stanis³aw Piróg z Katedry Automatyki Napêdu
i Urz¹dzeñ Przemys³owych Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie.

< Mgr in¿. El¿bieta Sitarz-Palczak, asystentka w Katedrze
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, wyg³osi³a w dniu

16 maja 2002 r. referat nt. "Badania chemii manganu w po-
pio³ach przemys³owych i glebie oraz roztworach po ich
³ugowaniu" na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

< Mgr in¿. Grzegorz Iwaszek, asystent w Zak³adzie Infor-
matyki Chemicznej, wyg³osi³ w dniu 24 maja 2002 r. refe-
rat nt. "Badania nad zastosowaniem wybranych metod po-
zyskiwania wiedzy od ekspertów" na seminarium Wy-
dzia³u Chemicznego.

< Mgr in¿. Tadeusz Bewszko, asystent w Zak³adzie
Energoelektroniki i Elektroenergetyki, wyg³osi³ w dniu
29 maja 2002 r. referat nt. "Wielokryterialna analiza
zasilania w energiê odbiorcy komunalno-bytowego" na
seminarium zorganizowanym przez dziekana Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³ Rzeszowski
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej.

< Na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
w dniu 3 czerwca 2002 r. referaty wyg³osili: mgr in¿. Jacek
Mucha, s³uchacz Studium Doktoranckiego WBMiL, nt.
"Jakoœæ wyrobów i zu¿ycie narzêdzi w procesie wykrawa-
nia blach pr¹dnicowych" oraz mgr in¿. Stanis³aw Kuta,
s³uchacz Studium Doktoranckiego WBMiL, nt. "Wp³yw
wybranych parametrów na jakoœæ wyrobów w procesie
wykrawania dok³adnego".

< Mgr in¿. Grzegorz Poplewski, asystent w Zak³adzie In¿y-
nierii i Sterowania Procesami Chemicznymi, wyg³osi³
w dniu 6 czerwca 2002 r. referat nt. "Optymalizacja sieci
wody procesowej" na seminarium Wydzia³u Chemi-
cznego.

< Mgr in¿. Piotr Cieciñski, asystent w Katedrze Awioniki
i Sterowania, wyg³osi³ w dniu 10 czerwca 2002 r. referat
nt. "Parametryczna nieliniowa identyfikacja modelu ru-
chu samolotu" na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa.

Bronis³aw Œwider

SEMINARIA WYDZIA£OWE
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Wszystkim czytelnikom pragnê za-
komunikowaæ, ¿e w grudniu 2000 roku,
czyli pó³tora roku temu zainicjowano
dzia³alnoœæ organizacji CARITAS
ACADEMICA Politechniki Rzeszo-
wskiej. W niniejszym artykule pragnê
przybli¿yæ zainteresowanym charakter
tej akademickiej organizacji, zrze-
szaj¹cej studentów Politechniki. Krót-
ko mówi¹c, jest to organizacja, która
przede wszystkim ma na celu wspiera-
nie studentów bêd¹cych w potrzebie,
jak równie¿ wspó³uczestnictwo
w przedsiêwziêciach oraz akcjach or-
ganizowanych przez Caritas Diecezji
Rzeszowskiej. Za³o¿ycielem i prze-
wodnicz¹cym Caritas Academica Poli-
techniki Rzeszowskiej jest Wojciech
¯y³ka, student II roku Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa. Ca³a organiza-
cja pozostaje pod baczn¹ opiek¹ dr.
Witolda Mazurkiewicza oraz domini-
kanina o. Marka Grzelczaka. Dzia³al-
noœæ zrzeszenia odbywa siê na zasadzie
wolontariatu, wiêc cz³onkowie nie
czerpi¹ ¿adnych korzyœci finansowych
z "pracy" w tym zrzeszeniu. Pozwolê
sobie na prezentacjê krótkiej kroniki
dotychczasowej dzia³alnoœci tej wielu
jeszcze nieznanej organizacji.

Dzieñ 13 grudnia 2000 r. - po-
wo³anie Caritas Academica Politechni-
ki Rzeszowskiej (CA).

Pierwsz¹ akcj¹ podjêt¹ przez akade-
mickie ko³o by³o zorganizowanie po-
mocy materialnej w postaci paczek
œwi¹tecznych dla znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji finansowej pracow-
ników Politechniki Rzeszowskiej, któ-
re nastêpnie wrêczono im 21 grudnia
2000 r.

Styczeñ 2001 r. - przedstawiciele
CA uczestniczyli w integracyjnym spo-
tkaniu op³atkowym z m³odzie¿¹ akade-
mick¹ pochodz¹c¹ z Bia³orusi i Ukra-
iny. Spotkanie zaszczyci³ swym
udzia³em Ordynariusz Diecezji Rze-
szowskiej JE ks. bp Kazimierz Górny,
który wszystkim udzieli³ wsparcia du-
chowego.

4 marca 2001 r. - cz³onkowie CA
w³¹czyli siê w organizowane przez Ca-
ritas Diecezji Rzeszowskiej "Kaziuki"
(mo¿na by rzec - wschodnie walentyn-
ki). Akcja polega³a na sprzeda¿y pierni-
kowych serc; w tym miejscu pragnê
podkreœliæ, ¿e akcja ta zakoñczy³a siê
wielkim sukcesem, a liczba sprzeda-
nych serc by³a ogromna.

Marzec 2001 r. - CA ponownie
w³¹czy³ siê w organizowanie pomocy
materialnej w postaci paczek œwi¹tecz-
nych, m.in. dla pracowników Politech-
niki Rzeszowskiej.

15 maja 2001 r. - prezes Caritas
Academica Politechniki Rzeszowskiej
Wojciech ¯y³ka, uczestnicz¹c w konfe-
rencji "Caritas Europa" odbywaj¹cej
siê w Brukseli, przedstawi³ zasady
dzia³alnoœci szkolnych kó³ Caritas
w Polsce. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿
Wojtek by³ jednym z dwóch przedsta-
wicieli wydelegowanych przez Caritas
Polska.

W dniach 16-29 sierpnia 2001 r.
cz³onek CA £ukasz ¯y³ka, student
V roku Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa, wzi¹³ udzia³ w programie
wymiany m³odzie¿y "M³odzi zaanga-
¿owani w budowanie Europy solidar-
nej" w Supraœlu.

10 listopada 2001 r. cz³onkowie CA
reprezentowali nasz¹ Uczelniê na VIII
ZjeŸdzie Szkolnych Kó³ Caritas Diece-
zji Rzeszowskiej.

1 grudnia 2001 r. Caritas Academi-
ca zorganizowa³ zabawê andrzejkow¹
dla studentów, na której panowa³a
weso³a i gor¹ca atmosfera.

2 grudnia 2001 r., nazajutrz po tej
zabawie, zrzeszeni w Caritas Academi-
ca zaanga¿owali siê w udzielanie po-
mocy materialnej bezdomnym, ofia-
rowuj¹c im paczki ¿ywnoœciowe.

W dniach 8-9 grudnia 2001 r. stu-
denci z tej organizacji uczestniczyli
w kursie dla wychowawców w oœrodku
wypoczynkowo-rehabilitacyjnym
w Myczkowcach.

12 grudnia 2001 r. prezes organiza-
cji i zarazem student PRz Wojciech
¯y³ka promowa³ Œwiecê Wigilijn¹ Ca-
ritas na antenie TVP1.

Od pocz¹tku 2002 r. skutecznie
podtrzymywany i realizowany jest po-
mys³ pomocy finansowej dla znaj-
duj¹cych siê w trudnej sytuacji ma-
terialnej studentów Politechniki Rze-
szowskiej. Dziêki hojnoœci ró¿nych
firm, organizacji, jak równie¿ pojedyn-
czych osób Caritas Academica zbiera
fundusze, które przeznacza na swoj¹
dzia³alnoœæ. Na wyró¿nienie zas³uguje
postawa firmy Euro-Energetyka Sp.
z o.o. z Mielca, która regularnie wspie-
ra finansowo uczelniany Caritas.

Ponadto delegacja Caritas Acade-
mica wziê³a udzia³ w spotkaniu op³at-
kowym dla pracowników oraz stu-
dentów naszej Uczelni, podczas które-
go dokonano zbiórki pieniêdzy na cele
Caritas. Trzeba wspomnieæ, ¿e wszys-
cy rozumiej¹cy ludzkie problemy ucze-
stnicy spotkania, m.in. Prezydent Rze-
szowa pan Andrzej Szlachta, JM Re-
ktor Politechniki Rzeszowskiej prof.
Tadeusz Markowski oraz inni dostojni
goœcie, wykazali siê niespotykan¹ hoj-
noœci¹.

4 marca 2002 r. po raz wtóry Caritas
Academica wespó³ z Caritas Diecezji
Rzeszowskiej skutecznie zorganizowa³
"Kaziuki".

Warto równie¿ podkreœliæ obecnoœæ
skarbonek, rozstawionych w budynku
"L" i "H" Uczelni, które s¹ widocznym
znakiem dzia³alnoœci CA.

Mam nadziejê, i¿ ten artyku³ pokrót-
ce przybli¿y³ czytelnikom dzia³alnoœæ
Caritas Academica Politechniki Rze-
szowskiej, a tak¿e jest w³aœciw¹ pre-
zentacj¹ poczynañ i jak¿e po¿ytecz-
nych inicjatyw organizacji. Zaintereso-
wanych zapraszam do œledzenia publi-
kacji na ³amach "Gazety Politechniki",
gdzie postaram siê regularnie zamiesz-
czaæ zamiary tej jak¿e potrzebnej lu-
dziom, efektywnej organizacji chary-
tatywnej.

Krzysztof Stodolak

Nowa inicjatywa???
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Integracja na parkiecie

Fot. Marcin O³tuszyk

Miko³aj Jegorowicz ¯ukowski uro-
dzi³ siê 5 stycznia 1847 r. we wsi Ore-
chowo w Guberni W³adymirowskiej
w rodzinie in¿yniera drogownictwa.
W 1868 roku ukoñczy³ Wydzia³ Mate-
matyczno-Fizyczny Uniwersytetu Mo-
skiewskiego, o specjalnoœci matema-
tyka stosowana. Przez cztery lata by³
nauczycielem w szkole œredniej - uczy³
fizyki w 2. Moskiewskim ¯eñskim Gi-
mnazjum. W 1874 roku obj¹³ stanowi-
sko docenta w Katedrze Mechaniki
Analitycznej Cesarskiej Moskiewskiej
Wy¿szej Szko³y Technicznej. W 1986
roku obroni³ pracê doktorsk¹ "Kinema-
tyka p³ynu", stopieñ doktora habilito-
wanego otrzyma³ w 1882 r. za rozprawê
"O statecznoœci lotu".

W 1894 roku prof. ¯ukowski zosta³
cz³onkiem-korespondentem Petersbur-
skiej Akademii Nauk, a w 1900 r. cz³on-
kiem rzeczywistym. Z tej ostatniej

godnoœci zrezygnowa³ jednak, po-
niewa¿ jej przyjêcie wi¹za³o siê z ko-
niecznoœci¹ opuszczenia Moskwy,
a tym samym Uniwersytetu i Wy¿szej
Szko³y Technicznej. Cztery lata póŸ-
niej rozpocz¹³ organizowanie pier-
wszego w Europie Instytutu Aero-
dynamicznego w miejscowoœci Kuczi-
no pod Moskw¹.

W latach 1910-1912 w Wy¿szej
Szkole Technicznej prowadzi³ cykl
wyk³adów pod wspólnym tytu³em
"Podstawy teoretyczne p³ywania w po-
wietrzu". Podrêcznik do tych w³aœnie
wyk³adów posiadamy w naszym ksiê-
gozbiorze. By³ on w³asnoœci¹ Polaka,
studenta Pop³awskiego, o czym œwiad-
czy podwójny podpis: alfabetem ³aciñ-
skim i cyrylic¹. Ciekawostk¹ jest, ¿e
ksi¹¿kê wydali sami s³uchacze w ra-
mach dzia³alnoœci Studenckiego Sto-
warzyszenia Wydawniczego przy
Cesarskiej Moskiewskiej Wy¿szej
Szkole Technicznej. Jest to jeden
z pierwszych, jeœli nie pierwszy podrê-
cznik z aerodynamiki na œwiecie.

W 1913 roku rozpocz¹³ ¯ukowski
wyk³ady dla oficerów lotników. W cza-
sie I wojny œwiatowej wraz z kierowa-
nym przez siebie zespo³em zajmowa³
siê m.in. balistyk¹ pocisków artyleryj-
skich oraz teoretycznymi zasadami
bombardowañ.

W 1918 roku dziêki inicjatywie prof.
¯ukowskiego w Moskwie powsta³ Cen-

tralny Instytut Aerodynamiczny i Hy-
drodynamiczny. W sk³ad Instytutu
wchodzi³o siedem wydzia³ów: ogólno-
teoretyczny, lotniczy, silników wiatro-
wych, badania i obliczeñ konstrukcji,
zastosowania aerodynamiki i hydrody-
namiki do wyposa¿enia, naukowo-te-
chnicznej specjalizacji z aerodynamiki
i hydrodynamiki. W 1919 roku ukaza³
siê 1. numer "Prac CAGI". Zawdziê-
czaj¹cy swoje istnienie prof. ¯uko-
wskiemu, Instytut skupia obecnie
w swoich strukturach wielu wybitnych
specjalistów z dziedziny lotnictwa. Jest
doskonale przygotowany do przepro-
wadzania badañ: np. posiada tunel ae-
rodynamiczny o ciêciwach elipsy
18x26 m do badañ œredniego samolotu
w skali 1:1.

Profesor Miko³aj Jegorowicz ¯uko-
wski zmar³ w Moskwie 17 marca
1921 r. Rodacy nazywaj¹ go ojcem lot-
nictwa rosyjskiego. Jest twórc¹ pod-
staw aerodynamiki statków po-
wietrznych. Prowadzi³ badania z me-
chaniki lotu, wspó³pracuj¹c z Ottonem
Lilienthalem (1848-1896), a potem
kontynuuj¹c jego prace, opracowa³
zasady obliczeñ aerodynamicznych sa-
molotu. W swoim dorobku posiada pu-
blikacje z matematyki i astronomii.
Pozostawi³ te¿ podrêcznik, do którego
obejrzenia zachêcam gor¹co nie tylko
studentów lotnictwa.

El¿bieta Ka³u¿a

Miko³aj J. ¯ukowski
autor najstarszego podrêcznika
akademickiego z aerodynamiki
autor najstarszego podrêcznika
akademickiego z aerodynamiki

Po raz pierwszy w naszej Uczelni
zorganizowano projekcjê najcieka-
wszych reklam telewizyjnych. Pokaz
odby³ siê w Klubie Studenckim PLUS
21 maja 2002 r., w noc poprzedzaj¹c¹
rozpoczêcie Juwenaliów. Spektakl, na-
zwany przez organizatorów Nocnym

Spotkaniem z Reklam¹, sk³ada³ siê
z dwóch czterogodzinnych czêœci.
W pierwszej z nich zaprezentowano bli-
sko 250 najciekawszych reklam telewi-
zyjnych z ca³ego œwiata, po pó³nocy zaœ
rozpoczê³a siê dyskoteka. Impreza
zosta³a zorganizowana przez Studenc-

kie Ko³o Naukowe eM@rketingu, Ka-
tedrê Marketingu oraz Wydzia³ Za-
rz¹dzania i Marketingu PRz.

W programie znalaz³o siê kilka blo-
ków tematycznych przedstawiaj¹cych
ró¿ne aspekty prowadzenia dzia³añ re-
klamowych. Ka¿da z czêœci zosta³a za-

Nocne spotkanie REKLAM¥zNocne spotkanie REKLAM¥z
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tytu³owana has³em zaczerpniêtym
z reklamy prezentowanej w polskich
mediach. By³y to:
� Grawitacja jest dla miêczaków - hu-

mor w reklamie,
� Jest O.K. Nie pêkaj - reklama

spo³ecznie zaanga¿owana,
� Dzieciñstwo, które uchodzi na sucho

- dziecko w reklamie,
� Koœci zosta³y porzucone - zwierzêta

w reklamie,
� Prezydent by³by zadowolony - znane

osoby w reklamie,
� Prawdziwych mê¿czyzn podnieca

tylko piwo bezalkoholowe - reklama
piwa,

� Najwiêksza przyjemnoœæ, jak¹ mo-
¿esz osi¹gn¹æ nie zdejmuj¹c ubrania -
seks w reklamie,

� Czy zdarza siê, ¿e miêkniesz przy
swojej kobiecie? - wizerunek kobiety
w reklamie,

� Bo zupa by³a za s³ona - reklama kon-
trowersyjna.

W ostatniej czêœci przedstawiono
równie¿ plakaty (budz¹ce kontrower-
sje) autorstwa Oliviera Toscaniego, naj-
wiêkszego skandalisty w historii œwia-
towej reklamy. Ten fragment pokazu,
podobnie jak ksi¹¿ka twórcy prezento-
wanych zdjêæ, nosi³ nazwê "Reklama -
uœmiechniête œcierwo".

Projekcja, przygotowana po wczeœ-
niejszej selekcji i obejrzeniu kilkuset
filmów reklamowych, da³a mo¿liwoœæ
zobaczenia m.in.:
� najs³ynniejszej kampanii Budweise-

ra, w której na znane na ca³ym œwie-
cie pytanie "What's up" zawsze pada
ta sama odpowiedŸ: "Ogl¹dam tele-
wizjê, pijê piwo",

� kultowego spotu adresowanego do
m³odych ludzi, czyli reklamy Re-
nault Clio MTV ze s³ynnym "Gerra-
pa...",

� znanej reklamy porównawczej Pepsi,
w której ma³a dziewczynka po wypi-
ciu Coca-Coli podanej przez barma-
na przemawia niskim g³osem do-
ros³ego mê¿czyzny,

� obecnych w mediach od wielu lat re-
klam producenta prezerwatyw Du-
rex, emitowanych na ró¿nych konty-
nentach,

� cyklu reklam piwa Guinness, chara-
kteryzuj¹cych siê wyj¹tkow¹ kon-
cepcj¹ prezentowania produktu,

� dowcipnych filmów batonika Japp,
w których czarnoskóry bohater nie-
udolnie pomaga napotkanym oso-
bom,

� zaskakuj¹cych i niemal zawsze opar-
tych na w¹tku humorystycznym licz-
nych reklam z kampanii szwedzkiego
producenta mebli IKEA,

� jednego z nielicznych przyk³adów
wykorzystuj¹cych wizerunek polity-
ków w reklamie, gdzie reklamuj¹c
us³ugi Centraal Beheer, wykorzysta-
no postaæ Billa Clintona,

� ciekawych i zbudowanych na w¹tku
erotycznym reklam dezodorantów
Axe, emitowanych w ró¿nych kra-
jach europejskich,

� szokuj¹cej reklamy spo³ecznej zwra-
caj¹cej uwagê na szybk¹ i brawuro-
w¹ jazdê samochodem m³odych lu-
dzi, w której bardzo realistycznie
przedstawiono skutki wypadku dro-
gowego.

Oprócz reklam zagranicznych ucze-
stnicy spotkania mogli zobaczyæ najle-
psze polskie filmy nagrodzone na wielu
konkursach reklamowych w kraju i za
granic¹. By³y to m.in. takie reklamy,
jak: Genera³owie (piwo EB), Dzieciñ-
stwo (kampania spo³eczna "Dzieciñ-
stwo bez przemocy"), Oczko (piwo
Bosman), Sneeze (mleko £aciate), Po-
gawêdka (stacje benzynowe STATO-
IL) oraz wiele innych.

"Nocne Spotkanie z Reklam¹"
w opinii jej uczestników stanowi³o zna-
komity przyk³ad po³¹czenia wyda-
rzenia o charakterze dydaktycznym
z imprez¹ rozrywkow¹. Studenci Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu mieli
mo¿liwoœæ zobaczenia filmów telewi-
zyjnych egzemplifikuj¹cych tematy
z zakresu przedmiotu "psychologia re-
klamy" prowadzonego na kierunku dy-
plomowania "zarz¹dzanie marke-
tingiem w przedsiêbiorstwie". Ponadto
pokaz ka¿dego z bloków reklamowych
poprzedzono krótkim komentarzem
wyjaœniaj¹cym sposoby oddzia³ywania
na odbiorców oraz cele, jakimi kieruj¹
siê reklamodawcy, siêgaj¹c po ró¿ne
techniki perswazyjne. Podczas przerw
oraz dyskoteki rozgrywano konkursy
dotycz¹ce komunikacji marketingo-
wej. Dziêki firmie Sigma Computers
studenci mogli dostaæ darmowe piwo
oraz wygraæ koszulki ufundowane
przez sponsora.

Truizmem jest twierdzenie, ¿e re-
klama sta³a siê immanentn¹ czêœci¹
otaczaj¹cego nas œwiata. Jednak jak po-
kazuj¹ badania, przeciêtny mieszka-
niec naszego kraju ma codziennie
kontakt z blisko 750 komunikatami re-
klamowymi. W najbli¿szym czasie,
wzorem pañstw zachodnich, mo¿emy
spodziewaæ siê zwiêkszenia tej liczby.
Chocia¿by z tego wzglêdu warto po-
znawaæ ró¿ne aspekty prowadzenia
dzia³añ reklamowych. Je¿eli formu³a
spotkania zaproponowana przez Stu-
denckie Ko³o Naukowe eM@rketingu
zostanie przyjêta na naszej Uczelni, to
takie imprezy bêdziemy próbowali or-
ganizowaæ w przysz³oœci. Byæ mo¿e
z czasem uda nam siê zgromadziæ kilka
tysiêcy najciekawszych reklam.

Marcin Gêbarowski

Znane osoby w reklamie. Goplana.

Dziecko w reklamie. Iberia.
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Akademicki Klub Lotniczy Po-
litechniki Rzeszowskiej nowy sezon
rozpoczyna po gruntownych zmianach,
w styczniu 2002 r. bowiem zosta³
wybrany nowy zarz¹d AKL sk³adaj¹cy
siê ze studentów naszej Uczelni.
Prezesem zosta³ Grzegorz Ciasnocha -
student IV roku MDL, wiceprezesem
£ukasz Walczak - student IV roku
MDZ. W sk³ad zarz¹du weszli te¿ Anna
Kaduk - studentka IV roku MDL
i Dawid Rêbisz - student IV roku MDL.
Korzystaj¹c z okazji, dziêkujemy
poprzedniemu zarz¹dowi, a w szcze-
gólnoœci panu Wies³awowi Bielakowi,
który bêd¹c prezesem AKL przez
ostatnich piêæ lat, przyczyni³ siê do
rozwoju naszej organizacji. Aka-
demicki Klub Lotniczy jest organizacj¹
zrzeszaj¹c¹ studentów i pracowników
PRz, celem jego dzia³alnoœci jest
propagowanie lotnictwa w ka¿dej jego
odmianie. Siedziba AKL mieœci siê
w budynku N, w pokoju nr 8. Klub
obecnie posiada dwie sekcje: para-
lotniow¹ i szybowcow¹, zrzesza oko³o
dwustu czynnych cz³onków, w tym
siln¹ reprezentacjê kobiec¹.

Sekcja paralotniowa, której szefem
jest instruktor paralotniowy Wiesiek
Bielak, jest bardziej liczna i chêtnych
do uprawiania tej w³aœnie odmiany pod-
niebnych harców nigdy nie brakowa³o.
Klub zapewnia sprzêt (którego ci¹gle
mamy niedosyt) i ka¿dy mo¿e spróbo-
waæ swoich si³ w powietrzu. Latamy
g³ównie na terenie Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego PRz w Bez-
miechowej, gdzie dziêki w³adzom na-
szej Uczelni mamy znakomite warunki
do uprawiania paralotniarstwa. Wyjaz-
dy na latanie organizujemy prawie co
tydzieñ w weekendy oraz w ka¿dym in-
nym terminie, gdy tylko s¹ chêtni.

Jeszcze w ubieg³ym roku zosta³a
utworzona specjalna grupa, która mia³a
przyst¹piæ do egzaminów na kolejne
stopnie wyszkolenia paralotniowego.
Uzale¿nione od warunków atmosfery-
cznych treningi by³y przeprowadzane

w Bezmiechowej, na
Dzia³ach k. Krosna
i w Iwoniczu. Pocz¹tki
by³y jak zwykle trudne i...
weso³e. Mo¿e nawet bardziej weso³e
ni¿ trudne.

Trening przed pierwszymi lotami na
paralotniach jest raczej krótki. Nale¿y
odpowiednio u³o¿yæ czaszê pod wiatr,
nastêpnie przez energiczne poci¹gniê-
cie za taœmy wynieœæ j¹ nad g³owê
i w zasadzie mo¿na ju¿ lecieæ. Mo¿na,
ale rzadko to wychodzi. Nie raz i nie
dwa cz³owiek siê przewróci i jedzie na
plecach do ty³u, ci¹gniêty przez wiatr.
Zdarza siê, ¿e w czasie rozbiegu "pilot"
zmusi do ucieczki lub padniêcia na zie-
miê swoich kolegów i przygodnych ga-
piów. Takie sytuacje póŸniej d³ugo siê
wspomina, siedz¹c przy ognisku.

Po kursie teoretycznym przyst¹pili-
œmy do lotów doskonal¹cych i za
wyci¹gark¹. Na lotnisku w Iwoniczu
holowa³ nas Lucjan Witek, a póŸniej po
przeszkoleniu na operatorów (ale dalej
pod czujnym okiem Lucjana) kolejno
Grzesiek Ciasnocha i Krzysiek Kroch-
mal (instruktor paralotniowy).

5 maja br. ca³a nasza grupa przy-
st¹pi³a do egzaminów koñcowych. In-
struktor I klasy Jacek Gocy³a ("Fyl

School" z D¹browy Górniczej) by³ bar-
dzo zadowolony z poziomu wyszkole-
nia naszych cz³onków. Bardzo mu siê
podoba³o, ¿e k³adziemy olbrzymi na-
cisk na bezpieczeñstwo wykonywa-
nych lotów. Opracowane przez AKL
procedury lotów za wyci¹gark¹ uwa¿a
za lepsze i bezpieczniejsze ni¿ w innych
szko³ach paralotniowych. Równie¿
opieka instruktorska jest na bardzo wy-
sokim poziomie.

W sumie zdobyliœmy 21 uprawnieñ:
8 licencji "L", 8 uprawnieñ do holowa-
nia "H", 3 licencje "Aogr", 2 uprawnie-
nia do obs³ugi wyci¹garki paralot-
niowej. Zupe³nie nieŸle jak na pocz¹tek
sezonu. Nastêpna grupa chêtnych bê-
dzie mia³a podobn¹ sesjê w sierpniu i na
pocz¹tku wrzeœnia br.

Sekcja szybowcowa, której szefem
jest Dawid Rêbisz, zrzesza g³ównie stu-
dentów kierunku "lotnictwo" naszej
Uczelni, gdy¿ to oni g³ównie "bawi¹"
siê w prawdziwe lotnictwo. Latamy na
sprzêcie, którego w³aœcicielem jest na-
sza Uczelnia, a tak¿e na szybowcach za-
przyjaŸnionych Aeroklubów Biesz-

Ptakom podobni

Agnieszka z AKL - IV ZD.
Fot. w³asna

Ptakom podobni
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MINISPÓDNICZKA
Pokusa
bo kusa.

PÊK£A BARIERA
S³aboœæ panienki
albo tasiemki?

DOTYKAÆ CZY NIE?
Gdy gdzieœ tam dotknê
jakowejœ damy,
czy taki towar
ju¿ jest sprzedany?

NAUKA P£YWANIA
Uczy³em siê p³ywania
z tak¹ jedn¹ babk¹.
Ona stylem grzbietowym,
ja natomiast ¿abk¹.

MA£¯EÑSTWO
DOSKONA£E

Gdy w alkowie
maj¹ zdrowie.

OWOCE
ZAKAZANE

Ale wed³ug
medycyny
potrzebne s¹
witaminy.

,
/

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

Ju¿ po raz dziewi¹ty mieliœmy okazjê uczciæ coroczne œwiêto kultury studenc-
kiej: Juwenalia Rzeszowskie odby³y siê w dniach 22-24 maja br. na osiedlu stu-
denckim Politechniki Rzeszowskiej. Zosta³y zorganizowane przez Samorz¹d
Studentów naszej Uczelni oraz Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania. Dla przyby³ej braci
studenckiej koordynator Robert Prus - student III roku Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa - wraz z osobami organizuj¹cymi przygotowa³ wiele atrakcji, zabaw,
konkursów i koncertów. Przez te trzy dni ca³e miasteczko Politechniki têtni³o pra-
wdziwym ¿yciem studenckim. Uroczystego otwarcia juwenaliów dokona³y
w³adze Politechniki Rzeszowskiej oraz Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania w obecnoœci
studentów.

Imprezê od samego pocz¹tku rozkrêca³ Krzysztof Skiba. Program juwenaliów
by³ bardzo zró¿nicowany i dlatego ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Mêskiej pu-
blice oczywiœcie przypad³ do gustu wybór miss mokrego podkoszulka. Panie nato-
miast mia³y okazjê podziwiaæ pokaz tê¿yzny panów w konkursie "Si³acze". ¯acy
wykazywali swoje umiejêtnoœci w turnieju szachowym, turnieju gier komputero-
wych, siatkówce pla¿owej oraz koszykówce ulicznej. Na uczestników organizo-
wanych konkursów czeka³y wspania³e nagrody, w tym rower górski, niesamowita
wycieczka do Grecji, kosmetyki oraz wiele ró¿nych gad¿etów od sponsorów. Nie
lada gratk¹ by³ mecz pi³ki no¿nej kadr uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej
i Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania. IX Rzeszowskie Juwenalia to tak¿e liczne koncer-
ty gwiazd oraz zespo³ów sceny rzeszowskiej, w tym m.in.: Tabascoo, The Calog,
Taxi Skafander. Z ca³¹ pewnoœci¹ najwiêksz¹ furorê wywo³a³y czwartkowe wy-
stêpy zespo³u Haratacze i supergwiazdy BIG CYC. Organizatorzy oceniaj¹ liczbê
uczestników w tym dniu na ok. 25 000.

Na imprezie "rz¹dzi³o Królewskie", a to za spraw¹ g³ównego sponsora - Bro-
warów Warszawskich. Medialnie juwenalia wspomaga³o Akademickie Radio
Centrum Politechniki Rzeszowskiej oraz dziennik Super Nowoœci.

Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê w³adzom naszej Uczelni i miasta za mo¿li-
woœæ zorganizowania œwiêta studentów oraz wszystkim organizatorom. Nasza im-
preza nie odby³aby siê równie¿ bez pomocy s³u¿b miejskich - Policji, Stra¿y
Po¿arnej, Pogotowia Ratunkowego oraz MPGK.

Myœl przewodnia IX Rzeszowskich Juwenaliów to nie tylko integracja
spo³ecznoœci studenckiej, ale tak¿e wspólne uczczenie naszego œwiêta z mieszkañ-
cami ca³ego Rzeszowa. Impreza uda³a siê na pi¹tkê z plusem. Szkoda tylko, ¿e na
kolejn¹ musimy czekaæ a¿ do nastêpnego roku.

Joanna Stanowicka
Marcin Horejda

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

" "Królewskie Juwenalia" "Królewskie Juwenalia
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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.

,

,
/

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

,
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Program imprez
Œroda - 22.05.2002

Miasteczko Politechniki Rzeszowskiej - Amfiteatr
Impreza prowadzona przez Krzysztofa Skibê

1200 - 2000 Park rozrywki: weso³e miasteczko
1400 - 1600 SI£ACZE - NAJSILNIEJSI
1600 - 1700 Otwarcie IX Rzeszowskich Juwenaliów
1700 - 1740 Wybory miss mokrego podkoszulka
1740 - 1800 Pokazy karate
1800 - 1930 Koncert zespo³u Tabascoo

1930 - 2000 Koncert zespo³u The Calog

2000 - 2030 Koncert zespo³u Bluff Krosno

2030 - 2200 Koncert gwiazd: Wañka Wstañka, Taxi Skafander

2200 - 200 Cicha dyskoteka plenerowa

Czwartek - 23.05.2002
Klub studencki PLUS - Amfiteatr PRz - Boisko piaskowe

Impreza prowadzona przez Krzysztofa Skibê

900 - 1100 Turniej szachowy
1200 - 2000 Park rozrywki: ska³ki, weso³e miasteczko itp.
1100 - 1400 Siatkówka pla¿owa
1200 - 1400 Streetball studentów
1400 - 1500 Blok rozrywkowo-konkursowy, zawody miêdzyuczelniane,

wybory miss i mistera Juwenaliów
1500 - 1630 Mecz kadry uczelnianej wy¿szych uczelni

w strojach wieczorowych (pid¿amach)
1630 - 1800 Rozgrywki pi³ki no¿nej miêdzy akademikami
1800 - 1830 Blok rozrywkowo-konkursowy
1830 - 1915 Koncert zespo³u Maska

1915 - 2000 Koncert gwiazdy Haratacze

2000 - 2200 Koncert gwiazdy Big Cyc

2200 - 200 Cicha dyskoteka plenerowa

Pi¹tek - 24.05.2002
Amfiteatr PRz

900 - 1000 Bieg TrzeŸwoœci
1200 - 2000 Park rozrywki: ska³ki, weso³e miasteczko itp.
1100 - 1600 Turniej gier komputerowych
1200 - 1300 Pokazy modeli samolotowych
1300 - 1400 Turniej Bractwa Rycerskiego
1400 - 1500 Blok rozrywkowo-konkursowy
1500 - 1600 Streetball studentów - fina³
1600 - 1900 Koncert zespo³u The Familly Power

1600 - 1730 Pokazy brygady antyterrorystycznej, stra¿y po¿arnej
i skoki spadochronowe

1730 - 1800 Blok rozrywkowo-konkursowy
1800 - 1900 Koncert zespo³u Ardor

1900 - 2200 Koncert zespo³ów sceny rzeszowskiej

Sobota - 25.05.2002

Oficjalne zakoñczenie Juwenaliów 2002
Bankiet dla sponsorów

Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany programu.

Juwenalia 2002
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Otwarcie juwenaliów przez JM Rektora prof. T. Markowskiego. 
Od lewej:  prorektor Jerzy Potencki,  JM  Rektor,  dr  Krzysztof 
Kaszuba (WSZ),  prorektor Leonard Ziemiañski.

Politechnika kontra WSZ.

Po mleko w biegu trzeŸwoœci.

Konkurencja dla si³aczy.Konkurencja dla zwinnych.

"Miss mokrego podkoszulka"? Noc¹ te¿ by³o ekstra.

Ju¿ wy¿ej nie mogê.

Juwenalia 2002Juwenalia 2002Juwenalia 2002Juwenalia 2002

__
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W dniach 24-26 maja 2002 r. we Wroc³awiu rozegrane zosta³y Akademickie 
Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych w JeŸdziectwie z udzia³em 35 uczelni wy¿szych. 
Klas¹ dla siebie by³ nasz student II roku Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu S³awomir 
Uchwat  - zdobywca z³otego medalu w skokach przez przeszkody, srebrnego dru¿ynowo 
w klasyfikacji generalnej i br¹zowego w klasyfikacji skoków oraz uje¿d¿ania. S³awka 
dzielnie wspomaga³a Dorota Stasicka - studentka I roku Wydzia³u Budowy Maszyn 
i Lotnictwa (srebro w konkurencji skoków wœród amatorów) oraz jego brat Robert - 
student IV roku Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.

     Wymieniona  trójka  zdecydowanie po- 
kona³a wszystkie startuj¹ce politechniki, 
zdobywaj¹c z³oty medal dru¿ynowo. Nasza 
ekipa mia³a do dyspozycji cztery wspania³e 
konie przygotowane przez trenera W³o- 
dzimierza Uchwata, ojca S³awka i Roberta. 
Ekipê wspomaga³ równie¿ ojciec Doroty - 
Zygmunt Stasicki.
      T¹ drog¹ serdecznie dziêkujemy ca³ej 
ekipie, a JM Rektorowi prof. Tadeuszowi 
Markowskiemu gratulujemy udanej in- 
westycji na rzecz uczelnianej ekipy 
jeŸdzieckiej. 

W rozegranych mistrzostwach domów studenckich w koszykówce mê¿czyzn 
najlepszym okaza³ siê zespó³ DS "Nestor", pokonuj¹c w finale DS "Arcus". W meczu 
o trzecie miejsce DS "Promieñ"  zwyciê¿y³  z  DS "Mechanik".

Pi¹te miejsce zaj¹³ DS "Pingwin", a szóste DS "Akapit". Martwi nieobecnoœæ 
najwiêkszego z akademików  - "Ikara", zreszt¹ nie po raz pierwszy.

Dorota Stasicka S³awomir Uchwat

Autorzy tekstów:
mgr in¿. Lidia Buda-O¿óg

Zak³ad Badañ Konstrukcji

Grzegorz Ciasnocha  -  Student IV MDL

mgr in¿. Leszek Folta
Katedra Mostów

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu

dr in¿. Cecylia Heneczkowska
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Marcin Horejda  -  Student IV ZD

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

i Telekomunikacyjnych

mgr El¿bieta Ka³u¿a
Dyrektor Biblioteki G³ównej

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz
Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

dr in¿. Witold Mazurkiewicz
Zak³ad Chemii Organicznej

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Odlewnictwa i Spawalnictwa

dr in¿. Dorota Papciak
Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód

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

dr in¿. El¿bieta Rybak-Wilusz
Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyzacji

prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz
Dziekan Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

mgr in¿. Dorota Stadnicka
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

Joanna Stanowicka  -  Studentka III ZD

Krzysztof Stodolak  -  Student II BD

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej
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