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Przed nami jeszcze jedno

Bo¿e Narodzenie,
To niebo, ta noc, ten dzieñ.
Niebo, które wo³a,
noc, która siê modli,
dzieñ, co ma nadziejê.
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Jest taki dzieñ, gdy jesteœmy wszyscy razem,
Dzieñ piêkny, szczêœliwy, spokojny,
W którym niebo ziemi, niebu ziemia,
Wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia...

Bo¿e Narodzenie

- dzieñ wyczekiwany, jedyny

i niepowtarzalny w ca³ym d³ugim roku. W tym roku szczególne to s¹ œwiêta, bo ostatnie na
prze³omie wieków i tysi¹cleci. Ale ka¿dego roku niezmiennie g³êboko prze¿ywamy radoœæ
tych œwi¹t.
Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych Zofia Kossak-Szczucka w swojej ksi¹¿ce pt. "Rok
Polski" tak piêknie pisa³a o misterium Narodzenia: "S³owo stanie siê cia³em, spe³ni³y siê czasy.
Narodzi³o siê nam Dzieci¹tko i Syn nam jest dany. Moc panowania na ramieniu Jego i dano Mu
na imiê Ksi¹¿ê Pokoju. Ojciec Przysz³ego Wieku, Wielkiej Rady Anio³. Dreszcz przeszy³ Ziemiê,
dreszcz, który dot¹d nie os³abn¹³. Od chwili, gdy chór anio³ów zabrzmia³ nad Stajenk¹,
wszystko siê zmieni³o i ju¿ nigdy ludzkoœæ nie wróci do mrocznego stanu, w jakim trwa³a przed
odkupieniem. Wnet ziemia, która zrodzi³a Zbawiciela, zakwitnie nieznanym dotychczas
kwiatem œwiêtoœci".
W ten niezwyk³y œwi¹teczny wieczór sk³adamy sobie ¿yczenia i ³amiemy siê bia³ym jak
œnieg op³atkiem. Wyci¹gniêta z okruchem chleba d³oñ, daleko siêga poza rzeczywistoœæ,
a melodie œpiewanych kolêd przemawiaj¹ g³êboko do serca i duszy, jakby stanowi³y z ni¹
jednoœæ. W kolêdach naszych jak w zwierciadle przebija siê dusza polska i s³owiañska
to¿samoœæ. Maj¹ inne narody swoje kolêdy, ale tak piêknych jak nasze nie ma na ca³ym œwiecie.
W³osi lubi¹ w kolêdach pieszczotliwoœæ, Niemcy upominaj¹, a my, Polacy, radujemy siê
z Narodzenia i poufalimy z Dzieci¹tkiem. I ta naiwna poufa³oœæ stanowi najwiêksz¹ kolêd
ozdobê. Lud polski jest szczególnym czcicielem ¯³óbka, ¿ywo odczuwa ubóstwo Stajenki.
Polskie kolêdy "W ¿³obie le¿y" czy "Bóg siê rodzi" zros³y siê nierozerwalnie z polskoœci¹ i s¹
jej wielk¹ dum¹. To nasze dziedzictwo.
By trwa³o - niech Nowy Rok niesie ludziom pokój i spokój w czasach pe³nych stresu,
pocieszenie w czasach trudu, odwagê w czasach pe³nych zmartwieñ, radoœæ w dniu
powszednim, pomoc i dobr¹ nadziejê na najd³u¿sze lata w nowym stuleciu, w nowym
tysi¹cleciu.
W imieniu Redakcji "GP"
Marta Olejnik
Redaktor Naczelny

Weso³ych Œwi¹t

,
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Rola kszta³cenia politechnicznego
w rozwoju Podkarpacia
(na przyk³adzie potrzeb transportu)
W “Projekcie strategii Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006", opracowanym z inicjatywy
jego w³adz, podano szereg barier rozwoju Podkarpacia. Do szczególnie
brzemiennych w skutki zaliczono: niski
poziom wykszta³cenia ludnoœci i ma³y
potencja³ edukacyjny województwa,
jego niewystarczaj¹c¹ dostêpnoœæ dla
transportu oraz ma³e wykorzystanie
mo¿liwoœci rozwoju turystyki, jakie
stwarzaj¹ unikalna przyroda i zabytki
historyczne.
Przezwyciê¿enie bariery edukacyjnej ma dla przysz³oœci województwa
podkarpackiego ogromne znaczenie
spo³eczne, gdy¿ jest ono m³ode: oko³o
600 tys. mieszkañców jest w wieku
przedprodukcyjnym. Stanowi to 28%
ogó³u ludnoœci, gdy œredni¹ krajow¹
jest 26,9%.
Niewystarczaj¹ca dostêpnoœæ województwa podkarpackiego dla transportu wynika z luk w jego infrastrukturze
oraz braku dogodnych po³¹czeñ z Warszaw¹, a tak¿e na kierunkach wschódzachód i pó³noc-po³udnie. Zmniejsza to
atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ województwa. Do tego dochodzi mniejsze zurbanizowanie i mniejszy zakres konsumpcji ni¿ w innych regionach kraju
oraz peryferyjne po³o¿enie województwa, przy niewykorzystaniu mo¿liwoœci, jakie stwarza jego przygranicznoœæ.
W “Projekcie strategii ..." wskazano
sposoby zwiêkszenia dostêpnoœci województwa dla transportu: budowê
dróg, w tym odcinka autostrady A4,
oraz modernizacjê linii kolejowych.
W rzeczywistoœci nie ma szans na uzyskanie do 2006 r. œrodków na poprawê
infrastruktury zarysowan¹ w strategii.
Dlatego jedynym œrodkiem transportu,
który w najbli¿szych latach mo¿e udostêpniæ, zw³aszcza po¿¹danym obcokrajowcom, rejony województwa

podkarpackiego o atrakcyjnych walorach przyrodniczych, jest lotnictwo.
Ale musi ono dzia³aæ w systemie obejmuj¹cym biura podró¿y (tak¿e zagraniczne), organizuj¹ce przewo¿enie
turystów samolotami rejsowymi do
Warszawy lub wyczarterowanymi do
Rzeszowa i z Rzeszowa - lekkimi samolotami do oœrodków wypoczynkowych
w szczególnie atrakcyjnych miejscowoœciach turystycznych.

Miejsce edukacji i nauki w rozwoju
województwa podkarpackiego
Warto na wizjê rozwoju województwa podkarpackiego spojrzeæ w aspekcie prognoz zmian gospodarczych
i spo³ecznych czekaj¹cych ludzkoœæ
w XXI w. G³ówne zmiany, przewidywane i ju¿ dziœ zachodz¹ce w krajach
przoduj¹cych, wskazuj¹, ¿e:
a) najwa¿niejszym czynnikiem rozwoju cywilizacji w XXI w. bêdzie wiedza. Zwraca siê uwagê, ¿e system
wiedzy stanie siê istotniejszy nawet ni¿
bankowy, polityczny i energetyczny.
Wiedza bêdzie zasobem najbardziej
wszechstronnym ze wszystkich zasobów, które pozwalaj¹ tworzyæ bogactwo. Ziemia, si³a robocza, surowce
i kapita³ s¹ zasobami ograniczonymi.
Natomiast wiedza stanowi Ÿród³o bogactwa niewyczerpalne;
b) aby w warunkach stale rosn¹cej
konkurencyjnoœci producent utrzyma³
siê na rynku, musi stale wdra¿aæ rozwi¹zania innowacyjne. Prawdziwa
wartoœæ przoduj¹cych œwiatowych firm
w du¿ym stopniu opiera siê na pomys³ach i wiedzy ich pracowników
oraz na posiadanych przez nie bazach
danych i patentach. Wartoœæ skutecznie
dzia³aj¹cych firm w coraz wiêkszym
stopniu wynika z ich umiejêtnoœci po-

zyskiwania, tworzenia, dystrybucji
i stosowania wiedzy;
c) koñczy siê czas uzyskiwania najwiêkszych korzyœci z produkcji w wielkiej skali, gdy¿ s¹ one tracone wskutek
organizacyjnych zawi³oœci wielkich
firm. Im bardziej struktura firmy jest
skomplikowana, tym mniej jedne zespo³y jej pracowników wiedz¹ o poczynaniach innych zespo³ów. Prowadzi to
do zmniejszenia efektywnoœci dzia³ania ca³oœci. Rozpadaj¹ siê molochy wytwórcze. Wzrasta liczba ma³ych firm.
Aby prze¿yæ, wielkie firmy redukuj¹
zatrudnienie i dziel¹ siê na czêœci. Dziêki coraz skuteczniejszemu wykorzystaniu informacji i robotyzacji firmy staj¹
siê zdolne do ci¹g³ej i ma³o kosztownej
zmiany produkcji, odpowiadaj¹cej potrzebom rynku. W tych warunkach roœnie zapotrzebowanie na us³ugi transportowe i wp³yw transportu na efekty
produkcji;
d) przy wystêpuj¹cych wspó³czeœnie szybkich przemianach: na rynku,
w technologiach i upodobañ konsumentów biurokratyczna uniformizacja
firm staje siê istotn¹ przeszkod¹ w osi¹ganiu zysków. Wyrazem wspó³czesnych tendencji jest doraŸne powstawanie zespo³ów produkcyjnych, konsorcjów i joint-venture, bardzo czêsto
ponadpañstwowych, do realizacji jakiegoœ zamierzenia. Coraz wiêksze
znaczenie uzyskuje elastycznoœæ i zdolnoœæ manewru firmy, a tak¿e sprawnoœæ
obs³uguj¹cego j¹ transportu;
e) ju¿ dziœ, aby zapewniæ kierownictwu wierny i wyraŸny obraz tego, co
dzieje siê w firmie i z firm¹, s¹ wydawane miliardy dolarów na unowoczeœnienie sieci i systemów, które gromadz¹,
przetwarzaj¹ i przesy³aj¹ informacje.
Japonia zamierza przeznaczyæ w najbli¿szym æwieræwieczu 250 mld dolarów na utworzenie lepszych i szyb-
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szych sieci informatycznych. Stany
Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej planuj¹ “autostradê informacyjn¹". Uwa¿a
siê, ¿e elektroniczne magistrale informacyjne bêd¹ w XXI w. podstawow¹
infrastruktur¹ przoduj¹cych krajów;
f) ogromnie wzrastaj¹ wymagania
dotycz¹ce kwalifikacji si³y roboczej.
Wystêpuje zawê¿enie specjalizacji
i wzrost wymagañ dotycz¹cych œciœle
okreœlonych umiejêtnoœci, co bardzo
ogranicza uniwersalnoœæ si³y roboczej.
Op³aca siê zatrudniaæ kadrê o wysokich
kwalifikacjach, mimo ¿e wymaga du¿ych uposa¿eñ.
To wszystko wskazuje, ¿e podstawowym dzia³aniem koniecznym do
nad¹¿ania za rozwojem cywilizacji staje siê kszta³cenie m³odzie¿y na wysokim poziomie oraz zdobywanie wiedzy
ogólnej i ustawiczna poprawa kwalifikacji zawodowych ludzi w wieku produkcyjnym, niezale¿nie od dziedziny
zatrudnienia. Wiêksza wiedza ogólna,
w tym historyczna - to szansa na wy¿szy poziom kultury spo³eczeñstwa, a tak¿e wiêksza jego odpornoœæ na indoktrynacjê b³êdnych pogl¹dów i mniejsza podatnoœæ na manipulacjê œrodkami
socjotechniki.
Spo³ecznoœci, które nie zdo³aj¹
w odpowiednim czasie przygotowaæ siê
do nowych warunków, bêd¹ skazane na
rolê pariasów wyzyskiwanych przez innych.
Przedstawiona
wizja
zmian
w XXI w. wskazuje, ¿e kluczem do rozwoju cywilizacyjnego województwa
podkarpackiego jest wykszta³cone,
œwiat³e spo³eczeñstwo. Postawienie na
edukacjê zaowocuje postêpem spo³ecznym i gospodarczym, stworzy szansê
zajêcia przoduj¹cego miejsca w kraju.
Mimo ¿e obecnie liczba studentów
kszta³conych przez Politechnikê Rzeszowsk¹ stanowi tylko oko³o 0,6% liczby mieszkañców województwa podkarpackiego, to Politechnika mo¿e odegraæ istotn¹ rolê w zmianie poziomu
wykszta³cenia jego spo³eczeñstwa.
Znaczenie Politechniki dla województwa wynika nie tylko z faktu, ¿e zwiêksza liczbê jego mieszkañców, którzy
maj¹ dyplom ukoñczenia wy¿szej uczelni, ale przede wszystkim, ¿e mo¿e
w wielu dziedzinach rozwijaæ wiedzê
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niezbêdn¹ do realizacji nowoczesnej
produkcji oraz przygotowaæ studentów
do funkcji twórców wartoœci materialnych, stanowi¹cych podstawê zamo¿noœci regionu.
Nale¿y przy tym mocno podkreœliæ,
¿e warunkiem spe³niania przez Politechnikê roli Ÿród³a rzetelnej, pog³êbianej
wiedzy jest posiadanie przez ni¹ nowoczesnego, wielorakiego wyposa¿enia
w aparaturê badawcz¹. B³êdne jest typowe w Polsce przeœwiadczenie, ¿e politechniki s¹ instytucjami dydaktycznymi, których g³ównym zadaniem
jest kszta³cenie w zawodach technicznych, realizowane przez nauczanie na
poziomie wy¿szym ni¿ w szko³ach
œrednich. Jest to kompletne niezrozumienie istoty dzia³ania politechnik.
Œwiadcz¹ o tym dobitnie przyk³ady
dzia³alnoœci wy¿szych uczelni technicznych o renomie œwiatowej.
Bez mo¿liwoœci eksperymentowania, do czego jest niezbêdne odpowiednie zaplecze badawcze, nie ma warunków do rozwoju kadry naukowej
i do dzia³alnoœci twórczej w dziedzinie
nauki oraz techniki. S¹ to podstawowe
czynniki, od których zale¿¹ poziom
oraz nowoczesnoœæ treœci i form procesu kszta³cenia przysz³ych in¿ynierów,
a tak¿e mo¿liwoœæ psychicznego nastawienia ich na realizowanie siê w ¿yciu
zawodowym przez dzia³alnoœæ twórcz¹
i innowacyjn¹. Dlatego od stopnia wyposa¿enia Politechniki Rzeszowskiej
w aparaturê badawcz¹ bêdzie w du¿ym
stopniu zale¿a³ rozwój województwa
podkarpackiego i jego pozycja w kraju.
Warto, aby to uwzglêdnia³y w swoich
poczynaniach w³adze województwa.
Nawi¹zuj¹c do koniecznoœci zwiêkszenia dostêpnoœci województwa podkarpackiego dla transportu, Politechnika Rzeszowska mo¿e przygotowaæ na
jego potrzeby kadrê lotnicz¹. Powinna
mieæ tak¿e mo¿liwoœæ kszta³cenia in¿ynierów budowy i utrzymania ma³ych
lotnisk.
Politechnika Rzeszowska powinna
tak¿e zaanga¿owaæ siê w kszta³cenie
in¿ynierów drogowców, co najmniej na
poziomie licencjatu. Niedobór tych fachowców na terenie województwa podkarpackiego, przy przerzuceniu (wskutek reformy administracji pañstwowej)

odpowiedzialnoœci za ponad 90% dróg
na samorz¹dy terytorialne, jest niebagatelnym zagro¿eniem dla regionalnego systemu transportu drogowego.
A trzeba mieæ na wzglêdzie, ¿e utrzymanie w dobrym stanie dróg administrowanych przez samorz¹dy bêdzie
w odczuciu ludnoœci interioru województwa podkarpackiego wa¿niejsze ni¿
budowa krajowych i miêdzynarodowych arterii drogowych.
DoraŸnym rozwi¹zaniem, do czasu
uruchomienia w Politechnice Rzeszowskiej studiów na specjalnoœci budowa
oraz utrzymanie dróg i ma³ych lotnisk,
mo¿e byæ rozszerzenie programu studiów na specjalnoœci budowa i utrzymanie mostów o przedmioty “drogowe”.
Corocznie w tej specjalnoœci dyplomy
magistrów in¿ynierów uzyskuje 12-14
absolwentów. Czêœæ z nich podejmuje
pracê w powiatowych zarz¹dach drogowych. Wiedza na tematy zwi¹zane z budow¹ i utrzymaniem dróg wyniesiona
z uczelni, bêdzie im bardzo przydatna
i po¿yteczna spo³ecznie.
W projekcie “Strategii rozwoju ...”
podano, ¿e w transporcie województwa
jest zatrudnionych oko³o 40 tys. ludzi.
Jeœli uwzglêdniæ prognozy specyficznoœci warunków XXI w., wydaje siê zasadne przyjêcie, ¿e w przysz³oœci
30-35% tych ludzi powinno mieæ
wy¿sze wykszta³cenie. Jest to od 12 do
14 tys. in¿ynierów, ekonomistów, specjalistów zajmuj¹cych siê marketingiem i zarz¹dzaniem. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e w rzeczywistoœci liczba
ogó³em zatrudnionych w transporcie
bêdzie w przysz³oœci wiêksza ni¿ 40 tys.
Wtedy te¿ potrzeba zatrudnienia
w transporcie kilkunastu tysiêcy ludzi
z dyplomami wy¿szych uczelni bêdzie
bardziej odczuwalna, ni¿ to wynika
z dotychczasowych warunków.

Edukacja zdalna
Przewidywan¹ rewolucyjn¹ zmian¹
w metodach edukacji jest szybki rozwój
korzystania w jej procesach z komputerów i telewizji. Bêdzie to zmiana szczególnie efektywna w dziedzinie ustawicznego dokszta³cania ludzi pracuj¹cych zawodowo, niezamo¿nych,

,
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zamieszkuj¹cych rejony s³abo zurbanizowane oraz maj¹cych utrudnione dojazdy do centrów edukacyjnych. A s¹ to
przecie¿ warunki charakteryzuj¹ce województwo podkarpackie. Dlatego jest
celowe po³o¿enie nacisku na przygotowanie województwa do zmiany tradycyjnych, bezpoœrednich metod edukacji
na kszta³cenie zdalne - bardziej dostêpne, a przy tym skuteczniejsze ni¿ dotychczasowe kszta³cenie na studiach
zaocznych lub w drodze korespondencyjnej.
Aby nowe metody kszta³cenia “dotar³y pod strzechy”, powinny byæ stworzone warunki zachêcaj¹ce do korzystania z nich. Warunkami tymi s¹
w szczególnoœci: rozbudowa sieci informatycznych (po³¹czonych z Internetem), bardzo ma³e op³aty za korzystanie
z sieci, tanie kredyty na zakup sprzêtu
komputerowego, spowodowanie zwiêkszonego w³¹czenia siê regionalnej telewizji w procesy edukacyjne. Konieczne jest opracowanie specjalnych
programów kszta³cenia dostosowanych
do wyj¹tkowoœci nowych metod nauczania. Politechnika Rzeszowska mo-
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¿e spe³niæ wa¿n¹ rolê w przygotowaniu
warunków technicznych do rozpowszechnienia kszta³cenia z wykorzystaniem mediów elektronicznych.
Poszczególne katedry i zak³ady Politechniki mog¹ tak¿e wyst¹piæ w roli “zdalnych” nauczycieli przedmiotów bêd¹cych ich specjalnoœci¹, dzia³aj¹c w systemie edukacji spo³eczeñstwa województwa podkarpackiego. Nauczyciele
akademiccy Politechniki spe³niaj¹ wymagania merytoryczne, umo¿liwiaj¹ce
realizacjê zdalnego ustawicznego
kszta³cenia podyplomowego kadr technicznych zatrudnionych w województwie, a tak¿e zdalnego prowadzenia
studiów wy¿szych w specjalnoœciach
technicznych.
Zakoñczenie
Reasumuj¹c, pragnê uwypukliæ
dwie sprawy.
1. ¯yjemy w przededniu rewolucyjnych zmian gospodarczych i spo³ecznych w skali œwiatowej. Niezale¿nie od
indywidualnych zapatrywañ i profesjonalnych zainteresowañ nie unikniemy

ponoszenia konsekwencji tych zmian.
Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej
s¹ predestynowani do uczestniczenia
w przygotowaniu województwa podkarpackiego do tego, co czeka jego
mieszkañców.
2. Oceniaj¹c z perspektywy prognoz
zmian cywilizacyjnych szansê rozwoju
województwa podkarpackiego, nale¿y
uznaæ, ¿e najwiêksze mo¿liwoœci s¹
zwi¹zane z inwestowaniem w wiedzê
uzyskiwan¹ przez edukacjê i badania
naukowe. Inwestowanie w ludzi, podnosz¹ce poziom ich œwiadomoœci i wykszta³cenia, oraz wspieranie rozwoju
szkolnictwa wy¿szego, aby mia³o warunki do tworzenia nowych technologii,
daje najpewniejsz¹ rêkojmiê zwiêkszenia zamo¿noœci mieszkañców województwa. Inwestowanie w wiedzê jest
dalekowzrocznym i najbardziej skutecznym postêpowaniem, prowadz¹cym
do poprawy gospodarczej i spo³ecznej
pozycji województwa podkarpackiego
w kraju. Politechnika Rzeszowska
mo¿e w tych d¹¿eniach spe³niaæ donios³¹ rolê.
Andrzej Jarominiak

KRASP
600-lecie Uniwersytetu Jagielloñskiego
W dniach 30 wrzeœnia - 1 paŸdziernika 2000 r. odby³y siê
w Krakowie jubileuszowe obchody 600-lecia odnowienia
przez W³adys³awa Jagie³³ê Akademii Krakowskiej. W tych
jak¿e donios³ych uroczystoœciach uczestniczy³y najwy¿sze
w³adze pañstwowe, prawie 100 rektorów uczelni polskich
i 60 zagranicznych. Senat Uniwersytetu Jagielloñskiego,
a tak¿e licznie zaproszeni goœcie w uroczystym pochodzie
przeszli - jak przed wiekami - z Collegium Maius do Koœcio³a
Mariackiego, gdzie 1 paŸdziernika 2000 r. odby³y siê g³ówne
uroczystoœci jubileuszowe.
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ tych obchodów by³y
obrady Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich, które odby³y siê w przeddzieñ
centralnej uroczystoœci - 30 wrzeœnia 2000 r.
Szczególna data i miejsce obrad stworzy³y klimat do przyjêcia dokumentu o bardzo wielkim znaczeniu - Karty Krakowskiej. Dokument ten podpisany zosta³ przez wszystkich
rektorów uczestnicz¹cych w obradach KRASP, na wzór

Wielkiej Karty Uniwersytetów sygnowanej przed 12 laty
w Bolonii przez rektorów uniwersytetów europejskich
w 900. rocznicê utworzenia najstarszego uniwersytetu na naszym kontynencie.
Karta Krakowska odwo³uje siê do podstawowych wartoœci bêd¹cych Ÿród³em dotychczasowego rozwoju instytucji
akademickich oraz okreœla zasady i wartoœci, na których powinna opieraæ siê ich dzia³alnoœæ, z uwzglêdnieniem uwarunkowañ, w jakich funkcjonuj¹ uczelnie polskie.
Karta zwraca jednoczeœnie uwagê na wiele zasadniczych
kwestii (m.in. autonomiê uczelni, zarz¹dzanie, dostêpnoœæ
do studiów), szczególn¹ jednak wagê przywi¹zuje do jakoœci
kszta³cenia i etyki nauczycieli akademickich.
W trakcie obrad podpisane zosta³o porozumienie pomiêdzy KRASP a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie nowej formu³y egzaminów maturalnych. Przyjête przez
KRASP dokumenty publikujemy dalej.
Marta Olejnik
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KARTA KRAKOWSKA
Stoj¹ca u progu XXI wieku Polska z dum¹ spogl¹da na
dorobek kolejnych pokoleñ buduj¹cych jej gmach w ci¹gu
przesz³o tysi¹ca lat. Mimo dramatycznych losów naszej historii, licznych wojen, d³ugich lat narodowej niewoli, Naród
Polski - dziêki swojej kulturze, nauce i sztuce - potrafi³ uchroniæ swoj¹ to¿samoœæ. Wielk¹ rolê w tym procesie odegra³a
elita narodu, kszta³c¹ca siê w krajowych uczelniach, w tym w dzia³aj¹cym bez przerwy od szeœciu stuleci Uniwersytecie
Jagielloñskim. Dziœ dzie³o tej “szczêœliwej fundacji królów
polskich” twórczo rozwija ponad sto uczelni publicznych
oraz wiele wy¿szych szkó³ niepublicznych.
Wœród wyzwañ, jakie stawia przed Polsk¹ nadchodz¹cy
XXI wiek, jedno z naczelnych miejsc zajmuje sprawa przygotowania odpowiednich kadr dla rozwoju kraju, stoj¹cego
w obliczu pe³nej integracji z Uni¹ Europejsk¹. Zadanie to
spada przede wszystkim na szkolnictwo wy¿sze.
Wszystkie instytucje akademickie powinny chroniæ podstawowe wartoœci bêd¹ce Ÿród³em ich dotychczasowego rozwoju, a ich dzia³alnoœæ winna byæ oparta na nastêpuj¹cych
zasadach.
1.

2.

Podstawow¹ wartoœci¹, jak¹ w ci¹gu wieków doœwiadczeñ historycznych uda³o siê osi¹gn¹æ polskim uczelniom, jest ich pe³na autonomia w zakresie prowadzenia
badañ i uprawiania dydaktyki, a tak¿e zarz¹dzania. Dlatego zasada autonomii uczelni o charakterze akademickim nie mo¿e byæ ograniczana w ¿adnej z wymienionych sfer ich dzia³alnoœci.
Autonomia publicznej uczelni akademickiej zwi¹zana
jest ze szczególn¹ odpowiedzialnoœci¹ jej w³adz i kadry
nauczaj¹cej za wype³nianie podjêtej misji. We wszystkich swoich dzia³aniach uczelnia publiczna winna siê
kierowaæ zasad¹ otwartoœci i przejrzystoœci dla opinii
publicznej.

3.

Uczelnie z racji swego statusu instytucji wy¿szej u¿ytecznoœci s¹ miejscem, w którym obowi¹zuj¹ zasady tolerancji godne cz³owieka.

4.

Nauczyciele akademiccy winni przestrzegaæ zasad etycznych utrwalonych w ci¹gu wielowiekowej tradycji instytucji uniwersyteckich.

5.

Nauczyciele akademiccy s¹ zobowi¹zani do uprawiania
dydaktyki i prowadzenia badañ naukowych. Narzucanie
warunków prowadz¹cych do naruszenia tej zasady, tzn.
do preferencji jednego z tych zadañ, kolidowa³oby

z ide¹, jaka leg³a u podstaw europejskiej tradycji szkolnictwa wy¿szego.
6.

Uczelnie musz¹ podj¹æ wysi³ek w celu zapewnienia jak
najwy¿szej jakoœci procesu kszta³cenia. Studentom nale¿y stworzyæ warunki swobodnego dostêpu do studiów
w uczelniach krajowych i zagranicznych.

7.

Nauczyciele akademiccy winni pamiêtaæ o celach wychowawczych w kontaktach ze studentami, które prowadz¹ do kszta³towania w³aœciwych postaw moralnych,
poszanowania wartoœci akademickich i zachowañ godnych cz³owieka rozumiej¹cego znaczenie dorobku kulturowego i odczuwaj¹cego potrzebê nieustaj¹cego jego
pomna¿ania.

8.

Uczelnie powinny promowaæ rozwój kultury fizycznej
spo³eczeñstwa, a w szczególny sposób dbaæ o zdrowie
studentów.

9.

Uczelnie - z racji swego powo³ania do s³u¿by spo³eczeñstwu - powinny dzia³aæ na rzecz ochrony œwiata przed
zagro¿eniami.

10. Wzrost liczby i rozwój nauczycieli akademickich powinien odbywaæ siê z zachowaniem stawianych im wymagañ.
11. Finansowanie szkolnictwa wy¿szego jest niezbywalnym obowi¹zkiem w³adz pañstwowych. Uczelniom publicznym nale¿y zapewniæ mo¿liwoœci pozyskiwania
z innych Ÿróde³ œrodków finansowych na ich dzia³alnoœæ
i rozwój.
12. W celu zapewnienia m³odym ludziom równego dostêpu
do studiów, w³adze pañstwowe i w³adze poszczególnych uczelni winny zabiegaæ o tworzenie ró¿nych form
udzielania im pomocy.
13. W szkolnictwie wy¿szym powinien zostaæ wprowadzony powszechny system akredytacji, który dawa³by studentom gwarancjê uzyskania odpowiedniej jakoœci
wykszta³cenia, niezale¿nie od miejsca pobierania nauki.
My, ni¿ej podpisani rektorzy zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, podejmujemy siê czyniæ wszystko, aby nasze uczelnie dzia³a³y zgodnie z powy¿szymi zasadami.
(podpisy rektorów 81 uczelni)
Kraków, 30 wrzeœnia 2000 r.
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Dokument nr 35/II
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Dokument nr 34/II
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 30 wrzeœnia 2000 r.
w sprawie nadania Konferencji Rektorów
Uczelni Zawodowych
statusu konferencji stowarzyszonej
dzia³aj¹cej w ramach KRASP

Uchwa³a Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 30 wrzeœnia 2000 r.
w sprawie porozumienia miêdzy KRASP
i Ministrem Edukacji Narodowej
dotycz¹cego nowej formu³y egzaminów maturalnych

Zgromadzenie Plenarne KRASP, dzia³aj¹c na podstawie
Art. 1 ust. 4 i 6 Regulaminu KRASP, postanawia - na wniosek
Prezydium KRASP - nadaæ Konferencji Rektorów Uczelni
Zawodowych status konferencji stowarzyszonej dzia³aj¹cej
w ramach KRASP.
Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich upowa¿nia Przewodnicz¹cego KRASP
do podpisania porozumienia miêdzy KRASP i Ministrem
Edukacji Narodowej dotycz¹cego nowej formu³y egzaminów maturalnych. Porozumienie to jest za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

POROZUMIENIE
miêdzy Konferencj¹ Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
a Ministrem Edukacji Narodowej
z dnia 30 wrzeœnia 2000 r.
Strony postanawiaj¹, co nastêpuje:
4przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich bêd¹ uczestniczyli w procesie ustalania
podstaw programowych i standardów wymagañ egzaminacyjnych,
4szko³y wy¿sze podejm¹ starania, by w mo¿liwie najszerszym zakresie uznaæ w postêpowaniu rekrutacyjnym wyniki uzyskane przez kandydata na studia na egzaminie maturalnym.
Strony zgodnie stwierdzaj¹, ¿e za tymi dzia³aniami przemawiaj¹ wa¿ne wzglêdy:
4zachowanie spoistoœci systemu edukacji, gdy¿ w ten
sposób uzyskuje siê konsekwentnie zamianê egzaminu
wstêpnego na egzamin koñcowy przeprowadzany na
ka¿dym poprzednim etapie kszta³cenia,
4racjonalizacja wysi³ku m³odzie¿y zdaj¹cej maturê,
4racjonalizacja procesu rekrutacji na wy¿szych uczelniach.
Realizacja powy¿szych celów wymaga przyjêcia nastêpuj¹cych ustaleñ:
1. Ustala siê zasadê szerokiego uczestnictwa przedstawicieli KRASP w procesie ustalania podstaw programowych
i standardów nauczania oraz egzaminowania w szkolnictwie
ponadgimnazjalnym.
2. Licencjonowani przedstawiciele uczelni bior¹ bezpoœredni udzia³ w egzaminie maturalnym, w szczególnoœci
maj¹ wp³yw na dobór tematów egzaminacyjnych.
3. Uczelnie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
og³aszaj¹ listê dodatkowych przedmiotów wymaganych
w ramach egzaminu maturalnego na poszczególnych kierunkach studiów.

4. Uczelnie rekrutuj¹ce na kierunki wymagaj¹ce specjalnych uzdolnieñ kandydata przeprowadzaj¹ odpowiednie
sprawdziany.
5. Uczelnie mog¹ w szczególnych przypadkach wprowadziæ w procesie rekrutacji dodatkowe sprawdziany, pod warunkiem, ¿e nie wykraczaj¹ one poza program szkó³
ponadgimnazjalnych i nie powtarzaj¹ one egzaminu maturalnego.
6. Ustalenia zawarte w niniejszym Porozumieniu stosowane bêd¹ od roku akademickiego 2002/2003. Kandydaci,
którzy z uzasadnionych powodów staraæ siê bêd¹ o przyjêcie
na studia w innym trybie ni¿ przewidziany przez “maturê
2002", bêd¹ podlegaæ rekrutacji na zasadach i w trybie okreœlonym przez senaty uczelni.
7. W celu umo¿liwienia prawid³owego przebiegu rekrutacji na uczelnie wy¿sze, Centralna Komisja Egzaminacyjna
zostanie zobowi¹zana do przeprowadzania egzaminu maturalnego i og³oszenia jego wyników w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca ka¿dego roku.
8. Przewiduje siê monitorowanie procesu realizacji Porozumienia oraz okresow¹ ocenê wyników przez obie Strony
Porozumienia. Realizacja punktu 5 podlega kontroli Ministra
Edukacji Narodowej w trybie nadzoru.
9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie na danej uczelni po ratyfikowaniu przez Senat tej uczelni. Zaleca siê, aby Porozumienie zosta³o przyjête przez uczelnie w ca³oœci ju¿ od roku
akademickiego 2002/2003. W przypadku koniecznoœci
wprowadzenia okresu przejœciowego zaleca siê, by nie przekroczy³ on roku akademickiego 2005/2006.
Przewodnicz¹cy KRASP prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki
Minister Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Edmund Wittbrodt
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Z OBRAD SENATU
Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê w dniu 16 listopada 2000 r. W czasie posiedzenia
nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej na czas nieokreœlony otrzyma³ dr hab.
Stanis³aw Pikulski (WZiM), a dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk
(WBMiL) - na okres 5 lat.
Ponadto JM Rektor - prof. Tadeusz Markowski - wrêczy³
odznaczenia osobom nieobecnym podczas inauguracji roku
akademickiego: Krystynie Karmelicie - Br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi, Czes³awie Ostrowskiej - Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, dr.
hab. in¿. Marianowi Wysockiemu, prof. PRz - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
W czasie posiedzenia Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
K zasad przyjêæ na studia w roku akademickim 2001/ 2002;
K przemianowania Zak³adu Przeróbki Plastycznej na Katedrê Przeróbki Plastycznej na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa oraz Katedry Informatyki Chemicznej na
Zak³ad Informatyki Chemicznej na Wydziale Chemicznym;
K utworzenia z potencja³u Zak³adu Metod Matematycznych
i Ekonomii dwu odrêbnych jednostek na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu: Katedry Ekonomii oraz
Zak³adu Metod Matematycznych;
K sytuacji finansowej szkolnictwa wy¿szego, któr¹ ze
wzglêdu na wagê problemu prezentujemy poni¿ej.

Senat wys³ucha³ równie¿ informacji:
K prorektora ds. nauczania - dr. hab. in¿. Jerzego Potenckiego, prof. PRz - o wynikach nauczania w semestrze letnim
w roku akademickim 1999/2000;
K prorektora ds. ogólnych - dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka, prof. PRz - na temat wyjazdów na konferencje zagraniczne;
K zastêpcy dyrektora administracyjnego ds. technicznych mgr. in¿. Kryspina Filipowskiego - na temat dzia³alnoœci
inwestycyjnej i planu na rok 2001.
Senat ponadto:
K dokona³ wyboru bieg³ego rewidenta do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2000;
K przyj¹³ regulamin nagród dla pracowników Politechniki
Rzeszowskiej nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi;
K przyj¹³ kalendarz obchodów Jubileuszu 50-lecia Uczelni
(zamieszczony na str. 18);
K zaakceptowa³ przyjêcie darowizny Rady Powiatu £añcuckiego, której przedmiotem s¹ tereny i budynki Zespo³u
Szkó³ Ogrodniczych w Albigowej;
K zaakceptowa³ propozycjê usytuowania na terenie Politechniki Rzeszowskiej budynku przysz³ego Centrum Kultury Studenckiej.
Anna Worosz

UCHWA£A
Senatu Politechniki Rzeszowskiej
im. I. £ukasiewicza
z dnia 16 listopada 2000 roku
w sprawie: sytuacji finansowej szkolnictwa wy¿szego
Senat Politechniki Rzeszowskiej zwraca siê z apelem do
Pana Profesora Jerzego Buzka, Premiera Rz¹du RP,
o niezw³oczne zainicjowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji finansowej nauki i szkó³ wy¿szych, a w szczególnoœci prosimy o podjêcie nastêpuj¹cych pilnych decyzji:
= Znacz¹ce zwiêkszenie œrodków finansowych z bud¿etu
Pañstwa na realizacjê zadañ nauki do 0,6% PKB oraz szkolnictwa wy¿szego do oko³o 1,3% PKB w 2001 roku;
= Opracowanie harmonogramu dojœcia w najbli¿szych latach do finansowania nauki i szkolnictwa wy¿szego na poziomie zbli¿onym do œredniej w krajach Unii Europejskiej;
= Zreformowanie systemu wynagradzania pracowników
uczelni i sfery nauki, aby sta³o siê mo¿liwe osi¹gniêcie po-

stulowanych relacji przeciêtnych wynagrodzeñ w sferze
szkolnictwa wy¿szego i nauki do przeciêtnych wynagrodzeñ w sferze przedsiêbiorstw, relacji zawartych w rz¹dowym projekcie ustawy “Prawo o szkolnictwie wy¿szym”;
= Stworzenie mechanizmów stymuluj¹cych i wspieraj¹cych
powi¹zanie badañ naukowych i wdro¿eniowych z gospodark¹.
Na podstawie wycinkowych informacji o projekcie bud¿etu Pañstwa na 2001 rok oceniamy, ¿e zamierzenia rz¹du
w zakresie finansowania nauki i szkolnictwa wy¿szego oznaczaj¹ dalszy realny spadek nak³adów na te dziedziny. Tak niski poziom finansowania jest dzia³aniem zmierzaj¹cym do
zdjêcia odpowiedzialnoœci Pañstwa za rozwój nauki i szkol-

,
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nictwa wy¿szego. Zdecydowanie nie podzielamy pogl¹du, ¿e
naukê i szkolnictwo wy¿sze mo¿na traktowaæ jako czynnik
marginalny dla rozwoju Polski.
Uwa¿amy, ¿e podjêcie zdecydowanych dzia³añ dotycz¹cych znacz¹cego zwiêkszenia nak³adów finansowych

na szkolnictwo wy¿sze, w tym wzrost wynagrodzeñ pracowników, nie jest roszczeniem, lecz wyst¹pieniem w obronie
rozwi¹zañ systemowych respektuj¹cych dobro wspólne i ustanawiaj¹cych odpowiedzialnoœæ Pañstwa za realizacjê tego
dobra.

WYDARZENIA NAUKOWE
< Katedra Konstrukcji Budowlanych

< Zak³ad Mechaniki P³ynów i Aerody-

na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska zorganizowa³a
w dniu 7 listopada 2000 r. seminarium nt. “Technologia betonów samozagêszczaj¹cych siê SCC (Self
Compacting Concrete)”. Referat nt.
“Nowe up³ynniacze - nowe mo¿liwoœci w technologii betonu” wyg³osi³ dr in¿. Krzysztof Pogan z firmy Addiment Polska Sp. z o.o. Kraków.
< Zespó³ Analizy Zespolonej Katedry
Matematyki zorganizowa³ na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
w dniu 7 listopada 2000 r. wyk³ad
prof. dr. Toshiyuki Sugawa z Department of Mathematics Kyoto University (Japonia) nt. “Unifying approach to Fekete-Szego problem”.

namiki zorganizowa³ na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa w dniu
10 listopada 2000 r. wyk³ad prof.
dr. hab. Grzegorza £ukaszewicza
z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego nt. “Globalna w czasie
dynamika dwuwymiarowych przep³ywów p³ynów mikropolarnych”.
< Mgr in¿. Pawe³ Górka, asystent
w Katedrze Podstaw Elektroniki,
wyg³osi³ w dniu 8 listopada 2000 r.
na Wydziale Elektrycznym referat
nt. “Badania oraz poprawa dok³adnoœci modelowania obwodów elektronicznych” na seminarium zorganizowanym przez Dziekana Wydzia³u Elektrycznego i Oddzia³ Rzeszowski Polskiego Towarzystwa

Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
< Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym zorganizowa³ w dniu 23 listopada 2000 r. seminarium z wyk³adem prof. dr. hab. in¿. Stanis³awa
Piroga z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nt. “Energoelektronika a system zasilania”.
< W dniu 10 listopada 2000 r. na skwerze pomiêdzy Zespo³em Sal Wyk³adowych i budynkiem L by³ prezentowany szybowiec PW-6, najnowsza konstrukcja Zespo³u Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych
Politechniki Warszawskiej. Szybowiec zosta³ wyprodukowany przez
WSK PZL-Œwidnik. Prezentacjê zorganizowa³ Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Rzeszowskiej.
Bronis³aw Œwider

PERSONALIA
DOKTORATY
Mgr in¿. Bogdan Papciak, asystent w Katedrze
Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej na Wydziale
Chemicznym, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
nauk chemicznych, nadany
przez Radê Wydzia³u Chemii
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie 20
listopada 2000 r. Temat rozprawy doktorskiej: “Badania
wp³ywu elektrolitów na
ekstrakcjê w uk³adach kationowymiennych”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. Stanis³aw
Kopacz, profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej.

Rozprawê recenzowali: prof. dr hab. Edward Soczewiñski
z Akademii Medycznej w Lublinie i dr hab. in¿. Wies³aw
Apostoluk, profesor Politechniki Wroc³awskiej. Rada Wydzia³u Chemii UMCS w Lublinie wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.

CZ£ONKOSTWO
W KOMITETACH
NAUKOWYCH PAN
Po obszernym zestawieniu cz³onkostwa nauczycieli akademickich PRz w komitetach naukowych PAN w kadencji
1999-2002 zamieszczonym w numerze 6-8/2000 GP oraz po
uzupe³nieniu w numerze 10/2000, podajemy kolejne uzupe³nienie: prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz - kierownik
Katedry Przeróbki Plastycznej - jest cz³onkiem Sekcji Materia³ów Metalicznych Komitetu Nauki o Materia³ach PAN.
Bronis³aw Œwider
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Nominacje profesorskie

Profesor Feliks Stachowicz
Profesor Feliks Stachowicz urodzi³ siê w 1951 r. w miejscowoœci
P³awie k. Mielca.
Jest absolwentem Wydzia³u Metali
Nie¿elaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Stopieñ naukowy doktora nada³a
Mu w 1981 roku Rada Wydzia³u Metali
Nie¿elaznych AGH w Krakowie na
podstawie rozprawy pt. “Badanie procesu giêcia na zimno profili skrzynkowych”. Promotorem by³ prof. dr hab.
in¿. Kazimierz Œwi¹tkowski z AGH
w Krakowie.

i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. “Odkszta³calnoœæ
graniczna blach mosiê¿nych”.
Tytu³ naukowy profesora otrzyma³
w 2000 r. (przewód przeprowadzi³a
Rada Wydzia³u In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie).
W Politechnice Rzeszowskiej pracuje nieprzerwanie od ukoñczenia studiów wy¿szych. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Przeróbki Plastycznej.
W kadencji 1996-1999 pe³ni³ funkcjê
prodziekana Wydzia³u Budowy Ma-

Prof. Feliks Stachowicz odbiera nominacjê z r¹k Prezydenta RP - Aleksandra
Kwaœniewskiego

Fot. w³asna

Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu
mechaniki nada³a Mu w 1991 r. Rada
Wydzia³u Mechanicznego Technologii

szyn i Lotnictwa. W bie¿¹cej kadencji
(1999-2002) jest dziekanem tego¿ Wydzia³u.

W roku akademickim 1986/1987
odbywa³ sta¿ naukowy w Uniwersytecie Technicznym w duñskim mieœcie
Lyngby.
G³ównym obszarem zainteresowañ
naukowych Profesora s¹ zagadnienia
przeróbki plastycznej na zimno,
w szczególnoœci procesy kszta³towania
blach i profili cienkoœciennych, odkszta³calnoœæ graniczna i ocena zdolnoœci materia³ów do przyjmowania odkszta³ceñ plastycznych.
Rezultatem badañ w tej problematyce jest wspó³autorstwo dwóch monografii pt. “Sposoby oceny zdolnoœci
blach cienkich do kszta³towania plastycznego na zimno” i “Prasowanie
radialne w procesach kszta³towania
i ³¹czenia ma³ych elementów maszyn”,
ponad 50 artyku³ów naukowych w periodykach o zasiêgu miêdzynarodowym i krajowym, liczne wyst¹pienia
konferencyjne i 2 udzielone patenty.
Z tematyki kszta³towania wahaj¹c¹
matryc¹ oraz odkszta³calnoœci granicznej ocynkowanych blach stalowych doktoryzowa³o siê u Profesora F. Stachowicza dwóch asystentów Zak³adu Przeróbki Plastycznej - Tadeusz Balawender i Wies³aw Fr¹cz.
Profesor prowadzi zajêcia wyk³adowe, projektowe i laboratoryjne
z przeróbki plastycznej (obróbki plastycznej) na wszystkich specjalnoœciach
studiów na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa. Jest autorem dwóch skryptów.
Jest cz³onkiem Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu
Metalurgii oraz Sekcji Materia³ów Metalicznych Komitetu Nauki o Materia³ach PAN.
Bronis³aw Œwider
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KONKURS

O ZlOTE PIÓRO MILENIJNE
NA NAJLEPSZY ARTYKUl STUDENCKI

Dariusz Pach
III ZDF
Zarz¹dzanie i Marketing

Studia a wyzwania
przysz³ego ¿ycia zawodowego
Studia. Najwa¿niejszy i decyduj¹cy
etap ¿ycia dla wielu ludzi. Wyznacznik
poziomu wiedzy, intelektu, kultury, statusu spo³ecznego. Okres wielu problemów, przed którymi staje m³ody dojrzewaj¹cy cz³owiek. Czas mniej lub
bardziej intensywnego uczenia siê. Studiowanie to proces zdobycia wykszta³cenia niezbêdnego do podjêcia
okreœlonej pracy zawodowej. Jest ono
pocz¹tkiem spe³nienia naszych marzeñ
o sukcesie, karierze i przede wszystkim
doros³oœci.
Czym s¹ zatem studia w Polsce?
W naszym kraju studia i studiowanie
maj¹ szczególne znaczenie. W moim
przekonaniu Polskê mo¿na okreœliæ
jako “kraj kultu wiedzy”. Œwiadcz¹
o tym nasze dokonania nie tylko w dziedzinie nauki. Ponadto obserwuj¹c
w³aœnie otoczenie, muszê stwierdziæ,
¿e z roku na rok coraz wiêksza liczba
moich rówieœników kontynuuje naukê w ró¿nych kierunkach i systemach, o czym mówi¹ tak¿e statystyki.
Symptomem “pêdu po wiedzê” s¹ równie¿ powstaj¹ce nowe uczelnie prywatne. Nauka w nich jest oczywiœcie
p³atna, ale dzisiaj fakt ten nikogo nie
dziwi.

Nasz kraj d¹¿y do gospodarki wolnorynkowej, coraz wiêcej dziedzin ¿ycia
gospodarczego oddawanych jest “w rêce rynku”. Dobrze prosperuj¹cym biznesem staje siê polityka, kultura, zdrowie, religia. Równie¿ wiedza staje siê
towarem, który sprzedaje siê i kupuje.
“Sprzedawcami” s¹ zarówno nauczyciele akademiccy z pañstwowych uczelni, prowadz¹cy zajêcia na uczelniach
prywatnych, jak i studenci pisz¹cy prace semestralne, licencjackie czy nawet
magisterskie na tzw. “zlecenie”. Wszyscy chc¹ “dorobiæ”. Czy jednak s¹ to
zjawiska pozytywne?
Du¿y jest równie¿ popyt na wiedzê.
Liczba studentów szkó³ prywatnych
dorównuje pañstwowym. Nie by³oby
w tym nic z³ego, gdyby nie fakt, ¿e
w wielu przypadkach na uczelniach takich nie ma egzaminów wstêpnych tylko mniej lub bardziej wysokie czesne.
Uczelnie pañstwowe tak¿e nie pozostaj¹ bierne w tym zakresie - co roku
zwiêkszaj¹ liczbê przyjêtych studentów. W efekcie jeszcze kilka lat temu na
jednej specjalnoœci by³o kilkadziesi¹t
osób, dziœ kilkaset, szczególnie na tzw.
kierunkach modnych. Czy przypadkiem tworzenie “masowego” systemu

kszta³cenia nie prowadzi do wytworzenia “bubli edukacyjnych”.
Moim zdaniem, wiêkszoœæ procesów
zachodz¹cych obecnie na rynku edukacyjnym ukierunkowana jest na “iloœæ”,
a nie na “jakoœæ”. Gdyby “iloœæ” i “jakoœæ” sz³y w parze, wówczas by³oby to
zjawisko najbardziej po¿¹dane i oczekiwane. W innym przypadku mam du¿e
obawy co do efektów takich procesów,
bo przecie¿ bêd¹ one kumulowaæ siê na
finalnym odbiorcy, czyli studencie,
który w takiej sytuacji staje siê raczej
bezradny.
Maturzysta koñcz¹cy szko³ê œredni¹
tak naprawdê nie jest œwiadom tego,
czego doœwiadczy bêd¹c studentem.
Maj¹c ju¿ œwiadectwo dojrza³oœci, snuje plany, marzy o karierze, rozwoju interesuj¹cym œrodowisku. Ile wyobra¿eñ i marzeñ doczekuje spe³nienia?
Z pewnoœci¹ jest to problem z³o¿ony.
Studiuj¹c na mniej lub bardziej wymarzonym kierunku, zazwyczaj dochodzimy do wniosku, ¿e nasze wyobra¿enia i oczekiwania coraz czêœciej nie pokrywaj¹ siê z rzeczywistoœci¹. Podstawowym problemem staj¹ siê pieni¹dze,
a raczej ich brak. Jeœli nie ma siê bogatych rodziców, k³opoty finansowe s¹
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nieod³¹czn¹ czêœci¹ studenckiego ¿ycia. Student radzi sobie jak mo¿e: oszczêdza na wszystkim, pracuje dorywczo, udziela korepetycji, pisze prace
“na zlecenie”, pracuje podczas wakacji.
Oczywiœcie zawsze istnieje koszt takiego rozwi¹zania w postaci niechodzenia
na wyk³ady, opuszczania æwiczeñ,
s³abych stopni itp. Ale s¹ przecie¿ stypendia socjalne - których wysokoœæ jest
¿enuj¹co niska - kredyty studenckie które po pierwsze trzeba kiedyœ sp³aciæ,
po drugie nale¿y posiadaæ jakieœ zabezpieczenie finansowe adekwatne do wysokoœci kredytu. W takiej sytuacji student zdany jest na siebie i ewentualnie
swoj¹ rodzinê.
Studenci narzekaj¹ nie tylko na sytuacjê finansow¹, ale tak¿e na sam system
kszta³cenia. Bêd¹c studentem, mogê
podzieliæ zdanie swoich kolegów. Otó¿
na studiach z pewnoœci¹ dominuje teoria, zajêæ praktycznych jest bardzo
ma³o, zdarza siê, ¿e ró¿ne zagadnienia
omawiane s¹ bez odniesienia do rzeczywistoœci. Prawdziwym dylematem studenta staje siê praktyka bêd¹ca w programie wiêkszoœci studiów. Osobiœcie
mia³em przyjemnoœæ odbyæ tak¹ praktykê. Pierwsze pytanie zadane przez
Pana Kierownika brzmia³o: “Chce siê
pan czegoœ nauczyæ, czy mieæ przed³u¿one wakacje?”. Wybra³em ambitniejsz¹ odpowiedŸ - “Chcê siê czegoœ
nauczyæ”. Jak siê okaza³o, w przeci¹gu
czterech tygodni owa nauka polega³a na
obs³udze ksero, niszczarki i uk³adania
papierów. Nie o takiej nauce myœla³em.
Tylko niewielu moich kolegów mia³o
szczêœcie rzeczywiœcie czegoœ siê nauczyæ.
Wiele uwag nale¿y mieæ równie¿
w stosunku do zajêæ dydaktycznych.
Szczêœliwcami s¹ ci studenci, którzy
maj¹ zajêcia z profesorami, adiunktami, asystentami potrafi¹cymi przekazaæ wiedzê, zainteresowaæ, pobudziæ
do myœlenia i dzia³ania. Ilu cz³onków
kadry akademickiej tak naprawdê lubi
to co robi? Z drugiej strony, wa¿n¹ rolê
odgrywa w tym miejscu spo³ecznoœæ
akademicka reprezentuj¹ca zbiór ró¿nych postaw, nawyków, chêci pozio-
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mów wiedzy i kultury, co niejednokrotnie mo¿e Ÿle wp³ywaæ na atmosferê
i charakter zajêæ.
Pocieszaj¹ca mo¿e byæ perspektywa
reformy polskich szkó³ i uczelni. Byæ
mo¿e przejmiemy najlepsze wzorce
œwiatowe? Wed³ug tych wzorców uniwersytet jest kuŸni¹ idei, pomys³ów, talentów. W tym wzglêdzie polskie
szkolnictwo powinno nosiæ miano
szkó³ek charakteryzuj¹cych siê przerostem biurokracji, wydzielonymi fakultetami i w zwi¹zku z tym kszta³ceniem
oderwanym od rzeczywistoœci. Zmiana
prawa bêd¹ca zmian¹ mechaniczn¹ nie
przyniesie jednak oczekiwanych skutków, gdy wraz z ni¹ nie nast¹pi zmiana
ludzkich postaw i zachowañ.
Dlaczego wiêc wybieramy siê na studia? Oczywistym powodem wydaje siê
zdobycie wiedzy, wykszta³cenia, poszerzenie swoich horyzontów. Zawsze
istniej¹ dodatkowo inne, mniej lub bardziej ukryte przyczyny, których czasem
nawet nie uzmys³awiamy sobie. Najbardziej chyba klasyczne jest spe³nienie oczekiwañ rodziców i otoczenia.
Inni nie chc¹ przebywaæ w polskiej armii, id¹ na jakikolwiek kierunek - osobiœcie znam dwie takie osoby. W przypadku m³odych kobiet czêstym i podœwiadomym powodem studiowania jest
wi¹zanie koñca studiów z za³o¿eniem
rodziny. Coraz rzadziej spotykanym
motywem jest natomiast przed³u¿enie
sobie m³odoœci. Ludzie m³odzi staj¹ siê
bardziej aktywni, ambitni i, moim zdaniem, upada mit “ci¹gle imprezuj¹cego
studenta”. Spotka³em siê z jeszcze jednym motywem studiowania - tzw. “studiowanie dla samego papierka”. Osoby
takie albo maj¹ gwarancjê podjêcia pracy (np. w firmie rodzinnej), albo myœl¹,
¿e tylko dziêki “papierkowi” znajd¹
ciekaw¹ pracê lub nie bêd¹ pracowaæ fizycznie. Myœlê, ¿e ka¿dy student kieruje siê kilkoma motywami i nie ka¿dy
wiêc powie “studiujê, bo lubiê”. Wszyscy jednak chc¹ znaleŸæ dobr¹ pracê
i wst¹piæ ró¿nymi drogami do klubu
siedmiu procent polskiego spo³eczeñstwa z wy¿szym wykszta³ceniem.

Po przebyciu ca³ego procesu kszta³cenia stanê wraz z tysi¹cami moich
rówieœników przed faktem dokonanym
- koniecznoœci¹ znalezienia pracy. Ju¿
dziœ muszê odpowiedzieæ sobie na pytanie: “W jakim stopniu studia przygotowuj¹ mnie do przysz³ej pracy zawodowej?” OdpowiedŸ na nie jest trudna
ze wzglêdu na “niedoskona³e” warunki
kszta³cenia i ci¹gle zmieniaj¹ce siê warunki rynku pracy. W og³oszeniach idealnym poszukiwanym kandydatem jest
obecnie osoba z wy¿szym wykszta³ceniem, przynajmniej 3-letnim doœwiadczeniem, znajomoœci¹ minimum
dwóch jêzyków obcych, bieg³¹ obs³ug¹
komputera, posiadaj¹ca odpowiednie
cechy osobowoœciowe. Po takiej lekturze œwie¿o upieczony absolwent cieszy
siê, ¿e chocia¿ ma dyplom. Posiadany
dyplom, bêd¹cy œwiadectwem posiadania okreœlonej wiedzy, jest tylko podstaw¹ zaistnienia na rynku pracy. Czy
jest to podstawa wystarczaj¹ca? - Tak,
pod warunkiem, ¿e kogoœ satysfakcjonuje obojêtnie jaka posada (a o takie posady jest zreszt¹ najtrudniej). Student
jest zmuszony do samodzielnego podnoszenia “swojej wartoœci”. G³ównym
problemem stoj¹cym przed nim jest koniecznoœæ podnoszenia swoich kwalifikacji, nauki jêzyków obcych i przede
wszystkim szukanie jakiegoœ zajêcia,
którym mo¿na siê w przysz³oœci pochwaliæ - doœwiadczenie jest przecie¿
pojêciem subiektywnym. St¹d praca na
czêœæ etatu, na umowê-zlecenie przy
prostych pracach to coraz czêœciej spotykane rozwi¹zanie. Rozwi¹zanie takie
w przysz³oœci mo¿e zaowocowaæ wzrostem “w³asnych akcji” na rynku pracy.
Taki wzrost jest potrzebny szczególnie
w dobie du¿ej i ci¹gle rosn¹cej konkurencji. Jedno jest oczywiste: zawsze rynek pracy bêdzie dzieli³ siê na tych lepszych, którym bêdzie ³atwiej, i resztê nie umiej¹cych odnaleŸæ siê w jego realiach. Œwiat potrzebuje ludzi znaj¹cych
swoje predyspozycje i nie boj¹cych siê
rywalizacji. Œwiat potrzebuje ludzi,
którzy wiedz¹, czego chc¹.

,

Nr 12(84)–GRUDZIEN 2000

13

Sukces studentów informatyków
Wydzia³u Elektrycznego
Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê
start studentów kierunku informatyka
z Wydzia³u Elektrycznego w V Mistrzostwach Polski w Programowaniu
Zespo³owym, które odby³y siê w dniach
28-29 paŸdziernika 2000 r. w Uniwersytecie Warszawskim. Nasi studenci
uplasowali siê na wysokich miejscach
w towarzystwie uczelni uniwersyteckich oraz politechnicznych z bardzo du¿ym doœwiadczeniem. W mistrzostwach startowa³y dwa nasze zespo³y
reprezentuj¹ce Ko³o Naukowe Informatyków, dzia³aj¹ce przy Wydziale
Elektrycznym pod opiek¹ merytoryczn¹ dr. in¿. Andrzeja Kubaszka.
W obu trzyosobowych zespo³ach startowali studenci III roku studiów dziennych w sk³adzie:

Zespó³ I:
4Grzegorz Owsiany
4Konrad Za³uczkowski
4Dominik Wojtaszek
Zespó³ II:
4Andrzej Sroka
4Daniel Fru¿yñski
4Grzegorz Rycko
Nasi studenci pozostawili za sob¹
zespo³y takich uczelni, jak: Uniwersytet Jagielloñski, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdañska, Uniwersytet Wroc³awski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Œl¹ski, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej,
Politechnika Wroc³awska, Uniwersytet
£ódzki itd.
Organizatorzy traktuj¹ mistrzostwa
w programowaniu jako pewien ranking

poziomu dydaktyki w poszczególnych
oœrodkach, st¹d sukces naszych studentów jest jednoczeœnie sukcesem nauczycieli Wydzia³u Elektrycznego,
którzy prowadz¹ zajêcia dydaktyczne
na kierunku informatyka zaledwie od 4
lat. Chocia¿ nale¿y równoczeœnie
stwierdziæ, ¿e wynik studentów w mistrzostwach jest przede wszystkim ich
sukcesem i efektem bardzo dobrej pracy opiekuna Ko³a Naukowego Informatyków - Pana Doktora Andrzeja Kubaszka.

Z najlepszymi gratulacjami
Kazimierz Buczek
Dziekan
Wydzia³u Elektrycznego

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

XXXII Miêdzyuczelniana Konferencja
Metrologów MKM 2000
W dniach 11-15 wrzeœnia 2000 r.
odby³a siê w Jaworze nad jeziorem Soliñskim kolejna, XXXII Miêdzyuczelniana Konferencja Metrologów “MKM
2000” pod patronatem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej
Akademii Nauk, zorganizowana przez
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej.
Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego Konferencji by³ dr hab.
in¿. Adam Kowalczyk, prof. PRz, natomiast Komitetowi Naukowemu przewodniczy³ prof. dr hab. in¿. Jacek
Przygodzki z Politechniki Warszawskiej.

Obrady sesyjne

Fot. Kazimierz Brydak
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Migawka z sesji plakatowej
W konferencji wziê³o udzia³ ponad
140 metrologów ze wszystkich uczelni
technicznych w kraju, a tak¿e z instytutów naukowych i G³ównego Urzêdu
Miar. Obrady toczy³y siê w 6 sesjach,
z których ka¿da znajdowa³a spore grono zainteresowanych oraz dyskutantów. Tematyka poszczególnych sesji
obejmowa³a podstawowe problemy

Fot. Kazimierz Brydak
metrologii, dydaktykê metrologii,
przetwarzanie sygna³ów pomiarowych,
pomiary dynamiczne, komputerowe
systemy pomiarowe i metrologiê obiektów specjalnych. Jednoczeœnie mia³y
miejsce sesje plakatowe.
Spotkaniu metrologów towarzyszy³a II Konferencja Grantowa o nazwie METROLOGIA 2000, daj¹ca

okazjê do prezentacji tematyki grantów
KBN i wyników uzyskanych przy ich
realizacji.
Jubileuszowy rok 2000 oraz 50. rocznica powstania Wy¿szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie nada³y
konferencji szczególnie uroczysty ton.
Pierwsze dni z³otej jesieni oraz malownicze okolice stanowi³y t³o obrad
i bywa³o, ¿e co gorêtsze dyskusje przenosi³y siê w plener i wygasa³y dopiero
podczas spacerów i pod ¿aglami. Jeden
z wieczorów uatrakcyjni³ bardzo gor¹co przyjêty koncert zespo³u studenckiego “Po³oniny”. Organizatorzy zadbali, aby goœcie z ca³ej Polski poznali
zalety podkarpackich krajobrazów, nie
tylko w blasku s³oñca podczas rejsu po
zalewie, ale te¿ przy ksiê¿ycu i ognisku,
którego atrakcj¹ by³ pieczony dzik.
Podsumowuj¹c, mo¿na z perspektywy czasu stwierdziæ, ¿e sukcesem konferencji by³y wysoki poziom merytoryczny referatów i dyskusji, rzeczowa, ¿yczliwa atmosfera obrad oraz to,
co szczególnie wa¿ne - osobiste spotkania i przyjaŸnie ludzi pasjonuj¹cych siê
t¹ sam¹ dziedzin¹ nauk technicznych.
Ustalono, ¿e miejscem kolejnej,
XXXIII Miêdzyuczelnianej Konferencji Metrologów bêdzie £ódŸ.
Ewa Dziuban

Konferencja

V KONFERENCJA NAUKOWA
RZESZOWSKO-LWOWSKO-KOSZYCKA
W dniach 25 i 26 wrzeœnia 2000 r.
w Zespole Sal Wyk³adowych oraz
w audytoriach budynku K Politechniki
Rzeszowskiej obradowali uczestnicy
V Konferencji Naukowej Rzeszowsko-Lwowsko-Koszyckiej nt. “Aktualne
problemy budownictwa i in¿ynierii œrodowiska”.
Organizatorem konferencji by³ Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej przy
wspó³udziale Oddzia³ów Rzeszowskich Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów
i Techników Budownictwa oraz Pol-

skiego Zrzeszenia In¿ynierów i Techników Sanitarnych, a tak¿e wydzia³ów
budownictwa Politechniki Lwowskiej
i Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.
Wspólne, pocz¹tkowo dwustronne
seminaria, sympozja i konferencje
wydzia³ów budownictwa Politechnik
Rzeszowskiej i Lwowskiej datuj¹ siê,
jako cykliczne, od 1988 r., a z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach od
1995 r.
Tegoroczna konferencja, nale¿¹ca
do serii imprez zwi¹zanych z obchoda-

mi 50-lecia Wy¿szego Szkolnictwa
Technicznego w Rzeszowie, by³a
pierwsz¹ trójstronn¹ konferencj¹ naukow¹ i obejmowa³a zagadnienia
z zakresu budownictwa oraz in¿ynierii
œrodowiska.
G³ównym celem konferencji by³a
prezentacja najnowszych wyników badañ prowadzonych w partnerskich
uczelniach i inspiracja œciœlejszej
wspó³pracy pracowników oraz zespo³ów badawczych. W obradach uczestniczyli równie¿ autorzy z innych
oœrodków naukowych Polski i Ukrainy.

,
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Zawarte w dwóch Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej referaty konferencyjne zosta³y zrecenzowane i zakwalifikowane przez miêdzynarodowe Komitety Naukowe kierunków budownictwo i in¿ynieria
œrodowiska. Wydanie materia³ów konferencyjnych dofinansowa³o Ministerstwo Edukacji Narodowej. £¹cznie
opublikowano 143 referaty (84 - z kierunku budownictwo i 59 - z kierunku
in¿ynieria œrodowiska), z czego do
wyg³oszenia zakwalifikowano 63 (odpowiednio: 30 i 33).
Spoœród 214 autorów referatów
w konferencji uczestniczy³o 109,
w tym: 64 z Polski, 24 ze S³owacji, 20
z Ukrainy i 1 z Portugalii. Obrady podzielono na 12 sesji tematycznych
(7 - budownictwo, 5 - in¿ynieria œrodowiska), obejmuj¹cych nastêpuj¹ce
dzia³y:
mechanika budowli - 11 referatów
(4 wyg³oszone),
konstrukcje betonowe - 11 referatów
(4 wyg³oszone),
konstrukcje metalowe i drewniane 9 referatów (4 wyg³oszone),
wybrane zagadnienia konstrukcyjne
i geotechniczne - 11 referatów
(4 wyg³oszone),

&
&
&
&
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& materia³y budowlane - 17 referatów
(5 wyg³oszonych),
& fizyka budowli - 14 referatów
(5 wyg³oszonych),
& zagadnienia ogólne - 11 referatów
(4 wyg³oszone),
& ogólne problemy in¿ynierii œrodowiska -15 referatów (6 wyg³oszonych),
& odpady - 7 referatów (6 wyg³oszonych),
& ciep³ownictwo - 13 referatów (9 wyg³oszonych),
& zaopatrzenie w wodê - 14 referatów
(5 wyg³oszonych),
& odprowadzanie œcieków - 10 refera-

tów (7 wyg³oszonych).
Ponadto firmy: Sika Poland, OTIK
Gdañsk i Hilti Poland zaprezentowa³y
swoje materia³y i technologie.
Zapocz¹tkowan¹ w sesjach dyskusjê kontynuowano w przerwach i podczas imprez towarzysz¹cych. W podsumowaniu wyników konferencji wysoko oceniono mo¿liwoœæ prezentacji
i poddania szerszej ocenie wyników badañ prowadzonych w trzech s¹siaduj¹cych ze sob¹ uczelniach technicznych z ró¿nych krajów. Za celowe
i po¿yteczne uznano cykliczne kontynuowanie spotkañ w przysz³ych latach.
Tym bardziej, ¿e specjalizacja poszcze-

gólnych oœrodków obejmuje uzupe³niaj¹ce siê zagadnienia, co stanowi
dobr¹ przes³ankê do tworzenia wspólnych zespo³ów badawczych.
Znacznym u³atwieniem w sprawnym zorganizowaniu konferencji by³a
pomoc finansowa ze strony nastêpuj¹cych sponsorów: PPHU “InterBau” Sp. z o.o. Rzeszów, Oœrodek Techniki i Kooperacji OTIK Sp. z o.o.
Gdañsk, Sika Poland Sp. z o.o. Warszawa, Schomburg Polska Sp. z o.o., Podkarpackie Biuro Techniczne Rzeszów,
Budimex Rzeszów S.A., Pracownia
Projektowa “Promost Consulting” Rzeszów, Rzeszowskie Przedsiêbiorstwo
Robót In¿ynieryjnych S.A., Nowoczesne Centrum Sprzeda¿y Materia³ów Budowlanych BOZ s.c. Bijoœ Aleksander
i S-ka Rzeszów, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowe BJS s.c. Rzeszów,
Przedsiêbiorstwo Budowlane “Besta”
Sp. z o.o. Rzeszów, Hilti Poland Sp.
z o.o. Warszawa, Firma WAFRO Sp.
z o.o. Brzozów, Rzeszowskie Przedsiêbiorstwo Budowlano-Monta¿owe
“Montares” S.A. oraz “Hydrobudowa
Rzeszów” S.A.

Jerzy Kerste

Konferencja

Jubileusz 50-lecia Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Wroc³awskiej
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Problemy in¿ynierii œrodowiska u progu nowego tysi¹clecia
Miêdzynarodowa konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia utworzenia Wydzia³u In¿ynierii
Sanitarnej (dziœ In¿ynierii Œrodowiska)
w Politechnice Wroc³awskiej by³a poœwiêcona aktualnym problemom i zadaniom in¿ynierii œrodowiska u progu
nowego tysi¹clecia.

Pierwszy dzieñ konferencji by³ poœwiêcony obchodom jubileuszowym.
Otwarcia uroczystoœci w Auli Politechniki Wroc³awskiej dokona³ dziekan
Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska - prof.
Krzysztof Bartoszewski. Przedstawiaj¹c krótki rys historyczny uczelni,
Profesor przypomnia³, i¿ pocz¹tki

dzia³alnoœci by³y skromne: w roku akademickim 1945/1946 liczba studentów
wynosi³a 499 przy 24 nauczycielach
akademickich, w roku zaœ 1999/2000
na uczelni studiuje 24541 osób, a liczba
nauczycieli akademickich wynosi
2062. Wielu z pierwszych absolwentów, którzy czêsto byli pierwszymi pra-
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cownikami, odesz³o ju¿ na zawsze.
Kieruj¹c w stronê obecnych nauczycieli akademickich s³owa: “W pamiêci pozostaj¹ tylko prawdziwi mistrzowie”,
dziekan zacytowa³ s³owa Jana Sebastiana Bacha: “Prawdziwy mistrz nie szkoli
uczniów, prawdziwy mistrz szkoli mistrzów”.
Jubileusz by³ okazj¹ do wrêczenia
nowych dyplomów ukoñczenia studiów dwóm pierwszym absolwentom
wydzia³u: prof. Edwardowi Kempie
i prof. Apolinaremu Kowalowi. Wœród
goœci sk³adaj¹cych gratulacje byli dziekani “bratnich” wydzia³ów Politechnik
z ca³ej Polski. Politechnikê Rzeszowsk¹ reprezentowa³ prodziekan ds. nauki
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska - prof. PRz Janusz Rak.
Kolejne dwa dni konferencja obradowa³a w Szklarskiej Porêbie. Na szeœciu sesjach naukowych przedstawiono
czêœæ ze 117 referatów, w których nakreœlono g³ówne zadania stoj¹ce przed
in¿ynieri¹ œrodowiska i te, które przy-

Konferencja
Studenci Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej ponownie zawitali w obszar
powiatu bieszczadzkiego. Tym razem
odwiedzili Lesko, organizuj¹c
w dniach 19-20 paŸdziernika 2000 r.
konferencjê naukow¹ nt. “Uwarunkowania promocji regionów turystycznych (ze szczególnym uwzglêdnieniem
Euroregionu Karpackiego)”. W tej
dwudniowej imprezie wziê³o udzia³ blisko 40 osób, wœród których znaleŸli siê
zaproszeni goœcie z Instytutu Ekonomiczno-Humanistycznego w Równem na
Ukrainie.
Patronat nad konferencj¹ obj¹³ burmistrz miasta Leska, udostêpniaj¹c salê
w Urzêdzie Miasta. Obrady i prezentacja nades³anych referatów odby³y siê
w trzech czêœciach. Pierwsza z nich zosta³a poœwiêcona zagadnieniom teoretycznym zwi¹zanym z promocj¹ us³ug
turystycznych, druga zawiera³a wyst¹pienia omawiaj¹ce ró¿ne aspekty komunikacji rynkowej (m.in. wykorzy-
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bli¿aj¹ poszczególne zagadnienia.
W konferencji uczestniczyli pracownicy Politechniki Rzeszowskiej - prof.
PRz Roman Petrus, kierownik Zak³adu
In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi, oraz mgr in¿. Jolanta Warcho³, pracownik Katedry Oczyszczania
i Ochrony Wód.
Konferencje jubileuszowe maj¹
swój specyficzny urok i znaczenie. Nie
tylko mo¿na wymieniæ tu najnowsze
nowinki naukowo-techniczne, ale równie¿ skorzystaæ z rad doœwiadczonych
ekspertów w tej dziedzinie. Dlaczego
o tym piszemy? Bo konferencja wroc³awska by³a kontynuacj¹ niezwyk³ego
wzrostu zainteresowania polityków
i dzia³aczy gospodarczych problematyk¹ ochrony œrodowiska, wywo³anym
s³ynnym raportem sekretarza generalnego ONZ U’Thanta pt: “Cz³owiek
i œrodowisko” z 26 maja 1969 r. Raport
ten, wskazuj¹c na zagro¿enia zdrowotnoœci œrodowiska cz³owieka ze strony
wspó³czesnej cywilizacji, poruszy³ sze-

Bieszczadzka
konferencja
Studenckiego
Ko³a
Naukowego
Reklamy

rok¹ opiniê publiczn¹, co zaowocowa³o
o¿ywieniem dzia³alnoœci zarówno gospodarczej, jak i naukowej. Obecnie
najwa¿niejszymi zadaniami ludzkoœci,
a in¿ynierów in¿ynierii œrodowiska
w szczególnoœci, s¹: ochrona œrodowiska naturalnego przed dalsz¹ jego degradacj¹ oraz stwarzanie warunków
bardziej przyjaznych do ¿ycia. Zgodnie
z wypowiedzi¹ prof. Gerarda Beslera nale¿y ³¹czyæ zadania ochrony powietrza wody i gleby przed zanieczyszczeniami z potrzebami przygotowania
zdrowej wody do picia oraz stwarzaniem najbardziej dogodnych warunków
przebywania w pomieszczeniach. To
z kolei jest silnie zwi¹zane z potrzebami
energetycznymi. Zatem celem in¿ynierii œrodowiska jest równie¿ ograniczenie zu¿ycia energii oraz zast¹pienie
nieodnawialnych lub trudno odnawialnych Ÿróde³ energii (wêgla, ropy, gazu)
energi¹ odnawialn¹, a wiêc energi¹
s³oñca, wiatru i wody.
Jolanta Warcho³

stywanie Internetu w dzia³aniach promocyjnych), trzeci¹ zaœ czêœæ wype³ni³y referaty poœwiêcone turystyce
na obszarach po³udniowo-wschodniej
Polski oraz w Euroregionie Karpackim.
Poszczególnym sesjom obrad przys³uchiwali siê zaproszeni goœcie, m.in.
przedstawiciele Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej oraz
Stowarzyszenia Agroturystycznego
“Galicyjskie Gospodarstwa Goœcinne”.
Studentom, w czasie obrad, towarzyszyli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu: dr Grzegorz Ostasz (prodziekan WZiM), dr Jakub Daszkiewicz
(opiekun naukowy Studenckiego Ko³a
Naukowego Reklamy), mgr in¿. Marzena Jankowska-Mihu³owicz (pracownik Zak³adu Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania) oraz mgr Hanna Sommer (pracownik Zak³adu Nauk Humanistycznych). Wymienione osoby
sprawowa³y nadzór nad merytoryczn¹
poprawnoœci¹ tocz¹cych siê dyskusji.

,
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Prezentacja referatów podczas konferencji “Uwarunkowania promocji regionów
turystycznych ...”

Fot. Marcin O³tuszyk

Efektem odbytych obrad bêd¹ materia³y konferencyjne wydane w formie
zrecenzowanej publikacji.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e impreza zorganizowana przez jedno z najprê¿niej
dzia³aj¹cych w naszej uczelni kó³ naukowych mia³a swój oddŸwiêk w mediach. W czasie ostatniego dnia pobytu
w Lesku studentów odwiedzi³a przedstawicielka sanockiego oddzia³u dziennika “Nowiny”, przeprowadzaj¹c obszerne wywiady z autorami referatów.
O konferencji zosta³o równie¿ poinformowane rzeszowskie biuro “Gazety
Wyborczej”.

Wyjazd do Leska nie móg³by siê odbyæ bez finansowej i organizacyjnej pomocy wielu osób i instytucji, które ju¿
od kilku lat wspieraj¹ dzia³alnoœæ Studenckiego Ko³a Naukowego Reklamy.
Wœród nich nale¿y wymieniæ: Ministerstwo Edukacji Narodowej, w³adze naszej uczelni, w³adze Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu, opiekuna kó³ naukowych oraz kierownika Zak³adu
Nauk Humanistycznych.
Uczestnicy konferencji zostali zakwaterowani w XVI-wiecznym zamku
Kmitów, obecnie pe³ni¹cym funkcjê
pensjonatu. Wizyta w powiecie biesz-

czadzkim stanowi³a znakomit¹ okazjê
do integracji œrodowiska akademickiego naszej uczelni oraz zaproszonych
goœci. Pobyt w zamku wype³ni³ m.in.
pokaz filmów prezentuj¹cych dotychczasow¹ dzia³alnoœæ Studenckiego
Ko³a Naukowego Reklamy oraz wieczorna zabawa przy muzyce w sali basztowej.
Konferencja ta by³a kolejnym etapem procesu badawczego realizowanego przez Studenckie Ko³o Naukowe
Reklamy. Wczeœniej odby³ siê obóz naukowy “Solina ‘99” (szerzej opisany
w artykule pt. “Letni obóz Studenckiego
Ko³a Naukowego Reklamy”, GP, listopad 1999, Nr 71, s. 18). W czasie jego
trwania, podczas badañ ankietowych,
zebrano materia³ empiryczny, na podstawie którego powsta³ blisko 130-stronicowy raport prezentuj¹cy wyniki
podjêtych prac. W ubieg³e wakacje Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej odwiedzili przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, na
czele z burmistrzem Leska. Ju¿ w nied³ugim czasie zostanie podpisane porozumienie umo¿liwiaj¹ce odbywanie interesuj¹cych praktyk studenckich w powiecie bieszczadzkim. Zostan¹ tak¿e
podjête dalsze kroki w zakresie szerszej
wspó³pracy cz³onków Studenckiego
Ko³a Naukowego Reklamy z w³adzami
miasta i powiatu oraz ich udzia³u w promocji tego piêknego zak¹tka naszego
kraju.
Marcin Gêbarowski

Akademickie rekolekcje adwentowe
= w DA “Rotunda” przy koœciele saletynów, pl. M.B. Saletyñskiej 1, w dniach 10-13 grudnia 2000 r. o godzinie 20 – prowadzi ks. Bohdan Dutko, nowy proboszcz u rzeszowskich saletynów.

= w DA “Szopka” przy koœciele dominikanów, ul. Dominikañska, w dniach 3-5 grudnia 2000 r. o godzinie 19
w niedzielê, o godzinie 20 w poniedzia³ek i wtorek – prowadzi ks. Lucjan Szumierz z Rzeszowa.

= w DA “Wieczernik” przy koœciele Chrystusa Króla, ul. ks. Ja³owego, w dniach 19-21 grudnia 2000 r. o godzinie 20 – prowadzi ks. dr Pawe³ Pietrusiak z Wy¿szego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Bronis³aw Œwider
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RAMOWY HARMONOGRAM IMPREZ
organizowanych w zwi¹zku z Jubileuszem 50-lecia
Wy¿szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie
przyjêty przez Senat PRz 16 listopada 2000 r.
WRZESIEÑ 2000

& Powszechny zjazd absolwentów Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie i jej kontynuatorki - Politechniki Rzeszowskiej

PADZIERNIK 2000

& 50. inauguracja nowego roku akademickiego w Politechnice Rzeszowskiej
& Otwarcie Hali Laboratorium Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska

& Turniej pi³ki no¿nej halowej
&
&
&

GRUDZIEÑ 2000

& Powstanie i rozwój Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie oraz Politechniki Rzeszowskiej im. I. £ukasiewicza - wystawa materia³ów i dokumentów
Organizator: Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji
& Sylwester 2000 -jubileuszowybalpracownikówistudentów
Politechniki Rzeszowskiej
Organizator: Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej

STYCZEÑ 2001

& Koncert zespo³u Moby Dick

Organizator: Klub Studencki Plus

LUTY 2001

& Politechnika Rzeszowska w latach 1951-2001 - historia,
stan obecny i perspektywy - spotkanie otwarte
Organizator: Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji
& Studencki Wernisa¿ Grafiki Komputerowej
&
&

KWIECIEÑ 2001

& Koncert jazzowy zespo³u Briegel Bros Band w Klubie
Studenckim Plus
Organizator: Orodek Alliance Française przy Politechnice Rzeszowskiej

MAJ 2001

& Promocja monografii prof. Kazimierza E. Oczosia pt.
&
&

Organizator: Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej
Dni otwarte Politechniki Rzeszowskiej - III Rzeszowskie
Targi Edukacyjne
Organizator: Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej
Wystêp zespo³u wokalno-muzycznego WSK (wrepertu-

&

Organizator: Klub Studencki Plus

&

arze przeboje z lat 60.)

& Otwarcie Laboratorium Silników Spalinowych

Organizator: Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

MARZEC 2001

& Absolwenci Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej i Politechniki
Rzeszowskiej w gospodarce i rozwoju regionu Podkarpacia - spotkanie otwarte

Organizator: Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji przy
wspó³udziale Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Rzeszowskiej

Organizator: Akademicki Zwi¹zek Sportowy Politechniki
Rzeszowskiej
Wystêp rzeszowskiego kabaretu studenckiego Kaczka
pchniêta no¿em
Organizator: Klub Studencki Plus
Koncert zespo³u Tabasco
Organizator: Klub Studencki Plus
Recital gitarowy zespo³u Fréres Ferre w Teatrze Maska
Organizator: Orodek Alliance Française przy Politechnice Rzeszowskiej

&

&
&

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego £ukasiewicza
1951-2001
Organizator: Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji
Konferencja dziekanów wydzia³ów mechanicznych politechnik
Organizator: Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Sportowe wiêto tenisa sto³owego
Organizator: Akademicki Zwi¹zek Sportowy Politechniki
Rzeszowskiej
Miêdzynarodowe mistrzostwa w pi³ce koszykowej i siatkowej mê¿czyzn o lampê Ignacego £ukasiewicza
Organizator: Akademicki Zwi¹zek Sportowy Politechniki
Rzeszowskiej
Turniej pracowników rzeszowskich uczelni w pi³ce no¿nej i siatkówce
Organizator: Akademicki Zwi¹zek Sportowy Politechniki
Rzeszowskiej
Turniej siatkówki pla¿owej
Organizator: Akademicki Zwi¹zek Sportowy Politechniki
Rzeszowskiej
Dni Kultury Studenckiej - Juwenalia (15-17maja2000r.)
Organizator: Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej
Reaktywowanie Akademickiego Orodka Szybowcowego w Bezmiechowej
Organizator: Orodek Kszta³cenia Lotniczego, Rektorat

,
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CZERWIEC 2001

& Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Organizator: Rektorat
& Politechnika Rzeszowska z lotu ptaka  loty widokowe na
&

samolotach An-2
Organizator: Orodek Kszta³cenia Lotniczego
Dni otwarte Orodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
Organizator: Orodek Kszta³cenia Lotniczego

LIPIEC 2001

& Zjazd Absolwentów Wydzia³u Chemicznego
Organizator: Wydzia³ Chemiczny
& Zjazd Absolwentów Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Organizator: Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

WRZESIEÑ 2001

& XXII Ogólnopolskie Seminarium Metodyczne Alliance
Française - jubileusz 10-lecia powstania Orodka Alliance
Française przy Politechnice Rzeszowskiej.

&

Organizator: Orodek Alliance Française przy Politechnice Rzeszowskiej
Zjazd Absolwentów Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska
Organizator: Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska

PADZIERNIK 2001

& Ods³oniêcie pomnika Ignacego £ukasiewicza - patrona
Politechniki Rzeszowskiej
Organizator: Rektorat
& Uroczysta inauguracja roku akademickiego - reimmatrykulacja pierwszych absolwentów Wieczorowej Szko³y
In¿ynierskiej w Rzeszowie
Organizator: Rektorat

LISTOPAD 2001

& Uroczyste posiedzenie Senatu
Organizator: Rektorat
& Jubileuszowe spotkanie emerytowanych pracowników
Politechniki Rzeszowskiej
Organizator: Dyrektor Administracyjny

RAMOWY HARMONOGRAM
KONFERENCJI NAUKOWYCH
organizowanych w zwi¹zku z Jubileuszem
WRZESIEÑ 2000

& V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka
nt.: Aktualne problemy budownictwa i in¿ynierii rodowiska - Rzeszów, 25  26 wrzenia 2000 r.
Organizator: Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
& XII Konferencja Ciep³owników nt.: Systemy grzewcze
w budownictwie - Solina WZW Jawor, 28-30 wrzenia
2000 r.
Organizator: Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyzacji Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska

KWIECIEÑ 2001

& Posiedzenie Komitetu Nauki Polskiego Zwi¹zku In¿ynie&
&

Organizator: Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska

LISTOPAD 2000

& Seminarium otwarte nt.: Technologia betonów samozagêszczaj¹cych siê - SCC - Rzeszów, 7 listopada 2000 r.
Organizator: Katedra Konstrukcji Budowlanych Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii rodowiska

2001 r.

Organizator: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

PADZIERNIK 2000

& Otwarty wyk³ad prof. Fritza Bernera z Uniwersytetu w Stuttgarcie nt.: In¿ynier budownictwa na rynku niemieckim
i europejskim - dla studentów i pracowników WBiI oraz
rodowiska in¿ynierów budownictwa Rzeszowa - Rzeszów,
3 padziernika 2000 r.

rów i Techników Budownictwa - 26 kwietnia 2001 r.
Organizator: Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
I Integracyjne Spotkanie Studenckich Kó³ Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej
Organizator: Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
Ogólnopolska konferencja nt.: III Zintegrowane Studia
Podstaw Deformacji Plastycznej Metali - 23-26 kwietnia

MAJ 2001

& Posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk - II po³owa maja 2001 r.
Organizator: Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
& II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku -Zakopane,17-19maja2001r.
&

Organizator: Ko³o Naukowe Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoci Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
Regionalna konferencja nt.: Wspó³czesne problemy maszyn elektrycznych i energoelektroniki - 25-26 maja

2001 r.

Organizator: Katedra Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych; Zak³ad Elektrotechniki Teo-
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retycznej; Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki Wydzia³u Elektrycznego
Ogólnopolska Konferencja LUMEN 2001  29-30 maja

2001 r.

Organizator: Wydzia³ Elektryczny

CZERWIEC 2001

& Konferencja nt.: Gospodarka wodno-ciekowa zlewni
&

rzeki Wis³ok
Organizator: Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
Posiedzenie Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Organizator: Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska

& Seminarium Sekcji Termodynamiki, Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN nt.: Techniki pomiarowe w bada-

niach wymiany ciep³a - 22-23 czerwca 2001 r.
Organizator: Zak³ad Termodynamiki Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa

WRZESIEÑ 2001

& Miêdzynarodowa Szko³a 6

International Modelling
School - Alushta-Krym 2001 - 12-17 wrzenia 2001 r.
Organizator: Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Wydzia³u Elektrycznego
JD

& Konferencja nt.: nauczania jêzyków obcych na wy¿szych
uczelniach technicznych naprzyk³adzie 50-letniej dzia³alnoci Politechniki Rzeszowskiej - 28-29 wrzenia 2001 r.
Organizator: Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych
& III Miêdzynarodowa konferencja nt.: Awionika - 12-15
wrzenia 2001 r.
Organizator: Katedra Awioniki i Sterowania Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

PADZIERNIK 2001

& Miêdzynarodowakonferencjanaukowa25 Conference of
the International Microelectronics Packaging Society Poland Chapter - Rzeszów, Solina, 10-13 padziernika
2001 r.
JD

&

Organizator: Zak³ad Uk³adów Elektronicznych Wydzia³u
Elektrycznego
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Globalizacja
i regionalizacja gospodarki w Europie rodkowo-wschodniej na pocz¹tku XXI wieku - Rzeszów, Polañ-

czyk, 11-13 padziernika 2001 r.

Organizator: Katedra Marketingu Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu

& XVII Miêdzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
nt.: Ko³a Zêbate KZ 2001 - 26-28 padziernika 2001 r.
&

Organizator: Katedra Konstrukcji Maszyn Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Konferencja nt.: Problemy utrzymania mostów
Organizator: Katedra Mostów Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska

LISTOPAD 2001

& Miêdzynarodowa konferencja interdyscyplinarna nt.:
Wspó³czesne problemy in¿ynierii materia³owej -15-16
listopada 2001 r.
Organizator: Politechnika Rzeszowska
& IV ogólnopolska konferencja nt.: Odkszta³calnoæ metali
i stopów - 19-22 listopada 2001 r.
Organizator: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

Uwagi

W szczególnych przypadkach istnieje mo¿liwoæ zmiany ter& XIIIKonferencjaCiep³owników-Jawor,IIpo³owawrzenia minu planowanych imprez.
Wramachobchodówjubileuszuuka¿¹siênastêpuj¹cepublika2001 r.
Organizator: Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyzacji Wy- cje:
& monografiaautorstwaprof.KazimierzaE.Oczosiapt.Polidzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
technika Rzeszowska im. Ignacego £ukasiewicza
& II Konferencja nt.: Postêp w in¿ynierii rodowiska
1951-2001,
- Polañczyk, 20-22 wrzenia 2001 r.
& informator o uczelni,
Organizator: Zak³ad In¿ynierii i Chemii rodowiska Wy& jubileuszowe wydanie informatora Wydzia³u Budowy Madzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
szyn i Lotnictwa.

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

Komunikat
Dnia 27 listopada 2000 r. odby³y siê wybory nowych
w³adz studenkich Politechniki Rzeszowskiej. Wybrani zostali:
Przewodnicz¹cy - Tomasz Ogórek (IV MDZ)
Zastêpca - El¿bieta Kanior (III ZD)

Zastêpca - Leszek Staranowicz (II BD)
Cz³onkowie Zarz¹du:
Robet Prus (II MDM)
Krzystof Sondej (IV FD)

,
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S tudenci z wizyta' w Niemczech
Dziêki fundacji DAAD i goœcinnoœci partnerskiego miasta Bielefeld studenci WBMiL (EMES) i WCh mieli
okazjê, w dniach 5-12 listopada br.,
odbyæ wycieczkê po pó³nocno-zachodnich Niemczech. G³ównym celem
tego wyjazdu by³a wizyta w Fachhochschule (FH) Bielefeld, która od kilku
lat wspó³pracuje z Politechnik¹ Rzeszowsk¹. Dziêki tej kooperacji studenci
naszej uczelni maj¹ tam mo¿liwoœæ studiowania, zdobywania wiedzy technicznej, jêzykowej i kulturowej. Kadra
naukowa z rektorem Prof. Dr. Dr. H.C.
Heinrichem Ostholtem i studentami FH
przyjê³a nasz¹ grupê bardzo ciep³o, oferuj¹c nam bogaty program naukowokulturalny. W trakcie pobytu uczestniczyliœmy w wyk³adach i æwiczeniach,
zwiedzaliœmy firmê Gildemeister produkuj¹c¹ czêœci maszyn wed³ug najnowszych technologii oraz urocze “zielone” miasto Bielefeld z jego licznymi
zabytkami - obecnie centrum przemys³owo-handlowe.
Szczególnie wa¿ne dla nas okaza³o
siê spotkanie z Dr. Brigitte Perlick, reprezentuj¹c¹ Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ FH, która zapozna³a nas
z warunkami studiowania w Niemczech, programami edukacyjnymi oraz
systemami stypendialnymi.
Pobyt w Bielefeld zakoñczy³ siê
w Irish Pub przy tradycyjnym kufelku
najlepszego niemieckiego piwa.
Kolejnym etapem naszej podró¿y
by³a miejscowoœæ Leverkusen, siedziba znanego na ca³ym œwiecie koncernu
farmaceutycznego Bayer i ukochanej
przez fanów dru¿yny pi³karskiej “Bayer-Leverkusen”. Szukaliœmy graj¹cego Matyska, ale stadion o tej porze by³
pusty. Po drodze zatrzymaliœmy siê
w okaza³ym starym Münster, znanym
przede wszystkim z przepiêknego
zamku - siedziby uniwersytetu Westfälische Wilhelm Universität, gdzie
studiuje a¿ 55 000 studentów. Mieliœmy okazjê wzi¹æ udzia³ w dniu
“otwartych drzwi” Uniwersytetu
Münster i Fachhochschule Münster,
gdzie przez wiele godzin udzielano informacji na temat warunków studiowa-

Studenci WBMiL i WCh przed zajêciami w FH Bielefeld
nia i odbywania praktyk. Wygl¹d miasta i swoista atmosfera, przypomina³a
nam nasz rodzimy Kraków.
Wielogodzinna wizyta w firmie Bayera umo¿liwi³a nam poznanie modelu
zak³adu. Przebywaliœmy w centrum badawczym, gdzie w laboratoriach zapoznaliœmy siê z najnowszymi technologiami produkcji leków i wys³uchaliœmy bardzo interesuj¹cego wyk³adu Dr.
Lehmanna o aktualnych aspektach badañ substancji czynnych.
10 listopada br. wyl¹dowaliœmy
w Kolonii, w samym sercu karnawa³u.
Nasz zachwyt wzbudzi³y fantastyczne
stroje œwiêtuj¹cych i niemieckie poczucie humoru. Nie zapomnieliœmy równie¿ o najwspanialszym zabytku Kolonii - wspania³ej, donios³ej, gotyckiej
katedrze, której budowê rozpoczêto
w 1248 r., a ukoñczono w XIX w.
Nasz¹ wspania³¹ wycieczkê zakoñczyliœmy uroczyst¹ kolacj¹ w przemi³ej,
typowo niemieckiej restauracji.
Tamtej wspania³ej atmosfery po prostu nie mo¿na zapomnieæ. Nie dziwi
wiêc fakt, ¿e chcielibyœmy tam wróciæ.
Mo¿e za rok?
Iwona Taborek
Anna Wawrzkowicz
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Fot. w³asna

Choinka
Ziemio, ziemi¹tko,
Noc¹ nad ³ó¿kiem
Œwiecisz i kr¹¿ysz
Ró¿owym jab³uszkiem.
Sny wyogromnia³y,
Ziemio, zieminko,
Wszechœwiat sta³ w pokoju
Œwi¹teczn¹ choink¹.
Ziemio, ziemeczko,
Dró¿ki gwiaŸdziste
Po ga³¹zkach b³yska³y
Mlekiem wieczystem.
Trzaska³y œwieczki,
Œwierkowe œwierszcze,
Anio³ zaniemówi³
Najpiêkniejszym wierszem.
Julian Tuwim
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GAZETA POLITECHNIKI

W Rzeszowie
i w Bezmiechowej
S³ynne powiedzenie o trzech najpiêkniejszych widokach
z pewnoœci¹ wymyœlono wczeœniej ni¿ szybowce, bo niemo¿liwym jest, by ich nie zauwa¿ono. Linia, sylwetka, elegancja - to elementy, które ³¹czy PW-6 - dwumiejscowy szybowiec szkolno-treningowy, skonstruowany na Wydziale
Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach programu “Ultralekkie Szybowce i Motoszybowce” (ULS).
Program ten nawi¹zuje do najlepszych tradycji lotnictwa
polskiego okresu lat miêdzywojennych, tak¿e do sukcesów
polskich szybowników ze Szko³y Szybowcowej w Bezmiechowej, dziœ reaktywowanej przez Politechnikê Rzeszowsk¹
- spadkobierczyniê szczytnych tradycji Politechniki Lwowskiej.
W porozumieniu zawartym 3 wrzeœnia 1997 r. pomiêdzy
Politechnikami: Rzeszowsk¹, Warszawsk¹ i Lwowsk¹
w sprawie reaktywowania dzia³alnoœci Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego w Bezmiechowej, strony postanowi³y podj¹æ wspó³dzia³anie w zakresie wspó³pracy naukowo-badawczej oraz rozwoju i przygotowania nowych konstrukcji szybowcowych, przeznaczonych do masowego
szkolenia i komercyjnej produkcji w kraju. Porozumienie to
równie¿ uwzglêdnia u¿ytkowanie w Bezmiechowej szybowców PW-5 i PW-6. Niektóre postanowienia owego porozumienia czêœciowo ju¿ zosta³y zrealizowane. Kalendarz
imprez jubileuszowych zwi¹zanych z obchodami 50-lecia
Politechniki Rzeszowskiej przewiduje m.in. reaktywowanie
Akademickiego Oœrodka Szybowcowego w Bezmiechowej
w maju 2001 r.

Szybowiec PW-6, który w przysz³oœci zagoœci w Bezmiechowej, wa¿y tylko 340 kg, a jego struktura ca³kowicie wykonana jest z kompozytów szklano-epoksydowych.
Rozpiêtoœæ skrzyde³ wynosi 16.0 m, d³ugoœæ szybowca 7.85
m, masa maksymalna w locie 550 kg. Mieliœmy okazjê obejrzeæ owo “cudo” 10 listopada br. - najpierw w s¹siedztwie
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa i tego samego dnia
podczas prezentacji szybowca w locie oraz polataæ nad Jasionk¹. Nastêpnego dnia ten piêkny szybowiec prezentowany by³ w Bezmiechowej, gdzie zgromadzi³o siê nie mniej
fanów szybownictwa ni¿ dnia poprzedniego.
Najwiêksze niew¹tpliwie zainteresowanie PW-6 wzbudzi³ wœród studentów - cz³onków Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, którzy lataj¹ na
szybowcach wczeœniejszych konstrukcji i z pasj¹ anga¿uj¹
siê w pracach na rzecz popularyzacji sportu szybowcowego,
g³ównie w Bezmiechowej. W zdecydowanej wiêkszoœci s¹ to
studenci Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Szybowiec PW-6 to pierwsza nowa i jedna z najlepszych
na œwiecie konstrukcja w grupie szybowców szkolno-treningowych od ponad 20 lat. Posiada certyfikat typu wg miêdzynarodowych przepisów budowy JAR 22, wykonuje
wszystkie dozwolone figury akrobacji. Startuje na holu za samolotem, za wyci¹gark¹ oraz - co szczególnie wa¿ne w Bezmiechowej - z lin gumowych.
Wczeœniej szybowiec prezentowany by³ w USA na Konwencji Amerykañskiego Stowarzyszenia Szybowcowego,
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii - produkowany bêdzie
g³ównie na eksport. Ale w Bezmiechowej bêdzie te¿.
Marta Olejnik

Nadchodzi ten szczególny czas - czas zapachu jod³y, czas, który jed-

noczy i zbli¿a, czas œwi¹tecznych ¿yczeñ. Przed nami kolejne Bo¿e Narodzenie, Nowy Rok, nowe tysi¹clecie.
Z tej okazji wszystkim swoim Klientom - Pracownikom i Studentom
Politechniki Rzeszowskiej najlepsze ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, dobrego zdrowia i powodzenia, szczêœliwej realizacji ¿yciowych planów,
a tak¿e nowych nadziei w nadchodz¹cym XXI wieku
sk³ada
Bank PEKAO SA
I i II Oddzia³ w Rzeszowie
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Prezentacja szybowca

PW-6
W otoczeniu studentów WBMiL

Przy hangarze OKL PRz w Jasionce
JM Rektor prof. T. Markowski po wyl¹dowaniu

Z pierwsz¹ wizyt¹ w Bezmiechowej w tle grono pasjonatów szybowników

Spowity mg³¹ widok Bieszczadów, a nad Bezmiechow¹ PW-6 “na ¿aglu”

Fot. Archiwum AKL

Sport

Ruszajmy siê
Autorzy tekstów:
dr hab. in¿. Kazimierz Buczek,
prof. PRz

Akademicki

Dziekan Wydzia³u Elektrycznego

dr in¿. Ewa Dziuban
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych

Marcin Gêbarowski
Student V ZD

prof. Andrzej Jarominiak
Kierownik Katedry Mostów

Andrzejki z AZS
Andrzejkowy mecz siatkówki rozgrywany pomiêdzy siatkarkami Klubu
Uczelnianego AZS a kadr¹ naukow¹ naszej uczelni ma ju¿ swoj¹ kilkuletni¹ tradycjê
i cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Rozegrane 29 listopada br. w hali Politechniki
spotkanie by³o zaciête i wyrównane. Pierwsze
dwa sety nale¿a³y do dziewcz¹t AZS. Ich
aktualnie najmocniejsza szóstka w sk³adzie:
E. Kanior, A. Gut, J. Sencyszyn, E. Lipiñska,
M. Maœlach, A. JóŸwiak doskonale radzi³a
sobie z zespo³em kadry naukowej "dowodzonym" przez JM Rektora - prof. Tadeusza
Markowskiego. Rektora dzielnie wspierali
prorektorzy: prof. PRz Jerzy Potencki i prof.
PRz Leonard Ziemiañski. Druga szóstka
dziewcz¹t wystêpuj¹ca w 3. i 4. secie mimo
bardzo ambitnej postawy nie sprosta³a znacznie
odm³odzonemu zespo³owi kadry. W ten sposób
trwaj¹cy blisko pó³torej godziny pojedynek
zakoñczy³ siê sprawiedliwym remisem 2:2. Po
meczu wszyscy jego uczestnicy spotkali siê
w klubie "Plus", gdzie przy kufelku piwa
jeszcze raz prze¿ywali andrzejkowe zmagania.
Kadra jak zwykle atakuje

dr in¿. Jerzy Kerste
Katedra Konstrukcji Budowlanych

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji
Sekretarz Rektora

Dariusz Pach
student III ZDF

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

Iwona Taborek
studentka III MDZ

mgr in¿. Jolanta Warcho³
Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód

Anna Wawrzkowicz
studentka III MDZ

mgr Anna Worosz
Biuro Rektora

Gazeta
Politechniki

Fot. M. Misiakiewicz

Turniej akademików

Zespó³ redakcyjny:
Stanis³awa Duda
Ewa Dziuban
Cecylia Heneczkowska
Jadwiga Kaleta
Marta Olejnik
(redaktor naczelny)

Miko³ajkowy turniej domów studenckich ju¿ na sta³e zadomowi³ siê w kalendarzu
Klubu Uczelnianego AZS. Podobnie jak w latach ubieg³ych tak i tym razem, w poniedzia³kowy wieczór 4 grudnia w hali sportowej zjawi³y siê reprezentacje wszystkich
szeœciu akademików, w towarzystwie licznie przyby³ych kibiców. Zaciêta rywalizacja
rozpoczê³a siê ju¿ od pierwszej konkurencji, tj. eliminacji w przeci¹ganiu liny, której
towarzyszy³y najwiêksze emocje. Ta konkurencja zakoñczy³a siê zwyciêstwem dru¿yny
DS “Nestor”. Oprócz wspomnianego przeci¹gania liny zosta³o rozegranych jeszcze
siedem innych konkurencji, w tym piêæ typowo sportowych (slalom rowerowy, wyœcigi
taczek, rzuty do kosza, strza³y do bramki i rzuty lotkami do tarczy) oraz dwie typowo
zabawowe (zjedzenie jab³ka zawieszonego na sznurku w duecie i zjedzenie cytryny ze
skórk¹ lub bez). Obydwie te konkurencje by³y przeprowadzane na czas. Zespo³y wystêpowa³y w oœmioosobowych sk³adach, w tym dwie panie. Jako ciekawostkê podajemy
fakt, ¿e w typowo mêskiej konkurencji, jak¹ by³y strza³y pi³k¹ do bramki, dziewczêta
"pobi³y" swoich kolegów "na g³owê". Dzia³acze AZS nie zapomnieli równie¿ o kibicach.
Zorganizowali dla nich konkurs rzutów do kosza, a nagrodami by³y okolicznoœciowe
koszulki klubu uczelnianego AZS. Wœród kibiców rozlosowano równie¿ liczne s³odkie
upominki. Po dwugodzinnych zmaganiach jury ustali³o nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ: 1. DS Ikar,
2. DS Nestor, 3. DS Promieñ, 4. DS Akapit, 5. DS Arcus, 6. DS Pingwin.
Okaza³e puchary i dyplomy wrêczy³ uczestnikom turnieju obecny na imprezie
prorektor ds. nauczania - dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz. Po zakoñczeniu sportowych zmagañ wszyscy uczestnicy udali siê do klubu "Plus" na spotkanie integracyjne
zorganizowane przez Klub Uczelniany AZS. Pokonani zapowiedzieli srogi rewan¿ za
rok. Na du¿e brawa zas³u¿y³ mimo pora¿ki DS “Pingwin”, dopingowany g³oœno przez
jedyn¹ dobrze zorganizowan¹ grupê kibiców.
Stanis³aw Ko³odziej
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