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Kilka zdañ Doktora Honorowego dla Radia VIA.W d³ugiej kolejce do z³o¿enia ¿yczeñ.

Od lewej: p prof. H. Kopecki, dr hc 
prof. J. Giergiel.

romotor Pami¹tkowe zdjêcie z Senatu PRz.

Dyplom dla Doktora Honoris Causa Profesora Józefa Giergiela. Uroczystoœæ odby³a siê w sali P-2. Na antresoli "Po³oniny".

Fot. M. Misiakiewicz



Nr 6-8(138-140)–CZERWIEC-SIERPIEN 2005 3
,

W dniu 2 czerwca 2005 r. wypromo-
wany zosta³ kolejny doktor honoris ca-
usa Politechniki Rzeszowskiej. Tym
razem honor ten przypad³ prof. zw. dr.
hab. in¿. Józefowi Giergielowi z Kate-
dry Mechaniki Stosowanej i Robotyki
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa naszej uczelni. Dzia³alnoœæ nauko-
wo-badawcza Profesora zwi¹zana jest
z zagadnieniami mechaniki stosowanej
oraz robotyki i mechatroniki. Poprze-
dnio prof. J. Giergiel by³ d³ugoletnim
pracownikiem naukowo-dydaktycz-
nym Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanis³awa Staszica w Krakowie.

Z inicjatyw¹ nadania Profesorowi
Józefowi Giergielowi tytu³u doktora
honoris causa wyst¹pi³a Rada Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa,
a dziekan Wydzia³u prof. dr hab. in¿.
Marek Orkisz przedstawi³ wniosek w tej
sprawie na posiedzeniu Senatu 21 paŸ-
dziernika 2004 r. Równoczeœnie Senat
PRz zwróci³ siê z proœb¹ do senatów
Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, Politechniki Szczeciñskiej i Poli-
techniki Œl¹skiej o wyra¿enie opinii

w tej kwestii. W imieniu Senatu AGH
opiniê tê opracowa³ prof. dr hab. in¿.
Ryszard Tadeusiewicz, dla Senatu Poli-
techniki Szczeciñskiej prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Marchelek, a dla Senatu Poli-
techniki Œl¹skiej prof. dr hab. in¿. Euge-
niusz Œwitoñski – poinformowa³ pro-
rektor ds. nauki prof. dr hab. in¿. Leo-
nard Ziemiañski.

W nastêpstwie podjêtego postêpo-
wania Senat Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 31 marca 2005 r. podj¹³ uchwa³ê
o nadaniu tytu³u doktora honoris causa
Profesorowi Józefowi Giergielowi, po-
wierzaj¹c jednoczeœnie zaszczytne
obowi¹zki promotora prof. dr. hab. in¿.
Henrykowi Kopeckiemu. Argumenty
maj¹ce wp³yw na podjêcie postêpowa-
nia zarówno przez Radê Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, jak i Senat
PRz wymienione zosta³y w laudacji
wyg³oszonej przez Promotora dokto-
ratu.

Profesor Józef Giergiel przez d³ugie
lata swej pracy zawodowej wspó³pra-
cowa³ z Politechnik¹ Rzeszowsk¹.
Wœród wielu Jego wychowanków po-

kaŸna dziœ liczba legitymuje siê stop-
niem doktora habilitowanego lub
tytu³em profesora. S¹ wœród nich tak¿e
pracownicy naszej uczelni. Uroczys-
toœæ nadania Mu tytu³u i godnoœci do-
ktora honoris causa zgromadzi³a wielu
znamienitych goœci, a wœród nich
przedstawicieli polskich uczelni z rek-
torem Politechniki Szczeciñskiej –
prof. Mieczys³awem Wysieckim na
czele.

W uroczystoœci nie zabrak³o przed-
stawicieli w³adz wojewódzkich i miej-
skich, reprezentowanych przez dr. hab.
in¿. Jana Burka – Wicemarsza³ka Wo-
jewództwa Podkarpackiego oraz Marka
Koberskiego – Wiceprezydenta Miasta
Rzeszowa, a tak¿e przedstawicieli
s³u¿b mundurowych i wielu innych
miejscowych instytucji. Na zakoñcze-
nie wszyscy uczestnicy spotkania mieli
okazjê wys³uchaæ niebywale intere-
suj¹cego wyk³adu Pana Profesora Józe-
fa Giergiela pt. „Historia podboju
kosmosu”.

Marta Olejnik

Godnoœæ Doktora Honoris

dla Profesora Józefa Giergiela

Godnoœæ Doktora Honoris

dla Profesora Józefa Giergiela

Laudacja prof. Henryka Kopeckiego
promotora doktoratu honoris causa

profesora Józefa Giergiela

Jego Magnificencjo,
Wysoki Senacie,
Czcigodny Doktorze Honorowy,
Szanowni Pañstwo,

w poczuciu spe³niania zaszczytnego
obowi¹zku, jaki spoczywa na osobie
promotora w procedurze nadawania
tytu³u i godnoœci doktora honoris causa,
mam wielki zaszczyt i honor zaprezen-

towaæ Pañstwu wybitnego polskiego
uczonego i organizatora nauki, wspa-
nia³ego nauczyciela i wychowawcê
wielu pokoleñ naukowców i in¿ynie-
rów, profesora Politechniki Rzeszo-
wskiej JÓZEFA GIERGIELA.

Profesor zwyczajny, doktor habili-
towany in¿ynier Józef Giergiel urodzi³
siê 3 stycznia 1931 r. w Krakowie. Eg-
zamin maturalny zda³ z wyró¿nieniem
w Liceum Elektrotechnicznym w Kra-

kowie w 1950 r., uzyskuj¹c dyplom te-
chnika mechanika. Po ukoñczeniu
szko³y œredniej otrzyma³ obowi¹zuj¹cy
naówczas nakaz pracy w Centralnym
Biurze Projektów Maszyn Elektrycz-
nych w Katowicach. Wiedziony intu-
icj¹, ukoñczy³ roczny wy¿szy tech-
niczny kurs pedagogiczny. Zapewne
nie przypuszcza³ wówczas, jak dalece
zwi¹¿e w przysz³oœci swoje losy z za-
wodem pedagoga.



4 GAZETA POLITECHNIKI

W 1952 r., maj¹c za sob¹ dwa lata
pracy, 21-letni Józef Giergiel podj¹³
studia w Akademii Górniczo-Hutni-
czej, na Wydziale Mechaniczno-Elek-
trycznym. Ukoñczy³ je w 1957 r., uzy-
skuj¹c stopieñ magistra in¿yniera me-
chanizacji hutnictwa. Bezpoœrednio po
ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê zawo-
dow¹ konstruktora w Biurze Projektów
Maszyn Drogowych „MADRO”
w Krakowie, a rok póŸniej zosta³ zatru-
dniony na tym samym stanowisku
w Zak³adach Cynkowych w Trzebini.

Rok 1958 by³ dla m³odego magistra
in¿yniera Józefa Giergiela nadzwyczaj
wa¿ny. W tym roku podj¹³ pracê jako
asystent w Katedrze Mechaniki na Wy-
dziale Maszyn Górniczych i Hutni-
czych w swojej macierzystej Akademii
Górniczo-Hutniczej. Rozpoczyna siê
dla m³odego asystenta okres realizacji
wyrazistego celu, jakim bezsprzecznie
jest doktorat. Wytê¿ona praca przynosi
upragnione rezultaty.

W 1965 r., na podstawie rozprawy
zatytu³owanej: Wp³yw t³umienia
w uk³adach nieliniowych na oscylacyj-
ny charakter drgañ w konstrukcjach,
Rada Wydzia³u Maszyn Górniczych
i Hutniczych Akademii Górniczo-Hut-
niczej nada³a Józefowi Giergielowi sto-
pieñ naukowy doktora nauk technicz-
nych.

Szeœæ lat póŸniej, tj. w 1971 r., na
podstawie rozprawy zatytu³owanej:
Problemy tarcia konstrukcyjnego w dy-
namice maszyn wspartej ca³okszta³tem
dorobku naukowego, ww. Rada nada³a
mu stopieñ doktora habilitowanego.

Problematyka rozpraw doktorskiej
i habilitacyjnej ukazuje konsekwencjê
w konstytuowaniu siê sfery naukowych
zainteresowañ póŸniejszego profesora.
To godny naœladowania przyk³ad nie
tyle rozwoju kariery naukowej, ile
przyk³ad realizowania swojej wizji roz-
woju uprawianej dyscypliny naukowej.
Godzi siê dodaæ, i¿ wspomniane zainte-
resowania wspó³brzmia³y z ówczesny-
mi potrzebami nauki i nadzwyczaj
trafnie wpisywa³y siê w listê ocze-
kuj¹cych na rozwi¹zanie problemów
techniki, zg³aszanych przez surowego
cenzora, jakim jest szeroko rozumiany
odbiorca przekuwaj¹cy osi¹gniêcia na-
uki na zadania in¿ynierskie.

Intensywna, wielop³aszczyznowa
dzia³alnoœæ naukowa, uwieñczona
znacz¹cymi osi¹gniêciami, stanowi³a
podstawê nadania Józefowi Giergielo-
wi w 1976 r. tytu³u naukowego profeso-
ra nadzwyczajnego, a w 1986 r. – tytu³u
profesora zwyczajnego.

Niestety, utytu³owanych pracowni-
ków nauki na ogó³ nie omijaj¹ cza-
soch³onne i odpowiedzialne funkcje
oraz stanowiska organizacyjne. Nie
oszczêdzi³y one równie¿ profesora Jó-
zefa Giergiela. Pe³ni³ wiêc szereg za-
szczytnych funkcji, bêd¹cych dowo-
dem uznania i zaufania ze strony
spo³ecznoœci akademickiej. By³ wiêc:
wicedyrektorem dwóch instytutów,
kierownikiem katedry, prodziekanem
oraz dziekanem Wydzia³u Maszyn
Górniczych i Hutniczych, wreszcie
w latach 1986-1989 prorektorem –
pierwszym zastêpc¹ rektora Akademii
Górniczo-Hutniczej.

Profesor Giergiel przejawia³ rów-
nie¿ du¿¹ aktywnoœæ w obszarze szero-
ko rozumianej dzia³alnoœci zawodowej
poza uczelni¹, pe³ni¹c funkcje: konsul-
tanta naukowego w hutach: £abêdy,
Bobrek i Zygmunt, w Hutniczym
Przedsiêbiorstwie Remontowym oraz
szeregu innych jednostkach przemys³u
hutniczego. Aktywnie pracowa³ w in-
stytucjach samorz¹dowych, by³ rad-
nym miasta Krakowa, zastêpc¹ prze-
wodnicz¹cego Komisji Gospodarki
Komunalnej i £¹cznoœci, pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego Rady Naukowej
Ministerstwa Gospodarki Materia³owej
i Paliwowej.

Szanowni Pañstwo! Jest rzecz¹
oczywist¹, ¿e nie dzia³alnoœæ organiza-
cyjna czy te¿ spo³eczna na rzecz uczel-
ni czy œrodowiska stanowi podstawê
nadawania ludziom nauki tytu³ów i naj-
wy¿szych godnoœci, lecz przede wszy-
stkim ich sukcesy naukowe. Te zaœ s¹
pochodn¹ osobistego talentu, rzetelno-
œci naukowej, zapa³u, a nade wszystko
pracowitoœci i wytrwa³oœci. Ponad
wszelk¹ w¹tpliwoœæ cechy te uosabia
prof. Józef Giergiel, a ich wymiernym
przejawem jest Jego dorobek naukowy.
Koncentruje siê on wokó³ szeroko rozu-
mianej problematyki mechaniki stoso-
wanej. G³ównymi obszarami aktyw-
noœci naukowej Profesora s¹ zagadnie-

nia dynamiki uk³adów mechanicznych
z tarciem, dynamiki maszyn, identyfi-
kacji uk³adów mechanicznych oraz ro-
botyki i mechatroniki. D³uga jest lista
osi¹gniêæ naukowych Profesora. Liczy
ponad 350 opublikowanych prac w cza-
sopismach krajowych, zagranicznych,
recenzowanych materia³ach konferen-
cyjnych oraz 39 ksi¹¿ek. Nie sposób je
tutaj wymieniæ czy te¿ wskazaæ, które
z nich to te o najwiêkszej randze nauko-
wej. Mo¿na to uczyniæ wybiórczo, za-
trzymuj¹c siê chwilê nad niektórymi
zagadnieniami.

Jednym z wa¿niejszych rozwi¹za-
nych problemów jest dokonanie szero-
kiej analizy liniowej i nieliniowej
uk³adów drgaj¹cych z uwzglêdnieniem
wystêpowania ró¿nych odmian tarcia.
Znacz¹cymi osi¹gniêciami s¹ tutaj za-
gadnienia formu³owania warunków
globalnej, asymptotycznej statecznoœci,
opracowanie metody zapobiegania po-
wstawaniu drgañ samowzbudnych
w uk³adach z tarciem, opracowanie ory-
ginalnej metody analizy drgañ parame-
trycznych z tarciem suchym, nie-
liniowym wiskotycznym i mieszanym
oraz analiza dynamiki uk³adów mecha-
nicznych z tarciem konstrukcyjnym.
Ten zakres osi¹gniêæ reprezentowany
jest zarówno w licznych publikacjach,
jak i w monografiach Profesora, takich
jak: Zagadnienia statecznoœci w uk³a-
dach dyskretnych (IPPT PAN 1970),
Problemy tarcia konstrukcyjnego w dy-
namice maszyn (AGH 1971), Zagadnie-
nia t³umienia drgañ (AGH 1974),
T³umienie drgañ uk³adów mechanicz-
nych (PWN 1990), Drgania mechanicz-
ne (AGH 2000).

W opinii œrodowisk akademickich
powszechnie uwa¿a siê prof. Józefa
Giergiela za wspó³twórcê polskiej szko-
³y naukowej t³umienia drgañ w uk³a-
dach mechanicznych.

Wymienione, z koniecznoœci tylko
niektóre, prace Profesora, wnosz¹ce
znacz¹cy wk³ad w obszar teoretycznych
podstaw dynamiki maszyn, s¹ g³êboko
osadzone w realiach polskiego prze-
mys³u. Szczególnie wartoœciowe pod
wzglêdem naukowym s¹ prace do-
tycz¹ce dynamiki napêdu maszyn hut-
niczych. Ich rezultaty to oryginalne
metody modelowania i analizy sprzê¿o-
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nych drgañ mechanicznych oraz elek-
trycznych.

Istotne dla rozwoju mechaniki s¹
dokonania Profesora w dziedzinie iden-
tyfikacji uk³adów mechanicznych. Efe-
ktem osi¹gniêæ w tym zakresie jest
oryginalna metoda identyfikacji modeli
uk³adów mechanicznych w warunkach
wymuszenia losowego i udarowego.
Czêœæ prac poœwiêci³ Profesor zagad-
nieniom identyfikacji Ÿróde³ energii wi-
broakustycznej w uk³adach mecha-
nicznych zorientowanej na problemy
minimalizacji wibroaktywnoœci ma-
szyn. Swoist¹ rekapitulacjê osi¹gniêæ
Profesora w obszarze identyfikacji sta-
nowi monografia pt. Identyfikacja
uk³adów mechanicznych (PWN 1987)
napisana wspólnie ze swoim wycho-
wankiem, profesorem Tadeuszem
Uhlem. Pozycja ta powszechnie uzna-
wana jest za podstawowe dzie³o krajo-
we z tego zakresu.

W latach osiemdziesi¹tych ubieg-
³ego stulecia swoje zainteresowania na-
ukowe Profesor skierowa³ na zagadnie-
nia robotyki i mechatroniki. Dzia³al-
noœæ z zakresu tej problematyki za-
pocz¹tkowana zosta³a w AGH i z nie-
wielkim przesuniêciem czasowym
rozszerzona zosta³a na drugi oœrodek,
tj. Politechnikê Rzeszowsk¹. Tak wiêc
z inspiracji i w wyniku zaanga¿owania
Profesora powsta³y dwa silne i ¿ywo
rozwijaj¹ce siê do dziœ zespo³y nauko-
wo-badawcze, osi¹gaj¹ce wiele warto-
œciowych wyników – zarówno
w dziedzinie poznawczej, jak i zastoso-
wania. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
zagadnienia kinematyki i dynamiki mo-
bilnych robotów ko³owych, dla których
opracowano oryginaln¹ metodê plano-
wania aktywnej percepcji mobilnego
robota, opracowane zaœ algorytmy ste-
rowania mog¹ byæ rozszerzane na obie-
kty sterowane i pozwalaj¹ generowaæ
zadane trajektorie ruchu w czasie rze-
czywistym.

Tak wiêc, podejmuj¹c nowe wy-
zwania, sta³ siê prof. Józef Giergiel pre-
kursorem nowoczesnej dziedziny
naukowej. Osi¹gniêcia naukowe Profe-
sora oraz Jego licznego grona wspó³-
pracowników znajduj¹ udokumento-
wanie w licznych publikacjach, a tak¿e

w monografiach, takich jak: Kinematy-
ka, dynamika i sterowanie mobilnych
robotów ko³owych (AGH, Kraków
2000), Zastosowanie metod sztucznej
inteligencji w mechatronicznym proje-
ktowaniu mobilnych robotów ko³owych
(AGH, Kraków 2004) oraz dwuczê-
œciowa monografia Podstawy robotyki
i mechatroniki (AGH, Kraków 2004).

Szanowni Pañstwo, przedstawiony
(z koniecznoœci w olbrzymim skrócie)
dorobek naukowy prof. Józefa Giergie-
la postrzegany jest przez oœrodki na-
ukowe jako trwa³y wk³ad w wymiarze
œwiatowym w rozwój dynamiki ma-
szyn, robotyki i mechatroniki. Prace
Profesora znajduj¹ pe³ne uznanie w œro-
dowiskach naukowych, czego wymier-
nym dowodem s¹ liczne ich cytowania
w pracach innych wybitnych uczonych.

Profesor Giergiel aktywnie wspó³-
pracuje naukowo i organizacyjnie ze
wszystkimi tematycznie spokrewnio-
nymi krajowymi oœrodkami naukowy-
mi. Równie efektywna jest wspó³praca
Profesora z naukowymi oœrodkami za-
granicznymi. S¹ to miêdzy innymi:
Uniwersytet w Salford (Wielka Bryta-
nia), Uniwersytet d’Litoral we Francji,
Uniwersytet Mons w Belgii, Uniwersy-
tet Techniczny w Bratys³awie oraz Uni-
wersytet Techniczny Fuxin w Chiñskiej
Republice Ludowej.

Profesor Józef Giergiel legitymuje
siê wybitnymi osi¹gniêciami w zakre-
sie rozwoju kadr naukowych. By³ pro-
motorem 17 prac doktorskich, pod Jego
naukow¹ opiek¹ wykonano 11 rozpraw
habilitacyjnych. Piêciu Jego wycho-
wanków uzyska³o tytu³ naukowy pro-
fesora, a szeœciu zajmuje stanowiska
profesorów nadzwyczajnych.

Profesor Józef Giergiel jest bardzo
znany i szanowany w polskich oraz
miêdzynarodowych gremiach mecha-
ników i specjalistów z zakresu roboty-
ki. Powierzane Mu s¹ bardzo odpowie-
dzialne funkcje, powo³ywany jest do
wielu wa¿nych komitetów, proszony
o wyra¿anie opinii w istotnych dla na-
uki sprawach. Jest cz³onkiem Komitetu
Mechaniki PAN i przewodnicz¹cym
Sekcji Dynamiki Uk³adów tego¿ Ko-
mitetu. Przez wiele kadencji by³ cz³on-

kiem Komitetu Budowy Maszyn PAN,
by³ tak¿e cz³onkiem Centralnej Komisji
ds. Stopni Naukowych i Tytu³u Nauko-
wego. Jest zapraszany do udzia³u w ko-
mitetach naukowych i radach progra-
mowych krajowych oraz zagranicznych
konferencji naukowych, jest cz³onkiem
komitetów redakcyjnych szeregu pism
krajowych i zagranicznych, m.in. Ma-
chine Dynamics Problems. Za swoje
dokonania na polu naukowym, dydak-
tycznym i organizacyjnym otrzymywa³
liczne odznaczenia i honorowe wyró¿-
nienia.

Szanowni Pañstwo! Autorytet i po-
zycja naukowa w Polsce oraz na œwiecie
prof. Józefa Giergiela jest konsek-
wencj¹ Jego osobistego talentu i nie-
zwyk³ych zdolnoœci. Swoj¹ pozycjê
naukow¹ Profesor budowa³ przez ca³e
¿ycie. Ogromny talent w po³¹czeniu
z pracowitoœci¹, rzetelnoœci¹ na-
ukow¹, ogromnym zapa³em, entuzjaz-
mem i ustawiczn¹ otwartoœci¹ na
wszelkie formy wspó³pracy naukowej
to prawdziwe cechy uzasadniaj¹ce Jego
wybitn¹ pozycjê naukow¹.

Jego Magnificencjo, Wysoki Sena-
cie, Szanowni Pañstwo! W kontekœcie
przedstawionych przeze mnie informa-
cji dotycz¹cych dzia³alnoœci naukowej,
organizacyjnej i dydaktycznej prof. Jó-
zefa Giergiela stwierdzam z najg³êb-
szym przekonaniem, ¿e tytu³ doktora
honoris causa Politechniki Rzeszow-
skiej nadajemy uczonemu najwy¿szego
formatu, wybitnemu pedagogowi oraz
wspania³emu cz³owiekowi.

Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Dziœ Politechnika Rzeszowska na-

daje Panu godnoœæ najwy¿sz¹, jak¹ dys-
ponuje. Prosimy przyj¹æ j¹ jako wyraz
wdziêcznoœci za wszystko, co uczyni³
Pan nie tylko dla Politechniki Rzeszo-
wskiej, ale dla polskiej i œwiatowej na-
uki. Przez ten fakt pragniemy wyraziæ
opiniê, ¿e prawdziwe zas³ugi winno siê
nagradzaæ, a prawdziwie wielkich Lu-
dzi nale¿y stawiaæ w blasku stosownych
zaszczytów, by m³ode pokolenia ludzi
nauki mog³y Ich bli¿ej poznawaæ i po-
dejmowaæ ambitny trud naœladowania.
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W dniu 22 kwietnia 2005 r. na
Zamku Królewskim w Warszawie od-
by³a siê uroczystoœæ wrêczenia dorocz-
nych nagród i wyró¿nieñ Ministra In-
frastruktury za rok 2004. By³a to ju¿ 39.
edycja tego konkursu, w którym star-
tuj¹ prace dyplomowe, magisterskie,
doktorskie, habilitacyjne oraz publika-
cje z dziedziny architektury i urbanisty-
ki, budownictwa, geodezji i kartografii.

W 2004 r. do Komisji Nagród
wp³ynê³o 207 wniosków. Komisja na-
grodzi³a 6 prac in¿ynierskich, 49 magi-
sterskich, 27 dysertacji doktorskich,
7 rozpraw habilitacyjnych oraz 21 pub-
likacji technicznych. Dodatkowo przy-
znano dwie nagrody specjalne dla
wydawców.

Konkurs, odbywaj¹cy siê nieprze-
rwanie od 39 lat, doœæ czêsto zmienia
gospodarza, w œlad za zmianami syste-
mu organizacyjnego resortu budownic-
twa. A wiêc mieliœmy konkursy
o nagrody Ministra Budownictwa
i Przemys³u Materia³ów Budowlanych,
Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownic-
twa, a ostatnio Ministra Infrastruktury.

W bie¿¹cej edycji konkursu wyró¿-
nienia uzyska³y dwie prace z Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Rzeszowskiej:
� praca magisterska Piotra Maruszaka

i Marka Nera pt. "Projekt koncep-
cyjny obudowy lodowiska w Rze-

szowie", wykonana pod opiek¹ dr.
hab. in¿. Adama Reichharta, prof.
PRz,

� podrêcznik akademicki Jana Bródki
i Aleksandra Koz³owskiego pt. "Sta-
lowe budynki szkieletowe", wydany
przez Oficynê Wydawnicz¹ Polite-
chniki Rzeszowskiej.

Aleksander Koz³owski

Prof. PRz Adam Reichhart ze studentami po odebraniu wyró¿nienia.
Fot. w³asna

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA

MINISTRA INFRASTRUKTURY

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA

MINISTRA INFRASTRUKTURY

W dniu 31 maja 2005 r. w Teatrze
„Maska” odby³a siê uroczystoœæ wrê-
czenia Nagród Miasta Rzeszowa za rok
2004. Nagrodê w dziedzinie nauki i te-
chniki otrzyma³ dr hab. in¿. Adam Rei-
chhart, profesor Politechniki Rzeszow-
skiej.

Po ukoñczeniu studiów prof. PRz
Adam Reichhart podj¹³ 16 lutego
1965 r. pracê w Wy¿szej Szkole In¿y-
nierskiej w Rzeszowie, przekszta³conej
w 1974 r. w Politechnikê Rzeszowsk¹.
Pracuje tutaj nieprzerwanie i w tym
roku obchodzi 40-lecie pracy. Najpierw
by³ asystentem w Zak³adzie Geometrii

Wykreœlnej, a siedem lat póŸniej prze-
niós³ siê do Katedry Konstrukcji Budo-
wlanych, gdzie rozwija³ swoje zaintere-
sowania, ³¹cz¹c wiedzê teoretyczn¹
z projektowaniem. Doktorat uzyska³
w 1974 r.

Posiadana wiedza z geometrii po-
zwoli³a na nowe, œwie¿e spojrzenie na
kszta³towanie konstrukcji. Zaowoco-
wa³o to podjêciem prac badawczych
i opracowaniem nowego sposobu
kszta³towania konstrukcji pow³oko-
wych z blach profilowanych i wykorzy-
stania go w prototypowych realizacjach
projektowych (jedn¹ z nich jest estrada

na bulwarach nad Wis³okiem). Pod-
stawowe zasady kszta³towania wymie-
nionych konstrukcji oraz ich analizy
zosta³y zawarte w monografii habilita-
cyjnej. Po uzyskaniu stopnia doktora
habilitowanego Adam Reichhart zosta³
zatrudniony na stanowisku profesora
Politechniki Rzeszowskiej. Zagadnie-
nia zwi¹zane z nowym rodzajem
pow³ok budowlanych zawieraj¹ szereg
nierozwi¹zanych do koñca problemów,
które s¹ przedmiotem dalszych badañ.

Profesor PRz Adam Reichhart jest
autorem 52 artyku³ów i referatów na-
ukowych oraz wspó³autorem dwuto-

NAGRODA MIASTA RZESZOWA
w dziedzinie nauki i techniki

NAGRODA MIASTA RZESZOWA
w dziedzinie nauki i techniki
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mowej ksi¹¿ki „Geometria wykreœlna”,
wydanej przez PWN. Jest inicjatorem
i organizatorem cyklicznych sympo-
zjów naukowo-technicznych pod
wspólnym tytu³em „Nowe Osi¹gniêcia
Nauki i Techniki w Budownictwie”.
Spoœród siedmiu odbytych sympozjów
trzy mia³y charakter konferencji ogól-
nopolskiej z udzia³em uczestników za-
granicznych. Jest redaktorem mate-
ria³ów tych sympozjów.

Przez ca³y okres pracy w Politechni-
ce Rzeszowskiej z poœwiêceniem i rze-
telnie anga¿uje siê w dydaktykê,
kszta³c¹c now¹ kadrê in¿yniersk¹. By³
promotorem 96 prac dyplomowych ma-
gisterskich i in¿ynierskich. Jego dyplo-
manci uzyskiwali wielokrotnie wy-
ró¿nienia za swoje prace magisterskie,
a dwie z nich zosta³y nagrodzone przez
Ministra Infrastruktury.

Niezale¿nie od prac zwi¹zanych
z Politechnik¹ Rzeszowsk¹, prof. PRz
Adam Reichhart anga¿uje siê równie¿
w prace projektowe i ekspertyzy. Uzy-
ska³ uprawnienia projektowe i wyko-
nawcze oraz tytu³ rzeczoznawcy bu-
dowlanego. Jest autorem lub wspó³-
autorem 31 projektów konstrukcji sta-
lowych i ¿elbetowych oraz 56 eksper-
tyz i opinii technicznych. Na przyk³ad
zaprojektowa³ konstrukcjê stalow¹ mo-
dernizowanej hali widowiskowo-spor-

towej „Podpromie”, obiekty Labora-
torium Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska Politechniki Rze-
szowskiej, dwie estrady na festiwale
zespo³ów polonijnych.

W trosce o poprawê standardu wy-
konywanych lub modernizowanych
obiektów budowlanych województwa
podkarpackiego zainicjowa³ i zorgani-
zowa³ coroczny konkurs „Budowa
Roku Podkarpacia” (obecnie jest hono-

rowym przewodnicz¹cym komisji
konkursowej).

Nale¿y do wielu organizacji nauko-
wych i technicznych krajowych i miê-
dzynarodowych, w których czêsto pe³ni
znacz¹ce funkcje. Jest laureatem wielu
nagród indywidualnych i zbiorowych,
otrzyma³ m.in. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Medal Komisji Edukacji Narodowej,
z³ot¹ odznakê PZITB.

Zbigniew Kie³basa

Z niespodziewan¹ wizyt¹ w Akade-
mickim Oœrodku Szybowcowym Poli-
techniki Rzeszowskiej w Bezmiecho-
wej zawita³ w niedzielê 29 maja br. pre-
mier Rz¹du RP Marek Belka.

Wizyta, jak nale¿y s¹dziæ, by³a kon-
sekwencj¹ zaproszenia z³o¿onego
przez JM Rektora naszej uczelni prof.
Tadeusza Markowskiego Premierowi
w czasie Jego wizyty na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa w dniu 25 li-

Premier Rz¹du RP Marek Belka za sterami szybowca.
Fot. Ryszard Nater

Premier

Marek Belka

z goœcin¹

w Bezmiechowej

Premier

Marek Belka

z goœcin¹

w Bezmiechowej

Prof. PRz Adam Reichhart – laureat Nagrody Miasta Rzeszowa.
Fot. M. Misiakiewicz
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stopada 2004 r. Wtedy to premier M.
Belka, przebywaj¹c na Rzeszowsz-
czyŸnie w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹
powo³anej w tej czêœci Polski „Doliny
Lotniczej”, spotka³ siê tak¿e na terenie
naszej uczelni z w³adzami wszystkich
podkarpackich uczelni, poznaj¹c ich
problemy.

Tym razem w Bezmiechowej, pod
czujnym okiem dyrektora Aeroklubu
Politechniki Rzeszowskiej instr. pil.
Mieczys³awa Góraka, Prezes Rady Mi-
nistrów M. Belka mia³ niepowtarzaln¹

okazjê poszybowaæ nad Bieszczadami,
a nawet posterowaæ szybowcem. Wra-
¿enia niew¹tpliwie by³y tym wiêksze,
¿e by³ to pierwszy w ¿yciu lot premiera
M. Belki szybowcem, i od razu na
PW-6 – „mercedesie” wœród szybow-
ców.

Nam pozostaje mieæ nadziejê, ¿e ta-
kie i tym podobne wizyty dobrze wró¿¹
nowo otwartemu Oœrodkowi, którego
przedwojenna s³awa siêga³a dalekich
granic ziemskiego globu.

Marta Olejnik

Mgr in¿. Arkadiusz Rzu-
cid³o, asystent w Zak³adzie In-
formatyki na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej informa-
tyka, nadany przez Radê Wy-
dzia³u Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Œl¹s-
kiej w Gliwicach w dniu 10 ma-
ja 2005 r. Temat rozprawy do-
ktorskiej: Bezpieczeñstwo
i efektywnoœæ aplikacji naucza-

nia na odleg³oœæ w uk³adzie Windows i serwer Unix. Promo-
torem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Stanis³aw
Wo³ek, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê do-
ktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Kazimierz Subieta z In-
stytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie i dr hab. in¿.
Andrzej Kwiecieñ, profesor Politechniki Œl¹skiej.

Mgr in¿. Piotr Cieciñski, asystent w Katedrze Awioniki
i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej mechanika, nadany przez Radê Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszow-
skiej w dniu 11 maja 2005 r. Temat rozprawy doktorskiej:
Parametryczna nieliniowa identyfikacja modelu ruchu sa-
molotu. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr

hab. in¿. Jan Gruszecki, pro-
fesor zwyczajny Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê dok-
torsk¹ recenzowali: prof. zw.
dr hab. in¿. Józef Giergiel,
profesor zwyczajny Politechni-
ki Rzeszowskiej, i prof. dr hab.
in¿. Jerzy S. Manerowski z In-
stytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych w Warszawie.

Mgr in¿. Dariusz Wyrwa,
asystent w Katedrze Przedsiê-
biorczoœci, Zarz¹dzania i Eko-
innowacyjnoœci na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk ekonomicznych z zakresu
dyscypliny naukowej nauki
o zarz¹dzaniu, nadany przez
Radê Naukow¹ Kolegium Za-
rz¹dzania i Finansów Szko³y
G³ównej Handlowej w War-
szawie w dniu 20 czerwca
2005 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Funkcjonowanie or-
ganizacji pozarz¹dowych w procesie przemian spo³eczno-
-ekonomicznych w Polsce. Promotorem w przewodzie dok-
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torskim by³ prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk, profesor zwy-
czajny Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali dr hab. Anna Mucha, profesor SGH, i prof. dr hab.
in¿. Leszek WoŸniak z Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. El¿bieta Sitarz-Palczak, asystentka w Kate-
drze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale
Chemicznym, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk che-
micznych z zakresu dyscypliny naukowej technologia che-
miczna, nadany przez Radê Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej w dniu 9 czerwca 2005 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Badania chemii manganu w popio³ach

przemys³owych i glebie oraz
w roztworach po ³ugowaniu.
Promotorem w przewodzie do-
ktorskim by³ dr hab. in¿. Jan
Kalembkiewicz, profesor Poli-
techniki Rzeszowskiej. Roz-
prawê doktorsk¹ recenzowali
prof. zw. dr hab. in¿. Witold
Wac³awek, profesor zwyczaj-
ny Uniwersytetu Opolskiego,
i dr hab. Marek Majdan, profe-
sor Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Sk³odowskiej w Lublinie.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rze-
szowskiej dr. hab. in¿. W³adys³awa £akotê, kierownika Zak³adu Badañ Konstrukcji na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, z dniem 1 lipca 2005 r. na czas nieokreœlony.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Z OBRAD SENATU
Kolejne i przedostatnie posiedzenie Senatu PRz bie¿¹cej

kadencji odby³o siê 16 czerwca 2005 r. Akt mianowania na
stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszo-
wskiej z dniem 1 kwietnia br. otrzyma³ prof. dr hab. Sta-
nis³aw Apanasewicz z Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki.

Akt mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajne-
go w Politechnice Rzeszowskiej otrzymali:
� prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski (WCh – z dniem 1 maja

br. na sta³e),
� dr hab. W³adys³aw £akota (WBiIŒ – z dniem 1 lipca br. na

czas nieokreœlony),
� dr hab. Giennadij Miszuris (Katedra Matematyki – z dniem

1 kwietnia br. na czas nieokreœlony),
� dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk (WBMiL – od 1 paŸdzierni-

ka br. na czas nieokreœlony).
Senat ponadto:

� pozytywnie zaopiniowa³ wnioski dziekanów w sprawie
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
okres 5 lat:

� dr. hab. in¿. Wiktora Bukowskiego (WCh),
� dr. hab. Andrzeja Adamczaka (Katedra Fizyki),

� dr hab. Henryki Czy¿ (Katedra Fizyki),
� dr. hab. in¿. Janusza Porzyckiego (WBMiL),

� podj¹³ uchwa³ê w sprawie wymiaru pensum dydaktyczne-
go nauczycieli akademickich w roku akad. 2005/2006 oraz
zasad obliczania godzin dydaktycznych,

� wys³ucha³ sprawozdania przewodnicz¹cej Uczelnianej
Komisji Wyborczej dr Krystyny Ch³êdowskiej z przebiegu
wyborów w³adz akademickich uczelni na kadencjê
2005-2008,

� przyj¹³ sprawozdanie przewodnicz¹cego Rady Bibliotecz-
nej dr. hab. in¿. Mariana Wysockiego, prof. PRz, oraz
przewodnicz¹cych komisji senackich z dzia³alnoœci komi-
sji w bie¿¹cej kadencji (pozosta³e sprawozdania przedsta-
wione zostan¹ na posiedzeniu Senatu w lipcu br.),

� rozpatrzy³ wnioski o wyró¿nienie pracowników PRz me-
dalem „Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej”.
Uchwa³¹ Senatu wyró¿nieni zostali: dr hab. in¿. Jan Burek,
prof. PRz (WBMiL), dr in¿. Bogus³aw Do³êga (WBMiL),
in¿. Tadeusz Cieœla (WEiI), dr Krystyna Ch³êdowska i dr
El¿bieta Szwajczak (Katedra Fizyki).

Marta Olejnik
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Dokument nr 89/III
Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a w zwi¹zku ze œmierci¹
papie¿a Jana Paw³a II

Rektorzy akademickich szkó³ polskich
z g³êbokim smutkiem ¿egnaj¹ najwy¿szy
autorytet moralny wspó³czesnego œwiata
papie¿a Jana Paw³a II, który wskazywa³
ludzkoœci drogi wiod¹ce ku dobru, Wielkie-
go Przyjaciela uczonych, z którymi spoty-
ka³ siê wielekroæ, zawsze nios¹c im s³owa
wsparcia w odkrywaniu przez nich prawdy
i przekazywaniu tajników dochodzenia do
niej swoim uczniom.

W pamiêci utkwi³y nam szczególnie
spotkania z Ojcem Œwiêtym w Watykanie,
Krakowie, Toruniu i Castel Gandolfo. Jego
pontyfikat stanowi³ wyj¹tkow¹ w dziejach
epokê pojednania wiary z rozumem. Prze-
¿ywaj¹c w bólu odejœcie naszego Wielkie-
go Rodaka, pragniemy realizowaæ Jego te-
stament duchowy, który zawiera siê
w s³owach: pos³uga myœleniu.

Dokument nr 90/III
Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³¹
w zwi¹zku z 25. rocznic¹ utworzenia

NSZZ „Solidarnoœæ”

Zgromadzenie Plenarne Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich –
w zwi¹zku z 25. rocznic¹ utworzenia NSZZ
„Solidarnoœæ” – wielkiego ruchu spo³ecz-
nego na rzecz wolnoœci – sk³ada ho³d wszy-
stkim tym, których poœwiêcenie, cierpienie,
a nawet ofiara ¿ycia sta³y siê Ÿród³em si³y
idei prawdy i solidarnoœci.

„Solidarnoœæ” – zwi¹zek zawodowy
zrodzony w nastêpstwie strajków 1980 roku
– doprowadzi³a do przemian demokratycz-
nych w Polsce, stymuluj¹cych upadek ko-
munizmu, nie tylko w naszym, lecz tak¿e
w innych krajach.

Œrodowisko akademickie i œwiat nauki,
pracownicy uczelni i m³odzie¿ akademicka
od pierwszych dni „Solidarnoœci” wnosili
swój wk³ad we wspóln¹ walkê milionów
Polaków, staj¹c siê istotn¹ czêœci¹ rodz¹-
cego siê ruchu na rzecz przywrócenia zasad
i wartoœci w ¿yciu publicznym.

Dziêki „Solidarnoœci” obywatele Rze-
czypospolitej stali siê sprawcami demokra-
tycznych przemian w wolnej i suwerennej
Polsce oraz beneficjentami szans rozwojo-
wych naszego kraju we wspólnej Europie.
Dlatego apelujemy do tych cz³onków
spo³ecznoœci akademickiej, którzy byli
uczestnikami i œwiadkami wydarzeñ sprzed
25 lat, o przekazywanie pamiêci o tych wy-
darzeniach, a tak¿e wartoœci, jakie wprowa-
dzi³y one do naszego ¿ycia, kolejnym poko-
leniom polskiej m³odzie¿y – studentom na-
szych uczelni.

Dokument nr 91/III
Konferencji Rektorów Akademickich

Szkó³ Polskich

Uchwa³a
w sprawie potrzeby stworzenia

Kodeksu dobrych praktyk
uczelni akademickich

Zgromadzenie Plenarne Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich –
d¹¿¹c do ugruntowania tradycyjnych war-
toœci akademickich w ¿yciu szkó³ wy¿szych
– wskazuje na potrzebê opracowania
i og³oszenia dokumentu pn. Kodeks do-
brych praktyk uczelni akademickich. Ko-
deks dotyczy³by zasad postêpowania jedno-
osobowych i kolegialnych organów uczelni
i ich jednostek, nauczycieli akademickich
i studentów.

Zgromadzenie z zadowoleniem przyj-
muje rozpoczêcie prac nad projektem takie-
go Kodeksu przez Fundacjê Rektorów Pol-
skich i apeluje do przysz³ych w³adz KRASP
o wsparcie tej cennej inicjatywy.

Dokument nr 92/III
Konferencji Rektorów Akademickich

Szkó³ Polskich

Uchwa³a
w sprawie uruchomienia projektu

Study in Poland

Zgromadzenie Plenarne Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
dostrzega piln¹ potrzebê podjêcia i skoor-
dynowania dzia³añ maj¹cych na celu pro-
mocjê polskich uczelni za granic¹ i mo¿li-
woœci studiowania w Polsce.

Nawi¹zuj¹c do ustaleñ podjêtych
25 lutego 2005 r. podczas wspólnego posie-
dzenia Prezydium KRASP i Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
rektorzy uznaj¹ za celowe uruchomienie –
wspólnie z Fundacj¹ Edukacyjn¹ „Perspe-
ktywy” – wieloletniego programu promocji
polskiego szkolnictwa wy¿szego na œwie-
cie pod nazw¹ Study in Poland, którego za-
kres jest okreœlony w za³¹czniku do
uchwa³y. Do wsparcia realizacji projektu
zostan¹ zaproszone inne osoby i instytucje,
w tym przede wszystkim Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji.

W celu skutecznego uruchomienia pro-
jektu Study in Poland wymagane bêdzie
wspó³dzia³anie pionów promocji i wspó³-
pracy z zagranic¹ zainteresowanych uczel-
ni. Dlatego Zgromadzenie Plenarne
KRASP apeluje do w³adz rektorskich ucze-
lni cz³onkowskich o nadanie tym dzia³a-
niom charakteru priorytetowego.

Za³¹cznik 1
do dokumentu 92/III KRASP

Study in Poland

Motywacja
Skoordynowana promocja studiów

w Polsce jest niezbêdnym warunkiem na-
szego skutecznego w³¹czenia siê w zwiêk-
szaj¹c¹ siê z roku na rok wymianê eduka-

KRASP

Ni¿ej publikujemy uchwa³y Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, które odby³o siê
23 maja 2005 r.

Od Redakcji:
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cyjn¹ w wymiarze œwiatowym (co ju¿
wkrótce mieæ bêdzie dla polskich uczelni
coraz istotniejszy wymiar finansowy). Pil-
ne dzia³ania w tym zakresie s¹ szczególnie
wa¿ne obecnie, gdy z racji wejœcia do Unii
Europejskiej polskie uczelnie mog¹ w ci¹gu
najbli¿szych 3-4 lat liczyæ na zwiêkszone
zainteresowanie ze strony licealistów i stu-
dentów z innych krajów Europy i œwiata.
Liczba m³odych Polaków wyje¿d¿aj¹cych
obecnie na studia za granic¹ wielokrotnie
przekracza liczbê studentów zagranicznych
w Polsce. Zmniejszenie tej dysproporcji
le¿y w interesie polskich uczelni, gdy¿
m.in. u³atwi polskim studentom szersze
skorzystanie z ju¿ istniej¹cych i projekto-
wanych systemów miêdzynarodowej wy-
miany studentów.
Zakres dzia³añ

Projekt Study in Poland zak³ada komp-
leksowoœæ i d³ugofalowoœæ dzia³añ, a zara-
zem elastycznoœæ w uruchamianiu poszcze-
gólnych jego modu³ów. W swoim kszta³cie
docelowym projekt powinien byæ zintegro-
wanym programem dzia³añ promocyjnych
szkó³ wy¿szych, instytucji pañstwowych,
a tak¿e wyspecjalizowanych firm, stowa-
rzyszeñ i fundacji wspieraj¹cych edukacjê,
który bêdzie obejmowa³ m.in.:
�przygotowywanie co roku i szerokie upo-

wszechnianie za granic¹ informatora
edukacyjnego w jêzyku angielskim pt.
Study in Poland (bazê wyjœciow¹ w tym
zakresie mo¿e stanowiæ anglojêzyczny
informator KRASP How to study in Po-
land in the English Language?), a tak¿e
innych wydawnictw promuj¹cych studia
w Polsce,

�sta³¹ obecnoœæ w internecie (aktualizo-
wana na bie¿¹co witryna internetowa
www.studyinpoland.pl, posiadaj¹ca od-
noœniki do wszystkich oficjalnych witryn
prezentuj¹cych Polskê i polsk¹ eduka-
cjê),

�udzia³ polskich uczelni w g³ównych tar-
gach edukacyjnych za granic¹ (wspólne
polskie stoisko pod tym samym logiem
Study in Poland),

�misje edukacyjne polskich uczelni,
maj¹ce na celu poznanie zagranicznych
doœwiadczeñ w zakresie promocji i infor-
mowanie grup opiniotwórczych w wy-
branych krajach o mo¿liwoœciach stu-
diów w Polsce,

�coroczne organizowanie w Polsce (np.
jako imprezy towarzysz¹cej Miêdzynaro-
dowemu Salonowi Edukacyjnemu) pre-
sti¿owej miêdzynarodowej konferencji
na aktualne tematy zwi¹zane ze
wspó³prac¹ edukacyjn¹ w Europie i na
œwiecie,

�aktywnoœæ promocyjn¹ polskich placó-
wek dyplomatycznych, konsularnych
i naukowych za granic¹ (organizowanie
seminariów na temat systemu edukacyj-
nego w Polsce, promowanie informatora
i witryny Study in Poland, pomoc w za-
praszaniu na imprezy edukacyjne w Pol-
sce przedstawicieli uczelni zagranicz-
nych),

�skoordynowane dzia³ania promocyjno-
reklamowe w mediach zagranicznych
(zapraszanie do Polski zagranicznych
dziennikarzy specjalizuj¹cych siê w te-
matyce edukacyjnej, wspólne kolumny
og³oszeniowo-reklamowe polskich ucze-
lni w prasie zagranicznej),

�propagowanie uruchamiania i rozszerza-
nia studiów i programów anglojêzycz-
nych w polskich uczelniach,

�propagowanie letnich szkó³ kultury i jê-
zyka polskiego,

�dzia³ania na rzecz rozszerzania systemu
stypendialnego u³atwiaj¹cego studentom
zza granicy podejmowanie nauki w Pol-
sce,

�dzia³ania na rzecz uproszczenia przepi-
sów konsularnych zwi¹zanych z podej-

mowaniem studiów w Polsce (wprowa-
dzenie „wizy studenckiej”).

Bie¿¹c¹ koordynacjê wdra¿ania proje-
ktu Study in Poland zapewni Komitet Ste-
ruj¹cy, w sk³ad którego wejd¹: przedstawi-
ciel KRASP, przedstawiciel „Perspektyw”,
a nastêpnie równie¿ przedstawiciele innych
instytucji uczestnicz¹cych w realizacji pro-
jektu, w tym MENiS, MSZ i MNiI. Funkcjê
sekretariatu roboczego projektu Study in
Poland pe³niæ bêdzie Fundacja Edukacyjna
„Perspektywy”.

Dokument nr 95/III
Konferencji Rektorów Akademickich

Szkó³ Polskich

Uchwa³a
w sprawie roli szkolnictwa

wy¿szego i nauki
w Narodowym Planie Rozwoju na

lata 2007-2013

Zgromadzenie Plenarne Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
w zwi¹zku z dyskusj¹ nad projektem Naro-
dowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013
apeluje, aby – w celu zapewnienia powo-
dzenia i skutecznoœci procesu integracji
z Uni¹ Europejsk¹ oraz procesu w³¹czenia
siê naszego kraju do globalnego spo³eczeñ-
stwa informacyjnego – w dalszych pracach
nad Narodowym Planem Rozwoju znalaz³y
siê rozwi¹zania, które zapewni¹ dynamicz-
ny rozwój szkolnictwa wy¿szego, nauki
i kultury w Polsce. Rozwi¹zania takie po-
winny byæ wypracowywane w œcis³ej dys-
kusji i wspó³pracy przedstawicieli œrodo-
wisk politycznych, gospodarczych i akade-
mickich, tak jak to mia³o miejsce podczas
ogólnopolskiej konferencji Edukacja i Na-
uka w Narodowym Planie Rozwoju
2007-2013.

Przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Przez d³ugi czas potrzeby Katedry
Fizyki naszej uczelni nie by³y wyraŸnie
artyku³owane, czego wynikiem by³o
chroniczne niedofinansowanie jej dzia-
³alnoœci w zakresie zarówno dydaktyki,
jak i badañ naukowych. Istotn¹ prze-
szkod¹ w rozwoju Katedry by³ brak stu-
diów z zakresu fizyki, czyli ograni-
czenie jej dzia³alnoœci dydaktycznej do

zajêæ zamawianych przez inne wy-
dzia³y, g³ównie dla studentów pierw-
szych lat. Wyposa¿enie laboratoriów
naukowych Katedry by³o, i jeszcze obe-
cnie jest, bardzo skromne, co praktycz-
nie uniemo¿liwia prowadzenie badañ
naukowych na poziomie akceptowa-
nym przez naukow¹ spo³ecznoœæ fizy-
ków.

Od paŸdziernika 2003 r. sytuacja siê
radykalnie poprawi³a – JM Rektor
przyzna³ 1 mln z³ na realizacjê progra-
mu naprawczego Katedry Fizyki. Od
stycznia 2004 r. rozpoczêliœmy jego re-
alizacjê. Aby jak najlepiej wykorzystaæ
tê dotacjê, podjêliœmy dodatkowe
dzia³ania. Ju¿ w listopadzie 2003 r. roz-
poczêliœmy zespo³ow¹ pracê nad przy-

Lepsze czasy dla fizyki w Politechnice Rzeszowskiej
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gotowaniem programu studiów in¿y-
nierskich fizyka techniczna. W tej pracy
bardzo pomogli nam koledzy ze wszy-
stkich wydzia³ów, a zw³aszcza z Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
W naszym imieniu w³adze PRz, na
mocy uchwa³y Senatu i Rady Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa, wyst¹-
pi³y do Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu o uruchomienie tego kierunku.
Nasze wspólne starania zakoñczy³y siê
sukcesem. W dniu 11 maja 2005 r. Mi-
nister podj¹³ ostateczn¹ decyzjê, na
mocy której od roku akademickiego
2005/2006 rozpoczynamy nabór na kie-
runek fizyka techniczna, specjalnoœæ
fizyczne podstawy diagnostyki i mier-

nictwa.
Nie mieliœmy w¹tpliwoœci, ¿e uru-

chomienie kierunku studiów zwi¹zane
jest z koniecznoœci¹ utworzenia no-
wych studenckich laboratoriów: kom-
puterowego, akustyki, fizyki cia³a
sta³ego, fizyki j¹drowej, fizyki laserów
oraz specjalistycznego laboratorium
metod fizycznych w technice i medycy-
nie. Koszty wyposa¿enia laboratoriów
studenckich i laboratoriów naukowych,
w których studenci bêd¹ wykonywali
prace dyplomowe, przekraczaj¹ mo¿li-
woœci finansowe uczelni. Dlatego pod-
jêliœmy pracê nad wnioskiem o dofi-
nansowanie kszta³cenia studentów

z funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej. Po dwóch miesi¹cach wytê¿o-
nej, zespo³owej pracy z³o¿yliœmy go-
towy wniosek w czerwcu 2004 r., który
uzyska³ akceptacjê. Umowa o dofinan-
sowanie projektu zatytu³owanego Uno-

woczeœnienie kszta³cenia kadr techni-

cznych dla Doliny Lotniczej zosta³a
podpisana w dniu 22 marca 2005 r.
przez Wojewodê Podkarpackiego Jana
Kurpa, JM Rektora Tadeusza Mar-
kowskiego i Kwestor p. Kazimierê
Smelê. Projekt jest dofinansowany
przez UE w ramach priorytetu 1 – Roz-
budowa i modernizacja infrastruktury
s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjno-
œci regionów Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego.

Ca³kowity koszt realizacji naszego
projektu wynosi 2 mln z³. Unia Euro-
pejska finansuje jego realizacjê w wy-
sokoœci 1,5 mln z³. W³adze naszej ucze-
lni przeznaczy³y z funduszu napraw-
czego dla Katedry Fizyki 500 tys. z³.
Wiêkszoœæ pozyskanych œrodków prze-

znaczyliœmy na zakup aparatury nauko-
wej, a niewielk¹ ich czêœæ na przepro-
wadzenie prac remontowo-budowla-
nych i zakup mebli laboratoryjnych.

Istniej¹ce laboratorium naukowe
zostanie wyposa¿one w spektrometr do
badañ dielektrycznych, oscyloskop cy-
frowy, cyfrowy wzmacniacz pomiaro-
wy lock-in. Powstanie laboratorium
biofizyki z nowoczesnym reometrem,
mikroskopem polaryzacyjnym wypo-
sa¿onym w przystawkê fluorescen-
cyjn¹, stó³ grzejno-ch³odz¹cy i kamerê
cyfrow¹, mikroskop biologiczny od-
wrócony, wirówkê z ch³odzeniem oraz
urz¹dzenia do zamra¿ania i przechowy-
wania materia³ów biologicznych.

Uwa¿amy, ¿e aparatura naukowa
w naszych laboratoriach powinna
s³u¿yæ nie tylko pracownikom Katedry.
Zapraszamy do wspólnych badañ
wszystkich zainteresowanych. Zakoñ-
czenie realizacji naszego projektu zo-
sta³o ustalone na grudzieñ 2006 r.

Napisanie wniosku o dofinansowa-
nie dzia³añ z funduszy strukturalnych
UE i jego realizacja nie jest prostym za-
daniem. Jednak warto próbowaæ. Chêt-
nie podziel imy siê zdobytym
doœwiadczeniem z wszystkimi, którzy
podejm¹ siê tego trudu.

Krystyna Ch³êdowska
Tadeusz Paszkiewicz

Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE
o dr. In¿. Janie bieniaszu

W dniu 4 maja 2005 r. zmar³ d³ugo-
letni nauczyciel akademicki Zak³adu
Geometrii i Grafiki In¿ynierskiej Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska Politechniki Rzeszowskiej dr
in¿. Jan BIENIASZ.

Odszed³ wspania³y cz³owiek, pe³en
optymizmu i radoœci ¿ycia, serdeczny
przyjaciel i kolega, utalentowany
i kompetentny pedagog, doskonale ro-
zumiej¹cy siê z m³odzie¿¹, wymaga-
j¹cy, lecz sprawiedliwy i skory do nie-

sienia pomocy wszystkim, którzy tej
pomocy potrzebowali. Kszta³ci³ i wy-
chowywa³ tysi¹ce przysz³ych in¿ynie-
rów bran¿y budowlanej, in¿ynierii
œrodowiska, elektrotechnicznej, me-
chanicznej oraz nauczycieli matema-
tyki i wychowania technicznego.
Z racji swoich zalet by³ szanowany,
doceniany i lubiany przez wspó³praco-
wników i studentów.

Dr in¿. Jan Bieniasz urodzi³ siê
4.10.1942 r. w Wysokiej k. £añcuta.

Tam rozpocz¹³ edukacjê w szkole pod-
stawowej, a nastêpnie kontynuowa³ j¹
w Technikum Budowlanym w Ja-
ros³awiu. Po uzyskaniu w 1961 r. stop-
nia zawodowego technika budowla-
nego podj¹³ sta¿ zawodowy w Urzê-
dzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Przygotowywa³ siê jednoczeœnie do
studiów wy¿szych. Rozpocz¹³ je
w 1962 r. w Wy¿szej Szkole Pedagogi-
cznej w Katowicach na Wydziale Wy-
chowania Technicznego. Studia
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ukoñczy³ z wynikiem bardzo dobrym
w 1967 r. i bezpoœrednio po uzyskaniu
magisterium rozpocz¹³ dzia³alnoœæ dy-
daktyczn¹ na etacie lektora w Zespole
Geometrii Wykreœlnej i Rysunku Te-
chnicznego Wy¿szej Szko³y In¿ynier-
skiej w Rzeszowie. W tym zespole
i w tej uczelni, przemianowanych
z biegiem lat odpowiednio na Zak³ad
Geometrii i Grafiki In¿ynierskiej oraz
na Politechnikê Rzeszowsk¹, przepra-
cowa³ kolejno na stanowiskach asy-
stenta, adiunkta i starszego wy-
k³adowcy 38 lat. Zdaj¹c sobie sprawê,
¿e aby uczyæ, trzeba samemu posiadaæ
rozleg³¹ i ugruntowan¹ wiedzê, rów-
nolegle z prac¹ dydaktyczn¹ rozpocz¹³
studia in¿ynierskie na Wydziale Budo-
wnictwa i In¿ynierii Œrodowiska, kie-
runek budownictwo miejskie i prze-
mys³owe, a tak¿e pod kierunkiem prof.
Stanis³awa Polañskiego podj¹³ dzia³al-
noœæ naukowo-badawcz¹ z zakresu te-
orii odwzorowañ wielorzutowych
przestrzeni wielowymiarowych. Efe-
ktem tych poczynañ by³o uzyskanie
w 1974 r. stopnia zawodowego in¿y-
niera budownictwa, a tak¿e opubliko-
wanie wielu artyku³ów naukowych
i wreszcie w 1978 r. otrzymanie, na
mocy uchwa³y Rady Wydzia³u Bu-
downictwa i Architektury Politechniki
Œl¹skiej, stopnia naukowego doktora
nauk technicznych.

Oprócz prac badawczych i wzoro-
wo prowadzonych zajêæ dydaktycz-
nych dr Jan Bieniasz twórczo w³¹cza³
siê w przygotowywanie pomocy dy-
daktycznych i w bie¿¹ce uaktualnianie
planów oraz programów nauczania.

By³ wspó³autorem trzech skryptów,
autorem licznych zestawów zadañ ko-
lokwialnych i egzaminacyjnych z za-
kresu geometrii i grafiki in¿ynierskiej.

Jego aktywnoœæ zawodowa uzew-
nêtrznia³a siê równie¿ w dzia³aniach na
rzecz Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska oraz ca³ej uczelni.

W latach 1971-1977 pe³ni³ funkcjê
opiekuna dydaktycznego grup studen-
ckich lub studenckich hufców pracy
organizowanych przez WBiIŒ. Jako
sekretarz wydzia³owej komisji rekru-
tacyjnej przez wiele lat wspó³organi-
zowa³ postêpowania kwalifikacyjne
dla kandydatów na studia dzienne i za-
oczne. Wielokrotnie by³ cz³onkiem ze-
spo³ów problemowych opracowu-
j¹cych modyfikacje planów i progra-
mów studiów na kierunku budownic-

two. Od 1985 do 1993 r. by³ powo-
³ywany na pe³nomocnika rektora ds.
domów studenckich. Wreszcie w osta-
tnim dziesiêcioleciu, jako sekretarz na-
ukowy, wspó³organizowa³ dwie
miêdzynarodowe konferencje o tema-
tyce zwi¹zanej z budownictwem,
a tak¿e z ramienia w³adz WBiIŒ bra³
udzia³ w planowaniu i nadzorowaniu
przebiegu inwestycji oraz remontów
obiektów wydzia³owych.

Efektywnoœæ poczynañ nauko-
wych, dydaktycznych i organizacyj-
nych dr. in¿. Jana Bieniasza by³a
zauwa¿ana i wielokrotnie wyró¿niana
nagrodami rektora Politechniki Rze-
szowskiej, a tak¿e Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi w 1988 r., medalem "Zas³u¿o-
nym dla Politechniki Rzeszowskiej"
w 1995 r. oraz Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej w 2001 r. Ponadto, co
dla pedagoga jest szczególnie satys-
fakcjonuj¹ce, w okresowych studenc-
kich ankietach oceny nauczycieli aka-
demickich uzyskiwa³ bardzo wysokie
notowania zarówno za merytoryczny
poziom prowadzonych zajêæ, jak i za
kulturê oraz bezpoœrednioœæ konta-
któw ze studentami.

Doktora in¿yniera Jana Bieniasza
nie ma ju¿ wœród nas. Pozostaje jednak
nadzieja, ¿e otaczaj¹ca go zawsze at-
mosfera pogody ducha, optymizmu,
szacunku dla ludzi i odpowiedzialnego
dzia³ania zarówno w ¿yciu zawodo-
wym, jak i osobistym pozostanie na
zawsze w pamiêci Jego przyjació³
i wychowanków.

Bogus³aw Januszewski

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Kszta³towanie konstrukcji, konstrukcje ciêgnowe,

konstrukcje z blach fa³dowych

W dniach 3 i 4 lutego 2005 r. odby³o
siê w Politechnice Rzeszowskiej siód-
me sympozjum z cyklu „Nowe osi¹g-
niêcia nauki i techniki w budownic-

twie”. Zorganizowano je w formie kon-
ferencji naukowo-technicznej poœwiê-
conej trzem wymienionym w tytule
tematom. Sympozjum zosta³o zorgani-

zowane przez Katedrê Konstrukcji Bu-
dowlanych Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska oraz Rzeszow-
skie Oddzia³y PZITB i SARP pod pa-

Sympozjum
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tronatem Sekcji Konstrukcji Metalo-
wych KILiW PAN oraz Komitetu
Nauki PZITB. Przewodnicz¹cym Ko-
mitetu Naukowego by³ prof. dr hab. in¿.
Jerzy Zió³ko, przewodnicz¹cym zaœ
Komitetu Organizacyjnego dr hab. in¿.
Adam Reichhart, prof. PRz.

Celem sympozjum by³o skupienie
uwagi na zagadnieniach kszta³towania
konstrukcji z trzech dziedzin ma³o eks-
ponowanych na konferencjach w Pol-
sce oraz stworzenie okazji do spotkania
siê osób, dla których te zagadnienia s¹
interesuj¹ce. Na ka¿dy z tematów sym-
pozjum zosta³ zamówiony referat
wprowadzaj¹cy, naœwietlaj¹cy odrêb-
noœæ dziedziny oraz jej problematykê
badawcz¹ i projektow¹. Ka¿dy temat
by³ objêty odrêbn¹ sesj¹, zakoñczon¹
dyskusj¹.

W ramach sympozjum zorganizo-
wano uroczyst¹ sesjê z okazji Jubileu-
szu osiemdziesiêciolecia urodzin Pro-
fesora Stanis³awa Kusia, opisan¹ w od-
dzielnym tekœcie.

Sympozjum otworzy³ dziekan Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska dr hab. in¿. Szczepan Woliñski,
prof. PRz, wraz z prof. Jerzym Zió³k¹,
przewodnicz¹cym Sekcji Konstrukcji
Metalowych KILiW PAN, i prof. Sta-
nis³awem Kusiem, przewodnicz¹cym
ZG PZITB. W otwarciu bra³ udzia³ re-

ktor Politechniki Rzeszowskiej prof.
Tadeusz Markowski.

Wœród trzech tematów tytu³owych
sympozjum „kszta³towanie konstru-
kcji” by³o tematem g³ównym. Szybki
postêp technologiczny i wykonawczy
z jednej strony i szybki postêp skompu-
teryzowanych metod obliczania i ryso-
wania z drugiej powoduj¹, ¿e zwiêksza
siê swoboda przestrzennego kszta³to-
wania obiektów i tym samym wzrasta
rola kszta³towania konstrukcji. Jest to
szczególnie istotne w fazie projektowa-
nia koncepcyjnego, która obejmuje za-
równo kszta³towanie konstrukcji, jak
i kszta³towanie formy obiektu. Temat
ten, adresowany do konstruktorów i ar-
chitektów, skupi³ czo³owych polskich
projektantów z profesorem MIT (USA)
Wac³awem Zalewskim, doktorem ho-
noris causa Politechniki Warszawskiej,
na czele. Referat wprowadzaj¹cy pt.
„Kszta³towanie konstrukcji” napisali
Stanis³aw Kuœ i Wac³aw Zalewski. Na
wymieniony temat nades³ano dziesiêæ
referatów.

Podobne motywy i okolicznoœci jak
w przypadku kszta³towania konstrukcji
przemawia³y za wprowadzeniem do te-
matyki sympozjum konstrukcji ciêg-
nowych, tak szeroko stosowanych
w œwiecie, a w Polsce jeszcze ma³o po-
pularnych. Obszerny referat wpro-

wadzaj¹cy zatytu³owany „O historii
i kszta³towaniu konstrukcji podwieszo-
nych” opracowali Kazimierz Szulbor-
ski, Hanna Michalak i Stefan Pyrak. Na
sesjê zg³oszono szeœæ referatów, w tym
jeden techniczny. Podczas sesji bogato
ilustrowany referat wyg³osi³ Chris Wil-
lett z Wielkiej Brytanii, prezentuj¹c
ciekawe rozwi¹zania ró¿nych obiektów
z zastosowaniem konstrukcji pod-
wieszonych.

Trzeci temat – blachy fa³dowe – by³
kontynuacj¹ tematu z sympozjum, któ-
re odby³o siê w 1995 r. Intencj¹ organi-
zatorów by³o zaprezentowanie pe³nego
zakresu zastosowañ blach fa³dowych.
Z tematyki wy³¹czono jedynie p³yty
warstwowe (objête konferencj¹ organi-
zowan¹ przez ITB). Przyjête referaty
dotyczy³y ca³ego zakresu zastosowañ
blach profilowanych od dachów p³as-
kich i pow³okowych, œcian z blach
fa³dowych, falistych i kaset po stropy
zespolone na blachach fa³dowych
i dwuteowniki ze œrodnikiem z blachy
falistej. Przedstawiono zarówno prace
badawcze, jak i analizy dotycz¹ce za-
kresu zastosowañ oraz rozwi¹zania
konstrukcyjne. Referat wprowadzaj¹cy
„Konstrukcje z blach fa³dowych”
napisa³ prof. Jan Bródka. Tematyce
blach fa³dowych i zagadnieniom z nimi
zwi¹zanym poœwiêconych by³o 13 re-
feratów, w tym 4 techniczne.

Sympozjum towarzyszy³a zwi¹zana
tematycznie wystawa wyrobów i pre-
zentacje ich producentów – firm: Flor-
profile ze Œwiêtoch³owic z obecnym
asortymentem produkcji i now¹ gene-
racj¹ blach ³ukowych, Greschbach-Ze-
man-Pokój – producenta dwuteow-
ników ze œrodnikiem z blachy falistej,
Hilti Polska z rozszerzonym asorty-
mentem ³¹czników lekkiej obudowy,
kotew do betonu i odpowiednich narzê-
dzi, Gesipa – producenta m.in. nitów
jednostronnych i stosownych nitownic
oraz BBR Polska z systemem ciêgien
prêtowych Macalloy.

Materia³y sympozjum zamieszczo-
no w ksi¹¿ce podzielonej na dwie czê-
œci. W pierwszej zamieszczono referaty
naukowe i techniczne pogrupowane
zgodnie z trzema tematami sympo-
zjum. W drugiej czêœci zawarto dostar-
czone przez producentów tablice do

Otwarcie sympozjum przez prof. Stanis³awa Kusia. Siedz¹ od lewej: prof. Tadeusz
Godycki-Æwirko i prof. Jerzy Zió³ko – przewodnicz¹cy komitetu naukowego.

Fot. M. Misiakiewicz
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SEMINARIA WYDZIA£OWE

� Katedra Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska oraz Katedra Mechaniki Stosowanej
i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zorga-
nizowa³y w dniu 13 kwietnia 2005 r. seminarium z referatem
pt. Technologie inteligentne i ich aplikacje w lotnictwie
wyg³oszonym przez prof. dr. hab. in¿. Jana Holnickiego-
Szulca z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie.

� Dr in¿. Mieczys³aw Pluta z Instytutu Fizyki Politechniki
Wroc³awskiej wyg³osi³ w dniu 14 kwietnia 2005 r. referat pt.
Transformacja Fouriera w modelowaniu propagacji fali
akustycznej poprzez oœrodki anizotropowe na seminarium
Katedry Fizyki.

� W dniu 18 kwietnia 2005 r. profesorowie z Fachhochschule
Bielefeld (RFN) wyg³osili wyk³ady otwarte:
� Prof. Dr Ing. Wolf-Berend Busch na Wydziale Budow-

nictwa i In¿ynierii Œrodowiska pt. A Short History
of Steel,

� Prof. Dr Ing. Wolf-Berend Busch na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa pt. Geschichte von Stahl,

� Prof. Dr Ing. Christoph Jaroschek na Wydziale Chemicz-
nym pt. How to improve the productivity in the manufac-
turing of plastic parts.

� Mgr in¿. Adam Konieczny, pracownik WSK PZL-Rzeszów,
s³uchacz zaocznego Studium Doktoranckiego WBMiL,
wyg³osi³ w dniu 20 kwietnia 2005 r. referat pt. Identyfikacja
parametrów makrostruktury rozpylonej cieczy przez wtryski-
wacz aeracyjny silnika turbinowego na seminarium Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

� Prof. Andrzej Kraslawski z Lappenranta University of Tech-
nology (Finlandia) wyg³osi³ w dniu 26 kwietnia 2005 r. refe-
rat pt. Metody wspierania kreatywnoœci w projektowaniu
technicznym i pracach naukowych na seminarium Wydzia³u
Chemicznego.

� Na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
w dniu 27 kwietnia 2005 r. wyg³osili referaty:
� mgr in¿. Magdalena Dobrzañska, asystentka w Zak³adzie

Informatyki, pt. Nawigacja obliczeniowa automatyczne-
go pojazdu transportu wewnêtrznego,

� mgr in¿. Zygmunt Szczerba, asystent w Zak³adzie Me-
chaniki P³ynów i Aerodynamiki, pt. Konstrukcja tenso-
metrycznej wagi aerodynamicznej o niskim poziomie
interakcji sk³adowych obci¹¿eñ.

� Prof. dr hab. Andrzej Ko³odziejczyk, profesor zwyczajny na
Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, wyg³osi³ w dniu 28 kwietnia

2005 r. referat pt. Fotoemisja – sto lat od równania Einsteina
na seminarium Katedry Fizyki.

� Mgr in¿. Mariusz Mucha, uczestnik Studium Doktoranckie-
go WBMiL, wyg³osi³ w dniu 4 maja 2005 r. referat pt. Tech-
nologiczne metody zwiêkszania wydajnoœci 5-osiowego fre-
zowania szybkoœciowego stopu Ti6Al4V na seminarium
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

� Mgr in¿. Lidia Buda-O¿óg, asystentka w Zak³adzie Badañ
Konstrukcji, wyg³osi³a w dniu 5 maja 2005 r. referat pt. Diag-
nostyka stanu technologicznego belek betonowych i ¿elbeto-
wych na podstawie zmiany charakterystyk dynamicznych na
seminarium Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska.

� Dr in¿. W³adys³aw Proszak, adiunkt w Katedrze Fizyki,
wyg³osi³ w dniu 5 maja 2005 r. referat pt. Otrzymywanie mo-
nokryszta³ów organicznych w zewnêtrznym polu magnetycz-
nym na seminarium Katedry Fizyki.

� Dr in¿. Franciszek Bia³as z Wy¿szej Szko³y Biznesu – Natio-
nal Louis University w Nowym S¹czu, wyg³osi³ w dniu
12 maja 2005 r. referat pt. Analiza symetryczna porz¹dkowa-
nia kwadrupolowego i stowarzyszonych zmian struktural-
nych w kryszta³ach na przyk³adzie zwi¹zku DyB2C2 na semi-
narium Katedry Fizyki.

� Prof. dr hab. Jacek Morzycki z Wydzia³u Biologii i Chemii
Uniwersytetu w Bia³ymstoku wyg³osi³ w dniu 13 maja
2005 r. referat pt. Nowe cytostatyki pochodzenia naturalnego
– cefalostatyny, ritterazyny, saponiny Ornithogallum saun-
dersiae; synteza biologicznie aktywnych analogów na semi-
narium Wydzia³u Chemicznego.

� Dr in¿. Tomasz Wiêcek, adiunkt w Katedrze Fizyki, wyg³osi³
w dniu 17 maja 2005 r. referat pt. Nowa metoda wyznaczania
w³aœciwoœci mechanicznych cienkich w³ókien na seminarium
Katedry Fizyki.

� Na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
w dniu 18 maja 2005 r. wyg³osili referaty:
� mgr in¿. Ewa Janowska, uczestniczka Studium Dokto-

ranckiego WBMiL, pt. Badanie analityczne i doœwiad-
czalne istotnoœci oraz wspó³zale¿noœci parametrów stru-
ktur geometrycznych powierzchni,

� M.Sc. Frank Ettwein z Wydzia³u Matematyki Stosowa-
nej Uniwersytetu Alberta Ludwiga we Freiburgu (RFN)
pt. Micropolar Electrorheological Fluids.

� Dr in¿. W³adys³aw Proszak, adiunkt w Katedrze Fizyki,
wyg³osi³ w dniu 19 maja 2005 r. referat pt. W³asnoœci mono-
kryszta³ów organicznych w zewnêtrznym polu magnetycznym
na seminarium Katedry Fizyki.

projektowania z wykorzystaniem ich
wyrobów:
� blachy fa³dowe (p³askie i ³ukowe),

panele elewacyjne, kasety, p³atwie
zetowe (Florprofile)

� dwuteowniki ze œrodnikiem z blachy
falistej (Greschbach-Zeman-Pokój),

� gwoŸdzie (technika osadzania)
i wkrêty (technika wkrêcania) do
mocowania blach profilowanych

oraz odpowiednie narzêdzia (Hilti
Polska),

� nity jednostronne oraz odpowiednie
narzêdzia (Gesipa),

� ciêgna Macalloy (BBR Polska).

Adam Reichhart
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� Na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
w dniu 25 maja 2005 r. wyg³osili referaty uczestnicy Studium
Doktoranckiego WBMiL:
� mgr in¿. Piotr Nazarko pt. Ocena stanu konstrukcji i wy-

krywanie uszkodzeñ w elementach konstrukcji,
� mgr in¿. Halina Bober pt. Monte Carlo symulacja przelo-

tów termicznych na szybowcu.

� Prof. dr hab. Maciej Bugajski z Instytutu Technologii Elek-
tronowej w Warszawie wyg³osi³ w dniu 31 maja 2005 r. refe-
rat pt. Lasery pó³przewodnikowe du¿ej mocy – fizyka i tech-
nologia na wspólnym seminarium Katedry Fizyki i Katedry
Podstaw Elektroniki.

Bronis³aw Œwider

Dydaktyka jêzyków obcych
W dniu 5 maja 2005 r. w Klubie Pra-

cowników Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê seminarium z wyk³adem
i prezentacj¹ metod oraz technik na-
uczania dla pracowników Studium Jê-
zyków Obcych pt . „Dydaktyka
jêzyków obcych w europejskim syste-

mie wartoœci”. Wyk³ad wyg³osi³a ni¿ej
podpisana, prezentacjê zaœ metod prze-
prowadzi³a mgr Dorota Macedoñska.

12 maja 2005 r. w tym samym Klu-
bie odby³y siê warsztaty metodyczne
dla pracowników SJO pt. „Trening
sprawnoœci jêzykowych na podstawie

podrêczników „Berliner Platz” i „Opti-
mal” – przygotowanie do egzaminów
Start Deutsch 1, 2 i Zertifikat Deutsch,
zorganizowane przez wydawnictwo
Langenscheidt. Warsztaty przeprowa-
dzi³a mgr Agnieszka Mac.

Ma³gorzata Pomorska

Seminarium

KONFERENCJA CIEP£OWNIKÓW

Konferencja

W dniach 3-5 marca br. odby³a siê
w Bystrem k. Baligrodu XVI Konferen-
cja Ciep³owników pt. „Ograniczanie
zu¿ycia energii w systemach grzew-
czych”. Konferencjê zorganizowali:
Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyzacji
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii

Œrodowiska Politechniki Rzeszow-
skiej, Oddzia³ Polskiego Zrzeszenia In-
¿ynierów i Techników Sanitarnych
w Rzeszowie oraz Miejskie Przedsiê-
biorstwo Energetyki Cieplnej Rze-
szów. Patronat medialny sprawowa³y
czasopisma Instal i Rynek Instalacyjny.

Przewodnicz¹cym Komitetu Na-
ukowego konferencji by³ prof. dr hab.
in¿. Witold Wasilewski z Politechniki
Warszawskiej, a Komitetowi Organiza-
cyjnemu przewodniczy³ dr in¿. W³a-
dys³aw Szymañski.

W konferencji wziê³o udzia³ 85
osób, w tym goœcie z kraju i zagranicy:
pracownicy naukowi uczelni, przedsta-
wiciele przedsiêbiorstw komunalnych,
firm wykonawczych i projektanci.
W ramach konferencji odby³y siê 3 se-
sje naukowe, podczas których przedsta-
wiono 20 referatów. Ich problematyka
obejmowa³a bardzo aktualne zagadnie-
nia efektywnego wykorzystania ener-
gii, m.in. takie tematy, jak:
� racjonalizacja zu¿ycia energii,
� termomodernizacja budynków

w ró¿nych aspektach,
� wybrane zagadnienia klimatyzacji

i wentylacji,
� zastosowanie alternatywnych Ÿróde³

ciep³a,
� zu¿ycie energii.

Podczas konferencji zaprezento-
wa³y równie¿ swoj¹ dzia³alnoœæ firmy:
Grundfos, Infracor, Meibes, Reflex,
Softechnik i Wilo.

Danuta Proszak

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny konferencji.
Fot. w³asna
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X KONFERENCJA DZIEKANÓW KIERUNKÓW
IN¯YNIERII ŒRODOWISKA POLSKICH POLITECHNIK

W dniach 16-17 maja br. w malow-
niczo po³o¿onym Akademickim Oœrod-
ku Szybowcowym Poli techniki
Rzeszowskiej w Bezmiechowej odby³a
siê X Jubileuszowa Konferencja Dzie-
kanów wydzia³ów politechnicznych
prowadz¹cych kszta³cenie na kierunku
in¿ynieria œrodowiska.

Organizatorem konferencji by³ Wy-
dzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska Politechniki Rzeszowskiej przy
wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Podkarpackiego.
Ponadto dofinansowa³ j¹ Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie oraz firmy
dzia³aj¹ce na rzecz ochrony œrodowiska
z Podkarpacia. Uczestnikami konferen-
cji byli dziekani wydzia³ów kszta³-
c¹cych na wymienionym kierunku
z dwunastu Politechnik: Bia³ostockiej,
Czêstochowskiej, Gdañskiej, Krakow-
skiej, Lubelskiej, £ódzkiej, Poznañ-
skiej, Rzeszowskiej, Œl¹skiej, Œwiêto-
krzyskiej, Warszawskiej i Wro-
c³awskiej oraz Akademii Górniczo-Hu-
tniczej im. S. Staszica w Krakowie.
Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ re-
prezentowa³ prof. dr hab. in¿. Andrzej
Królikowski, reprezentantami zaœ Cen-
tralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds.
Tytu³u Naukowego i Stopni Nauko-
wych byli: prof. dr hab. in¿. Tomasz
Winnicki, prof. dr hab. in¿. Janusz Kin-
dler oraz prof. dr hab. in¿. Andrzej
Heim. Komitet In¿ynierii Œrodowiska
PAN reprezentowa³ jego przewodni-
cz¹cy prof. dr hab. Lucjan Paw³owski.

Po ceremonii powitania i prezentacji
naszego WBiIŒ, dokonanej przez jego
dziekana dr. hab. in¿. Szczepana Wo-
liñskiego, prof. PRz, przewodniczenie
obradom przej¹³ prodziekan dr hab. in¿.
Janusz Rak, prof. PRz. Nasi goœcie mie-
li okazjê nie tylko goszczenia w tym
piêknym zak¹tku Podkarpacia, ale tak-
¿e poznania niezwyk³ej, bo 75-letniej
ju¿ historii niegdysiejszej Akademii
Szybowcowej, a dziœ reaktywowanego
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ Akade-

mickiego Oœrodka Szybowcowego,
którego po³o¿enie, pe³ne wyj¹tkowych
walorów krajobrazowych i unikalnych
w skali œwiatowej warunków aerodyna-
micznych w paœmie Gór S³onnych, czy-
ni to szybowisko jedynym w swoim
rodzaju na skalê œwiatow¹.

Poproszony o zabranie g³osu prof. dr
hab. in¿. Tomasz Winnicki, w imieniu
swoim oraz prof. dr. hab. in¿ Janusza
Kindlera, przedstawi³ sprawozdanie
z dzia³alnoœci Centralnej Komisji Kwa-
lifikacyjnej ds. Tytu³u Naukowego
i Stopni Naukowych. Na temat dzia³al-
noœci Pañstwowej Komisji Akredyta-
cyjnej referat wyg³osi³ prof. dr hab. in¿.
Andrzej Królikowski. Nastêpnie prof.
dr hab. Lucjan Paw³owski zapozna³
uczestników konferencji z zasadami
dotycz¹cymi przyznawania projektów
(grantów) badawczych. W czasie kon-
ferencji odby³a siê tak¿e dyskusja nt.
standardów nauczania na kierunku in-
¿ynierii œrodowiska.

Po emocjonuj¹cych, ale merytory-
cznych zmaganiach uczestnicy konfe-
rencji uzgodnili wspólne stanowisko
dotycz¹ce tych standardów, które prof.
L. Paw³owski zobowi¹za³ siê przekazaæ
Ministerstwu Edukacji Narodowej
i Sportu. Pierwszy dzieñ obrad zakoñ-

czy³ referat dr in¿. Barbary Tchórzew-
skiej-Cieœlak z Politechniki Rzeszow-
skiej pt. ,,Mo¿liwoœci kszta³cenia w za-
kresie balneotechniki na kierunku in¿y-
nierii œrodowiska”.

Drugi dzieñ konferencji wype³ni³a
wycieczka krajoznawcza, której g³ów-
nym punktem by³ rejs statkiem po Je-
ziorze Soliñskim. Tu tak¿e (!) oma-
wiano problemy zwi¹zane z trójstop-
niowym systemem studiów dziennych,
g³ównie jednak podziwiano budz¹c¹ siê
wiosn¹ do ¿ycia przyrodê bieszczadz-
k¹. W drodze do Soliny goœcie m.in.
mieli mo¿liwoœæ spotkania z miejsco-
wym artyst¹ ludowym mistrzem Pêkal-
skim. Szczególn¹ atrakcj¹ by³a jednak
mo¿liwoœæ przelotu szybowcem, z cze-
go skwapliwie skorzysta³o wiele osób.
O podniebienia uczestników obrad
wspaniale zadba³a ekipa ze sto³ówki
studenckiej Politechniki Rzeszowskiej,
za co, korzystaj¹c z okazji, serdecznie
dziêkujemy. Oprócz owocnych obrad
wszyscy zostali zauroczeni tym piêk-
nym miejscem oraz goœcinnoœci¹ go-
spodarzy Oœrodka. W nastêpnym roku
gospodarzem Konferencji bêdzie Poli-
technika £ódzka.

Sekretarz X Konferencji
Barbara Tchórzewska-Cieœlak

Konferencja

Akademicki Oœrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej.
Fot. M. Misiakiewicz



18 GAZETA POLITECHNIKI

W dniach 12-14 maja 2005 r. Kate-
dra Mostów na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska PRz zorganizo-
wa³a w oœrodku wypoczynkowym "Ja-
wor" w Solinie III Podkarpackie
Spotkanie Dyskusyjne "Budowa
i utrzymanie mostów". Spotkanie by³o
kontynuacj¹ "Spotkañ" zapocz¹tkowa-
nych w 2002 r. w Ar³amowie.

W spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele œrodowiska projektantów i wy-
konawców, pracownicy administracji
drogowej oraz wy¿szych uczelni i in-
stytutów badawczych, zajmuj¹cy siê
problematyk¹ budowy i utrzymania
mostów. Aby zapewniæ dobre warunki
do aktywnego udzia³u w spotkaniu, or-
ganizatorzy ograniczyli liczbê jego
uczestników do 70 osób.

Problematyka obejmowa³a trzy blo-
ki tematyczne:
� bezpieczeñstwa podpór mostowych

(sesja I),
� zastosowanie nowoczesnych mate-

ria³ów konstrukcyjnych w budow-
nictwie mostowym (sesja II),

� problemy utrzymania mostów (sesja
III).
Krótkie referaty wprowadzaj¹ce do

poszczególnych sesji, inspiruj¹ce dys-
kusjê, wyg³osili zaproszeni specjaliœci:

� w sesji I:
� prof. Andrzej Jarominiak, kiero-

wnik Katedry Mostów Politech-
niki Rzeszowskiej: Zagro¿enia
podpór obiektów mostowych

� Krzysztof Grzegorzewicz z In-
stytutu Badawczego Dróg i Mo-
stów: Ocena przydatnoœci i meto-
dy dostosowania starych podpór
do modernizowanych obiektów
mostowych

� dr Krzysztof Trojnar z Katedry
Mostów Politechniki Rzeszow-
skiej: Uszkodzenia podpór mo-
stowych – charakterystyka i za-
pobieganie zagro¿eniom

� w sesji II:
� prof. Wojciech Radomski z Poli-

techniki Warszawskiej: Zastoso-
wanie betonów niekonwencjonal-
nych w budownictwie mostowym

� prof. Henryk Zobel i Wojciech
Karwowski z Politechniki War-
szawskiej: Materia³y kompozyto-
we (FRP) w mostownictwie –
"state of art"

� dr Marek £agoda z Instytutu Ba-
dawczego Dróg i Mostów: Nowo-

czesne stale konstrukcyjne do bu-
dowy mostów

� dr Tomasz Siwowski z Katedry
Mostów Politechniki Rzeszow-
skiej: Aluminium jako materia³
do budowy mostów

� w sesji III:
� Adam Kaszyñski z Generalnej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad: Przegl¹dy drogowych
obiektów in¿ynierskich w œwietle
aktualnie obowi¹zuj¹cego Prawa
Budowlanego

� dr Lucjan Janas z Katedry Mo-
stów Politechniki Rzeszowskiej:
Propozycje zmian w systemie i za-
sadach przegl¹dów drogowych
obiektów in¿ynierskich

� prof. Witold Wo³owicki z Polite-
chniki Poznañskiej: Nowoczesne
rozwi¹zania elementów wyposa-
¿enia mostów

� Janusz Wasilkowski z Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad oraz dr Arkadiusz Madaj
z Politechniki Poznañskiej:
Wp³yw elementów wyposa¿enia
na trwa³oœæ i prawid³owe funk-
cjonowanie mostów

Prof. Andrzej Jarominiak omawia zagro¿enia podpór obiektów mostowych.
W g³êbi dr in¿. Lucjan Janas.

Fot. w³asna

Seminaria i wyk³ady

nauczycieli akademickich PRz

na zaproszenie

instytucji naukowych

Dr in¿. Bogdan Kwolek, adiunkt
w Katedrze Informatyki i Automaty-
ki na Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki, wyg³osi³ wyk³ad pt.
„Echtzeit-Gesichtsverfolgung mit-
tels Videobildern fur die Mensch-
Maschine Interaktion” w dniu 30
maja 2005 r. na seminarium „Mon-
tags-Kolloquium” w Uniwersytecie
w Bielefeld (RFN).

Bronis³aw Œwider

III Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

"Budowa i utrzymanie mostów"
III Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

"Budowa i utrzymanie mostów"
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W programie spotkania przeznaczo-
no znacznie wiêcej czasu na dyskusje
ni¿ jest to tradycyjnie praktykowane.
Dziêki temu jego uczestnicy mieli wa-
runki do swobodnej i w zasadzie nie-
ograniczonej czasem wymiany pogl¹-
dów na temat problemów nurtuj¹cych

œrodowisko mostowe oraz dzielenie siê
swoimi doœwiadczeniami zawodowy-
mi.

Przebieg spotkania zarejestrowano
na taœmach magnetofonowych. Na ich
podstawie zostan¹ opracowane mate-
ria³y pokonferencyjne, które uka¿¹ siê

w wersji drukowanej. Jak pokazuj¹ do-
œwiadczenia z poprzednich spotkañ,
taka forma udostêpnienia przebiegu
konferencji, szczególnie relacji z nie-
skrêpowanej dyskusji, jest bardzo do-
brze przyjmowana przez œrodowisko
mostowe.

Leszek Folta

Zapowiedzi konferencji naukowych organizowanych w 2005 r.

� 28–30 czerwca 2005 r., Bezmiechowa
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa „Progresywne
technologie i materia³y PRO–TECH–MA ’05”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Przeróbki Plastycznej
Wspó³organizator: Uniwersytet Techniczny w Koszycach

� 30 czerwca – 3 lipca 2005 r., Che³m
XI Œrodowiskowa Konferencja Matematyczno-Infor-
matyczna
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. Jan Stankiewicz, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Matematyki
Wspó³organizatorzy: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodo-
wa w Che³mie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersy-
tet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Od-
dzia³ Rzeszów

� 31 sierpnia – 7 wrzeœnia 2005 r., Myczkowce
Konferencja Naukowa „Symetria i w³asnoœci struktural-
ne materii skondensowanej”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. Tadeusz Lulek, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Fizyki
Wspó³organizator: Wydzia³ Fizyki i Informatyki Stosowa-
nej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

� 12–17 wrzeœnia 2005 r., Alushta, Krym (Ukraina)
10. Miêdzynarodowa Szko³a Modelowania
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Wspó³organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Politechni-
ka Lwowska, Uniwersytet w Miko³ajewie (Ukraina)

� 15–17 wrzeœnia 2005 r., Bezmiechowa
Konferencja Naukowa „Przedsiêbiorczoœæ i innowacyj-
noœæ MSP. Realizacja partnerstwa w systemach inno-
wacji”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
Organizator: Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci
Wspó³organizator: Katedra Zarz¹dzania Strategicznego
Wydzia³u Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej
we Wroc³awiu

� 21–24 wrzeœnia 2005 r., Przec³aw k. Mielca
XVI Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa ”Metody
obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samocho-
dowych i maszyn roboczych samojezdnych SAKON ’05”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych
Wspó³organizatorzy: Narodowy Uniwersytet Transportu
Ukrainy w Kijowie, Akademia Transportu Ukrainy – Za-
chodnie Centrum we Lwowie

� 28–30 wrzeœnia 2005 r., Bystre k. Baligrodu
XII Miêdzynarodowe Sympozjum Dynamiki Kon-
strukcji
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski
Organizator: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Wspó³organizatorzy: Sekcja Mechaniki Konstrukcji Komi-
tetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN, Komitet Mechaniki
PAN, Komitet Budowy Maszyn PAN, Komisja Mechaniki
Stosowanej PAN, Oddzia³ w Krakowie

� 29–30 wrzeœnia 2005 r., Polañczyk
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Kar-
tografia numeryczna i informatyka geodezyjna”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Geodezji
Wspó³organizatorzy: Wy¿sza Szko³a In¿ynieryjno-Ekono-
miczna w Ropczycach, Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
Oddzia³ Rzeszów, GEOKART International Rzeszów Sp.
z o.o., OPGK Rzeszów SA

� 20–22 paŸdziernika 2005 r., Rzeszów
III Konferencja „Systemy Informacyjne w Chemii SIC
2005”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Informatyki Chemicznej
Wspó³organizator: Centrum Doskona³oœci COMODEC –
Wydzia³ Chemiczny PRz

� 17–19 paŸdziernika 2005 r., Rzeszów
XIII Miêdzynarodowe Seminarium Naukowe Metrolo-
gów MSM 2005 „Metody i technika przetwarzania syg-
na³ów w pomiarach fizycznych”
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Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych
Wspó³organizator: Katedra Techniki Informacyjno-Pomia-
rowej Politechniki Lwowskiej

� 19–21 paŸdziernika 2005 r., Bezmiechowa
I Konferencja Naukowo-Techniczna „Prototypowanie
w budowie maszyn”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Konstrukcji Maszyn
Wspó³organizatorzy: WSK „PZL-Rzeszów” SA, Huta Sta-
lowa Wola

� 19–21 paŸdziernika 2005 r., Lwów (Ukraina)
II Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy skalo-
walne i sieci komputerowe – projektowanie i zastosowa-
nia SCALNET ’05”

Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Franciszek Grabowski, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Systemów Rozproszonych
Wspó³organizatorzy: Narodowy Techniczny Uniwersytet
Ukrainy „Lwowski Instytut Politechniczny”, Narodowy Te-
chniczny Uniwersytet Ukrainy „Kijowski Instytut Politech-
niczny”, Instytut Cybernetyki Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy

� 22–25 listopada 2005 r., Bezmiechowa
VI Konferencja Naukowa „Odkszta³calnoœæ metali
i stopów”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. PRz
Organizator: Katedra Przeróbki Plastycznej
Konferencja pod auspicjami Sekcji Teorii Procesów
Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN

Bronis³aw Œwider

Promocja uczelni podczas

„Dni Rzeszowa”

Promocja uczelni podczas

„Dni Rzeszowa”
28 maja br. podczas „Dni Rzeszo-

wa” Politechnika Rzeszowska, której
stoisko znajdowa³o siê w Rynku, zapre-
zentowa³a ciekawy program promocyj-
ny. Pracownicy Politechniki przy-

gotowali bogaty program artystyczny
i informacyjny, promuj¹cy nasz¹ uczel-
niê. Akademickie Radio Centrum Poli-
techniki Rzeszowskiej prowadzi³o
wiele konkursów dla dzieci, m³odzie¿y
i osób doros³ych, sondê uliczn¹, pre-
zentacjê ogóln¹ uczelni poprzez emisjê
reklam Politechniki Rzeszowskiej,
konferansjerkê oraz bie¿¹ce komento-
wanie wydarzeñ. Studencki Zespó³ Pie-
œni i Tañca Politechniki Rzeszowskiej

“Po³oniny” dokona³ prezentacji stro-
jów ludowych oraz prowadzi³ naukê
tañców ludowych z udzia³em publicz-
noœci. Podczas trwania imprezy praco-
wnicy i studenci uczelni udzielali
wszelkich informacji na temat Polite-
chniki Rzeszowskiej, jej oferty eduka-
cyjnej i zasad rekrutacji na rok
akademicki 2005/2006.

Anna Worosz

Wystêp “Po³onin”.
Fot. M. Misiakiewicz

Stoisko Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu.

Fot. M. Misiakiewicz
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WYJAZDOWE SPOTKANIA INTEGRACYJNE
Nasze œcie¿ki krzy¿uj¹ siê w ró¿-

nych budynkach zajmowanych przez
WBiIŒ i na trasach miêdzy nimi. Bywa
tak, ¿e nawet codziennie. Czêsto te¿
pracujemy w tych samych budynkach.
Mijamy siê, k³aniaj¹c siê sobie, i nie-
rzadko zadajemy w myœlach pytanie –
jak ona (on) siê nazywa, jak ma na imiê?
Czasami, jeœli mamy kogoœ znajomego
„pod rêk¹”, kto zna tê nam nieznan¹
osobê, to udaje nam siê nieznacznie
poszerzyæ listê kole¿anek (kolegów)
z pracy.

Rok temu pan prodziekan WBiIŒ
W³adys³aw £akota rzuci³ has³o – je-
dziemy w plener!!! Wszak jednym ze
skuteczniejszych sposobów na zapo-
znanie siê ze sob¹ w sposób bezpoœred-
ni jest wspólny wyjazd i bycie razem
w grupie przez kilkanaœcie lub kilka-
dziesi¹t godzin. Wspólne zwiedzanie,
wspólne wêdrowanie czy wspólne bie-
siadowanie i tañce znakomicie u³a-
twiaj¹ poznanie siê ze sob¹. Wyruszy³
wiêc do Iwonicza Zdroju w ubieg³ym
roku jeden autokar. Kto pojecha³, ten
nie po¿a³owa³. A wszystko to, co siê
wydarzy³o, zosta³o opowiedziane
w 13-zwrotkowej „Balladzie integra-

cyjnej” napisanej przez poetkê wy-
dzia³ow¹ (na to wychodzi), pani¹ Basiê
Chudzick¹.

W bie¿¹cym roku na wyjazd inte-
gracyjny (21-22 maja) nie trzeba by³o
ju¿ nikogo namawiaæ. Kto móg³, ten po-
jecha³. Dwa autokary trzeba by³o zamó-

wiæ. Miejscem docelowym by³ oœrodek
Zelmeru w Bystrem w Bieszczadach
z perfekcyjnie opracowanym przez nie-
zawodn¹ Aniê Pelc programem turysty-
cznym. Zwiedziliœmy unikatowy
kompleks drewnianej zabudowy na
czele z koœcio³em z I po³. XV w. w Bliz-
nem, który w 2003 r. umieszczony zo-
sta³ na Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO (razem z ko-
œcio³em w Haczowie, który zwiedzili-
œmy w ub.r.). W Starej Wsi wst¹piliœmy
do klasztoru Zgromadzenia Sióstr
S³u¿ebniczek NMP NP, a w Komañczy
zwiedziliœmy klasztor Sióstr Nazareta-
nek – miejsce internowania w latach
1955-1956 JE ks. kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Ca³oœæ zakoñczyliœmy
spacerem po koronie zapory w Solinie.
Ale jedn¹ z atrakcji zaproponowa³ pan
dziekan Szczepan Woliñski (koñcz¹cy
drug¹ kadencjê we wrzeœniu). By³ ni¹
wypad na szczyt Chryszczatej. Niektó-
rzy z nas do dziœ siê zastanawiaj¹, „co
Szczepan mia³ na myœli”, kiedy na
„ostatnich nogach” forsowaliœmy koñ-
cowe podejœcie na szczyt. Nie by³o jed-
nak tak Ÿle, co da³o siê zauwa¿yæ
w trakcie dyskoteki pod gwiazdami, bo
wszyscy siê œwietnie bawili. Wszystko

Bystre. Na parkingu przed oœrodkiem wypoczynkowym.
Fot. w³asna

Koœció³ z I po³. XV w. w Bliznem.
Fot. w³asna
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co dobre jednak szybko siê skoñczy³o
i tak te¿ siê sta³o z naszym drugim wyja-
zdem. Pan prodziekan W. £akota, pod-
sumowuj¹c wyjazd przed op³otkami

Rzeszowa, wyrazi³ pogl¹d, ¿e za rok
warto bêdzie znowu gdzieœ pojechaæ.
Bieszczady s¹ piêkne i nie brakuje uro-
czych miejsc, które powinniœmy zwie-

dziæ, przejœæ, których trzeba jednym
s³owem „dotkn¹æ”.

Jerzy Gajdek

Cudzoziemcy ucz¹cy siê jêzyka pol-
skiego oraz polskiej kultury zauwa¿aj¹,
i¿ w polskiej duszy znajduje siê pewien
pierwiastek chuligañski. Zagraniczni
studenci zwracaj¹ uwagê na to, ¿e we
wszystkich Polakach zakorzenione jest
bardzo ma³e poszanowanie dla autory-
tetów i w³adzy. Typowy Polak zdaje siê
byæ niepokornym chuliganem, choæ
zwykle darzonym sympati¹. Tego typu
wnioski pojawiaj¹ siê zwykle w czasie,
gdy studenci-cudzoziemcy przebywaj¹
w Polsce. Wydaje siê, ¿e okreœlanie Po-
laków mianem chuliganów jest wyni-
kiem wielu uproszczeñ, których doko-
nuj¹ m³odzi przybysze obserwuj¹cy
polsk¹ rzeczywistoœæ, odnosz¹c j¹ do
sytuacji innych krajów Europy Œrodko-
wo-Wschodniej.

Studenci-cudzoziemcy postrzegaj¹
Polskê i Polaków na tle innych nacji
i krajów usytuowanych w centrum Eu-
ropy. Swe obserwacje odnosz¹ tak¿e do
tego, czego doœwiadczyli u siebie,
w swych pañstwach. I tak zaczynaj¹ za-
uwa¿aæ pewne ró¿nice. Z czego to wy-
nika?

Najpierw trzeba okreœliæ, co stanowi
polski wyró¿nik na tle innych krajów
œrodkowoeuropejskich.

Europa Œrodkowa wed³ug Josefa
Kroutvora wywodzi siê z monarchii au-
striackiej, ma ma³omiasteczkowy kolo-
ryt, w jej kulturze dominuje humanizm
ma³ego cz³owieka, dominuj¹ ma³e sto-
sunki, a nie wielkie idee; ludzie unikaj¹
skrajnoœci i nie przejawiaj¹ nimi zainte-
resowania, s¹ dobrymi patriotami
w granicach rozs¹dku. Historia nato-
miast to suma gorzkich doœwiadczeñ.
W tej definicji Polska siê nie mieœci:
Polska to kraj ludzi wielkich, kraj me-
sjanizmu, nie mieszczan, lecz szlachty,
choæby nawet sch³opionej. Polacy nie
potrafi¹ byæ ma³ymi ludŸmi. Owa
ma³oœæ w Polsce kojarzy siê raczej
z rzeczami negatywnymi.

Aleksander Fiut napisa³, ¿e idea Eu-
ropy Œrodkowej od samego pocz¹tku
znajdowa³a wiêkszy rezonans w Cze-
chach, na Wêgrzech, w dawnej Ju-
gos³awii ni¿ w Polsce. Wed³ug Drago
Janèara dla ma³ych narodów by³a to
szansa wyjœcia z izolacji, ziemia obie-
cana, w której bêdzie zapewnienie rów-
nouprawnienia – czyli nowa utopia.
Polacy tej œrodkowej podpórki nie po-
trzebowali. I tak od zawsze czuli siê
czêœci¹ Europy. Polska przynale¿noœæ
do Europy Œrodkowej to fakt, ale w sen-

sie geograficznym. Kulturowo – jest
kwesti¹ dyskusyjn¹. Zak³adaj¹c, ¿e
Czechy s¹ modelowym pañstwem œrod-
kowoeuropejskim, porównuj¹c (po-
krótce) najwa¿niejsze cechy kultur obu
narodów, zauwa¿a siê diametralne ró¿-
nice. Oœrodkowym pojêciem polskiej
kultury jest wolnoœæ, podczas gdy cze-
skiej – prawda. W Polsce to my tworzy-
my historiê; Czesi twierdz¹, ¿e krea-
torem historii jest los. Znaczenie tych
przekonañ jest kolosalne. Przek³ada siê
bowiem na mentalnoœæ narodow¹: cze-
ska kultura tworzy jednostkê doko-
nuj¹c¹ wolnych wyborów (naj-
istotniejsza jest wolnoœæ osobista); kul-
tura polska natomiast opiera siê na wol-
noœci pañstwa, narodu. St¹d polski
model kulturowy jest patriotyczny,
a czeski – obywatelski. I to jest sprawa
kluczowa w rzeczywistoœci Europy
Œrodkowej; na tej podstawie ukszta³to-
wa³a siê œwiadomoœæ obu narodów.

Warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿
przybywaj¹cy do Polski cudzoziemcy
maj¹ bardzo ma³e pojêcie o Polsce i Po-
lakach. Badania sonda¿owe prowadzo-
ne w latach 1998-2001 w krajach Unii
Europejskiej (w Austrii, Hiszpanii,

POLAKÓW PORTRET CHULIGAÑSKI

W NAUCZANIU KULTURY POLSKIEJ JAKO OBCEJ

POLAKÓW PORTRET CHULIGAÑSKI

W NAUCZANIU KULTURY POLSKIEJ JAKO OBCEJ

W swoich artyku³ach zamieszczanych w „Gazecie Politechniki”
ukazywa³am procesy przenikania siê wielu ró¿norodnych kultur
i obyczajów w odniesieniu do procesów edukacyjnych. Tym ra-
zem, korzystaj¹c z uprzejmoœci autora, przytaczam nasz obraz
widziany oczami obcokrajowców. Artyku³ pochodzi z Prac Na-

ukowych Studium Nauki Jêzyków Obcych Politechniki
Wroc³awskiej, seria: Konferencje. Bogactwo kultur i cywilizacji
europejskiej na lektoracie jêzyka obcego. Wroc³aw 2004. W ory-
ginale tekst zawiera wiele przypisów, których tu ze wzglêdu na
brak miejsca nie zamieszczamy.

Ma³gorzata Pomorska

mgr Piotr Kajak

Instytut Jêzyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”

Uniwersytet Warszawski
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Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii
i Niemczech) z inicjatywy Instytutu
Spraw Publicznych, przedstawione i o-
pisane w tomie Obraz Polski i Polaków
w Europie, zwracaj¹ uwagê na ogrom-
ny stopieñ niewiedzy w spo³eczeñ-
stwach zachodnich. Lena Kolarska-
Bobiñska stwierdza, ¿e od 50 do 70%
badanych nie ma ¿adnej opinii na temat
wspó³czesnej Polski – nic nie wie b¹dŸ
te¿ wyra¿a s¹dy wieloznaczne. Tylko
30–50% badanych spo³eczeñstw ma
pewne wyobra¿enie na temat Polski
i Polaków. Micha³ Warchala stwierdza,
¿e osoby badane maj¹ce owo wyobra-
¿enie uwa¿aj¹ Polaków za w miarê
sympatycznych, choæ ograniczonych
tradycjonalistów, zdolnych do ciê¿kiej
pracy, ale te¿ takich, którym nie powie-
rza siê zadañ bardziej odpowiedzial-
nych, wymagaj¹cych wiedzy.

Mateusz Fa³kowski zauwa¿a, ¿e
sami Polacy maj¹ niejednoznaczny
i krytyczny obraz samych siebie, kwe-
stionuj¹ swoj¹ uczciwoœæ i pracowi-
toœæ, co czyni ich autoobserwacjê
podobn¹ do obserwacji respondentów
w krajach Unii Europejskiej. Autoste-
reotyp Polaków nacechowany jest swo-
is tym kompleksem ni¿szoœci .
Krytykuje siê nadu¿ywanie alkoholu,
zabawê nawet kosztem œwiêtego spo-
koju innych, odwagê ³atwo przera-
dzaj¹c¹ siê w brawurê, lekkomyœlnoœæ,
przekonanie o swej wyj¹tkowoœci, po-
datnoœæ na korupcjê.

Jak podaje S³ownik wyrazów obcych
PWN, „chuligan” to cz³owiek naru-
szaj¹cy obowi¹zuj¹ce normy wspó³¿y-
cia spo³ecznego; ³obuz, awanturnik.
„Chuligañstwo” natomiast – to: 1. za-
chowanie siê ³obuzerskie, awanturni-
cze, czêsto przestêpcze; 2. czyn
pope³niony bez racjonalnie daj¹cych
siê wyt³umaczyæ pobudek, jedynie
w celu okazania lekcewa¿enia dla zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego i porz¹dku
prawnego.

Wymienione wy¿ej zachowania
mo¿na wiêc okreœliæ mianem chuligañ-
skich. Wynikaj¹ one z polskiej niepo-
kornoœci i minimalnego respektu dla
prawa i w³adzy. Postawy te s¹ prost¹
konsekwencj¹ wspominanego ju¿ pol-
skiego modelu kulturowego, opie-
raj¹cego siê na wolnoœci, sprzeciwia-

j¹cego siê wszystkiemu, co tê wolnoœæ
mog³oby ograniczyæ. Polacy s¹ wiêc
ludŸmi, których na d³u¿sz¹ metê irytu-
je porz¹dek i przestrzeganie zasad.
W koñcu powszechnie akceptowane
jest to, i¿ pewne sprawy siê po prostu
za³atwia.

Obraz taki trafia do œwiadomoœci za-
granicznych studentów obserwuj¹cych
polsk¹ rzeczywistoœæ. Rozmowy z Po-
lakami utwierdzaj¹ cudzoziemców
w przekonaniu, ¿e jesteœmy chuliga-
nami.

Polacy (oczywiœcie nie wszyscy)
naruszaj¹ obowi¹zuj¹ce normy wspó³-
¿ycia spo³ecznego i czêsto s¹ ³obuzami
albo awanturnikami. Wszystko to
zwi¹zane jest z polsk¹ niepokornoœci¹
i stanowi seriê kulturowych nawyków
wynikaj¹cych tak¿e ze spo³ecznego
przyzwolenia. Bycie chuliganem to dla
wielu osób bycie niepokornym, tak¿e
w sferze stosunku do obowi¹zuj¹cych
norm spo³ecznych. Œmiem twierdziæ,
¿e w zachowaniu naszych rodaków od
dawien dawna mo¿na dopatrzyæ siê
³obuzerstwa, awanturnictwa, braku sza-
cunku dla prawa i w³adzy – czynów,
które nie zawsze da siê racjonalnie
wyt³umaczyæ.

Postawy chuligañskie Polaków
przede wszystkim odnosz¹ siê do: pañ-
stwa i prawa, innych ludzi, mienia pub-
licznego (publiczne, czyli niczyje, na
pewno nie „moje”). S¹ na tyle po-
wszechne i zakorzenione w kulturze, ¿e
pozostali Polacy toleruj¹ je i traktuj¹
z sentymentem. Prawie powszechnie
podziwia siê cwaniactwo (cwani po-
radz¹ sobie w ¿yciu), brak szacunku dla
w³adzy (bo w³adza to jednak przymus).
Szanuje siê w³aœnie tych, którzy nie
szanuj¹, „kombinuj¹”.

Faktem jest, ¿e – jak pisze Jadwiga
Kowalikowa – od co najmniej pocz¹tku
lat 50. trwa faktyczny zanik inteligencji,
warstwy, która przez 200 lat kszta³-
towa³a œwiadomoœæ spo³eczn¹, wypra-
cowa³a i wypraktykowa³a okreœlony sy-
stem wartoœci obejmuj¹cy równie¿
sposób zachowañ jêzykowych. Kowali-
kowa, zastanawiaj¹c siê nad korzenia-
mi i podglebiem szerzenia siê wulgary-
zmów, zwraca uwagê na bardzo wa¿ne
czynniki: upodobanie Polaków do do-
sadnego, rubasznego, tzw. sarmackiego

humoru; modê na zachowania populi-
styczne; akcentowanie prawa jednostki
do wolnoœci („wolno mi!”).

Gdy w kontekœcie niedobrego (czy
te¿ chuligañskiego) zachowania Pola-
ków pojawia siê s³owo „wolnoœæ”, od
razu kiwamy g³owami zadowoleni
z odnalezienia (ju¿ dawno odkrytego)
wyt³umaczenia: przecie¿ wszystkiemu
winna jest Sarmatia. Pierwiastek chuli-
gañski tkwi¹cy w Polakach to zdaniem
wielu efekt polskiego charakteru naro-
dowego. Czym¿e jednak jest ów cha-
rakter? Janusz Tazbir uwa¿a, ¿e wokó³
tego w³aœnie charakteru nagromadzi³a
siê taka masa nieporozumieñ, i¿ ko-
niecznych jest choæ parê s³ów komenta-
rza. Nie wierzê wiêc – stwierdza – w ów
charakter jako sposób reakcji przeciêt-
nego Polaka w sprawach codziennych,
boæ nie ró¿ni siê on zbytnio od postawy
Smitha, Duponta czy Kuzniecowa.

Charakter wyra¿a siê g³ównie
w sposobie reakcji wspólnoty etnicznej
na zagro¿enie ze strony agresora, oku-
panta czy narzuconej przemoc¹ w³adzy.
(...) Charakter narodowy nie jest czymœ
niezmiennym; raz jeszcze pragnê po-
wtórzyæ, ¿e jeœli po raz pierwszy od cza-
sów konfederacji barskiej w Polsce
przez ostatnie pó³wiecze nie wybuch³o
¿adne powstanie, sta³o siê tak dlatego,
i¿ reakcja naszej wspólnoty etnicznej na
œmiertelne zagro¿enie uleg³a zasadni-
czej zmianie. I to zarówno na dobre, jak
i na z³e.

Jeœli o polskim charakterze narodo-
wym mówi siê tylko w sytuacji zagro-
¿eñ wymienianych przez Tazbira, to
ciê¿ko bêdzie obroniæ tezê, ¿e w tym¿e
charakterze znajduj¹ siê elementy chu-
ligañskie. Ale przecie¿ owe cz¹stki
chuligañskie sk¹dœ siê wziê³y.

Tazbir pisze, ¿e niechêæ do silnego
pañstwa wynika po prostu z dziejów
ostatnich dwóch stuleci, kiedy to stano-
wi³o ono aparat zaborczy, który roz-
myœlnie dzia³a³ na szkodê poddanych.
Karol Modzelewski tak¿e zauwa¿a
brak szacunku Polaków dla instytucji
demokratycznego pañstwa. Pisze, ¿e
zanik obywatelskiego stosunku do pañ-
stwa i do prawa jest jednym z najtrwal-
szych okaleczeñ kultury politycznej
pozostawionych przez imperium so-
wieckie: nie traktujemy pañstwa jako
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politycznej wspólnoty obywateli, lecz
jako obc¹ naroœl, która si³¹ lub groŸb¹
zmusza nas do pos³uchu.

Stosunek do autorytetów i w³adzy to
efekt doœwiadczeñ historycznych, za-
pocz¹tkowanych w czasie elekcji kró-
lewskich. Bardzo wa¿ne jest nastê-
puj¹ce stwierdzenie cytowanego ju¿
Tazbira: epoka królów elekcyjnych
przenosi punkt ciê¿koœci na wiernoœæ
wobec Rzeczypospolitej, przez któr¹
wówczas rozumiano pañstwo, a nie re-
publikê. By³a ona pojmowana jako
wspólna w³asnoœæ ca³ej szlachty. Nie
kolidowa³o z tym przekonanie, i¿ opozy-
cja polityczna nie jest zbrodni¹, lecz
cnot¹ obywatelsk¹ upowa¿niaj¹c¹ do
wyst¹pienia przeciwko królowi, gdyby
ten naruszy³ przyznane szlachcie przy-
wileje. Nietrudno wiêc poj¹æ, sk¹d
w Polakach owa niechêæ do w³adzy.
A na stosunek do samej Rzeczypospoli-
tej mia³y (i maj¹) wp³yw gwa³towne
zmiany cywilizacyjne zachodz¹ce
w Polsce na prze³omie XX i XXI wieku.
Zmianie ustroju towarzyszy³y ogromne
zmiany w stylu ¿ycia. Wielu Polaków
¿yje z uczuciem wielkiego chaosu. Lu-
dzie stracili wiarê w istnienie wielu

autorytetów, pojawi³y siê nowe, sprze-
czne z dot¹d wpajanymi zasadami. Na
skutek ogólnej brutalizacji ¿ycia utwo-
rzy³y siê rozmaite subkultury propa-
guj¹ce chuligañski styl bycia, np. dre-
siarze, pseudokibice pi³karscy. Bro-
nis³aw Wieczorkiewicz stwierdzi³ ju¿
trzydzieœci lat temu, ¿e przecie¿ i daw-
niejszymi laty nie brakowa³o (...) ró¿ne-
go rodzaju awanturników. Nazywa³o
siê ich „³obuzami”, „opryszkami”,
„oprychami”, „rozrabiakami”, „lum-
pami”, „bandyciakami”, a dzisiaj –
„chuliganami”. Styl ¿ycia i bycia zaw-
sze mieli podobny. Ró¿nica le¿y tylko
w jednym – w nasileniu zjawiska. Po
ka¿dej chyba wojnie wystêpuje ono
ostrzej i wyraŸniej. Po ostatniej, która
charakteryzowa³a siê w Europie,
a szczególnie u nas, ca³kowitym prze-
wartoœciowaniem wszelkich zasad
spo³ecznego wspó³¿ycia, nie powinno
dziwiæ, ¿e fala chuligañstwa wznios³a
siê w natê¿eniu chyba nie notowanym.
W dawniejszych czasach stabilizacji
chuligani byli po prostu mniej widocz-
ni. Raczej zna³y ich przedmieœcia, „za-
kazane dzielnice”, a ulubion¹ por¹ ich

dzia³ania bywa³a przede wszystkim
noc.

Cudzoziemcy widz¹ w Polakach
chuliganów, ale te¿ maj¹ okazjê poznaæ
ich z innej strony. Bliskie kontakty
z Polsk¹ m³odzie¿¹ pozwalaj¹ zagrani-
cznym studentom zetkn¹æ siê z jej ro-
dzinami. W ten sposób przybysze
doœwiadczaj¹ tradycyjnej polskiej go-
œcinnoœci i przy okazji przekonuj¹ siê,
¿e Polacy potrafi¹ szanowaæ innych lu-
dzi, ich wysi³ek.

Choæ jesteœmy niepokorni, chuli-
gañscy, to jednak otwieramy przed sob¹
drzwi i przepuszczamy siê przodem,
a tak¿e ustêpujemy miejsca osobom,
które z ró¿nych wzglêdów powinny sie-
dzieæ. Czyli nie jesteœmy tacy Ÿli, jak na
chuliganów. Jesteœmy nawet ca³kiem
sympatyczni. Po prostu jesteœmy inni,
co wcale nie znaczy, ¿e jesteœmy lepsi
lub gorsi.

Pocieszaj¹ce jest to, ¿e studenci
wracaj¹cy do swoich krajów zdaj¹
sobie sprawê ze z³o¿onoœci problemu
i kreœlony na potrzeby w³asne i swego
otoczenia portret Polaków uzupe³niaj¹
elementami, które os³abiaj¹ stereotypy.

22 maja zakoñczy³y siê 50. Miêdzy-
narodowe Targi Ksi¹¿ki w Warszawie,
a ju¿ nastêpnego dnia w nowej czytelni
wydzia³owej dziekan WBiIŒ prof. PRz
Szczepan Woliñski dokona³ uroczyste-
go otwarcia 5. wystawy naukowej
ksi¹¿ki zagranicznej. Tym razem Inter-
national Publishing Service wyst¹pi³
z wyj¹tkowo bogat¹ ofert¹. Poœród bli-
sko 400 zaprezentowanych tytu³ów
znaczn¹ czêœæ stanowi³y dezyderaty
pracowników PRz, pozosta³e pozycje
to nowoœci wystawiane przez wydaw-
ców na targach w Pa³acu Kultury i Na-
uki. Na proœbê odwiedzaj¹cych prze-
d³u¿ono czas trwania wystawy do 3 dni,
co mia³o niew¹tpliwy wp³yw na znacz-
ny wzrost frekwencji. Z przyjemnoœci¹
mo¿na stwierdziæ, ¿e wystawa na
trwa³e wpisa³a siê do kalendarza imprez
naszej uczelni.

Ma³y jubileusz wystawy potargowej IPSMa³y jubileusz wystawy potargowej IPS

Prof. PRz Szczepan Woliñski otwiera wystawê.
Fot. M. Misiakiewicz
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International Publishing Service
i Biblioteka G³ówna myœl¹ ju¿ o przy-
sz³ym roku. Tak jak dotychczas, je¿eli
ksi¹¿ka nie spe³ni oczekiwañ zama-
wiaj¹cego, mo¿na bêdzie z niej zrezyg-
nowaæ bez ¿adnych konsekwencji
finansowych. Nie zmieni siê wiêc for-
mu³a. Poszerzony zostanie natomiast
zasiêg formalnowydawniczy wysta-
wianych publikacji – zostan¹ zaprezen-
towane podrêczniki akademickie wraz
z suplementem w postaci p³yt CD, fil-
mów wideo lub kursów on-line. Mamy
nadziejê, ¿e tak jak ksi¹¿ki naukowe
opublikowane w tradycyjnej formie,
podrêczniki z obudowami wykorzy-
stuj¹cymi ró¿ne technologie informaty-
czne znajd¹ liczne grono potencjalnych
u¿ytkowników.

El¿bieta Ka³u¿a
Ekspozycja.

Fot. M. Misiakiewicz

Równe szanse spo-
œród rzeszowskich
uczelni daje wszy-
stkim maturzystom

Politechnika Rzeszowska – czytamy na
³amach gazety 12 maja 2005 r. Wszyscy
studenci ubiegaj¹cy siê o indeksy bêd¹ tra-
ktowani na równych zasadach, bowiem
opracowany zosta³ system przeliczania
ocen ze starych œwiadectw maturalnych na
punkty. Przelicznik ten daje równe szanse
tym, którzy zdawali maturê wczeœniej, i no-
wym maturzystom.

* * *

13 maja 2005 r. ukaza³ siê artyku³ po-
œwiêcony ¿yciu i osi¹gniêciom Tadeusza
Góry, polskiego szybownika, jednej z le-
gend œwiatowego lotnictwa. 13 maja 1937
roku usiad³ za sterami szybowca (...), rok
póŸniej postanowi³ odwiedziæ rodziców
w Wilnie. Niewiarygodny dystans, jaki
wtedy pokona³, przyniós³ mu pierwszy
w œwiecie Medal Ottona Lilienthala. (...)
Na wrêczenie medalu musia³ czekaæ jed-
nak siedem lat, bo wybuch³a wojna...

* * *

O wra¿eniach, pasji i emocjach zwi¹za-
nych z szybownictwem traktuje artyku³
Ikarowie z Bezmiechowej, który ukaza³

siê 10 czerwca na ³amach gazety. Wysoko,
w po³owie drogi ma siê doœæ, chce siê wra-
caæ. Tu pierwszy raz trzeba pokonaæ sie-
bie...

Nowy Profe-
sor na Poli-
technice Rze-
szowskiej –

czytamy na ³amach SN 12 maja 2005 r. Pre-
zydent RP Aleksander Kwaœniewski nada³
tytu³ naukowy profesora nauk technicz-
nych dr. hab. in¿. Jackowi Je¿owskiemu,
pracownikowi Katedry In¿ynierii Chemi-
cznej i Procesowej na Wydziale Chemicz-
nym PRz. Podobna informacja ukaza³a siê
w Gazecie Wyborczej.

* * *

Minister Edukacji Narodowej i Sportu
decyzj¹ z dnia 11 maja br. nada³ Poli-
technice Rzeszowskiej uprawnienia do
prowadzenia studiów wy¿szych zawodo-
wych na kierunku fizyka techniczna od
roku akademickiego 2005/2006 – infor-
muje gazeta 25 maja 2005 r. Absolwenci
uzyskaj¹ gruntowne wykszta³cenie z zakre-
su nauk podstawowych (matematyka i fizy-
ka) i wybranych dziedzin techniki (infor-

matyka, elektronika, grafika in¿ynierska,
podstawy automatyki, diagnostyka techni-
czna, inteligentne systemy pomiarowe,
technika cyfrowa i systemy mikroproceso-
rowe). Bêd¹ mogli znaleŸæ zatrudnienie
w przedsiêbiorstwach produkcyjnych,
zak³adach przemys³owych, placówkach
medycznych, laboratoriach specjalisty-
cznych i instytucjach administracji pañ-
stwowej – informuj¹ Super Nowoœci. Po-
dobna informacja ukaza³a siê w Gazecie
Wyborczej.

* * *

Mog¹ szkoliæ pilotów to tytu³ artyku³u,
który ukaza³ siê 1 czerwca 2005 r. Aero-
klub Politechniki Rzeszowskiej otrzyma³
od Urzêdu Lotnictwa Cywilnego certyfi-
kat, uprawniaj¹cy do szkolenia pilotów
i personelu lotniczego. Teraz szybowco-
we prawo jazdy mo¿na zrobiæ na miejscu
– w Bezmiechowej – informuje gazeta.

* * *

Politechnika Rzeszowska zamierza
kupiæ kolejny samolot typu Socata – po-
informowa³y SN 6 czerwca 2005 r. Bez in-
westycji w nowy sprzêt ju¿ za kilka lat stu-
denci Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz
w Jasionce – jedynej w Polsce szko³y pilo-
tów cywilnych – nie mieliby na czym lataæ.
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Informacje na ten temat podaje te¿ Gazeta
Wyborcza.

N a u k o w c y
wchodz¹ do gry
– informuje GW
19 maja 2005 r.

Artyku³ dotyczy podjêtych przez naukow-
ców starañ, by w rz¹dowych planach na lata
2007-2013 Rzeszów zosta³ uznany za oœro-
dek metropolitalny. Przedstawiciele wy¿-
szych uczelni Rzeszowa rozpoczêli wspó³-
pracê, której efektem ma byæ gotowa we
wrzeœniu wspólna ekspertyza dotycz¹ca za-
gadnienia. Prorektor elekt Politechniki
Rzeszowskiej prof. Andrzej Sobkowiak
uwa¿a, ¿e w raporcie trzeba bêdzie pod-
kreœliæ rolê politechniki, jedynej uczelni
w kraju, która kszta³ci pilotów lotnictwa
cywilnego (...) i która, jako jedna z pierw-
szych, zaczê³a dzia³aæ w konsorcjum Do-
lina Lotnicza. To s¹ atuty, które powinny
pomóc w uznaniu Rzeszowa za metro-
poliê.

* * *

Kosmiczne studia – to tytu³ artyku³u,
który ukaza³ siê 10 czerwca br. Autorka in-
formuje, ¿e Politechnika uruchamia nowy
kierunek studiów – lotnictwo i kosmonau-
tykê. Lotnictwo i kosmonautyka – to
nowy presti¿owy kierunek na Politechni-
ce Rzeszowskiej. Rzeszów jest pierw-
szym i jedynym miejscem w Polsce, gdzie

mo¿na podj¹æ takie studia. W³aœnie roz-
poczyna siê nabór – informuje gazeta.
Wiadomoœci na ten temat mo¿na te¿ zna-
leŸæ 17 czerwca br. w "Nowinach".

* * *

124 studentów Politechniki Rzeszow-
skiej odebra³o wczoraj nagrody Rektora
– poinformowa³a gazeta 10 czerwca 2005 r.
Zostali wyró¿nieni za szczególne osi¹g-
niêcia w nauce, sporcie, kulturze, dzia³al-
noœæ w samorz¹dzie. Otrzymali dyplomy
i nagrody pieniê¿ne w wysokoœci od 100
do 500 z³. Ka¿da studentka dosta³a ¿ó³t¹
ró¿ê - czytamy.

3 czerwca br.
Nowiny poinfor-
mowa³y o uro-
czystoœci nadania

tytu³u doktora honoris causa Politechniki
Rzeszowskiej Józefowi Giergielowi z Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, profe-
sorowi, absolwentowi AGH, jednemu z or-
ganizatorów kierunku automatyka i roboty-
ka w Polsce. Podobne informacje ukaza³y
siê na ³amach Gazety Wyborczej i Super
Nowoœci.

* * *

Odkrywcy z Politechniki – to tytu³ arty-
ku³u, jaki siê ukaza³ 14 czerwca br. Dziesiê-
ciu studentów z Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska znalaz³o punkt
przeciêcia siê w Rzeszowie równole¿nika

i po³udnika o pe³nej wartoœci stopni. Na
Podkarpaciu s¹ dwa takie miejsca – in-
formuj¹ Nowiny.

* * *

Na ³amach Nowin 17 czerwca br. ukaza³
siê artyku³ zatytu³owany Powtórz l¹dowa-
nie. Gazeta podaje, ¿e zakupiony przez Po-
litechnikê Rzeszowsk¹ nowy symulator lo-
tów wart jest 500 tys. euro. Jest to najno-
woczeœniejszy symulator w kraju. Za
jego sterami student czuje siê jak za ste-
rami prawdziwego samolotu. Mo¿na
w nim powtarzaæ sytuacje ekstremalne,
których nie da siê przeæwiczyæ w powie-
trzu.

Politechnika Rze-
szowska chce o¿ywiæ
region – tak zatytu³owa-
ny artyku³ ukaza³ siê

6 czerwca na ³amach gazety. Politechnika
otrzyma³a dotacje na 5 projektów realizo-
wanych w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Najwa¿niejsza techniczna szko³a wy¿sza
w po³udniowo-wschodniej Polsce planu-
je i realizuje projekty, które wp³yn¹ na
poprawê bazy edukacyjnej, bêd¹ stymu-
lowaæ rozwój spo³eczny i gospodarczy re-
gionu – czytamy.

Opracowa³a
Ma³gorzata Popek

Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!!
www.pozyton.prv.pl

Witam wszystkich serdecznie. Ro-
czek szkolny jak zwykle min¹³ szyb-
ciutko... co w zasadzie nas cieszy; na-
sta³ czas wolny od nauki jednym
s³owem – wakacje!!! Czas na ma³e pod-
sumowanie koñcz¹cego siê sezonu. Po-
zyton ma siê dobrze, a bywalcy zdo³ali
zauwa¿yæ, ¿e nie zwalnialiœmy tempa.
W tym sezonie odby³o siê osiem cykli-
cznych spotkañ z kultur¹ studenck¹ pn.
Pozyton. Zaczêliœmy ju¿ w paŸdzierni-
ku 2004. Jako pierwszy na scenie Plusa
pojawi³ siê Terry Man – czarnoskóry

muzyk z Nowego Yorku, maj¹cy za
sob¹ m.in. wspó³pracê z Bobem Dyla-
nem, który w swojej m³odoœci pozna³
Jimmy’ego Hendriksa i Janis Joplin.
By³o mnóstwo ludzi i ca³kiem niez³a
impreza.

Planowany na listopad 2004 r. kon-
cert odby³ siê koñcem paŸdziernika. Po
raz drugi goœci³ u nas chicagowski
bluesman Wheatbread Johnson. By³o
niezwykle elektryzuj¹co. Kolejny raz
mieliœmy okazjê pos³uchaæ, jak gra siê
bluesa w Chicago. A gra siê niezwykle

Terry Man – New York.
Fot. w³asna
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szczerze i widowiskowo. Grudzieñ
przyniós³ ze sob¹ miko³ajki. Impreza
odby³a siê 7 dnia miesi¹ca. Pozyton ob-
chodzi³ 3-lecie dzia³alnoœci, a jakby
tego by³o ma³o – by³a to 30 impreza
z tego cyklu!!! Jak na dojrza³ego trzyla-
tka impreza by³a niebanalna. Kabareto-
wo-poetycko-jazzowe klimaty, tort,
prezenty od sponsorów i bardzo mi³a at-
mosfera. Gwiazdy wieczoru to na pew-
no pozytonowa publicznoœæ oraz
artyœci: £ukasz B³¹d, W³adys³aw Sera-
fin oraz Domarski Quartet. Tu¿ po
miko³ajkach goœciliœmy kapelê Paprika
Korps – „eksportowe reggae from Po-
land”. Koncert odby³ siê w ramach eu-
ropejskiej trasy koncertowej. Nowy rok

przyniós³ ze sob¹ cztery kolejne impre-
zy. Styczeñ br. to wystêp brytyjskiej
gwiazdy bluesa – zespo³u Dave Ellis
Blues Band. W marcu nasta³ czas kaba-
retów. Na scenie pojawi³y siê trzy for-
macje: Zygzak ze stolicy, eTam
z Rzeszowa oraz £ukasz B³¹d – obywa-
tel œwiata. Jak przysta³o na kabareton,
by³o zabawnie i œmiesznie. W kwietniu
odby³ siê w ramach Pozytonu IV
Przegl¹d Piosenki Studenckiej .
Wyst¹pi³y cztery formacje. Gwiazd¹
wieczoru by³a nowa grupa kabaretowa
Chyba Na Pewno.

I tak oto powoli zbli¿amy siê do wa-
kacji, ale zanim o wakacjach, to nale¿y
wspomnieæ jeszcze o koncercie majo-
wym. Na koniec sezonu jak zwykle eki-

pa Pozytonu przygotowa³a coœ specjal-
nego. Specjalnie na wroc³awski festi-
wal Blues Brothers Day przyjecha³ do
Polski Endy Egert i to on w³aœnie zagra³
dla pozytonowej publicznoœci 18 maja.
By³a to pierwsza wizyta sympatyczne-
go mieszkañca kraju zegarków i ban-
ków w Polsce. Zaprezentowa³ bardzo
dobrego bluesa, po³¹czonego z show-
mañskimi zagrywkami w stylu hendri-
ksowskim.

I tak oto nasta³ czas wakacji. Praco-
wity sezon, mnóstwo emocji i niezapo-
mnianych wra¿eñ. ¯yczê wszystkim
udanego wypoczynku i oczywiœcie do
zobaczenia po wakacjach.

Serdecznie podziêkowania od ekipy
Pozytonu dla szefa klubu Plus Tomasza

3-lecie dzia³alnoœci, urodziny!!!
Fot. w³asna

Endy Egert – pami¹tkowe zdjêcie z rewelacyjnym muzykiem z kraju zegarków.
Fot. w³asna

Publicznoœæ domagaj¹ca siê bisów Terry’ego Mana – gwiazdy bluesa.
Fot. w³asna
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Zaj¹ca za wspó³pracê i pomoc. Du¿e
podziêkowania dla sponsorów, bez któ-
rych nie mielibyœmy mo¿liwoœci robie-
nia tak dobrych imprez. Dziêkujemy
firmie EKSA Auto Kurs, która m.in.
ufundowa³a kurs prawa jazdy rozloso-

wany na grudniowych miko³ajkach, fir-
mie Sigma Computers – Apollo Sp.
z o.o., PKO Bankowi Polskiemu, Pro-
fessional English School oraz Przy-
chodni Akademickiej Medyk.

Zapraszam na stronê www.pozy-
ton.prv.pl – na niej m.in. mnóstwo
zdjêæ z koncertów, ciekawe linki oraz
ksiêga goœci. Pozdrowienia!!!

Grzegorz Krasoñ

WAKACYJNY PROGRAM RAMOWY

PONIEDZIA£EK

7.00 RADIORANEK – akademicki
magazyn informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 – miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA –
akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny

18.00 M.S.W. – studencka audycja
publicystyczna

19.00 SPORT – akademicki magazyn
sportowy

20.00 RAP CENTRUM – audycja
muzyczna

22.00 RADIO NIEBIESKIE OCZY
HELENY – scena niezale¿na

01.00 NOCNA ZMIANA

WTOREK

7.00 RADIORANEK – akademicki
magazyn informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 – miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA –
akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny

18.00 ENCYKLOPEDIA ROCKA
20.00 DEFIBRYLATOR –

audycja rockowa
22.00 NOCNA ZMIANA

ŒRODA

7.00 RADIORANEK – akademicki
magazyn informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 – miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA –
akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny

18.00 FONOTEKA –
audycja muzyczna

20.00 KLUB AKADEMOSA –
magazyn studencki

22.00 CZAD LISTA (SRLP) –
studencka rockowa lista
przebojów

24.00 NOCNA ZMIANA

CZWARTEK

7.00 RADIORANEK – akademicki
magazyn informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 – miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA –
akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny

18.00 KURIER AKADEMICKI –
magazyn studencki

19.00 DEJA VU – akademicki
magazyn kulturalny

20.00 FBI – FILMOWY BIULETYN
INFORMACYJNY

21.00 EPICENTRUM – magazyn
hard&heavy

24.00 NOCNA ZMIANA

PIATEK

7.00 RADIORANEK – akademicki
magazyn informacyjno-muzyczny

10.00 STUDIO 89 – miejski blok
informacyjny

14.00 STREFA RADIOAKTYWNA –
akademicki magazyn
muzyczno-informacyjny

18.00 MIÊDZY NAMI MÓWI¥C –
studencka audycja publicystyczna

19.00 BRUNET WIECZOROW¥
POR¥ – audycja muzyczna

21.00 MUZYKOTERAPIA – audycja
muzyczna

23.00 RADIO CAFE – akademicki
magazyn poetycki

02.00 NOCNA ZMIANA

SOBOTA

8.00 DZIEÑ DOBRY, DZIŒ
SOBOTA – miejski blok
informacyjno-muzyczny

11.00 AUTO-MOTO JARMARK
12.00 STUDIO WEEKEND – blok

muzyczno-informacyjny
15.00 KONCERT ¯YCZEÑ
17.00 DJ’S DANCE CHARTS
19.00 NOCNA ZMIANA

NIEDZIELA

8.00 BAZA LUDZI Z MG£Y –
magazyn studencki

12.00 ZJEDNOCZONE SI£Y
MUZYKI –
audycja muzyczno-informacyjna

16.00 HIT LISTA – studencka lista
przebojów

19.00 BIURO NUMERÓW
ZNALEZIONYCH – magazyn
muzyczny

22.00 ROCK CENTRUM – magazyn
muzyczny

24.00 NOCNA ZMIANA
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

Antyczne Juwenalia nie by³y jednak
zabawami ¿aków, lecz igrzyskami dla
ludu w staro¿ytnym Rzymie, organizo-
wanymi przez w³adców cesarstwa. Na-
zwa studenckich zabaw pochodzi od
³aciñskiego iuvenalis, co oznacza
“m³odzieñczy”. Obecnie – na czas ju-
wenaliów – m³odzie¿ akademicka
otrzymuje od w³adz klucze do bram
miasta i hucznie bawi siê na jego uli-
cach. W maju w wiêkszoœci polskich
oœrodków akademickich odbywa siê
œwiêto studentów. Tradycji juwenaliów
nie brak tak¿e i w Rzeszowie. Zazwy-
czaj by³y one robione w maju, tym
razem nasze juwenalia wypad³y
w czerwcu, tu¿ przed egzaminacyj-
n¹ sesj¹, kiedy to m³odoœæ i swoboda

rz¹dz¹ miastem. W ka¿dym mieœcie
studenckie dni maj¹ swoje nazwy, zda-
rza siê, ¿e nawet poszczególne uczelnie
same nadaj¹ nazwê swojemu œwiêtu,
jak np. krakowskie Czy¿ynalia,
wroc³awskie Wittigalia, lubelskie Ko-
zienalia czy te¿ Jackonalia w Siedlcach
na Akademii Podlaskiej. Zasadnicz¹
atrakcj¹ dzisiejszych juwenaliów s¹
koncerty zespo³ów rockowych.

W tym roku równie¿ studenci ocze-
kiwali na s³owa: Juwenalia czas zacz¹æ!
Gdy na niektórych uczelniach ju¿ œwiê-
towano, w innych miastach studenci
musieli czekaæ na swoj¹ kolej. Taki
czas nasta³ i u nas. Akademickie juwe-
nalia to czas tygodniowego odpoczyn-
ku od nauki i przejœcie na stronê, któr¹ studenci lubi¹ najbardziej, czyli roz-

rywkê oraz kilka upragnionych dni
wolnych, jakie dostajemy od w³adz
uczelnianych. W tym roku organizato-
rem imprezy by³ Uniwersytet Rzeszow-
ski, natomiast pozosta³e uczelnie,
w tym i nasza kochana Politechnika
Rzeszowska, by³y wspó³organizatora-
mi, choæ do promocji juwenaliów Sa-
morz¹d Studencki zbytnio siê nie przy-
czyni³.

Mimo pewnych trudnoœci organiza-
cyjnych, zagorzali fani, m.in. Agniesz-
ki Chyliñskiej, cierpliwie czekali
i z tego co wiemy, warto by³o, bo da³a
czadu, jednak nie na placu manewro-
wym nad Wis³okiem, a w klubie stu-
denckim UR „Pod Palm¹”. Oczywiœcie
juwenalia trwa³y od poniedzia³ku do
pi¹tku, czyli ca³e 5 dni. We wtorek
mia³yœmy przyjemnoœæ bycia na karao-
ke. Prawdê mówi¹c, uczestnicy nawet

JUWENALIA 2005JUWENALIA 2005
Juwenalia s¹ corocznym œwiêtem studentów, które swoimi korzenia-

mi siêga antyku. W Polsce jest to œwi¹teczny dzieñ dwumilionowej
spo³ecznoœci studentów – m³odych ludzi obecnie ucz¹cych siê i ba-
wi¹cych, a w przysz³oœci tworz¹cych elitê intelektualn¹.

Grupa ¿aków w pochodzie nad Wis³ok.
Fot. M. Misiakiewicz

Przed rzeszowskim Ratuszem.
Fot. M. Misiakiewicz
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Nagrody i wyró¿nienia dla studentówNagrody i wyró¿nienia dla studentów

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

RANNE PTASZKI
W zale¿noœci od wieku
ró¿ni¹ siê ptaszki:
starsze wol¹ trele,
a m³odsze igraszki.

WYDZWIEK INFLACJI

U EMERYTÓW
¯yj¹ z t¹ nadziej¹,
¿e nie zinflaczej¹.

W PRZYRODZIE
To jest dziwne,
choæ siê zdarza,
¿e leniwiec
siê rozmna¿a.

MISTRZ FECHTUNKU
Pan Wo³odyjowski
to historia ca³a,
taka ma³a szabla,
ale jaka zda³a.

OBAWY
Czy w raju mnie przyjm¹
sol¹ i chlebem,
gdy zgrzeszê z anio³kiem
pod go³ym niebem.

MIERZ SILY
Pyta³ siê cebrzyczek balii,
czy j¹ mo¿e œcisn¹æ w talii.
Niech mnie cebrzyk nie dotyka,
by mnie œcisn¹æ, trza zbiornika.

,
/

,

/

,

Po raz kolejny zosta³y przyznane nagrody studentom studiów dziennych akty-
wnym i wyró¿niaj¹cym siê w dzia³alnoœci na rzecz œrodowiska akademickiego Po-
litechniki Rzeszowskiej. Uroczystoœæ wrêczenia nagród i listów gratulacyjnych
studentom wyró¿niaj¹cym siê w mijaj¹cym roku akademickim w nauce, pracy
w studenckim ruchu naukowym, w samorz¹dzie studenckim oraz w dzia³alnoœci
kulturalnej i sportowej przez prorektora ds. nauczania – prof. PRz Jerzego Potenc-
kiego odby³a siê w dniu 9 czerwca 2005 r. Na wniosek dziekanów, opiekunów kó³
naukowych, przewodnicz¹cego KU AZS i kierownika Biura ds. Przysposobienia
Obronnego Studentów wyró¿niono 124 studentów, w których gronie znaleŸli siê
przedstawiciele wszystkich kierunków studiów. Wœród wyró¿nionych s¹ uczestni-
cy sympozjów kó³ naukowych, organizatorzy szeregu imprez studenckich, takich
jak targi edukacyjne, imprez organizowanych przez Klub „Plus”, Radio i Telewi-
zjê „Centrum” oraz Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca „Po³oniny”, osoby zaanga¿o-
wane w dzia³alnoœæ samorz¹du studenckiego, medaliœci ró¿nych dyscyplin
sportowych oraz organizatorzy ¿ycia sportowego na uczelni.

Nagrody stanowi¹ podsumowanie ca³orocznej dzia³alnoœci, s¹ rezultatem ciê¿-
kiej, solidnej i systematycznej pracy. Pracownicy Dzia³u Nauczania serdecznie
gratuluj¹ wyró¿nionym, nauczycielom akademickim zaœ sk³adaj¹ wyrazy uznania
za opiekê i w³o¿ony trud oraz zaanga¿owanie w pracê z m³odzie¿¹.

Barbara Pasaman

nieŸle œpiewali. Gratulujê im odwagi
zaprezentowania swoich zdolnoœci wo-
kalnych przed tak¹ komisj¹, jak Anja
Orthodox czy Agnieszka Chyliñska,
które nie szczêdzi³y s³ów krytyki ani te¿
komplementów. Od œrody zagra³y dla
nas takie gwiazdy, jak: Chyliñska,
Tede, KSU, Kombi, D¿em, Closterkel-
ler oraz inne rzeszowskie zespo³y,

w tym równie¿ wszystkim dobrze zna-
ny z klubu UR zespó³ Pectus. Publicz-
noœæ bawi³a siê œwietnie. Œpiewa³a ra-
zem z zespo³ami, w ruch posz³y nawet
zapalniczki, wszyscy razem bujali siê
w rytm hip-hopu czy tulili przy piosen-
kach D¿emu.

Agnieszka Kubaczyñska
QBA&Meg

Promocj¹ uczelni s¹ zawsze i wszêdzie “Po³oniny”.
Fot. M. Misiakiewicz
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Fot. M. Misiakiewicz

WojskoRadio i telewizja studencka

Wydzia³ Chemiczny Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu

Samorz¹d Studencki Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
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ZAKOÑCZENIE SPORTOWEGO
ROKU AKADEMICKIEGO

Tekst i fot.  Stanis³aw Ko³odziej 

Walka o z³oto.

Akademicki Zwi¹zek Sportowy zaprasza pracowników i studentów 
Politechniki do stanicy wodnej w Wo³kowyi w okresie od 1 lipca do 22 sierpnia 
2005 r. Zapewniamy noclegi, kuchniê, sprzêt p³ywaj¹cy.
 Bli¿sze informacje s¹ dostêpne pod tel. 865-16-44, 865-34-49, 865-15-95, 
0604-177-022.

Ukoronowaniem koñcz¹cego siê w³aœnie sportowego roku akademickiego by³o 
tradycyjne spotkanie sportowców i dzia³aczy AZS z w³adzami Politechniki w dniu 
1 czerwca br. Jak co roku, po¿egnaliœmy tych, którzy przez 5 lat godnie reprezentowali 
barwy naszej uczelni oraz AZS w kraju i na œwiecie. W tym roku by³o to a¿ 16 studentów; 
wielu z nich trudno bêdzie w najbli¿szym  czasie zast¹piæ. Na po¿egnanie otrzymali 

pami¹tkowe plakietki ufundowane 
przez uczelniany AZS, które 
wrêczyli: prorektor ds. nauczania 
Jerzy Potencki i kierownik SWFiS 
Jacek Lutak. Dalsza czêœæ wieczoru 
przebiega³a ju¿ w mniej oficjalnej 
atmosferze, przy ognisku, grillu 
i piwie. Nie zabrak³o równie¿ 
piosenki.
   Wœród studentów wyró¿nionych 
nagrod¹ JM Rektora równie¿ nie 
zabrak³o sportowców i dzia³aczy 
AZS. Podczas uroczystoœci, która 
mia³a miejsce w dniu 9 czerwca br.
w klubie "Plus", odebra³o je 15 osób. 
S¹ to:

Magdalena Balana III FD
Justyna Czarnik V ZD
Kamil Herba II BD
Anna Hogendorf IV CD
Kinga Koban IV ZD
Micha³ Lebryk II BD
Krzysztof Machowski II CD
Barbara Rybka III ZD
Andrzej S³uja IV BD
Piotr Sobolak V ED
Dorota Stasicka IV PDF
Marcin Sternik V BD
Grzegorz Suchorzepka III BD
S³awomir Uchwat V ZD
Karolina Winiarz  V ZD

S³awkowi Uchwatowi "ju¿ dziêkujemy" niestety.

Doskonale godz¹ naukê ze sportem.

Autorzy tekstów

dr Krystyna Ch³êdowska
Katedra Fizyki

mgr in¿. Leszek Folta
Katedra Mostów WBiIŒ

mgr in¿. Jerzy Gajdek
Katedra Geodezji WBiIŒ

dr hab. in¿. Bogus³aw Januszewski, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Geometrii 
i Grafiki In¿ynierskiej WBiIŒ

mgr El¿bieta Ka³u¿a
Dyrektor Biblioteki G³ównej

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki
Katedra Mechaniki Stosowanej

 i Robotyki WBMiL

dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz
Katedra Konstrukcji Budowlanych WBiIŒ

mgr Grzegorz Krasoñ
Pozyton

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

mgr Barbara Pasaman
Dzia³ Nauczania

prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz
Kierownik Katedry Fizyki

mgr Ma³gorzata Pomorska
Studium Jêzyków Obcych

mgr Ma³gorzata Popek
Buro Rektora

mgr in¿. Danuta Proszak
Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyzacji WBiIŒ

dr hab. in¿. Adam Reichhart, prof. PRz
Katedra Konstrukcji Budowlanych WBiIŒ

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

dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak
Zak³ad Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania

Œcieków WBiIŒ

mgr Anna Worosz
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

dr in¿. Zbigniew Kie³basa
Katedra Konstrukcji Budowlanych WBiIŒ

Agnieszka Kubaczyñska
Studentka IV ZD
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